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Pää-
kirjoi-
tus 
Kaavoitus on vuorovaikutteista 
suunnittelua ja pitkäjänteistä 
kehittämistyötä

Kaavoituskatsaus esittelee merkittävimmät kaa-
voituskohteet, jotka ovat käynnissä tai arvioidaan 
alkaviksi kuluvana vuonna. Kaavoitus pohjautuu 
luottamuselinten hyväksymiin yleis- ja asema-
kaavoitusohjelmiin vuosille 2016–2019.
 Parhaillaan tehdään yleiskaavaa, joka kuvaa 
kaupunkistrategian toteuttamista maankäy-
tössä, ohjaa kaupungin tulevaa kehitystä ja luo 

Planläggning är delaktighet, sam-
verkan och utvecklingsarbete på 
lång sikt

Planläggningsöversikten presenterar de vikti-
gaste objekten, där planläggningsarbetet redan 
påbörjats eller kommer att påbörjas under året. 
Planläggningen baserar sig på de general- och 
detaljplaneprogram som stadens förtroendeor-
gan godkänt för perioden 2016–2019.
 Staden utarbetar som bäst en generalplan 
som beskriver hur stadsstrategin ska realiseras i 
markanvändningen, hur stadens framtida utveck-
ling ska styras och hur grunderna för hållbar till-
växt ska utformas. Målet är att stärka Åbo stads 
ställning, attraktionskraft och konkurrensförmå-
ga. Om de senaste årens gynnsamma trend 
inom befolkningsutvecklingen fortsätter, kommer 
Åbo att nå sitt mål på 200 000 invånare redan 
före det i generalplanen angivna målåret 2029. I 
generalplanen presenteras en översikt över hur 
stadsmiljön och trafiksystemen ska utvecklas 
och lokaliseras. 
 År 2016 kommer ett utkast till generalplan att 
utarbetas utgående från den utvecklingsbild som 
stadsstyrelsen har godkänt. Att inrikta tillväxten 
på olika centra och områdena längs kollektiv-
trafikkorridorerna innebär likaså ett stöd för att 
arbetet med att planera en spårväg kan fortsätta.
 På öarna Hirvensalo, Satava och Kakskerta 
samt området öster om bassängen i S:t Marie 
utarbetas delgeneralplaner som ska trygga en 

ARVIO 
ASUMISEEN 
VARATTUJEN 
TONTTIEN 
RIITTÄVYYDESTÄ
Turussa on valmistunut vuosittain 
keskimäärin 950 asuntoa (2010–2014). 
Asuntotuotannosta reilut 80 % on kerros- ja 
rivitalotuotantoa.
 Turun asuntokunnista noin 51 % on 
yhden hengen asuntokuntia. Pienten asun-
tokuntien määrän ennakoidaan kasvavan 
edelleen, mikä lisää kerros- ja rivitalo-
asuntojen kysyntää. Myös lasten määrän 
ennakoidaan nousevan jonkin verran, mikä 
pitää yllä myös omakotitalojen kysyntää. 
Turun asuntokuntien muutokset noudatte-
levat valtakunnallisia trendejä. 
 Asemakaavoitetut, rakentamattomat 
tontit muodostavat kaupungin tonttivaran-
non. Kaupunki on luovuttanut keskimäärin 
56 omakotitonttia vuodessa (2010–2015). 
Kaupungilla on jatkuvasti haettavana 
omakotitontteja 136 kpl (tilanne 31.12.2015). 
Näiden lisäksi kaupungilla on luovutettavien 
tonttien varannossa noin 90 omakotitont-
tia. Vireillä on useita asemakaavoja, joilla 
täydennetään kaupungin omakotitonttiva-
rantoa. Kaupungin omistama omakotitont-
tivaranto vastaa noin neljän vuoden kysyn-
tätarvetta, jos kysyntä jatkuu ennallaan. 
Näiden lisäksi yksityisomistuksessa olevia 
korotetun kiinteistöveron piirissä ole-via 
omakotitontteja oli vuoden 2015 alussa 
noin 246 kpl.
 Kerros- ja rivitaloille kaavoitettua va-
rantoa oli kaupungin omistuksessa vuoden 
2015 lopussa yhteensä noin 140 000 km2, 
mikä jakautui 80 000 km2 kerrostaloille 
ja 60 000 km2 rivitaloille. Vuosittaiseen 
luovutustavoitteeseen suhteutettuna rivi- ja 
kerrostalotontteja on noin neljän vuoden 
tarpeisiin.
 Uusia kerros- ja rivitalokohteita kaavoi-
tetaan eri puolille kaupunkia laadukkaan ja 
riittävän kattavan tonttitarjonnan takaami-
seksi. Lisäksi täydennysrakentamisen kaa-
voittamista jatketaan, jotta mm. ikääntyvän 
väestön asumistarpeet voidaan huomioida. 
Kaupungin omistamien tonttien lisäksi 
asemakaavoissa oli vuoden 2015 alussa 
yksityisomistuksessa olevaa rakentama-
tonta kerros-, rivi- ja pientalotonttivarantoa 
noin 440 000 km2. 

Suvi Panschin, 
maankäyttöinsinööri

 Varsinais-Suomen taajamien maankäytön,  
 palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaava

Maakuntavaltuusto päätti kokouksessaan 10.6.2013 käynnistää 
Varsinais-Suomen taajamien maankäytön, palveluiden sekä liiken-
teen vaihemaakuntakaavan laatimisen. Kaava-alue kattaa koko 
Varsinais-Suomen. Vaihemaakuntakaavassa käsitellään:
• keskusten ja taajamien maankäyttöä, erityisesti  

Turun kaupunkiseudulla rakennemallityöhön tukeutuen,
• vähittäiskaupan suuryksiköiden mitoitus ja sijoittuminen tarkis-

tetun maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti sekä
• liikenneverkon kehittämistarpeet maakunnan liikennejärjestel-

mätyön perusteella.

Taajamien kehittäminen, seudullisesti merkittävät kaupanpalvelut 
ja alueemme kehitystä vauhdittavat liikenteelliset ratkaisut ovat 
kaavatyön keskeisiä kysymyksiä. Luonnosvaiheessa haettiin 
palautetta kaavaratkaisun perusperiaatteista, jotka ovat voimassa 
olevaa maakuntakaavaa strategisempia ja perustuvat mm. Turun 
kaupunkiseudun hyväksytyssä rakennemallissa ja liikennejärjestel-
mäsuunnitelmassa sovellettuun vyöhykeajatteluun.
 Eduskunta on joulukuussa hyväksynyt maankäyttö- ja 
rakennuslain muutoksen, jossa maakuntakaavojen vahvista-
misesta luovutaan. Lain muutos, joka tulee voimaan kevään 
aikana, vaikuttaa myös ehdotusvaiheen prosessiin: Syksyllä 2015 

pohjaa kestävälle kasvulle. Tavoitteena on Turun 
aseman, vetovoiman ja kilpailukyvyn vahvistami-
nen. Jos viime vuosien suotuisa väestönkehitys 
jatkuu, saavuttaa Turku 200 000 asukkaan 
tavoitteen jo ennen yleiskaavan tavoitevuotta 
2029. Yleiskaavassa esitetään yleispiirteisesti 
kaupunkiympäristön ja liikennejärjestelmien 
kehittäminen ja sijoittuminen. 
 2016 aikana valmistellaan yleiskaavaluonnos 
kaupunginhallituksen hyväksymän kehityskuva-
valinnan pohjalta. Kasvun kohdistamista keskuk-
siin ja joukkoliikennekäytävien varsille tukee myös 
raitiotien suunnittelun jatkaminen.
 Hirvensalon, Satavan ja Kakskerran saarille 
sekä Maarian altaan itäpuolelle valmistellaan 
osayleiskaavat monipuolisen asuntotarjonnan 
takaamiseksi. Lentokentän ympäristöä osayleis-
kaavoitetaan uusia logistiikan ja teollisuuden 
yritysalueita varten.

Asemakaavoitusta lähivuosien 
maankäytön tarpeisiin

Asumiseen ja elinkeinoelämälle kaavoitetaan 
vuosittain enemmän alueita kuin välitön rakenta-
misen tarve edellyttää. Näin luodaan vaihtoehtoja 
erilaisten tarpeiden ja toiveiden toteuttamiselle.
 On ilahduttavaa havaita, että rakentaminen 

luonnoksesta saadun palautteen perusteella muokataan kevään 
aikana kaavaehdotus, joka lähetetään laajalle lausuntokierroksel-
le. Nähtäville kaavaehdotus asetetaan vasta lausuntokierroksen 
jälkeen, jolloin kaikilla osallisilla on mahdillisuus jättää muistutus 
kaavaratkaisusta. Maakuntakaava tulee voimaan maakuntaval-
tuuston hyväksymispäätöksellä vuoden 2017 aikana. Mahdolliset 
valitukset käsitellään ympäristöministeriön sijaan hallinto-oikeuk-
sissa.

 Varsinais-Suomen luonnonarvojen  
 ja -varojen vaihemaakuntakaava

Maakuntavaltuusto päätti 7.11.2015 luonnonarvojen ja -varojen 
vaihemaakuntakaavan aloittamisesta. Luonnonarvojen ja -varojen 
vaihemaakuntakaavan käynnistämisen tarve liittyy erityisesti biota-
louden ja kiertotalouden aiheuttamien alueellisten luonnonvarojen 
käytön lisääntymiseen sekä luonnon virkistyksellisten ja suojelullis-
ten arvojen yhteensovittamiseen. Keskeisiä muutoksia aiheuttavat 
myös kansalliset lainsäädännölliset muutokset jätehuoltosektorilla 
sekä EU:n tavoitteet kiertotalouteen siirtymisessä. Kaavan osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelma tulee nähtäville kevään 2016 aikana.

Heikki Saarento,
suunnittelujohtaja
Varsinais-Suomen liitto

Maakuntakaavan tarkistusta 
tehdään kahdella 
vaihemaakuntakaavalla

Kuva: Kaavoituksen eri tasot
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mångsidig bostadsproduktion. På området kring 
flygfältet utarbetas en delgeneralplan med in-
riktning på nya företagsområden för logistik och 
industri.

Detaljplanläggning enligt behoven 
inom markanvändningen under de 
närmaste åren

För boende och näringsliv planläggs varje år 
mera områden än det omedelbara byggnadsbe-
hovet förutsätter. På detta sätt skapas alternativ 
som möter olika behov och önskemål.
 Det är glädjande att konstatera att byggan-
det i staden åter har tagit fart efter några år av 
stagnation. Nu byggs det mycket nya bostäder i 
centrum. Också flera offentliga byggnadsprojekt 
är under arbete.
 Fokus inom detaljplanläggningen kommer 
under de närmaste åren att inriktas på komplet-
teringsbyggande, särskilt inom det område som 
stöder sig på servicen i centrumområdet. Staden 
växer inåt och urbaniseringen förstärks enligt 
principerna för hållbar utveckling. Möjligheterna 
till mångsidiga boendealternativ och utbudet av 
havsnära bostäder tillgodoses så, att nya om-
råden för småhus och flervåningshus planläggs 
nära naturen och havet.
 Stadens livskraft förstärks, då nya områden 
för företag planläggs i närheten av flygfältet.
 Utöver de objekt som ingår in planläggnings-
översikten pågår arbetet med ett tiotal detaljpla-

Voimassa olevat (1997 alk.) ja vireillä olevat kaavat osoitteesta

www.turku.fi/kaavahaku 

kaupungissamme on vilkastunut muutamien 
vuosien hiljaiselon jälkeen. Nyt rakennetaan 
paljon uusia asuntoja keskustaan. Myös useita 
julkisten rakennusten hankkeita on käynnissä.
 Asemakaavoituksen painopiste on lähivuosi-
na täydennysrakentamisessa erityisesti keskus-
tan palveluihin tukeutuvalla alueella. Kaupunki 
kasvaa sisäänpäin ja kaupungistuminen vahvis-
tuu kestävän kehityksen mukaisesti. Monipuo-
lisista asumismahdollisuuksista ja merellisestä 
asuntotarjonnasta huolehditaan kaavoittamalla 
uusia pientalo- ja kerrostaloalueita myös lähelle 
luontoa ja merta.
 Kaupungin elinvoimaa vahvistetaan kaavoitta-
malla uusia yritysalueita lentokentän ympäristöön.
 Kaavoituskatsauksen kohteiden lisäksi me-
neillään on kymmenkunta asemakaavahanketta, 
jotka ovat vähemmän merkityksellisiä, koskevat 
pientä aluetta tai tulevat vireille kiireisellä aika-
taululla. Osa aiempien vuosien kohteista odottaa 
vielä hyväksymiskäsittelyä tai niistä on valitettu 
oikeusasteisiin. 
 Tervetuloa keskustelemaan kanssamme 
kaupunkimme suunnittelusta!

Antoisia lukuhetkiä,
Christina Hovi
Kaavoituspäällikkö

neprojekt, som är av mindre vikt, omfattar små 
områden eller påbörjas enligt en brådskande 
tidtabell. En del av objekten under tidigare år 
väntar antingen på att bli godkända eller har 
överklagats i olika rättsinstanser. 
 Välkommen att tillsammans med oss disku-
tera stadens framtida planering!

Med önskan om intressant läsning
Christina Hovi
Planläggningschef
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1. Yleiskaava 2029 (1/2009)

Planer som är i kraft (från 1997) och alla planläggningsprocesser kan studeras på webbadressen 

www.turku.fi/kaavahaku

Kaavoitusinsinööri Andrei Panschin
Yleiskaava on suunnitelma, jolla ohjataan 
yleispiirteisesti kaupunkiympäristön ja liikenne-
järjestelmien kehittämistä sekä rakentamisen ja 
liikennejärjestelmien sijoittumista. Tavoitteena on 
toimiva, taloudellinen ja eheä yhdyskuntaraken-
ne. Yleiskaava sovittaa yhteen monia toimintoja, 
esimerkiksi työpaikat, koulutus, päivähoito, 
joukkoliikenne tai virkistysalueet. 
 Yleiskaavatyö on edennyt kehityskuvavai-
heesta luonnosvaiheeseen. Vuonna 2016 Kas-
vukäytävät -kehityskuvan pohjalta valmistellaan 
yleiskaavaluonnos. Tavoiteltu kasvu kohdistetaan 
keskustaan ja joukkoliikenteeseen tukeutuvien 
kehityskäytävien sekä sisääntuloväylien varsiin.
 Yleiskaavaluonnoksessa tarkastellaan 
teemoittain erilaisia kaupunkikehittämisen 
näkökulmia. Näitä ovat mm. kulttuurihistorial-
lisesti arvokkaat ympäristöt, keskusta-alueen 
täydennysrakentaminen, maisemarakenne ja 
maanalaiset tilat, korkean rakentamisen paikat 
sekä lähiöiden kehittämismahdollisuuksien 
kartoitus. Liikenteellisissä selvityksissä esitetään 
myös Ohitustien rinnakkaistien linjaus ja sen 
vaikutukset lähialueen maankäyttöön. 
 
Kehityskuvapäätöksen taustalla 
laajat vaikutustenarviot, lausuntoja ja 
osallistamista
Kehityskuvapäätöksen pohjaksi laadittiin mittavat 
vaikutusarvioinnit. Kaupunkilaisilta kerättyjen 
mielipiteiden ja lauta- ja johtokunnilta pyydettyjen 
lausuntojen pohjalta kaupunginhallitus valitsi 
Kasvukäytävät-kehityskuvan yleiskaavaluonnok-
sen pohjaksi. Tarkasteluja tullaan laajentamaan 
eritoten ihmisvaikutusten osalta ja tehtyä arvi-
ointityötä tullaan jatkamaan kaavoitusprosessin 
edetessä luonnokseksi ja ehdotukseksi. 

Kiinnostaako lähialueesi kehittyminen?
Mihin mielestäsi kaupungissa saa rakentaa ja 
mihin ei? Missä on tärkeät viheralueet? Onko 
lähiympäristössä muita kehittämisen tarpeita? 
Kerro mielipiteesi yleiskaavakyselyyn  
www.turku.fi/yleiskaava2029 -nettisivulla. 
Kysely perustuu valtuuston valitsemaan kehitys-
kuvaan. Vastausten pohjalta järjestetään suura-
luekohtaisia työpajoja, joissa asukkaat pääsevät 
osallistumaan yleiskaavan jatkotyöstöön.

Rakennetun ympäristön arvojen  
kartoitus yleiskaavassa
Kaavoitusarkkitehti Iina Paasikivi
Yleiskaavatyössä tarkastellaan keskustan ja mui-
den asuinalueiden kulttuuriympäristöjä. Turusta 
tavoitellaan mallikaupunkia uuden ja vanhan 
yhteensovittamisessa (Arkkitehtuuripoliittinen 
ohjelma, Rakennusperintöohjelma, Turun elävä 
keskusta -projekti). 
 Kaupungin asuinalueita on tarkasteltu 
alueinventoinneilla aiempien rakennusinventoin-
tien täydentämiseksi. Rakentamisen historian, 
alueen ilmeen ja historiallisten arvojen perusteella 
on rajattu erityyppisiä ympäristökokonaisuuksia. 
Tavoitteena on löytää yleiskaavassa kullekin 
alueelle kehittämisen ja säilyttämisen tavoit-
teet asemakaavoituksen perustaksi. Museo ja 
kaupunkisuunnittelu ovat yhdessä arvioineet 
laitosrakentamisen erityisarvoja ja keskustan 
rakennussuojelutavoitteita, rakennusinventoinnin 
pohjalta. Päiväkotirakentamisesta on tekeillä 
oma selvityksensä.

Runosmäen yleissuunnitelma
Kaavoitusarkkitehti Thomas Hagström
Runosmäen asuinalueelle laaditaan koko 
aluetta koskeva yleissuunnitelma. Suunnitelman 
tarkoitus on antaa tukea alueen tulevalle yleis- ja 
asemakaavoitukselle. Suunnitelmassa tutkitaan 
alueen rakennetta, liikenteen sujuvuutta ja muu-
tostarpeita, palveluverkon ylläpidon edellytykset 
ja kehittämismahdollisuudet (kaupat, koulut, 
päiväkodit), lisä- ja täydennysrakentaminen ja sii-
hen liittyvät periaateratkaisut (asukasviihtyvyys, 
liikenne, pysäköinti, taloudellisuus) sekä alueen 

Kehittämisen keskiössä keskusta ja 
joukkoliikenteeseen tukeutuvien kehitys-
käytävien varsiin täydentyvä kaupunki

viheralueet. Tarkoitus on määritellä suunta-
viivat alueen kehittämiselle ja luoda hyvä pohja 
tulevaisuuden suunnittelutyölle. 

Keskustan täydennysrakentaminen
Kaavoitusarkkitehti Paula Keskikastari
Tarkastelussa kartoitetaan potentiaalisia täy-
dennysrakentamisen paikkoja Turun keskustan 
alueelta. Täydennysrakentaminen voi tarkoittaa 
uuden rakentamisen lisäksi myös olemassa ole-
van rakennuksen pidentämistä tai korottamista 
tai käyttötarkoituksen muutosta.  
 Täydennysrakentamismahdollisuuksia 
arvioitaessa on otettava huomioon kaupunkiku-
va, rakennussuojelu, talous, autopaikkajärjes-
telyt, liikennejärjestelyt, kiinteistömuodostus ja 
rakennuksen käyttötarkoitus. 
 Täydennysrakentamisen paikkojen 
etsimisessä hyödynnetään aiemmin laadittuja 
selvityksiä, erityisesti Turun elävä keskusta -pro-
jektin materiaalia.

Keskustan kaupunkikuva
Maisema-arkkitehti Tuuli Vesanto
Kaupunkikuvaselvityksessä kuvataan Turun 
keskustan kaupunkikuvallisia vahvuuksia ja omi-
naispiirteitä. Sen tarkoitus on tuoda esille, mikä 
tekee Turusta erityisen, mitä vaalittavaa keskus-
tan kaupunkikuvassa on ja miten kaupunkikuvaa 
tulisi kehittää. Selvitykseen sisällytetään myös 
keskustan jaottelu kaupunkikuvallisiin osa-alu-
eisiin eli miljöötyyppeihin sekä annetaan niitä 
koskevia suosituksia. Selvityksen tietoa voidaan 
hyödyntää kaavoituksessa, rakennusvalvonnas-
sa ja julkisten alueiden suunnittelussa.

Korkea rakentaminen
Maisema-arkkitehti Tuuli Vesanto
Selvitystyön tavoitteena on tuoda esiin korkeaan 
rakentamiseen liittyviä kaupunkikuvallisia, toimin-
nallisia, teknisiä ja taloudellisia erityiskysymyksiä. 
Tarkastelussa arvioidaan korkean rakentamisen 
vaikutuksia mm. Turun identiteettiin, kaupunkiku-
vaan, lähiympäristön viihtyisyyteen ja pienil-
mastoon sekä kiinteistömarkkinoihin. Arvioinnin 
perusteella kartoitetaan alueet, joille korkeaa 
rakentamista voidaan perustellusti sijoittaa, 
samoin kuin alueet, joilla korkeaa rakentamista ei 
pidä sallia. Lisäksi esitetään periaatteet siitä, mitä 
reunaehtoja korkean rakentamisen hankkeen 
tulee täyttää.

Keskustan liikennesuunnittelu
Liikenneinsinööri Jaana Mäkinen
Keskustan alueelle laaditaan liikenteen yleispiir-
teinen suunnitelma, jossa määritellään, miten 
keskustan liikenneverkkoa on tarvetta kehittää, 
jotta se palvelee niin keskustan vetovoimaisuutta 
kuin keskusta-asumistakin. Työssä tutkitaan 
mm. kunkin kulkumuodon roolia keskustan eri 
osissa ja hahmotellaan keskustaan sopivaa 
pysäköintipolitiikkaa. Kävelykeskustan laajuus 
on yksi suunnitelmassa selvitettävistä aiheista. 
Liikenneturvallisuuden parantaminen keskustas-
sa on myös tärkeä tavoite tämän suunnitelman 
laatimisessa.

Raitiotien yleissuunnitelma
Liikennesuunnitteluinsinööri Juha Jokela
Turun raitiotien yleissuunnitelman sekä laadit-
tavien lisäselvitysten tarkoituksena on antaa 
riittävät tiedot, jotta Turun kaupunginvaltuustossa 
voidaan päättää raitiotien toteuttamisesta.
 Turun kaupunginvaltuusto päätti 
14.12.2015 hyväksyä Turun raitiotien yleissuunni-
telman jatkovalmistelun yhteydessä ohjeellisena 
noudatettavaksi. Seuraavaksi laaditaan lisäsel-
vityksiä mm. raitiotien ensimmäisen toteutus-
vaiheen osalta, kerätään lisätietoa toteutetuista 
superbussi- ja raitiotieratkaisuista, tarkennetaan 
kustannusarvioita sekä selvitetään rahoitusmal-
leja. Lisätietoa:  

www.turku.fi/raitiotie
Kerrostalo valtaisten  
esikaupunkialueiden  
täydennys rakentaminen
Suunnittelija Samuli Saarinen
Yleiskaavassa tutkitaan vanhojen, tiiviisti asuttu-
jen alueiden ominaispiirteet ja kehittämistarpeet 
sekä arvioidaan uudistusten ajankohtaisuutta 
ottaen huomioon laajemmat kehitysnäkymät. 
Esikaupunkivyöhykkeen uudistamistoimilla 
nostetaan lähiöasumisen kiinnostavuutta ja saa-
daan eri toimijoita mukaan rakentamaan uusia 
kohtuuhintaisia ja houkuttelevia ympäristöjä. 
Alueiden vetovoimaisuutta tuetaan myös osoit-
tamalla niiden säilytettävät arvot, kuten tärkeät 
virkistysalueet. Asukasmäärän säilyttäminen ja 
lisääminen esikaupunkivyöhykkeellä on tärkeää, 
jotta palvelujen saavutettavuus voidaan pitää 
hyvänä ja voidaan edistää. mm. joukkoliikenteen 
kehittämistä. Kaupungin viimeaikainen kasvutah-
ti on osoittanut, että lähiöihin kannattaa satsata. 

Useita kehittämissuunnitelmia yleis- ja 
asemakaavoituksen pohjaksi
Kehittämissuunnitelmia valmistellaan Vähäheik-
kiläntien, Satakunnantien ja Naantalin pikatien 
varrelle sekä Kupittaan ja Itäharjun alueelle. 
Kehittämissuunnitelmilla tutkitaan alueen liiken-
nejärjestelyjä, palvelurakennetta, rakennusten 
ja alueiden käyttötarkoituksia, maankäytön 
tehokkuutta, kunnallistekniikan tarpeita ja alueen 
toteuttamisaikataulua. Suunnitelmilla valmistel-
laan mahdollisia yleis- ja asemakaavamuutosten 
laatimisia alueelle. Kupittaan ja Itäharjun alueelle 
suunniteltava kampus- ja tiedepuistoalue on 
mukana kansainvälisessä Baltic Urban Lab 
-hankkeessa, jossa keskitytään mm. uusien vuo-
rovaikutus- ja kumppanuusmallien kehittämiseen 
suunnitteluprosessissa.

2. Turun lentoaseman 
ja sen lähiympäristön 
osayleiskaava
4/2007 OAS
Kaavoitusarkkitehti Jani Eteläkoski
Tarkoituksena on laatia oikeusvaikutteinen 
osayleiskaava lentoaseman ympäristöön. 
Kokonaisuuteen kuuluu alueita sekä Turun että 
Ruskon kunnan puolella (Ruskon eteläosan 
osayleiskaava). Turku ja Rusko tekevät yhteis-
työtä yhtenäisen kokonaisuuden aikaansaami-
seksi. Turun osalta osayleiskaavan tärkeimmät 
tavoitteet ovat lentoaseman kehittäminen sekä 
uusien teollisuus- ja työpaikka-alueiden muodos-
taminen. Osayleiskaavaluonnos on hyväksytty 
ympäristö- ja kaavoituslautakunnassa sekä kau-
punginhallituksessa vuonna 2010. Tämän jälkeen 
hanke on odottanut erilaisia selvityksiä Pompon-
rahkan Natura-alueeseen liittyen. Kaavoitustyö 
jatkuu vuonna 2016 ehdotuksen laatimisella.

3. Maaria-Ilmaristen 
osayleiskaava
14/2007 OAS
Kaavoitusarkkitehti Jani Eteläkoski
Turun ja Liedon yhteisellä, oikeusvaikutteisena 
laadittavalla osayleiskaavalla tarkastellaan Maa-
rian altaan itäpuolen maankäyttöä. Tavoitteena 
on mm. kehittää Jäkärlän ja Ilmaristen taajamia 
ja osoittaa niiden yhteyteen uusia asuinalueita 
taajamien välialueen jäädessä virkistysalueeksi. 
Osayleiskaavatyön kanssa rinnan valmistellaan 
ulkoilureittisuunnitelmaa, jonka avulla voidaan tar-
kemmin suunnitella virkistysalueiden ja Maarian 
altaan kehittämistä. Ensimmäinen osayleiskaava-
luonnos on hyväksytty vuoden vaihteessa 2009 
ja 2010. Tämän jälkeen hanke jäi odottamaan 
Turun kaupunkiseudun rakennemalli 2035 -työtä, 
joka hyväksyttiin vuonna 2012. Rakennemallityön 
johdosta osayleiskaavatyö aloitettiin osittain 
uudestaan. Tavoitteena on valmistella uusi 
osayleiskaavaluonnos kevään 2016 aikana.

4. Hirvensalon  
osayleiskaavan 
täydennys
13/2007 OAS
Yleiskaavainsinööri Olavi Ahola
Liikennesuunnitteluinsinööri Juha Jokela
Kaupunginhallituksen 17.12.2015 hyväksymä uusi 
osayleiskaavaluonnos oli nähtävillä alkuvuodesta 
osallisten mielipiteen ilmaisua varten. Lausuntojen 
ja mielipiteiden perusteella tarkistettava kaava-
ehdotus tulee käsittelyyn vuoden 2016 aikana. 
Hirvensaloon pyritään osoittamaan pitkän tähtä-
yksen aluevaraukset n. 15 000 uudelle asukkaalle 
Turun kaupunkiseudun rakennemallin mukaisesti 
sekä varaudutaan uuteen Uittamonsiltaan ja 
kevyen liikenteen yhteyteen Lauttarannasta Korp-
polaismäkeen.

5. Satava-Kakskerran 
osayleiskaava
10/2013 OAS
Yleiskaavainsinööri Olavi Ahola
Osayleiskaavaa koskevat tavoitteet ovat 
kaupunginhallituksen käsittelyssä keväällä 2016. 
Tavoitteiden pohjalta  
laaditaan osayleiskaava-
luonnos vuoden 2016 
aikana. www.turku.fi/satava-
kakskerta

1.

4.

5.

2. 3.

Lue lisää: 
www.turku.fi/
yleiskaava2029 
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Pohjoiset
Norra stadsdelarna

Luoteiset
Nordvästra stadsdelarna

LOGICITY (kohteet, objekten 1–2)

Logistiikan ja tuotannollisten toimialojen LogiCity 
on yksi kaupungin maankäytön painopistealu-
eista. Tavoitteena on kaupungin strategian mu-
kaisesti tukea kaupungin kasvua luomalla uusia 
teollisuus- ja logistiikan yritysalueita lentoaseman 
yhteyteen. Alueelle on vireillä lentoaseman ym-
päristön osayleiskaavan valmistelun lisäksi kaksi 
asemakaavaa; Mustasuo ja Maa-ainespuisto.
 LogiCity med inriktning på logistik och 
produktionsbranscher är ett av fokusområdena 
inom stadens markanvändning. Det som efter-
strävas är att enligt de strategiska målen stöda 
stadens tillväxt så, att det skapas nya företags-
områden för industri och logistik i anslutning till 
flygfältet. Utöver arbetet med beredningen av en 
delgeneralplan för området kring flygfältet är två 
detaljplaner under arbete, dvs. Svartkärret och 
Marktäktsparken.

1. MUSTASUO
Svartkärret (34/2009, OAS, MKS)
Kaavoitusarkkitehti Jani Eteläkoski
Liikennesuunnitteluinsinööri Eero Paavola
 Yritystoiminnan ja uusien työpaikkojen 
lisäämiseksi Saramäen ja Lentokentän kaupun-
ginosiin suunnitellaan kaupungin aloitteesta uu-
sia teollisuus- ja toimitilakortteleita. Tavoitteena 
on asettaa kaavaehdotus nähtäville vuoden 2016 
aikana. Kaavaehdotus viedään kaupunginval-
tuuston hyväksymiskäsittelyyn, kun maankäyt-
tösopimukset yksityisten maanomistajien kanssa 
on solmittu.
 För att öka företagsverksamheten 
och skapa nya arbetsplatser planeras på 
initiativ av staden nya kvarter för industri- och 
verksamhetslokaler i stadsdelarna Starrbacka 

1. PITKÄMÄEN LIIKEKESKUS
Långbacka köpcentrum (33/2006, OAS, MKS)
Kaavoitusarkkitehti Tero Lehtonen
Liikennesuunnitteluinsinööri Juha Jokela
 Naantalin pikatien varteen, Manhattanin 
liikerakennusten yhteyteen suunnitellaan lisää 
kaupallisia tiloja elinkeinoelämälle sekä uutta ker-
rostaloaluetta noin 700 asukkaalle. Tavoitteena 
on asettaa kaavaehdotus nähtäville vuoden 2016 
aikana ja viedä se kaupunginvaltuuston hyväk-
syttäväksi kun maankäyttösopimus yksityisten 
maanomistajien kanssa on solmittu.
 På området längs Nådendals snabbväg, 
invid Manhattans affärsbyggnader planeras 
ytterligare kommersiella lokaler för näringslivet 
samt ett nytt område med flervåningshus för 
700 invånare. Meningen är att planförslaget ska 
framläggas offentligt 2016 och framläggas för 
godkännande i stadsfullmäktige, då markan-
vändningsavtalet med de privata markägarna har 
undertecknats.

2. TYÖMIEHENPUISTO
Arbetareparken (21/2012, OAS)
Kaavoitusarkkitehti Anna-Leena Jokitalo
Liikennesuunnitteluinsinööri Harry Jaakkola
 Lukkosepänkadun ja Satakunnantien 
kulmassa sijaitseva peltoalue on tarkoitus ottaa 
liike- ja toimistokäyttöön sekä eteläosaltaan päi-
väkotikäyttöön. Suunnittelualueen läpi virtaava 
oja ja sen varret on tarkoitus säilyttää avoimina. 
Kaava valmistellaan kaupungin aloitteesta. Kaa-
vamuutosehdotus asetetaan nähtäville syksyllä 
2016.
 Åkerområdet i hörnet av Låssmedsgatan 
och Satakuntavägen ska anvisas för affärs- och 
kontorsbyggnader och den södra delen för dag-
hemsverksamhet. Meningen är att det dike som 
rinner genom planområdet och dikesrenarna 

och Flygfältet. Avsikten är att planförslaget ska 
framläggas 2016. Planförslaget framläggs för 
behandling och godkännande i stadsfullmäktige, 
då markanvändningsavtal ingåtts med de privata 
markägarna.

2. MAA-AINESPUISTO
Marktäktsparken (34/2007, OAS)
Kaavoitusarkkitehti Jani Eteläkoski
Liikennesuunnitteluinsinööri Eero Paavola
 Saramäkeen suunnitellaan kaupungin 
aloitteesta laajaa ylijäämämaiden sijoituspaikkaa 
ja muiden maa-ainesten käsittelyä ja varastointia 
mahdollistavaa aluetta sekä kortteleita uusille 
teollisuusyrityksille. Tavoitteena on, että kaupun-
ginvaltuusto hyväksyy asemakaavan kuluvan 
vuoden aikana.
 I Starrbacka planeras på initiativ av staden 
en vidsträckt deponi för överskottsjord och ett 
område som möjliggör behandling och lagring 
av andra marksubstanser samt kvartersområden 
för nya industriföretag. Meningen är att stadsfull-
mäktige ska godkänna detaljplanen i år.

3. RYDÖNTIE 20
Rytövägen 20 (KLS, MKS)
Kaavoitusarkkitehti Jani Eteläkoski
Liikennesuunnitteluinsinööri Eero Paavola
 Tavoitteena on mahdollistaa lisärakentami-
nen tontilla yritystoiminnan kehittämiseksi. Kaava 
laaditaan yksityisen maanomistajan aloitteesta.
 Meningen är att ge möjligheter till tillbyggnad 
på tomten för att utveckla företagsverksam-
heten. Planen utarbetas på initiativ av den privata 
markägaren.

4.JÄKÄRLÄ – ARKEOLOGINKATU
Jäkärlä – Arkeologgatan

Kaavoitusarkkitehti Anna-Leena Jokitalo
Liikennesuunnitteluinsinööri Eero Paavola
 Asemakaavamuutoksella tutkitaan Jäkärlän 
täydentämistä. Joitakin alueen toimintoja siir-
tynee Yli-Maariaan valmistuvan yhtenäiskoulun 
yhteyteen, mistä johtuen Arkeologin- ja Merovin-
kikadun alueiden käyttötarkoituksia tarkastellaan 
uudelleen.
 I detaljplaneändringen undersöks 
möjligheterna att komplettera Jäkärlä. En del av 

6.

5.

4.

2.
1.

3.

2.

Läntiset
Västra stadsdelarna

1. BLUE INDUSTRY PARK 
Blue Industry Park
Kaupunkisuunnittelujohtaja Timo Hintsanen
Kaavoitusarkkitehti Nella Karhulahti
 Pernoon suunnitellaan meri- ja metalliteolli-
suuteen keskittyvää tuotannollista yritysaluetta 
kaupungin aloitteesta. Aluekokonaisuus tukee 
Turun asemaa osana pohjoista kasvukäytävää. 
Alueesta tehdään esiselvityksiä suunnittelun 
lähtötiedoiksi vuonna 2016.
 I Perno planeras på initiativ av staden ett 
område för produktionsföretag med inriktning på 
sjöfarts- och metallindustri. Områdeshelheten 
kommer att stärka Åbo stads ställning som en 
del av den nordliga tillväxtkorridoren. År 2016 
kommer förhandsutredningar att göras på områ-
det, vilket ska ge grunduppgifter för planeringen.

1.

2. PERNON KOULU
Skolan i Perno (18/2014, OAS)
Kaavoitusarkkitehti Nella Karhulahti
 Kaupungin aloitteesta laadittavan asema-
kaavanmuutoksen tavoitteena on löytää uusi 
käyttötarkoitus Pernon koulutontille. Uudisraken-
tamisen lisäksi koulurakennuksen tai sen osien 
säilyttämistä tutkitaan. Kaavoituksella vahviste-
taan kaupunginosan elinvoimaa ja toimivuutta. 
Vuonna 2016 tehdään selvityksiä alueelle ja 
valmistellaan kaavaluonnos.
 Staden har tagit initiativ till en ändring 
av detaljplanen som syftar till att ta fram ett nytt 
användningsändamål för skoltomten i Perno. 
Utöver nybyggnation undersöks om skolbygg-
naden eller delar av den kan bevaras. Planlägg-
ningen ska stärka vitaliteten och funktionerna i 
stadsdelen. År 2016 kommer utredningar att gö-
ras på området och ett planutkast att beredas.

funktionerna på området torde anslutas till den 
enhetsskola som ska byggas i Övre S:t Marie, 
och därför ska användningsändamålet för områ-
dena längs Arkeologgatan och Merovingergatan 
granskas.

5. JÄKÄRLÄN KAILA
Kaila i Jäkärlä (3/2010, OAS, MKS)
Kaavoitusarkkitehti Jani Eteläkoski
Liikennesuunnitteluinsinööri Eero Paavola
 Tavoitteena on lisätä kaupungin oma-
kotitonttitarjontaa tukeutuen Jäkärlän taajamaan 
ja sen palveluihin. Kaava laaditaan kaupungin 
aloitteesta. Kuluvana vuonna valmistellaan kaa-
vaehdotus vuonna 2013 hyväksytyn luonnoksen 
pohjalta.
 Meningen är att med stöd av tätbe-
byggelsen och servicen i Jäkärlä öka stadens 
utbud av egnahemstomter. Planen utarbetas på 
initiativ av staden. Planförslaget bereds i år och 
det kommer att basera sig på det 2013 godkän-
da utkastet.

6. PAATTISTEN LAAJENNUS
Utvidgning av Patis (MKS)
Kaavoitusarkkitehti Jani Eteläkoski
Liikennesuunnitteluinsinööri Eero Paavola
 Tavoitteena on lisätä kaupungin 
omakotitonttitarjontaa tukeutuen Paattisten 
taajamaan ja sen palveluihin. Kaava laaditaan 
kaupungin aloitteesta. Kaavoitus käynnistetään 
vuoden 2016 aikana, jolloin myös kaavan aluera-
jaus määritellään tarkemmin.
 Meningen är att med stöd av tätbebyggel-
sen och servicen i Patis öka stadens utbud av 
egnahemstomter. Planen utarbetas på initiativ 
av staden. Planläggningen påbörjas 2016 och 
då kommer också avgränsningen av området att 
fastställas noggrannare.

ska förbli öppna. Planen utarbetas på initiativ av 
staden. Förslaget till planändring ska framläggas 
hösten 2016.

3. NUPPULANTIE 40
Nuppulavägen 40 (KLS, MKS)
Kaavoitusarkkitehti Anna-Leena Jokitalo
Liikennesuunnitteluinsinööri Harry Jaakkola
 Asemakaavamuutoksella tutkitaan yksi-
tyisen omistajan aloitteesta liiketontin muutta-
mista kerrostalotontiksi. Kaavamuutosalue on 
osa Paalupaikan ja Vakka-Suomentien välistä 
Satakunnantien kehittämissuunnitelman aluetta. 
Asemakaavoitus käynnistetään, kun sopimus 
kaavan valmistelutyöstä on solmittu.
 I detaljplaneändringen undersöks på initiativ av 
den privata markägaren om affärstomten kan om-
ändras till en tomt för flervåningshus. Det område 
som omfattas av planändringen är en del av det 
område som ingår i utvecklingsplanen för Sata-
kuntavägen mellan Paalupaikka och Vakka-Suomi-
vägen. Detaljplanläggningen påbörjas, då avtalet 
om beredningen av planen har undertecknats.

4. RUNOSMÄEN KYLÄTALO 
Runosbackens byhus
Kaavoitusarkkitehti Thomas Hagström
 Runosmäen koulun toiminnan loputtua 
tutkitaan koulun tontin uusiokäyttömahdollisuuk-
sia. Kaavoitustyön yhteydessä arvioidaan myös 
lähialueen muutostarpeita, jolloin tarvittaessa 
muutosaluettakin voidaan laajentaa. Kaavoitus 
aloitetaan 2016. 
 Verksamheten i Runosbackens skola har upp-
hört och nu undersöks nya användningsmöjlighe-
ter för skoltomten. I samband med planläggnings-
arbetet bedöms också behoven av förändringar 
inom närområdet. Vid behov kan planområdet 
utvidgas. Planläggningen inleds 2016.
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5. TIEMESTARI
Vägmästaren (7/2011, OAS, MKS)
Kaavasuunnittelija Maj-Britt Kyllönen
 Asemakaavanmuutoksen tavoitteena on 
lisätä Runosmäen teollisuusalueen monipuolista 
käyttöä muuttamalla korttelialueet toimitila-
rakennusten korttelialueiksi ja liittämällä osia 
Varusmestarintien itä- ja länsipuolella olevista 
puistoalueista kortteleihin. Kaavaehdotus on 
tarkoitus asettaa nähtäville keväällä. Kaavaehdo-
tus viedään kaupunginvaltuuston hyväksymis-
käsittelyyn, kun maankäyttösopimus yksityisen 
maanomistajan kanssa on solmittu.
 Syftet med detaljplaneändringen är att utöka 
den mångsidiga användningen av industriområ-

det i Runosbacken och omändra kvartersområ-
dena till kvartersområden för verksamhetsbygg-
nader och ansluta delar av parkområdena på 
den östra och västra sidan av Rustmästarevägen 
till kvarteren. Meningen är att framlägga planför-
slaget i vår. Planförslaget framläggs för godkän-
nande i stadsfullmäktige, då ett markanvänd-
ningsavtal ingåtts med den privata markägaren.

6. KÄRSÄMÄEN URHEILUPUISTO 
Idrottsparken i Kärsämäki (22/2013) 
Kaavoitusarkkitehti Thomas Hagström

Kaupungin tavoitteena on kehittää Kärsämäen 
urheilukenttää ja tutkia mahdollisuutta sijoittaa 
alueen eteläosaan uusi päiväkoti. TVT Asunnot 

6.

7.
8.

5.

4.

2.

3.

1.

Oy:n aloitteesta tutkitaan Savonkedonkadun 
varrella sijaitsevien asuinrakennusten korvaamis-
ta uudisrakennuksilla. Tavoitteena on, että kaa-
valuonnos hyväksytään kuluvan vuoden aikana 
laadittavan kaavaehdotuksen pohjaksi.
 Staden strävar efter att utveckla sportplanen 
i Kärsämäki och undersöka möjligheterna att 
bygga ett nytt daghem på den södra delen av 
området. På initiativ av TVT Asunnot Oy under-
söks om bostadsbyggnaderna vid Savonketoga-
tan kan ersättas med nybyggnader. Meningen 
är att planutkastet godkänns och sedan bli 
underlag för det planförslag som ska utarbetas 
senare i år.

7. VIRUS MÄENTIE 65A
Virusmäkivägen 65A (KLS, MKS)
Kaavoitusarkkitehti Thomas Hagström
 Asemakaavamuutoksella tutkitaan kerrosta-
lon korvaamista isommalla rakennuksella. Kaava 
laaditaan yksityisen maanomistajan aloitteesta. 
Asemakaavoitus käynnistetään, kun sopimus 
kaavan valmistelutyöstä on solmittu.
 I detaljplaneändringen undersöks om flervå-
ningshuset kan ersättas med en större byggnad. 
Planen utarbetas på initiativ av den privata mar-
kägaren. Detaljplaneändringen påbörjas, då avtalet 
om beredningen av planen har undertecknats.

8. KASTUN KOULU
Skolan i Kastu 
Kaavoitusarkkitehti Thomas Hagström
 Koulutoiminnan loputtua tutkitaan koulun 
tontin uusiokäyttömahdollisuuksia. Kaavoitus 
käynnistetään kuluvan vuoden aikana. 
 Skolverksamheten har upphört, och därför 
undersöks nya användningsmöjligheter för tom-
ten. Planläggningen inleds i år.

Asemakaavoilla ja asemakaavanmuutok-
silla luodaan edellytykset rakentamiselle. 
Kaava-alue voi käsittää esim. kokonaisen 
asuinalueen tai vain yhden tontin. Kaupun-
ginvaltuusto asettaa tavoitteet kaupunki-
suunnittelun kaavoitusyksikölle kaupungin 
talousarvion yhteydessä.

Asemakaavalla määrätään mm.
• mihin tarkoitukseen aluetta voi käyttää
• miten paljon tontille saa rakentaa
• rakennusten korkeuksia,  

kattokaltevuuksia ja materiaaleja
• katualueiden leveyksiä
• rakennusten ja luonnon suojeluarvot
• mihin puistot sijoittuvat

Voit hakea vireillä ja voimassa olevia  
(1997 alk.) kaavoja kaavahausta  
kaavan nimellä tai osoitteella 
www.turku.fi/kaavahaku
 
Ajantasainen asemakaavatilanne löytyy 
myös Turun seudun karttapalvelusta 
opaskartta.turku.fi

Kaavanimen yhteydessä  
käytettävät lyhenteet:
20/2014   =  Kaavatunnus
OAS  = Osallistumis- ja  
  arviointisuunnitelma
MKS  = Maankäyttösopimus
KLS  = Edellyttää sopimusta kaavan  
  laatimisesta yksityisen  
  maanomistajan kanssa

Asema  - 
kaavoitus

Itäiset
Östra stadsdelarna

1. ORIKEDON LIITTYMÄN  
TILAA VAATIVAT KAUPAT
Stora handelsenheter vid Oriketoanslutningen 
(24/2014, OAS)
Kaavoitusarkkitehti Sissi Qvickström
Liikennesuunnitteluinsinööri Eero Paavola
 Asemakaavanmuutos valmistellaan 
Rautakesko Oy:n aloitteesta. Kaavaa muutetaan 
siten, että paljon tilaa vaativan erikoistavaran kau-
pan kehittäminen alueella on mahdollista. Vanhan 
Tampereentien ja Vähäjoen väliselle alueelle tutki-
taan uusien yritystonttien sijoittumista. Tavoittee-
na on, että kaavaluonnos valmistellaan keväällä 
2016.
 Ändringen av detaljplanen utarbetas på 
initiativ av Rautakesko Oy. Planen ändras så, att 
det på området anvisas utvecklingsmöjligheter för 
stora handelsenheter med specialvaror. På områ-
det mellan Gamla Tammerforsvägen och Vähäjoki 
undersöks placeringen av nya företagstomter. 
Meningen är att planutkastet ska beredas våren 
2016.

2. KOROINEN
Korois (8/2012, OAS)
Kaavoitusarkkitehti Christiane Eskolin
Liikennesuunnitteluinsinööri Eero Paavola
 Asemakaava laaditaan kaupungin aloitteesta. 
Tavoitteena on luoda edellytykset uudisrakenta-
miselle yleiskaavan mukaisilla alueilla, vahvistaa 
jokivarren alueiden virkistyskäyttöä ja mahdol-
listaa uuden kadun rakentaminen Markulantieltä 
Halistensillalle ja yhdistää tämä välikehän osa 
nykyiseen Koroistenkaareen. Maarian Kirkkosillan 
on tarkoitus palvella jatkossa jalankulkua ja pyö-
räilyä. Vuoden 2016 aikana valmistellaan alueen 
kaavaluonnos.
 Detaljplanen utarbetas på initiativ av 
staden. Syftet är att skapa förutsättningar för 

nybyggnation på de områden som är angivna i 
generalplanen, att öka användningen av område-
na längs åstranden för rekreation och att ge möj-
ligheter att bygga en ny gata från Markulavägen 
till Hallis bro och att förena detta mellanområde 
med den nuvarande Koroisbågen. Kyrkobron i S:t 
Marie ska härefter anvisas för gång- och cykeltra-
fik. Planutkastet för området bereds 2016.

3. UHRIMÄKI
Offerbacken (9/2010, OAS)
Kaavoitusarkkitehti Christiane Eskolin
Liikennesuunnitteluinsinööri Eero Paavola
 Turun Ylioppilaskyläsäätiön ja kaupungin 
aloitteesta käynnistyneessä kaavanmuutoksessa 
tutkitaan uusien asuinrakennusten sijoittamis-
mahdollisuuksia ja -vaihtoehtoja Kuraattorinpolun 
eteläpuolelle ja Halistentien länsipuolelle. Lisäksi 
selvitetään Kuikkulankadun eteläpuolella sijait-
sevien rakennusten suojelutarve ja tarkistetaan 
tonttien käyttötarkoitusmerkinnät. Vuonna 2016 
valmistellaan kaavaluonnos.
 På initiativ av Åbo Studentbystiftelse och 
staden har en planändring påbörjats och genom 
den undersöks olika möjligheter och alternativ 
att uppföra nya bostadsbyggnader på den södra 
sidan av Kuratorsstigen och den västra sidan 
av Hallisvägen. Dessutom utreds om det finns 
behov att skydda byggnaderna på den södra 
sidan av Kuikkulagatan och genomgås beteck-
ningarna för användningsändamålet på tomterna. 
Planutkastet bereds 2016.

4. INSPEHTORINKATU 
Inspektorsgatan (KLS, MKS)
Kaavoitusarkkitehti Nella Karhulahti
Liikennesuunnitteluinsinööri Eero Paavola
 Turun Ylioppilaskyläsäätiön aloitteesta 
käynnistyvässä kaavanmuutoksessa tutkitaan 

6.
5.

4.

2.

3.

1.

7.

för deltagande och bedömning utarbetas då 
avtalet om beredningen av planen har underteck-
nats. 

5. TAPION PUISTO
Tapioparken
Kaavoitusarkkitehti Christiane Eskolin
Liikennesuunnitteluinsinööri Eero Paavola

opiskelija-asumisen täydentämistä Ylioppilaskylän 
länsiosaan. Kaavoitus käynnistetään laatimalla 
osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kun sopimus 
kaavan valmistelutyöstä on solmittu. 
 På initiativ av Åbo Studentbystiftelse 
kommer en planändring att påbörjas och genom 
den undersöks möjligheterna till komplettering av 
studentbostäderna i den västra delen av Student-
byn. Planläggningen påbörjas så, att ett program 
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Keskusta
Centrum

Keskustan kehittäminen 
Utvecklandet av centrumområdet 
Keskustan kehittäminen on yksi kaupungin 
painopistealueista. Pyrkimyksenä on luoda pohjaa 
kaupungin kasvulle, kehittää kaupunkikeskustan 
elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä tarjoamalla houkut-
televia asuin- ja työpaikkaympäristöjä ja palveluja. 
Suunnittelun tavoitteena on myös vahvistaa jalanku-
lun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen asemaa. Ruutu-
kaavakeskustaan tavoitellaan 8000 uutta asukasta 
vuoteen 2035 mennessä Turun kaupunkiseudun 
rakennemallin mukaisesti.
 Ett av stadens fokusområden är utvecklandet 
av centrum. Strävan är att skapa förutsättningar för 
stadens tillväxt och utveckla en vital och konkur-
renskraftig stadskärna med attraktiva bostads- och 
arbetsplatsmiljöer samt olika serviceformer. Målet för 
planeringen är likaså att höja gång-, cykel- och kol-
lektivtrafikens status. Enligt strukturmodellen för Åbo 
stadsregion ska invånarantalet i rutstadens centrum 
2035 ha ökat med 8000.

Linnakaupunki (kohteet 1-4)
Slottsstaden (objekten 1-4)
Kaupunkia laajennetaan ja merellistä keskustaa ke-
hitetään Linnakaupungin alueelle. Alueen asemakaa-
voitus perustuu 25.2.2012 hyväksyttyyn Linnakau-
pungin osayleiskaavaan. Raitiotien tilavaraus otetaan 
huomioon asemakaavoissa.
 Staden utvidgas och på Slottsstadsområdet 
utformas ett havsnära centrum. Detaljplaneringen 
av området baserar sig på delgeneralplanen för 
Slottsstaden som godkändes 25.2.2012. I detaljpla-
nerna beaktas en reservering för spårvägen.

1. HERTTUANKULMA
Hertigshörnet (27/2013, OAS, MKS)
Kaavoitusarkkitehti Tero Lehtonen
Liikennesuunnitteluinsinööri Maija Norava
 Pansiontien eteläpuolella sijaitsevan entisen 
Rettigin tupakkatehtaan alueelle ja sen ympäristöön 
suunnitellaan noin 1600 asukkaan viihtyisää kävelyn, 
pyöräilyn ja julkisen liikenteen käyttöä edistävää 
asuinaluetta ja kauppakeskusta. Kaavaehdotus on 
tarkoitus asettaa nähtäville keväällä 2016 ja viedä 
kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi maankäyt-
tösopimusten solmimisen jälkeen.
 På området för Rettigs f.d. tobaksfabrik på den 
södra sidan av Pansiovägen och den närliggande 
miljön planeras ett trivsamt bostadsområde och 
köpcentrum som ska främja gång-, cykel- och 
kollektivtrafik. Området ska få ca 1600 invånare. 
Meningen är att planförslaget ska framläggas våren 
2016 och behandlas och godkännas av stadsfull-
mäktige, då markanvändningsavtalen har ingåtts.

2. VAASANPUISTO
Vasaparken (12/2010, OAS)
Kaavoitusarkkitehti Anna-Leena Jokitalo
Liikennesuunnitteluinsinööri Maija Norava
 Entisen jätevedenpuhdistamon alueelle suunni-
tellaan kaupungin aloitteesta asumista ja työpaik-
katoimintoja. Vuonna 2012 hyväksytyssä luonnok-
sessa alueelle sijoittui mm. 35-kerroksinen liike-, 
toimisto- ja asuntotorni. Kuluvana vuonna laaditaan 
riskinarviointeja pilaantuneen maaperän kunnosta-
misvaihtoehdoista.
 På området för det tidigare avloppsreningsver-
ket planeras på initiativ av staden bostäder och ar-

betsplatsfunktioner. Utkastet för området godkändes 
2012 och enligt det kommer området bl.a. att få ett 
affärs-, kontors- och bostadstorn med 35 våningar. 
I år kommer riskanalyser att genomföras för att 
bedöma olika alternativ att återställa den förorenade 
markgrunden.
 
3. KIRSTINPUISTO
Kirstiparken (2/2013, OAS, MKS)
Kaavoitusarkkitehti Tero Lehtonen
Liikenneinsinööri Jaana Mäkinen
 Nykyiselle pienteollisuus- ja varastoalueelle 
suunnitellaan keskustamaista kerrostaloasumista noin 
1700 asukkaalle siten, että suunnittelussa painotetaan 
viihtyisää kaupunkiympäristöä ja kestäviä liikkumisrat-
kaisuja. Asemakaava laaditaan osin kaupungin, osin 
yksityisten maanomistajien aloitteesta. Kaupungin ja 
NCC Rakennus Oy:n välillä on allekirjoitettu yhteis-
työsopimus 23.9.2015 noin 17 ha:n suuruisen alueen 
kehittämiseksi. Tavoitteena on, että kaavaluonnos 
valmistellaan kuluvan vuoden aikana.
 På det nuvarande småindustri- och lagerområ-
det planeras centrumbetonat höghusboende för ca 
1700 invånare så, att fokus i planeringen ligger på en 
trivsam stadsmiljö och hållbara mobilitetslösningar. 
Detaljplanen utarbetas dels på initiativ av staden, 
dels på initiativ av privata markägare. Staden och 
NCC Rakennus Oy har 23.9.2015 undertecknat ett 
samarbetsavtal som gäller utvecklandet av ett ca 17 
ha stort område. Meningen är att planutkastet ska 
beredas i år.

4. AAKENKATU
Åkegatan (27/2014, OAS, MKS)
Kaavoitusarkkitehti Tero Lehtonen
Liikennesuunnitteluinsinööri Maija Norava
 Tukholmankadun ja Satamaraiteen väliselle 
alueelle suunnitellaan uusia asuinkerrostaloja. Ase-
makaava laaditaan osin yksityisen maanomistajan, 
osin kaupungin aloitteesta. Tavoitteena on valmistella 
sekä kaavaluonnos että nähtäville asetettava ehdo-
tus vuoden 2016 aikana. 
 På området mellan Stockholmsgatan och 
Hamnspåret planeras nya flervåningshus. De-
taljplanen utarbetas dels på initiativ av den privata 
markägaren, dels på initiativ av staden. Meningen är 
att 2016 bereda både planutkastet och det förslag 
som ska framläggas. 

5. PUUTARHAKATU 55
Trädgårdsgatan 55 (KLS, MKS)
Kaavoitusarkkitehti Tero Lehtonen
 Yksityisen maanomistajan aloitteesta tutkitaan 
täydennysrakentamista Puutarhakadun ja satama-
raiteen väliin. Samalla selvitetään jalankulkuyhteyden 
järjestäminen satamaraiteen yli tai ali Herttuankulman 
kaava-alueelle. Tavoitteena on laatia kaavaluonnos 
kuluvan vuoden aikana. 
 På initiativ av den privata markägaren under-
söks möjligheterna till kompletteringsbyggande på 
området mellan Trädgårdsgatan och Hamnspåret. 
Samtidigt utreds om det finns möjlighet till gångför-
bindelse över eller under Hamnspåret till planområ-
det Hertigshörnet. Meningen är att planutkastet ska 
utarbetas i år. 

6. TURKU ENERGIA 
Åbo Energi (1/2015, OAS) 
Kaavoitusarkkitehti Thomas Hagström

Liikennesuunnitteluinsinööri Maija Norava
 Asemakaavanmuutoksen tavoitteena on 
kokonaisuus, jossa vanhojen voimalarakennusten 
innovatiivinen uusiokäyttö yhdistetään uusien asuin-
rakennusten rakentamiseen. Kaavanmuutos tehdään 
kaupungin aloitteesta, yhteistyössä nykyisen 
vuokralaisen Turku Energian sekä TVT Asunnot Oy:n 
kanssa. Tänä vuonna valmistellaan kaavaluonnos 
alueelle järjestetyn ideakilpailun tulosten pohjalta.
 Syftet med ändringen av detaljplanen är att 
utforma en helhet, där en innovativ återanvändning 
av de gamla kraftverksbyggnaderna kombineras 
med de nya bostadsbyggnader som ska uppföras. 
Planändringen utarbetas på initiativ av staden, i 
samarbete med den nuvarande arrendetagaren 
Åbo Energi samt TVT Asunnot Oy. Planutkastet 
kommer att utarbetas i år på basis av de resultat 
som idétävlingen för området ger.

7. VIERASVENESATAMAN 
PAVILJONKI
Paviljongen i gästhamnen (16/2015, OAS)
Kaavoitusarkkitehti Nella Karhulahti
Liikennesuunnitteluinsinööri Maija Norava
 Kaavamuutoksella tutkitaan kaupungin aloittees-
ta vierasvenesataman rakennuksen laajentamista ja 
vierasvenesataman toiminnallisuuden parantamista 
arvokkaassa Aurajokisuun maisemakokonaisuudes-
sa. Tavoitteena on, että kaavaehdotus on nähtävillä ja 
lausunnoilla keväällä 2016 ja hyväksymiskäsittelyssä 
loppuvuodesta 2016.
 I planändringen undersöks på initiativ av staden 
om byggnaden i gästhamnen kan utvidgas och hur 
funktionerna i gästhamnen kan förbättras i denna 
värdefulla landskapshelhet vid inloppet till Aura å. 
Meningen är att planförslaget ska framläggas och 
sändas på remiss våren 2016 och behandlas och 
godkännas i slutet av 2016.

8. KAKOLAN TORNI
Tornet på Kakolabacken (2/2016, OAS, MKS)
Kaavoitusarkkitehti Thomas Hagström
 Yksityisen maanomistajan aloitteesta tutkitaan 
erilaisia täydennysrakentamisvaihtoehtoja entisen 
keskusvankilan tontille. Tontilla sijaitsee useita 

suojeltuja rakennuksia, jotka on tarkoitus säilyttää. 
Tavoitteena on, että osallistumis- ja arviointisuunnitel-
ma viedään kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölauta-
kuntaan keväällä, ja että luonnos käsiteltäisiin vuoden 
2016 aikana.
  På initiativ av den privata markägaren undersöks 
olika alternativ för kompletterande byggande på tom-
ten för det f.d. centralfängelset. På tomten finns ett 
antal skyddade byggnader som ska bevaras. Målet 
är att programmet för deltagande och bedömning 
ska framläggas för stadsplanerings- och miljönämn-
den på våren och att planutkastet behandlas 2016.  

9. KAKOLAN PUHDISTAMON 
LAAJENNUS
Utvidgningen av Kakola reningsverk  
(26/2014, OAS)
Kaavoitusarkkitehti Sissi Qvickström
 Asemakaava laaditaan Turun Seudun Puhdis-
tamo Oy:n aloitteesta. Asemakaavalla varaudutaan 
jäteveden puhdistamon laajentamiseen. Puhdista-
mon ja lämpöpumppulaitoksen rakentamiseen on 
käytetty koko nykyisen voimassaolevan maanalai-
sen asemakaavan alue. Tavoitteena on valmistella 
kaavaehdotus ja viedä se kaupunginvaltuuston 
hyväksymiskäsittelyyn kuluvan vuoden aikana.
 Detaljplanen bereds på initiativ av Turun 
Seudun Puhdistamo Oy. I detaljplanen görs en 
reservering för en utvidgning av avloppsreningsver-
ket. Hela det område som ingår i den underjordiska 
detaljplanen har använts för reningsverket och 
värmepumpanläggningen. Meningen är att utarbeta 
ett planförslag och att framlägga det för behandling 
och godkännande i stadsfullmäktige i år.

10. SOFIANKADUN PÄIVÄKOTI
Daghemmet vid Sofiegatan 
Kaavoitusarkkitehti Anna-Leena Jokitalo
Liikennesuunnitteluinsinööri Maija Norava
 Kaupungin aloitteesta tutkitaan keskustakorttelin 
täydentämistä päiväkoti- ja mahdollisesti myös asuin-
käyttöön. Tarkoituksena on myös liittää toteutumaton 
osa Kakolankatua viereisiin tontteihin. Kaavoitus 
käynnistetään syksyllä 2016.
 På initiativ av staden undersöks en komplette-

Kaupungin aloitteesta käynnistyvässä  
kaavamuutoksessa Vanhan Littoistentien 
eteläpuolelle tutkitaan pientalojen rakentamista 
alueelle, jossa olemassa olevien asuinrakennus-
ten vuokrasopimus on päättynyt ja rakennukset 
siirtyvät kaupungille. Vuonna 2016 valmistellaan 
kaavaluonnos.
 På initiativ av staden kommer en planändring 
att påbörjas söder om Gamla Littoisvägen och 
då undersöks möjligheterna att bygga småhus 
på området, där arrendeavtalen för de nuva-
rande bostadsbyggnaderna har upphört och 
byggnaderna övergår till staden. Planutkastet 
bereds 2016.

6. PÄÄSKYVUORENRINNE
Svalbergabrinken (30/2009, OAS)
Kaavoitusarkkitehti Christiane Eskolin
Liikennesuunnitteluinsinööri Eero Paavola

Kaupungin omistamalle, pääosin rakentamatto-
malle ja maastoltaan hyvin vaihtelevalle entiselle 
kasarmialueelle, tutkitaan moni-ilmeisen ja tiiviin 
kerrostaloalueen toteuttamista. Kaavanmuutok-
sessa tarkastellaan myös Jaaninlaakson merki-
tyksen vahvistamista ulkoilu- ja virkistysalueena. 
Asemakaavanmuutos laaditaan kaupungin aloit-
teesta. Hyväksytyn kaavaluonnoksen pohjalta 
alueesta järjestettiin tontinluovutuskilpailu syksyllä 
2015. Vuonna 2016 valmistellaan kaavaehdotus 
yhteistyössä alueen tulevien toteuttajien kanssa. 
 Det tidigare kasernområdet är i sta-
dens ägo och i huvudsak obebyggt och har en 
mycket varierande terräng. Nu undersöks möjlig-
heterna att utforma området till ett mångfasette-
rat och tätbebyggt höghusområde. I planändring-
en granskas också hur Jahndalen kan få ökad 
betydelse som frilufts- och rekreationsområde. 
Ändringen av detaljplanen utarbetas på initiativ 

av staden. På basis av det god-
kända planutkastet ordnades 
hösten 2015 en tomtöverlåtel-
setävling på området. År 2016 
kommer ett planförslag att  be-
redas i samarbete med dem som 
ska bebygga området. 

7. KUUSIMÄKI
Granbacken (3/2014, OAS)
Kaavoitusarkkitehti Sissi Qvickström
Liikennesuunnitteluinsinööri Eero Paavola

Kaupungin aloitteesta käynnistyneessä kaava-
muutoksessa Itäkaaren pohjoispuolella olevaa 
aluetta kehitetään työpaikka- ja yritystoiminnan 
tarpeisiin. Lisäksi selvitetään alueella olevien 
rakennusten suojeluarvot. Kaavaehdotus on 
tarkoitus asettaa nähtäville kevään aikana. Ta-

voitteena on, 
että kaupun-
ginvaltuusto 
hyväksyy 
kaavan vuo-

den loppuun 
mennessä.

 Planändringen 
har påbörjats på 

initiativ av staden och 
området på den norra sidan 

av Östra bågen ska utvecklas med inriktning 
på arbetsplatser och företagsverksamhet. 
Dessutom ska skyddsvärdena för de befintliga 
byggnaderna på området utredas. Avsikten är att 
planförslaget i vår ska framläggas offentligt. Me-
ningen är att stadsfullmäktige godkänner planen 
före årsskiftet.
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ring av detta centrumkvarter så, att det anvisas plats 
för ett daghem och eventuellt också för bostäder. 
Meningen är likaså att anslutna den obyggda delen 
av Kakolagatan till de intilliggande tomterna. Plan-
läggningen påbörjas hösten 2016.

11. RUUSUKORTTELI 
Rosenkvarteret (28/2014, OAS)
Kaavoitusarkkitehti Anna-Leena Jokitalo
Liikennesuunnitteluinsinööri Maija Norava
 Koulukadun ja Puistokadun väliin suunnitellaan 
nykyisten päiväkotien tilalle asuinrakentamista ja 
päiväkoti- tai pienryhmäkotitoimintaa. Asemakaa-
vamuutos laaditaan kaupungin ja TVT Asunnot 
Oy:n yhteisestä aloitteesta. Syksyllä 2015 kau-
punkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta valitsi 
jatkotyön pohjaksi asemakaavamuutosluonnoksen, 
joka mahdollistaa mm. 16-kerroksisen asuintornin 
rakentamisen alueelle. Tavoitteena on, että asema-
kaavamuutosehdotus asetetaan julkisesti nähtäville 
keväällä 2016 ja viedään valtuuston päätettäväksi 
vuoden loppuun mennessä. 
 På området mellan Skolgatan och Allégatan 
planeras bostäder och daghem eller smågruppshem 
på samma plats som de nuvarande daghemmen. 
Detaljplaneändringen utarbetas på ett gemensamt 
initiativ av staden och TVT Asunnot Oy. Hösten 2015 
valde stadsplanerings- och miljönämnden ett utkast 
till detaljplaneändring som grund för det fortsatta 
arbetet och utkastet ger möjligheter att bl.a. bygga 
ett bostadstorn i 16 våningar på området. Meningen 
är att förslaget till detaljplaneändring ska framläggas 
våren 2016 och före årsskiftet behandlas och god-
kännas av stadsfullmäktige. 

12. RAUHANKATU 14b
Fredsgatan 14b (33/2015, KLS)
Kaavoitusarkkitehti Sissi Qvickström
 Asemakaavanmuutoksella halutaan paran-
taa tontin toimivuutta ja asumismahdollisuuksia 
täydennysrakentamisella. Asemakaavanmuutos 
laaditaan TVT Asunnot Oy:n aloitteesta. Kaavoitus 
käynnistetään, kun sopimus kaavan valmistelutyöstä 
on solmittu. Tavoitteena on valmistella kaavaluonnos 
kuluvan vuoden aikana. 
 Ändringen av detaljplanen syftar till att genom 
kompletterande byggande stärka funktionerna och 
boendet på tomten. Ändringen av detaljplanen 
utarbetas på initiativ av TVT Asunnot Oy. Planlägg-
ningsarbetet påbörjas, då avtalet om beredningen 
av planen har undertecknats. Meningen är att 
utarbeta planutkastet i år. 

13. KÄSITYÖLÄISKATU 10
Hantverkaregatan 10 (KLS, MKS)
Kaavoitusarkkitehti Paula Keskikastari
 Käsityöläiskadun ja Puutarhakadun kulmassa 
sijaitsee yhdeksänkerroksinen kerrostalo sekä siihen 
liittyvä matalampi siipiosa, jossa on ollut aiemmin 
mm. Yleisradion toimitilat. Loppuosalla tonttia on 
pysäköintiä. Asemakaavaa on tarkoitus muuttaa 
siten, että Käsityöläiskadun puoleisen siipiosan tilalle 
rakennetaan uudisrakennus. 
 I hörnet av Hantverkaregatan och Trädgårds-
gatan finns ett niovåningshus samt en anslutande 
flygeldel som är lägre och där tidigare bl.a. Yleis-
radio har arbetat. Resten av tomten är anvisad för 
parkering. Meningen är att ändra detaljplanen så, 
att det i stället för flygeldelen vid Hantverkaregatan 
uppförs en nybyggnad. 

14. FREYA
Freya (29/2015, KLS, MKS)
Kaavasuunnittelija Marja Westerlund
 As Oy Kristiinanahteen aloitteesta käynnistet-
tävä kaavanmuutos, jolla tutkitaan asuinkerrostalon 
rakentamismahdollisuutta yhtiön sisäpihalla olevan 
toimistorakennuksen paikalle.
 På initiativ av Bostads Ab Kristiinanahde påbör-
jas en planändring för att undersöka möjligheterna 
att bygga ett bostadsvåningshus på samma plats 
som den kontorsbyggnad som finns på bostadsbo-
lagets innergård.

15. HERRAINKULMA
Herrekanten (23/2015, OAS, MKS)
Kaavoitusarkkitehti Paula Keskikastari
Liikennesuunnitteluinsinööri Maija Norava
 Linnankadun ja Läntisen Rantakadun välissä 
on useilla tonteilla kaavanmuutostarpeita: Marinan 
lisärakennus, viereinen kortteli 3 ja osoitteessa 
Linnankatu 24 sijaitseva tontti. Osittain vajaakäyttöi-
sillä tonteilla tavoitellaan nykyisten pysäköintialueiden 
arvokkaampaa käyttöä keskustan täydennysraken-
tamiskohteina. Alueella on myös tarvetta päivittää 
vanhentuneita kaavoja ja saattaa rakennussuojelu 
ajan tasalle. Tavoitteena on, että asemakaavamuuto-
sluonnos valmistuu keväällä 2016.

 Det är skäl att ändra planerna för ett flertal 
tomter på området mellan Slottsgatan och Västra 
Strandgatan: tillbyggnaden av Marina, det intillig-
gande kvarteret nr 3 och tomten vid Slottsgatan 24. 
På de delvis underutnyttjade tomterna eftersträvas 
att de nuvarande parkeringsområdena anvisas för 
värdefullare användning, dvs. som kompletterings-
byggnadsobjekt i centrum. De föråldrade planerna 
på området bör likaså förnyas och byggnadsskyddet 
uppdateras. Meningen är att utkastet till detaljplane-
ändring färdigställs våren 2016.

16. KRISTIINANKATU 2 -  
SUOMEN PANKKI 
Kristinegatan 2 - Finlands bank (KLS, MKS)
Kaavoitusarkkitehti Paula Keskikastari
 Tontinomistajan aloitteesta laadittavassa 
asemakaavan muutoksessa tutkitaan uuden asuin- 
ja liikekerrostalon rakentamismahdollisuutta tontin 
kaakkoisrajalle. Pysäköinti sijoitetaan talon alle. Kaa-
valuonnos on tarkoitus viedä lautakunnan käsittelyyn 
vuonna 2016.
 Initiativet till ändringen av detaljplanen har tagits 
av tomtägaren. Avsikten är att undersöka möjlighe-
terna att bygga ett flervåningshus med bostäder och 
affärer på tomten. Parkeringsplatser byggs underjord.

17. FORUM
Forum (33/2014, OAS, MKS)
Kaavasuunnittelija Marja Westerlund
 As. Oy Reginan aloitteesta käynnistetyssä kaa-
vanmuutoksessa tutkitaan Forum -korttelissa olevan 
tontin 5 sisäosan lisärakentamismahdollisuutta. 
 Bostads Ab Regina har tagit initiativ till en plan-
ändring för att undersöka möjligheterna för tillbygg-
nad på den inre delen av tomt 5 i Forumkvarteret. 

18. ÖSTERBLAD
Österblad (KLS, MKS)
Kaavoitusarkkitehti Katja Tyni-Kylliö
 Kaupunkikeskustan elinvoimaisuuden kehit-
tämiseksi selvitetään alueen erilaisia täydennys-
rakentamismahdollisuuksia kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaassa ympäristössä. Kaavoitus käynnistetään, 
kun sopimus kaavan valmistelutyöstä on solmittu. 
Vuonna 2016 tarkoituksena on valmistella osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavanmuu-
tosluonnos. 
 För att förstärka livskraften i stadskärnan utreds 
olika möjligheter till kompletteringsbyggande i denna 
kulturhistoriskt värdefulla miljö. Planläggningen 
påbörjas, då avtalet om beredningen av planen 
har undertecknats. Meningen är att 2016 utarbeta 
programmet för deltagande och bedömning samt 
utkastet till ändring av detaljplanen. 

19. RATAPIHANKATU 16–24
Bangårdsgatan 16–24 (17/2014, OAS, MKS)
Kaavoitusarkkitehti Paula Keskikastari
Liikennesuunnitteluinsinööri Maija Norava
 Asemakaavanmuutos koskee kuutta tonttia Ra-
tapihankadun varressa. Alueen vanhojen puutalojen 
rinnalle tutkitaan uusien asuin- ja liikekerrostalojen 
rakentamismahdollisuutta vanhan rakennuskannan 
uusiokäyttöä unohtamatta. Kaavamuutosluonnos on 
tarkoitus laatia keväällä 2016. 
 Detaljplaneändringen gäller sex tomter längs 
Bangårdsgatan. Vid sidan av de gamla trähusen 
undersöks möjligheterna att bygga nya bostads- och 
affärsvåningshus, likväl utan att glömma återanvänd-
ningen av det gamla byggnadsbeståndet. Meningen 
är att utkastet till planändringen utarbetas våren 
2016. 

20. VAUNUKATU
Vagngatan (20/2015, OAS)
Kaavoitusarkkitehti Paula Keskikastari
Liikennesuunnitteluinsinööri Maija Norava
 Asemakaavanmuutoksen tavoitteena on muut-
taa Turun kaupungin omistukseen siirtynyt suikale 
ratapihan reunasta pysäköintialueeksi sekä suoristaa 
tulevan asuinkorttelin ja Vaunukadun välinen ka-
tualueen reuna. Uusi alue tuo väljyyttä Logomon si-
säänkäyntiin ja tulee osaltaan vastaamaan Logomon 
pysäköintitarpeeseen.
 Målet med ändringen av detaljplanen är att 
ändra den remsa vid ytterkanten av bangården som 
övergått i Åbo stads ägo till ett parkeringsområde 
samt att räta ut kanten av gatuområdet mellan det 
planerade bostadskvarteret och Vagngatan. Det nya 
området skapar öppenhet vid ingången till Logomo 
och svarar mot parkeringsbehovet vid Logomo.

21. YRJÄNÄNAUKIO
Göransplan (3/2015, OAS, MKS)
Kaavoitusarkkitehti Outi Sarjakoski
Liikennesuunnitteluinsinööri Harry Jaakkola

Yrjänänaukion ympäristön vanha puutaloalue on 
tarkoitus suojella asemakaavalla. Samalla tutkitaan 
Paratiisintien yleisten rakennusten tontin käyttötarkoi-
tuksen muutosta sekä lisärakentamismahdollisuuksia 
kaupungin aloitteesta. Tavoitteena on asettaa kaava-
ehdotus nähtäville syksyyn mennessä.
 Det gamla trähusområdet i närheten av Görans-
plan ska skyddas i detaljplanen. Samtidigt undersöks 
på stadens initiativ om användningsändamålet för 
tomten för allmänna byggnader vid Paradisvägen kan 
ändras samt om det finns möjligheter till tillbyggnad. 
Meningen är att planförslaget ska framläggas före 
hösten.   

22. RAMSTEDTINKATU 4
Ramstedtsgatan 4 (OAS, MKS)
Kaavoitusarkkitehti Nella Karhulahti
 Asemakaavanmuutoksella tutkitaan rakenta-
mattoman asuinkerros- ja rivitalotontin muuttamista 
kerrostalotontiksi. Kaava laaditaan yksityisen maan-
omistajan aloitteesta.
 I detaljplaneändringen undersöks om den obe-
byggda tomten för bostadsvåningshus och radhus 
kan omändras till en tomt för flervåningshus. Planen 
utarbetas på initiativ av den privata markägaren.

23. RAUNISTULAN SILTA  
JA PYÖRÄTIE 
Raunistula bro och cykelväg (2/2015, KLS, MKS)
Kaavoitusarkkitehti Thomas Hagström
Liikennesuunnitteluinsinööri Eero Paavola
 Kaavalla mahdollistetaan pyörätien rakentami-
sen Erik Jorpeksen raitin ja Raunistulan rampin välillä. 
Virusmäentien varrella, Konsantien ja Raunistulan-
rampin välillä olevat, vanhentuneet asemakaavat 
päivitetään vastaamaan paremmin nykytilannetta. 
Virusmäentien ja raidealueen välisen alueen tehok-
kaampi maankäyttö tutkitaan. Lisäksi tutkitaan jalan-
kulku- ja pyöräilysillan sijoittumista Ylioppilaskylän ja 
Raunistulan välille. Asemakaavanmuutos laaditaan 
osin kaupungin, osin yksityisen maanomistajan aloit-
teesta. Kaavaluonnos valmistellaan keväällä 2016.
 Planen möjliggör byggandet av en cykelväg mel-
lan Erik Jorpes stig och Raunistularampen. De föråld-
rade detaljplanerna för områdena längs Virusmäki-
vägen mellan Konsavägen och Raunistularampen 
uppdateras så, att de bättre motsvarar dagsläget. 
Möjligheterna till en mer effektiv markanvändning på 
området mellan Virusmäkivägen och banområdet 
undersöks. Dessutom undersöks hur man kan bygga 
en bro för gång- och cykeltrafik mellan Studentbyn 
och Raunistula. Ändringen av detaljplanen utarbetas 
dels på initiativ av staden, dels på initiativ av den 
privata markägaren. Planutkastet bereds våren 2016.

24. UKKOKOTI
Gubbhemmet (31/2015, OAS, MKS)
Kaavoitusarkkitehti Iina Paasikivi
Liikennesuunnitteluinsinööri Maija Norava
 Gubbhemmet i Åbo r.f.-yhdistys hakee kaa-
vanmuutosta omistamalleen tontille palvelutalon 
laajentamiseksi pitkällä tähtäyksellä. Kaavoituksen 
yhteydessä tutkitaan Multavierunkadun liikennejär-
jestelyjä ja yhteistyötä Aninkaistenmäen palvelulaitos-
ten kesken. Kaavaluonnos tulee käsittelyyn keväällä 
2016.
 Föreningen Gubbhemmet i Åbo r.f. ansöker om 
en planändring för att på lång sikt utvidga det ser-
vicehus som finns på föreningens tomt. I samband 
med planläggningen undersöks trafikarrangemangen 
på Multavierugatan och samarbetet mellan servi-
ceinrättningarna på Aningaisbacken. Planutkastet 
behandlas våren 2016.

25.  KERTTULINREUNA 
Gertrudskanten (KLS, MKS)
Kaavoitusarkkitehti Nella Karhulahti
Liikennesuunnitteluinsinööri Maija Norava
 Hämeenkadun ja Vähä-Hämeenkadun välissä 
on useissa kortteleissa kaavamuutostarpeita. 
Kaavalla selvitetään alueen erilaisia täydennys-
rakentamismahdollisuuksia keskustatoiminnoille 
kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa ympäristössä 
sekä päivitetään vanhentuneita kaavoja ja saatetaan 
rakennussuojelu ajan tasalle. Kaavoitus käynniste-
tään kun sopimus kaavan valmistelutyöstä on solmit-
tu. Tavoitteena on, että keväällä 2016 valmistellaan 
osallistumis- ja arvioitisuunnitelma ja loppuvuodesta 
kaavaluonnos.
 I flera kvarter mellan Tavastgatan och Lilla 
Tavastgatan är det motiverat att ändra planerna. Via 
planen utreds möjligheterna till kompletteringsbyg-
gande för olika centrumfunktioner i denna kulturhis-
toriskt värdefulla miljö samt förnyas föråldrade planer 
och uppdateras byggnadsskyddet enligt dagens 
läge. Planläggningen påbörjas, då avtalet om bered-
ningen av planen har undertecknats. Meningen är 
att programmet för deltagande och bedömning ska 

beredas våren 2016 och planutkastet i slutet av året.

26. KUPITTAAN KAMPUSKORTTELI
Kuppis campuskvarter
Kaavoitusarkkitehti Katja Tyni-Kylliö
Liikennesuunnitteluinsinööri Maija Norava
 Lemminkäisenkadun, Tykistökadun, Untamon-
kadun ja Karjaan radan rajaamalla alueella tutkitaan 
täydennysrakentamismahdollisuuksia tavoitteena 
kaupunkikuvan eheyttäminen ja toimintojen moni-
puolistaminen. Samalla selvitetään Tahkonkujan ja 
Kupittaanpuiston välissä olevan korttelin soveltumista 
asumiseen ja varaudutaan joukkoliikennesillan toteut-
tamiseen Helsinginkadun ylitse Itäharjulle. Vuonna 
2016 valmistellaan osallistumis- ja arviointisuunnitel-
ma ja laaditaan tarvittavat selvitykset.
 På det område som avgränsas av Lemminkäi-
nengatan, Artillerigatan, Untamogatan och Karisba-
nan undersöks möjligheterna till kompletteringsbyg-
gande med inriktning på att förenhetliga stadsbilden 
och utforma mångsidiga funktioner. Samtidigt utreds 
om kvarteret mellan Tahkogränden och Kuppisparken 
är lämpligt för bostäder samt beaktas en reservering 
för en bro för kollektivtrafik över Helsingforsgatan till 
Österås. År 2016 utarbetas programmet för deltagan-
de och bedömning och de övriga utredningar som 
behövs.

27.  SIRKKALANKATU 35  
– SEPÄNKATU 2 
Sirkkalagatan 35 – Smedsgatan 2 (6/2013, MKS)
Kaavoitusarkkitehti Katja Tyni-Kylliö
 Sirkkalankatu 35:n tontille suunnitellaan lisära-
kentamista yksityisen maanomistajan aloitteesta. 
Kaupunginvaltuusto on päättänyt lopettaa naapu-
ritontilla sijaitsevan entisen Teollisuuskoulun käytön 
opetustilana, joten rakennuskannan suojelun tarve, 
tuleva käyttö ja mahdollinen lisärakentaminen tutki-
taan tässä yhteydessä. Kaavan valmistelun aikana 
selvitetään koko korttelin kehittämismahdollisuudet. 
Vuonna 2016 valmistellaan osallistumis- ja arviointi-
suunnitelma.
 På tomten vid Sirkkalagatan 35 planeras 
tillbyggnader på initiativ av den privata markägaren. 
Stadsfullmäktige har fattat beslut om att inte mera 
använda den f.d. Industriskolan på granntomten som 
utbildningslokal, och således kommer behovet av 
byggnadsskydd, den framtida användningen av bygg-
naden och en eventuell tillbyggnad att utredas i detta 
sammanhang. Medan arbetet med planen pågår 
kommer utvecklingsmöjligheterna i hela kvarteret 
att utredas. Programmet för 
deltagande och bedömning 
utarbetas 2016.

28. KURJEN-
LINNA
Kurjenlinna 
(14/2012, OAS)
Kaavoitusarkki-
tehti Anja Latvala
Liikennesuunnit-
teluinsinööri Maija 
Norava
 Asemakaava 
laaditaan entiselle 
sairaala-alueelle ja 
virkistysalueelle Kurjenmäen 
kaupunginosassa. Kaupungin 
toiminta on poistunut tai poistumassa joistakin ra-
kennuksista. Asemakaavan tavoitteena on määritellä 
osalle rakennuksista uusi käyttö, selvittää raken-
nusten suojeluarvot, mahdollisen lisärakentamisen 
määrä ja piha-alueen järjestelyt. Tavoitteena on, että 
Kurjenlinnan asemakaavanmuutosluonnos valmistuu 
kevään 2016 aikana.
 För det gamla sjukhusområdet och rekreations-
området i stadsdelen Tranbacken ska det utarbetas 
en detaljplan. Staden har upphört eller kommer att 
upphöra med sin verksamhet i vissa byggnader. 
Meningen med detaljplanen är att anvisa en ny an-
vändning för en del av byggnaderna, utreda behovet 
av byggnadsskydd, fastställa en eventuell tillbyggnad 
och utforma arrangemangen på gårdsområdet. 
Meningen är att utkastet till ändringen av detaljplanen 
för Kurjenlinna ska färdigställas våren 2016.

29. KUNNALLIS SAIRAALANTIE 
36–52 
Kommunalsjukhusvägen 36–52  
(11/2015, OAS, MKS)
Kaavoitusarkkitehti Katja Tyni-Kylliö
 Suunnittelun tavoitteena on kaavoittaa alueelle 
kaupunkikuvallisesti eheä, alueen ominaispiirteet 
huomioon ottava ja kohtuuhintaisesti toteutettava 
asuinkerrostaloalue. Olemassa olevien rakennusten 
säilyttämismahdollisuudet tutkitaan. Vuonna 2016 val-
mistellaan asemakaavanmuutosluonnos ja -ehdotus. 
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Alustavaa suunnitelmaa esitellään yleisötilaisuudessa 
torstaina 17.3. klo 17:30 alkaen, os. Luolavuorentie 4.
 Meningen med planeringen är att planlägga 
området så, att det blir ett stadsbildsmässigt enhälligt 
område för bostadsvåningshus, där områdets särdrag 
beaktas och där byggandet kan ske till skäligt pris. 
Möjligheterna att bevara de befintliga byggnaderna 
undersöks. År 2016 bereds utkastet och förslaget till 
detaljplaneändring. Den preliminära planen kommer 
att presenteras på ett möte för allmänheten torsdagen 
den 17.3. kl 17.30, adress Luolavuorivägen 4.

30.  VÄHÄHEIKKILÄNTIE 37
Lillheikkilävägen 37 (7/2013, OAS, MKS)
Kaavoitusarkkitehti Anja Latvala
 Vähäheikkiläntien varrella on toimitilakäytössä 
oleva tontti, jota omistaja, Kiinteistö Oy Turun Vähä-
heikkiläntie 37, ehdottaa muutettavaksi kerrostalo-
tontiksi. Tavoitteena on, että asemakaavanmuuto-
sehdotus valmistuu vuoden 2016 aikana.
 Vid Lillheikkilävägen finns en tomt som är be-
byggd med verksamhetslokaler. Ägaren Fastighets Ab 
Turun Vähäheikkiläntie 37 har föreslagit att tomten ska 
ändras till en tomt för flervåningshus. Meningen är att 
förslaget till detaljplaneändring ska färdigställas 2016.

31.  TONTTUMÄKI
Tomtebacken (1/2016)
Kaavoitusarkkitehti Outi Sarjakoski
Liikennesuunnitteluinsinööri  
Maija Norava
 Fleminginpuiston ympäristössä tutkitaan 

kaupunkirakenteen tiivistämistä kaupun-

gin aloitteesta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
valmistuu keväällä ja kaavaluonnos loppuvuonna.
 På stadens initiativ utreds möjligheterna till en 
tätare stadsstruktur på området kring Flemingspar-
ken. Programmet för deltagande och bedömning 
färdigställs i vår och planutkastet i slutet av året.  

32.  VILKKILÄN MÄKI
Vilkkiläbacken (14/2015, KSL, OAS, MKS)
Kaavoitusarkkitehti Iina Paasikivi 
Liikennesuunnitteluinsinööri Maija Norava
 Kaupungin aloitteesta tutkitaan Tapulikadulle, 
Vilkkilänmäen kentän paikalle päiväkodin raken-
tamisen mahdollisuutta. Viereisessä korttelissa, 
Tervahovinkatu 7:ssä on pieni omakotitalo kerros-
talotontilla. Tontin haltija on tehnyt aloitteen kaavan 
uusimisesta. Nämä kaksi keskusta-alueen kehit-
tämistä palvelevaa aloitetta suunnitellaan samalla, 
kun arvioidaan ympäristön kulttuurihistoriallisia 
ja toiminnallisia arvoja. Asemakaavanmuutoksen 
luonnos tulee käsittelyyn keväällä 2016.
 På initiativ av staden undersöks möjligheterna 
att bygga ett daghem vid Stapelgatan, på Vilkkilä-
backsplanen. I det intilliggande kvarteret, Tjär-
hovsgatan 7, finns det ett litet egnahemshus på en 
tomt för flervåningshus. Tomtinnehavaren har tagit 
initiativ till en ändring av planen. Dessa två initiativ 
som syftar till att utveckla centrumområdet planeras 
samtidigt med en bedömning av de kulturhisto-
riska och verksamhetsmässiga värdena i denna 
miljö. Utkastet till detaljplaneändringen kommer att 
behandlas våren 2016.

Saaret
Öarna

Eteläiset
Södra stadsdelarna

1. SÄRKILAHTI
Särkilax (10/2014, OAS, MKS)
Kaavoitusarkkitehti Päivi Siponen
Liikennesuunnitteluinsinööri Laura Pirilä
 Särkilahteen suunnitellaan kaupungin aloit-
teesta osayleiskaavan mukaista pientaloaluetta. 
Tavoitteena on, että kuluvana vuonna valmistellaan 
kaavaluonnos ja kaavaehdotus hyväksytyn luonnok-
sen pohjalta. 
 I Särkilax planeras på initiativ av staden ett små-
husområde enligt delgeneralplanen. Meningen är att 
planutkastet ska utarbetas i år och att planförslaget 
sedan ska basera sig på det godkända utkastet. 

2. METSOLA
Metsola (29/2013, OAS, MKS)
Kaavoitusarkkitehti Katja Tyni-Kylliö
Liikennesuunnitteluinsinööri Laura Pirilä
 Kyyrläntien varrelle valmistellaan asemakaa-
vaa usean yksityisen maanomistajan aloitteesta. 
Tavoitteena on täydentää pientaloasutusta uusilla 
rakennuspaikoilla ja saattaa alue kunnallistekniikan 
piiriin. Kuluvana vuonna asemakaavaehdotus asete-
taan nähtäville. 
 För områdena längs Kyrlävägen utarbetas en 
detaljplan på initiativ av flera privata markägare. 
Meningen är att komplettera småhusbosättningen 
med nya byggplatser och att bygga kommunaltek-
nik på området. Förslaget till detaljplan kommer att 
framläggas offentligt i år. 

3. KARHUNAHDE 
Björnbrinken 
Kaavoitusarkkitehti Päivi Siponen
 Maunulantien ympäristön asemakaavoittamat-
tomalle alueelle suunnitellaan kaupungin aloitteesta 
osayleiskaavan mukaista pientaloaluetta ja virkis-
tysalueita. Tavoitteena on valmistella kaavaluonnos 
vuoden 2016 aikana.
 På det obebyggda området i närheten av 
Maunulavägen som saknar detaljplan planeras på 
initiativ av staden ett småhusområde enligt delge-
neralplanen samt rekreationsområden. Meningen är 
att planutkastet utarbetas 2016.

4. HARKKIONMÄKI
Harkkiobacken (46/2005, OAS, MKS)
Kaavoitusarkkitehdit  
Jani Eteläkoski ja Nella Karhulahti
Liikennesuunnitteluinsinööri Harry Jaakkola
 Tavoitteena on lisätä pientalotonttitarjontaa 
Haarlan kaupunginosaan. Kaava laaditaan kau-
pungin aloitteesta ja yksityisten maanomistajien 
toiveesta. Kuluvan vuoden aikana valmistellaan 
kaavaehdotus vuonna 2013 hyväksytyn luonnoksen 
pohjalta.
 Syftet är att utöka utbudet av småhustomter i 
stadsdelen Harlax. Planen utarbetas på initiativ av 
staden och enligt önskemål av de privata markägar-
na. Planförslaget kommer att utarbetas i år och 
basera sig på det 2013 godkända utkastet.

1. UITTAMON 
TÄYDENNYS

Uittamo, komplettering 
(7/2014 OAS, MKS) 

Kaavoitusarkkitehti Anja Latvala
Liikennesuunnitteluinsinööri  

Harry Jaakkola
 Kaavamuutoksella tutkitaan Uittamon lähiön 
täydennysrakentamista Kannuskadun varrella. 
Alueella on uimahallin ja lämpökeskuksen tontti 
sekä kalliometsää. Maankäyttöä tutkitaan tontin 
omistavan Mesaani-Kiinteistöt Oy:n ja kaupungin 
aloitteesta. Tavoitteena on, että asemakaavan-
muutosluonnos on kaupunkisuunnittelu- ja ympä-
ristölautakunnan käsittelyssä vuoden 2016 aikana. 
 Via planändringen undersöks möjligheterna 
till kompletteringsbyggande längs Sporrgatan i 
förorten Uittamo. På området finns en tomt med 
simhall och värmecentral samt bergsskog. Mar-
kanvändningen undersöks på initiativ av Mesaani- 
Kiinteistöt Oy, som äger tomten, och på initiativ av 
staden. Meningen är att utkastet till detaljplane-
ändringen ska behandlas av stadsplanerings- och 
miljönämnden 2016.

2. LUOLAVUOREN VANHAINKOTI
Luolavuori ålderdomshem
Kaavoitusarkkitehti Päivi Siponen
Liikennesuunnitteluinsinööri Harry Jaakkola
 Entisen Luolavuoren vanhainkodin tontille 
tutkitaan palvelujen ja asumisen sijoittumista.  
Tavoitteena on käynnistää alueen kaavoitus  
kuluvan vuoden aikana.
 I planläggningsarbetet undersöks om tomten 
för det tidigare ålderdomshemmet i Luolavuori kan 
anvisas för service och bostäder. Meningen är att 
planläggningen av området ska påbörjas i år.

3. KAARNINKO
Kaarninko (20/2014 OAS)
Kaavoitusarkkitehti Oscu Uurasmaa
Liikennesuunnitteluinsinööri Harry Jaakkola
 Uudenmaantien eteläpuolelle suunnitellaan 
kaupungin aloitteesta uudentyyppistä yhtei-
söllisyyttä korostavaa pientaloaluetta noin 300 
asukkaalle. Tavoitteena on, että asemakaavan-
muutosehdotus on kaupunkisuunnittelu- ja ympä-
ristölautakunnan käsittelyssä vuoden 2016 aikana.

5. HAARLANLAHTI 
Harlaxviken (23/2010, OAS, MKS)
Kaavoitusarkkitehti Päivi Siponen
 Tammistontien eteläpuolelle suunnitellaan 
osayleiskaavan mukaista pientaloaluetta sekä 
virkistysalueita pientalotonttitarjonnan lisäämiseksi 
eteläiseen Hirvensaloon. Haarlanlahdella suoritetaan 
tällä hetkellä esirakentamista. Alueelle läjitetään 
asemakaava-alueilta tulevia ylijäämämaita. Asema-
kaavan valmistelu jatkuu vuonna 2017.
 På den södra sidan av Tammistovägen planeras 
ett småhusområde enligt delgeneralplanen samt 
rekreationsområden i syfte att utöka utbudet av 
småhustomter på den södra delen av Hirvensalo. 
Vid Harlaxviken pågår för tillfället förberedande 
markarbeten. På området deponeras överskottsjord 
från olika detaljplaneområden. Beredningen av 
detaljplanen fortsätter 2017.

6. MOIKOISTEN ITÄRANTA
Moikois östra strand (2/2014, OAS)
Kaavasuunnittelija Maj-Britt Kyllönen
 Moikoisten uimarannan ja Pitkäsalmen vene-
valkaman välisellä ranta-alueella tavoitteena on 
täydentää pientaloasutusta uusilla rakennuspaikoilla 
ja tutkia ranta-alueiden liittämistä olemassa oleviin 
tontteihin. Kaavaehdotus asetetaan kevään aikana 
nähtäville.
 Syftet är att komplettera småhusbosättning-
en på området mellan Moikois badstrand och 
båthamnen vid Långvattnet med nya byggplatser 
och undersöka om strandområdena kan anslutas 
till de befintliga tomterna. Planförslaget framläggs 
offentligt under våren.

7. KAISTARNIEMI III JATKO
Kaistarudden III fortsättning (1/2006, OAS)
Kaavoitusarkkitehti Katja Tyni-Kylliö
Liikennesuunnitteluinsinööri Harry Jaakkola
 Tavoitteena on täydentää pientaloasutusta 
uusilla rakennuspaikoilla, osoittaa kesämökkien 
rakennuspaikat ympärivuotiseen asumiseen ja 
saattaa alue kunnallistekniikan piiriin. Vuonna 2016 
asemakaavaehdotus asetetaan nähtäville.
 Syftet är att komplettera småhusbosättning-
en med nya byggplatser, anvisa byggplatserna 
för sommarstugor för åretruntboende och bygga 
kommunalteknik på området. Förslaget till detaljplan 
kommer att framläggas 2016.

8. PAPINSAARENKATU
Prästholmsgatan (KLS)
Suunnitteluavustaja Jimi Antikainen
 Tavoitteena on täydentää Papinsaarenkadun 
varren pientaloasutusta uusilla rakennuspaikoilla. 
Asemakaavanmuutoksen valmistelu aloitetaan, kun 
sopimus kaavan valmistelutyöstä on solmittu.
 Syftet är att komplettera småhusbosättningen 
vid Prästholmsgatan med nya byggplatser. Arbetet 
med ändringen av detaljplanen påbörjas, då avtalet 
om beredningen av planen har undertecknats.

 På området söder om Nylandsvägen planeras 
på initiativ av staden en ny typ av småhusområde 
för ca 300 invånare och med stark betoning på 
samhörighet. Meningen är att förslaget till ändring 
av detaljplanen ska framläggas för behandling i 
stadsplanerings- och miljönämnden 2016.

4. KAARNINGON PUMPPAAMO
Pumpstationen i Kaarninko (20/2015 OAS)
Kaavoitusarkkitehti Oscu Uurasmaa
Liikennesuunnitteluinsinööri Harry Jaakkola
 Nykyisen pumppaamon ympäristöön suunnitel-
laan kalankasvatuslaitosta. Kaavassa osoitetaan pieni-
muotoista lisärakentamista Välskärinkadun päättee-
seen sekä uusi katuyhteys ja liittymä Uudenmaantielle. 
Kaava valmistellaan kaupungin aloitteesta. Tavoitteena 
on, että asemakaavanmuutosehdotus on kaupun-
kisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan käsittelyssä 
vuoden 2016 aikana.
 På området kring den nuvarande pumpsta-
tionen planeras en fiskodlingsanläggning. I planen 
anvisas tillbyggnad i mindre omfattning i änden 
av Fälskärsgatan samt en ny gatuförbindelse och 
anslutning till Nylandsvägen. Planen utarbetas på 
initiativ av staden. Meningen är att förslaget till änd-
ring av detaljplanen ska framläggas för behandling i 
stadsplanerings- och miljönämnden 2016.

5. ITÄ-SKANSSI
Östra Skansen (9/2014 OAS, MKS)
Kaavoitusarkkitehti Oscu Uurasmaa
Liikennesuunnitteluinsinööri Harry Jaakkola
 Itä-Skanssiin suunnitellaan monipuolinen, 
vetovoimainen ja kestävän kehityksen periaattein 
toimiva alue noin 2200 asukkaalle, toimitilarakenta-
mista sekä päiväkoti ja koulu. Alueella on käynnissä 
tontinluovutuskilpailu, joilla haetaan uusia ratkaisuja 
älykkäiden rakennusten, alueen palvelujen ja mo-
nipuolisten virkistysmahdollisuuksien toteuttami-
seen. Alueen hulevesijärjestelmä, energiaratkaisut, 
liikuntamahdollisuudet sekä katujen ja viheralueiden 
suunnittelu ovat oleellinen osa kokonaisuutta. 
Asemakaava valmistellaan kaupungin aloitteesta. 
Kuluvana vuonna valmistellaan kaavaehdotus 
yhteistyössä alueen tulevien toteuttajien kanssa. 
 I Östra Skansen planeras ett mångsidigt och 
attraktivt område enligt principerna för hållbar 
utveckling för ca 2200 invånare, nya verksamhets-

lokaler samt ett daghem och 
en skola. På området pågår en 
tomtöverlåtelsetävling som syftar 
till att ta fram nya lösningar för 
smarta byggnader, ny service och 
mångsidiga rekreationsmöjligheter 
på området. Dagvattensystemet 
på området, energilösningarna, 
möjligheterna till motion och idrott 
och planeringen av gatorna och 
grönområdena är väsentliga ele-
ment i denna helhet. Detaljplanen 
utarbetas på initiativ av staden. 
Planförslaget kommer att beredas 
i år i samarbete med dem som 
ska bygga ut området. 

Muut vireillä olevat asemakaavat
Asemakaavat, jotka etenevät hyväksymiskäsittelyyn, 
kun maankäyttösopimus kaupungin ja yksityisen 
maanomistajan välillä on allekirjoitettu.
Kun asemakaavasta aiheutuu asemakaavoitettavan 
alueen maanomistajalle merkittävää 
hyötyä, on maanomistajalla velvollisuus osallistua 
kunnalle yhdyskuntarakentamisesta 
aiheutuviin kustannuksiin (MRL 91 a §). Maankäyt-
tösopimuskorvaus määritetään arvioimalla 
alueelle toteutettavaksi tulevien ja hiljattain toteutet-
tujen yhdyskuntarakennemuutosten 
kustannukset yhdessä maanomistajan asemakaa-
vanmuutoksesta saaman hyödyn kanssa. 

Maankäyttösopimukset hyväksytään Kiinteistöliike-
laitoksen johtokunnassa.
• Artukaisten kampus (4/2013)
• Hellas (17/2010)
• Illoistenjärvi pohjoinen (21/2009)
• Ilpoisten liikekeskus (27/2006)
• Koskennurmi (42/2006)
• Puutarhakatu 41 (20/2012)

Asemakaavat, joiden hyväksymispäätöksestä on 
valitettu oikeusasteisiin
• Harjattula (35/2010)
• Patriankatu 2 (31/2014)
• Raunintie (3/2013)
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Hirvensalon kirjaston perinteinen 
kaavanäyttely pidetään tänä  
vuonna 2.2.–24.3.2016. Kau-
punkisuunnittelu- ja ympäristö-
lautakunnan puheenjohtaja Niko 
Aaltonen, aluearkkitehti ja liikenne-
suunnittelija ovat paikalla keskiviik-
kona 9.3.2016 klo 17.00-19.00.

Den traditionella planutställningen 
i biblioteket på Hirvensalo ordnas 
i år 2.2.–24.3.2016. Stadspla-
nerings- och miljönämndens 
ordförande Niko Aaltonen, områ-
desarkitekten och trafikplaneraren 
är på plats onsdag 9.3.2016 kl 
17.00-19.00..
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