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LIEDON KUNNAN KESKUSTAN IDEAKILPAILU, 
1. PALKINTO

AAR&

Kilpailun tarkoitus

Kilpailulla haettiin keskustan kehittämiselle tulevaisuusvisiota. Lie-
don keskustaa halutaan kehittää asuinympäristönä viihtyisämpään 
ja houkuttelevampaan suuntaan sekä palveluiltaan toimivaksi. 
Liedon keskustaan tavoitellaan kaupunkiympäristöä, joka on miel-
lyttävä kokemus myös ohikulkijalle ja tarjoaa hyvän syyn pysähtyä 
asioimaan. Keskusta on nykytilassaan keskeneräisen oloinen ja lii-

Yhteys Aurajokeen muodostuu keskustan läpi kulkevasta vesiuo-
masta, joka palautetaan avoimeksi koko matkaltaan ja kehitetään 
keskustan puistona. Puistoon varteen sijoittuu suuri uuden asun-
torakentaminen tarjonta, joka on pääosin kerrostalotyyppistä. Ra-
kentamista ei uloteta Aurajoen rantaan saakka, vaan sillä nähdään 
olevan suuri arvo rakentamattomana ja kaikille yhteisenä kulttuu-
rimaisemana.

Keskustasta irrallaan olevaa koulukeskusta liitetään keskustaan uu-
della korttelirakenteeseen avattavalla raitilla. Samoin hallinnollinen 
keskusta, joka on jäänyt muista palveluista irralleen voidaan yhdis-
tää elimellisesti palvelukortteleihin.

Alueen toteutuminen on mahdollista aloittaa myös ennen valtatie 
10 muutoksia. Ensimmäinen toteutusalue on palvelukeskustan luo-
teispuolella oleva asuinkortteli ja siihen liittyvät Aurajoen rantavyö-
hykkeet.

kennejärjestelyt erottavat palveluja irralleen toisistaan. Kevyen lii-
kenteen yhteydet kaipaavat kehittämistä.

Merkittävän kehitysmahdollisuuden tarjoaa keskustan läpi kulkevan 
valtatien 10 mahdollinen siirtäminen ohittamaan Liedon keskusta, 
jolloin tien varren kehittämiseen tarjoutuu hyvä tilaisuus. Kilpailussa 
oli määriteltävä myös keskustarakentamisen ja Aurajoen kulttuuri-
ympäristön luonteva rajautuminen toisiinsa. 

Ratkaisu

Tärkeänä pidettiin eheän ja eri toimintoja sekoittavan ydinkeskus-
tan muodostamista. Alueelle saapumisen tulisi olla miellyttävää ja 
keskustan selkeästi tunnistettavissa. Merkittävä pidemmän aikavälin 
muutos on valtatien 10 linjan muokkaaminen keskustaan sopivaksi 
kaduksi. Muutoksen mahdollistaa uuden ohitustien rakentaminen. 
Linjaa muutettiin siten, että keskustaan saadaan muodostettua eheä 
palvelujen ja asumisen ydin, jota maantiemäiset risteysalueet eivät 
pilko. Samalla keskustaan järjestyy paremmin tilaa asuinkortteleille. 

Vasemmalla: Keskustan tilanne kilpailuvaiheessa. Suun-
nittelualue on rajattu punaisella.
Valtatie 10 kulkee kuvan keskellä. Kaupallinen keskus 
sijaitsee risteyksessä. Koulukeskusta on kuvassa lounas-
osassa. Kilpailualue rajautuu lännessä Aurajokeen.

Katulinjan muutoksella keskustan korttelit muodosta-
vat eheämmän palvelujen ja asumisen kokonaisuuden. 
Nykytilanteessa liikenneväylät erottavat toimintoja 
toisistaan ja kevyen liikenteen yhteydet ovat heikot. 
Katulinjan siirto on mahdollista keskustan ohittavan 
valtatien toteutuessa.

Oikealla: Näkymäkuva ydinkeskustasta kohti Aurajokea.
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