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ASEMA - 
KAAVOITUS  -
PROSESSI  
JA VAIKUT TAMINEN 

OAS 
Osallistumis-  
ja arviointi- 
suunnitelma

Mahdollisuus 
esittää mielipide 
kirjallisesti  
tai suullisesti

Kaava luonnos

Tarvittaessa 

Kaava ehdotus Hyväksyminen

Päätöksenteko

Mahdollisuus 
esittää mielipide 
kirjallisesti  
tai suullisesti

Mahdollisuus 
jättää kirjallinen 
muistutus

Kaupunginvaltuuston 
päätöksestä on  
mahdollista tehdä  
kunnallisvalitus

Turun  
Tiedepuistosta 
pyritään luomaan osaamisen ja korkean 
teknologian työpaikkojen kasvukeskus.  
LUE LISÄÄ Itäiset kaupunginosat, kohde 8.
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Turku kasvaa ja tiivistyy
Turun kasvu ja väestönkehitys ovat olleet viime vuosina nopeampaa kuin on ennakoitu. Kaupunki 
nosti viime vuonna yleiskaavan väestö- ja työpaikkatavoitetta, jotta tavoiteltavaa kasvua ja positiivista 
rakennemuutosta kyetään täysipainoisesti tukemaan. Turku tavoittelee 220 000 asukasta ja 115 000 
työpaikkaa vuoteen 2029 mennessä.
 Valmisteilla oleva uusi yleiskaava ohjaa kaupungin tulevaa kehitystä. Yleiskaavassa esitetään 
yleispiirteisesti kaupunkiympäristön ja liikennejärjestelmien kehittäminen ja sijoittuminen, jolla ohjataan 
tarkempaa suunnittelua. Yleiskaava luo pohjan kaupungin hallitulle ja kestävälle kasvulle.
 Yleiskaavatyössä hyödynnetään muita selvityksiä. Raitiotien yleissuunnitelma valmistui viime 
vuoden lopulla ja päätös kaupungin tulevasta joukkoliikennejärjestelmästä on tarkoitus tehdä kuluvana 
vuonna. Valmisteilla olevassa keskustan liikennesuunnitelmassa huomioidaan Keskustavisio 2050:ssa 
ja Turun tiedepuiston masterplanissa esitetyt liikkumisratkaisut. Yleiskaavaluonnos etenee päätöksen-
tekoon keskustan liikennesuunnitelman valmistuttua. 
 Monipuolisen asuntotarjonnan takaamiseksi valmistellaan erilliset osayleiskaavat Hirvensalon, 
Satavan ja Kakskerran saarille sekä Maarian altaan itäpuolelle. 
 Kaupungin elinvoiman vahvistamiseksi Lentokentän ympäristöön valmistellaan osayleiskaavaa 
tulevia uusia logistiikan ja teollisuuden yritysalueita varten.

Asemakaavoituksella luodaan  
edellytykset kaupungin kasvulle 
Kaavoittamalla alueita eri puolilla kaupunkia luodaan vaihtoehtoja erilaisten asumisen ja elinkeinoelä-
män tarpeiden ja toiveiden toteuttamiselle. 
 Asemakaavoituksen painopiste on täydennysrakentamisessa erityisesti keskusta-alueella ja sitä 
ympäröivällä kaupunkiuudistuksen vyöhykkeellä. Nämä alueet tukeutuvat pitkälti keskustan monipuo-
lisiin ja helposti saavutettaviin palveluihin. Täydennysrakentamista tavoitellaan myös hyvien joukkolii-
kenneyhteyksien varrella olevilla alueilla. Elinkeinoelämälle kaavoitetaan alueita yritysten kasvutarpei-
den pohjalta.
 Kaupunki kasvaa sisäänpäin ja tukee siten kaupungistumista kestävän kehityksen mukaisesti.

Kaavoituskatsaus kertoo vuoden  
2018 kaavoitushankkeista
Kaavoituskatsaus esittelee merkittävimmät kaavoituskohteet, jotka ovat käynnissä tai arvioidaan 
alkaviksi vuonna 2018. Kaavoitus pohjautuu luottamuselinten hyväksymiin kaavoitusohjelmiin vuosille 
2018–2021 (www.turku.fi/kaavoitus). 
 Kaavoituskatsauksen kohteiden lisäksi meneillään on kymmenkunta asemakaavahanketta, jotka 
ovat vähemmän merkityksellisiä, koskevat pientä aluetta tai tulevat vireille kiireisellä aikataululla. Osa 
aiempien vuosien kohteista odottaa vielä hyväksymiskäsittelyä tai niistä on valitettu oikeusasteisiin. 
 Kaupunkisuunnittelun keinoin kehitämme kaupunkia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Kaavoi-
tus on vuorovaikutteista suunnittelua ja osa kasvavan Turun pitkäjänteistä kehittämistyötä. Tervetuloa 
osallistumaan kaupunkimme kehittämiseen!

Antoisia lukuhetkiä,
Christina Hovi
toimialajohtaja

Åbo växer och koncentreras
Åbos tillväxt och befolkningsutveckling har under de senaste åren varit snabbare än beräknat. I fjol höjde 
staden målen för antal invånare och antal arbetsplatser i generalplanen så att staden maximalt ska kunna 
främja tillväxten och den positiva strukturomvandlingen.  Åbo har som mål 220 000 invånare och 115 000 
arbetsplatser före 2029.
 Staden håller på att utarbeta en ny generalplan som styr stadens framtida utveckling. Syftet med 
generalplanen är att i allmänna drag ange riktlinjer för hur stadsmiljön och trafiksystemen ska utvecklas 
och lokaliseras samt styra den mera detaljerade planeringen. Generalplanen skapar en grund för stadens 
kontrollerade och hållbara tillväxt.
 I generalplanearbetet utnyttjas andra utredningar. Den allmänna planen för spårvägen färdigställdes i 
slutet av förra året och staden har för avsikt att fatta beslut om det kommande kollektivtrafiksystemet i år. 
I trafikplanen för centrumområdet som nu håller på att förberedas beaktas de trafiklösningar som tagits 
upp i Centrumvisionen 2050 och masterplanen för Åbo vetenskapspark. Utkastet till en generalplan tas 
upp till behandling i beslutande organ efter att trafikplanen för centrumområdet har färdigställts. 
 På öarna Hirvensalo, Satava och Kakskerta samt området öster om bassängen i S:t Marie utarbetas 
separata delgeneralplaner som ska trygga en mångsidig bostadsproduktion. 
 För att förstärka stadens livskraft utarbetas på området kring flygfältet en delgeneralplan med inrikt-
ning på nya företagsområden för logistik och industri.

Detaljplanläggning skapar förutsättningar  
för stadens tillväxt 
För boendet och näringslivet planläggs områden på olika håll i staden. På detta sätt skapas alternativ 
som möter olika behov och önskemål. 
 Fokus inom detaljplanläggningen ligger på kompletteringsbyggande, särskilt i centrumområdet 
och inom den zon för stadsförnyelse som omger centrum. Dessa områden stöder sig till stor del på 
den mångsidiga och lättillgängliga servicen i centrum. Kompletteringsbyggande eftersträvas också 
i områden längs goda kollektivtrafikförbindelser. För näringslivet planläggs områden utgående från 
företagens tillväxtbehov.
 Staden växer inåt och urbaniseringen förstärks enligt principerna för hållbar utveckling.

Planläggningsöversikten presenterar  
planläggningsprojekten under 2018
Planläggningsöversikten presenterar de viktigaste objekten, där planläggningsarbetet redan påbörjats 
eller kommer att påbörjas under 2018. Planläggningen baserar sig på de planläggningsprogram som 
stadens förtroendeorgan godkänt för perioden 2018–2021 (www.turku.fi/kaavoitus). 
 Utöver de objekt som ingår i planläggningsöversikten pågår arbetet med ett tiotal detaljplaneprojekt, 
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. 
 Med de medel som står stadsplaneringen till buds utvecklar vi staden i samarbete med olika aktörer. 
Planläggningen är en interaktiv planering och en del av det långsiktiga utvecklingsarbetet i det växande 
Åbo. Välkommen att delta i arbetet med att utveckla vår stad!

Med önskan om intressant läsning
Christina Hovi
sektordirektör

Varsinais-Suomen liitossa on käynnissä kaksi 
voimassa olevaa kokonaismaakuntakaavaa tarkistavaa 
vaihemaakuntakaavaprosessia. Vuoden aikana tullaan  
laatimaan voimassa olevan liikennestrategian arviointi.  
Turun kaupunkiseudun (rakennemallialueen) 
liikennejärjestelmätyö jatkuu aiempien vuosien tapaan. 

Varsinais-Suomen taajamien maankäytön,  
palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaava
Varsinais-Suomen taajamien maankäytön, palveluiden ja liiken-
teen vaihemaakuntakaavassa keskitytään kolmeen toisiinsa 
vahvasti kytkeytyvään teemaan – taajamien maankäyttöön sekä 
taajamiin liittyviin kaupan palveluverkon ja liikenteen kysymyksiin: 
• tarkistamalla keskusten ja taajamien maankäyttöä, 

erityisesti Turun kaupunkiseudulla rakennemallityöhön 
tukeutuen – keskiössä maakuntakaavoituksen strategisen 
luonteen ja yhdyskuntarakenteen sisäisen kasvun suunnit-
teluperiaatteiden kirkastaminen;

• määrittelemällä seudullisesti merkittävän vähittäiskaupan 
suuryksiköiden mitoitus ja sijoittuminen 1.5.2017 tarkistetun 
maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti – painopisteenä 
palveluiden monipuolinen saavutettavuus ja kestävän 
liikkumisen roolin vahvistaminen; 

• esittämällä liikenneverkon kehittämistarpeet maakunnan 
liikennejärjestelmätyön perusteella – tavoitteena maakunnan 
vetovoimakehityksen ja päästötavoitteiden edistäminen

 
Vaihemaakuntakaavassa on lisäksi ratkaistu maankäytön 
ja liikenteen erityiskysymyksiä sekä harmonisoitu liikenteen 
merkintöjä ja määräyksiä.

Muutokset alue- ja yhdyskuntarakenteessa ovat hitaita,  

minkä vuoksi suunnittelun tulee olla pitkäjänteistä ja johdonmu-
kaista. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää olemassa olevien 
alueiden ja niiden toimintojen kehittämistä sekä jatko- ja toteu-
tussuunnittelulta kokonaisvaltaista, viestiä välittävää otetta.

Varsinais-Suomen taajamien maankäytön, palveluiden ja 
liikenteen vaihemaakuntakaavaehdotuksesta saatiin kesällä 
2017 yhteensä 37 lausuntoa. Maakuntahallituksen 20.11.2017 
päätöksen mukaisesti tarkistettu vaihemaakuntakaavaehdotus 
on julkisesti nähtävillä 15.12.2017–26.1.2018 välisen ajan. 
Maakuntakaava tulee voimaan maakuntavaltuuston 
hyväksymispäätöksellä kesällä 2018. Mahdolliset valitukset 
käsitellään hallinto-oikeuksissa.

Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen  
vaihemaakuntakaava
Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakunta-
kaavan laatimistarve liittyy erityisesti biotalouden ja kiertotalou-
den aiheuttamien alueellisten luonnonvarojen käytön lisäänty-
miseen sekä luonnon virkistyksellisten ja suojelullisten arvojen 
yhteensovittamiseen. Keskeisiä muutoksia aiheuttavat myös 
kansalliset lainsäädännölliset muutokset jätehuoltosektorilla 
sekä EU:n tavoitteet kiertotalouteen siirtymisessä. Kaavatyössä 
käsitellään kierto- ja biotalouden näkökulmasta keskeisten luon-
nonvarojen käyttö ja potentiaalit sovittaen ne yhteen maakunnal-
lisesti arvokkaiden luontoalueiden ja virkistysmahdollisuuksien 
turvaamisen kanssa.

Kaavan valmisteluvaiheen kuuleminen on keväällä 2018.

Suunnittelujohtaja 
Heikki Saarento 
Varsinais-Suomen liitto

Maakunnan  
suunnittelua  
2018

Kaavoituksen eri tasot

Valtakunnalliset  
alueidenkäyttötavoitteet (VAT) 
Valtioneuvosto hyväksyy

MAAKUNTAKAAVA
Maakunnan liitto laatii ja  
maakuntavaltuusto hyväksyy

YLEISKAAVA
Kunta laatii ja hyväksyy

ASEMAKAAVA
Kunta laatii ja hyväksyy

Pää-
kirjoitus. 

”

LISÄTIETOJA:  
www.varsinais-suomi.fi  
> Suunnittelu ja kaavoitus 

Turku tavoittelee  
220 000 asukasta ja  
115 000 työpaikkaa 
vuoteen 2029 mennessä.
CHRISTINA HOVI

Kaikki voimassa olevat (1997 lähtien) ja vireillä olevat kaavat osoitteessa 

www.turku.fi/kaavahaku 



YLEIS- 
KAAVOITUS

Arvio asumiseen varattujen 
tonttien riittävyydestä
VALTION JA TURUN SEUDUN KUNTIEN VÄLISELLÄ  
maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimuksella edis-
tetään alueen kasvua asuntotuotantoa tukevalla integroidulla 
kaupunkikehityksellä. Sopimuksen mukaan Turun kaupunki 
on sitoutunut sopimuskaudella 2016–2019 tuottamaan 4590 
asuntoa. Vuonna 2016 myönnettiin rakennuslupa 2422 asun-
nolle, joten valmistuneiden asuntojen määrän ennakoidaan 
vuonna 2017 kasvavan lähivuosien noin tuhannesta vuosittain 
valmistuneesta asunnosta. Valmistuneista asunnoista noin  
90 % on ollut kerros- ja rivitalotuotantoa. 
 Turun väestön ennustetaan kasvavan vuoteen 2030 
mennessä useilla tuhansilla asukkailla ja valmistavan tekno-
logiateollisuuden tuotannon kasvunäkymät yltävät vuoteen 
2025 asti. Väkiluvun kasvun ja elinkeinoelämän myönteisen 
kehityksen takia myös rakentaminen on ja tulee olemaan 
Turussa ennätysvauhdissa.
 Asemakaavoitetut, rakentamattomat tontit muodostavat 
kaupungin tonttivarannon. Kaupungilla on jatkuvasti haet-
tavana omakotitontteja noin 100 kappaletta. Näiden lisäksi 
kaupungilla on luovutettavien omakotitonttien varannossa 
noin 60 omakotitonttia. Kaupungin omistama omakotitontti-
varanto vastaa noin 3–4 vuoden kysyntätarvetta, jos kysyntä 
jatkuu ennallaan. 
 Kerros- ja rivitaloille kaavoitettua varantoa oli kaupungin 
omistuksessa vuoden 2017 lopussa yhteensä noin 110 000 
km2, mikä jakautui 70 000 km2 kerrostaloille ja 40 000 km2 
rivitaloille. Vuosittaiseen luovutustavoitteeseen suhteutettuna 
rivi- ja kerrostalotontteja on kaavoitettuna noin kolmen vuo-
den tarpeisiin. Varanto ei kuitenkaan ole kerrostalojen osalta 
pääosin toteutuskelpoista kuin vasta vuonna 2019.
 Kaupungin omistamien tonttien lisäksi asemakaavoissa 
on runsaasti yksityisomistuksessa olevaa rakentamatonta 
kerros-, rivi- ja omakotitonttivarantoa, jolla voidaan korvata 
kaupungin kerrostalotonttivarannon riittämättömyyttä vuonna 
2018. Uusien kerrostalo-, rivitalo- ja omakotitonttien kaavoit-
tamista jatketaan eri puolille kaupunkia laadukkaan ja riittävän 
kattavan tonttitarjonnan takaamiseksi. Voimassa ja vireillä 
olevilla asemakaavoilla sekä tulevilla kaupunkisuunnittelun 
kohteilla mahdollistetaan asunto useille kymmenille tuhansille 
asukkaille. 

Maankäyttöinsinööri 
Suvi Panschin 
Kaupunkiympäristötoimiala

DIGITAALINEN  
KAAVOITUS- 
PROSESSI  
KEHITTEILLÄ

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

www.turku.fi/sv/plansokning

1. Yleiskaava 2029
1/2009
Kaavoitusinsinööri Andrei Panschin
 Koko kaupunkia koskevan uuden yleiskaa-
van päämääränä on Turun aseman, vetovoiman 
ja kilpailukyvyn vahvistaminen. Yleiskaavan tavoi-
tevuosi on 2029, jolloin kaupunki täyttää 800 
vuotta. 
 Valmisteilla oleva uusi yleiskaava suuntaa 
kasvua pääasiassa keskustaan ja joukkolii-
kenteen pääreittien varsille kaupunginhallituk-
sen päätöksen mukaisesti (kaupunginhallitus 
23.11.2015 § 494). 
 Yleiskaavan pohjaksi on tehty useita taus-
taselvityksiä, kyselyjä sekä järjestetty yleisö-
tilaisuuksia. Valmistelusta voi jättää edelleen 
mielipiteitä.  Jokaisella turkulaisella on mahdol-
lisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida 
kaavoituksen vaikutuksia, ja ilmaista mielipiteen-
sä asiasta kirjallisesti tai suullisesti. 
 Yleiskaavan luonnos valmistuu vuonna 2018. 
Luonnos työstetään lopulliseksi kaavaksi vuoden 
2019 aikana.

2.  Satava-Kakskerran 
osayleiskaava
10/2013 OAS
Yleiskaavainsinööri Olavi Ahola
 Kaupunginhallituksen hyväksymä osayleis-
kaavaluonnos on ollut nähtävillä ja lausunnoilla 
kesällä 2017. Luonnos on tarkoitus valmistella 
osayleiskaavaehdotukseksi vuoden 2018 aikana.

3. Turun lentoaseman 
ja sen lähiympäristön 
osayleiskaava
4/2007 OAS
Kaavoitusarkkitehti Jani Eteläkoski
 Laaditaan oikeusvaikutteinen osayleiskaava 
lentoaseman ympäristöön. Kokonaisuuteen 
kuuluu alueita sekä Turun että Ruskon kunnan 
puolella (Ruskon eteläosan osayleiskaava). 
Turku ja Rusko tekevät yhteistyötä yhtenäisen 
kokonaisuuden aikaansaamiseksi. Turun osalta 
osayleiskaavan tärkeimmät tavoitteet ovat 
lentoaseman kehittäminen sekä uusien teolli-
suus- ja työpaikka-alueiden muodostaminen. 
Osayleiskaavaluonnos on hyväksytty vuonna 
2010. Tämän jälkeen hanke on odottanut erilaisia 
selvityksiä Pomponrahkan Natura-alueeseen 
liittyen. Kaavatyö jatkunee vuoden 2018 aikana.  

4. Maaria-Ilmaristen 
osayleiskaava

1.

4.

2.

3.

TURUN KAUPUNKI on kehittämässä digitaalista 
kaavoitusprosessia. Digitaalinen kaavoitusprosessi 
noudattaa kansallista linjausta koskien julkisten 
palvelujen digitalisointia. Tavoitteena on, että 
kaavahankkeen eteneminen, sen tiedot ja siihen 
liittyvät dokumentit ovat aina ajantasaisia ja 
kaikkien saatavilla ja nähtävillä. Näin kuntalaiset 
voivat helpommin ottaa kantaa valmisteltavaan 
kaavahankkeeseen. Samalla toteutuu digitaalinen 
kaavoituskatsaus. Kuntalaisten toivotaan tutustuvan 
uuden kaavahaun rautalankamalliin ja antavan siitä 
palautetta.

Lisätietoja koko  
kaupungin yleiskaavasta 
www.turku.fi/yleiskaava2029 

Asemakaavoilla ja asemakaavan muutoksilla 
luodaan edellytykset rakentamiselle. Kaava-alue 
voi käsittää esim. kokonaisen asuinalueen tai vain 
yhden tontin. 

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

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

Vireillä olevat ja voimassa olevat (vuodesta  
1997 alk.) asemakaavat löytyvät kaavahausta 
www.turku.fi/kaavahaku. Kaavoja voi hakea 
kaavan nimellä. Ajantasainen asemakaavatilanne 
löytyy myös Turun seudun karttapalvelusta 
opaskartta.turku.fi

Kaavanimen yhteydessä käytettävät lyhenteet:

20/2014 =  Kaavatunnus

OAS  =  Osallistumis- ja arviointi suunnitelma  
  on laadittu ja kaava löytyy  
  kaavahausta 

MKS =  Edellyttää maankäyttösopimuksen  
  laadintaa yksityisen maanomistajan  
  kanssa

ASEMA-
KAAVOITUS

DIGIKAAVOITUKSEN  
RAUTALANKAMALLI:  
www.turku.fi/digikaavoitusproto 

KÄYTTÄJÄKYSELY:
www.turku.fi/digikaavoituskysely

YLEISKAAVA ON SUUNNITELMA, jolla ohjataan yleispiirteisesti kaupunkiympäristön ja 
liikennejärjestelmien kehittämistä sekä rakentamisen ja liikennejärjestelmien sijoittumista.  
Tavoitteena on toimiva, taloudellinen ja eheä yhdyskuntarakenne. Yleiskaava sovittaa yhteen monia 
toimintoja, esimerkiksi työpaikat, koulutus, päivähoito, joukkoliikenteenne tai virkistysalueet. 
 Yleiskaava laaditaan koko kaupungin alueelle. Osayleiskaava voidaan laatia vain tiettyä aluetta tai 
teemaa koskevaksi. Se voi olla myös koko kaupungin yleiskaavaa tarkempi. Tällä hetkellä Turussa on 
vireillä koko kaupungin yleiskaava. Sen lisäksi vireillä ovat lentokentän ja sen lähiympäristön,
Satava-Kakskerran ja Maaria-Ilmarisen osayleiskaavat. 
www.turku.fi/yleiskaavoitus

14/2007 OAS
Kaavoitusarkkitehti Jani Eteläkoski
  Turun ja Liedon yhteisellä, oikeusvaikutteisena laadittavalla osayleiskaavalla 
tarkastellaan Maarian altaan itäpuolen maankäyttöä. Tavoitteena on mm. kehit-
tää Jäkärlän ja Ilmaristen taajamia ja osoittaa niiden yhteyteen uusia asuinaluei-
ta taajamien välialueen jäädessä virkistysalueeksi. Osayleiskaavatyön kanssa 
rinnan valmistellaan ulkoilureittisuunnitelmaa, jonka avulla voidaan tarkemmin 
suunnitella virkistysalueiden ja Maarian altaan kehittämistä. Osayleiskaavaluon-
nos on hyväksytty keväällä 2017. Kaavatyö jatkuu vuoden 2018 aikana osayleis-
kaavaehdotuksen valmistelulla.
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1. KOSKENNURMI 
 Koskennurmi

Kaavoitusarkkitehti Päivi Siponen 
Liikennesuunnitteluinsinööri Eero Paavola
 Asemakaavaehdotusta (42/2006), joka on 
hyväksytty lautakunnassa 15.5.2012, tarkiste-
taan yhtiömuotoisten tonttien osalta. 
 Förslaget till detaljplan (42/2006) som nämn-
den godkände 15.5.2012 granskas när det gäller 
tomterna i bolagsform.

1. MEYER TURUN TELAKKA 
 Meyers varv i Åbo

Kaavoitusarkkitehti Nella Karhulahti
 Telakan alueelle suunnitellaan täydennys-
rakentamista telakan kasvavan tuotannon tar-
peisiin. Tavoitteena on valmistella kaavaehdotus 
vuonna 2018.
 Kompletteringsbyggande planeras i varvs-
området för att möta de växande produktions-
behoven hos varvet. Målet är att förslaget till 
detaljplan bereds 2018.

2. BLUE INDUSTRY PARK  
 Blue Industry Park

Kiinteistökehityspalvelujen johtaja Petri Liski
Kaavoitusarkkitehti Nella Karhulahti
 Pernoon suunnitellaan meri- ja metalliteolli-

1. PITKÄMÄEN LIIKEKESKUS
 Långbacka köpcentrum 

(33/2006, OAS, MKS)
Kaavoitusarkkitehti Tero Lehtonen
 Naantalin pikatien varteen suunnitellaan li-
sää kaupallisia tiloja sekä uutta kerrostaloaluet-
ta noin 700 asukkaalle. Tavoitteena on asettaa 
kaavaehdotus nähtäville vuoden 2018 aikana ja 
viedä se kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi 
kun maankäyttösopimus yksityisten maanomis-
tajien kanssa on solmittu.
 På området längs Nådendals snabbväg 
planeras ytterligare kommersiella lokaler och 
ett nytt område med flervåningshus för cirka 
700 invånare. Meningen är att planförslaget ska 
framläggas offentligt 2018 och framläggas för 
godkännande i stadsfullmäktige, då markan-
vändningsavtalet med de privata markägarna 
har undertecknats.

2. PUKKILA
 Pukkila 

(19/2017, OAS, MKS)
Kaavoitusarkkitehti Christiane Eskolin
Liikennesuunnitteluinsinööri Laura Pirilä
 Nykyinen teollisuusalue muuttuu pääasias-
sa asumisen alueeksi. Samalla alueelle suunni-
tellaan uusi katuverkko, aukiot ja puistoalueet 
sekä luontevat jalankulku- ja polkupyöräyhte-
ydet ympäröivään liikenneverkostoon. Kaavan 
valmistelu jatkuu vuoden 2018 aikana kaava-
luonnoksen laatimisella. 
 Det befintliga industriområdet omvandlas i 
huvudsak till ett bostadsområde. Inom samma 
område planeras ett nytt gatunät, öppna plat-
ser och parkområden samt naturliga gång- och 
cykelförbindelser till det omgivande trafiknätet. 
Beredningen av detaljplanen fortsätter under 
2018 med utarbetandet av ett planutkast.

Läntiset
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3. OSKARINKUJA
 Oskarsgränd 

(14/2017, OAS)
Kaavoitusarkkitehti Jani Eteläkoski
Liikennesuunnitteluinsinööri Eero Paavola
 Kaavanmuutoksella muutetaan suunnitte-
lualueella olevat korttelit asuinkerrostaloalueek-
si. Kaavanmuutos tehdään kumppanuushank-
keena, jonka osapuolet ovat Turun kaupunki, 
Peab Oy sekä yksityinen maanomistaja. 
Kaavatyö jatkuu vuoden 2018 aikana kaava-
luonnoksen valmistelulla. 
 I planändringen ändras användningsända-
målet för kvarteren i planeringsområdet till ett 
område för flervåningshus. Planändringen ge-
nomförs som partnerskapsprojekt mellan Åbo 
stad, Peab Oy och den privata markägaren. 
Arbetet fortsätter under 2018 med beredningen 
av ett planutkast.

4. KASTUN KOULU
 Skolan i Kastu 

(23/2016) 
Kaavoitusarkkitehti Thomas Hagström
 Koulutoiminnan loputtua tutkitaan koulun 
tontin uusiokäyttömahdollisuuksia. Osalle 
muutosalueen tonttia suunnitellaan kaupungin 
päiväkotia ja osalle asuinrakennuksia. Vuoden 
2018 aikana on tarkoitus valmistella kaavaluon-
nos. 
 Då skolverksamheten har upphört under-
söks nya användningsmöjligheter för tomten. 
På en del av skoltomten planerar staden ett 
daghem och på en del bostadsbyggnader. Me-
ningen är att planutkastet bereds under 2018.
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suuteen keskittyvää tuotannollista yritysaluetta.
Vuonna 2018 käynnistetään kaavamuutos, teh-
dään kaavaluonnos ja tarvittavia selvityksiä. 
 I Perno planeras ett område för produktions-
företag med inriktning på sjöfarts- och metallin-
dustrin. År 2018 inleds en ändring av detaljplanen 
samt utarbetas ett planutkast och nödvändiga 
utredningar.

3. PERNON KOULU 
   Skolan i Perno

(18/2014)
Kaavoitusarkkitehti Salla Leino
 Pernon koulun tontille suunnitellaan uutta 
käyttöä. Kaavaluonnos valmistellaan vuoden 2018 
aikana.
 Ett nytt användningsändamål planeras för skol-
tomten i Perno. Planutkastet bereds under 2018.

2. ARKEOLOGINKATU 
 Arkeologgatan

Kaavoitusarkkitehti Jani Eteläkoski 
Liikennesuunnitteluinsinööri Eero Paavola
 Asemakaavamuutoksella tutkitaan 
Jäkärlän täydentämistä. Joitakin alueen 
toimintoja siirtynee Yli-Maariaan valmistuvan 
yhtenäiskoulun yhteyteen, mistä johtuen 
Arkeologin- ja Merovinkikadun alueiden 
käyttötarkoituksia tarkastellaan uudelleen.
 I detaljplaneändringen undersöks möj-
ligheterna att komplettera Jäkärlä. En del av 
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.
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5. KAIRIALANKATU
 Kairialagatan 

(MKS)
Kaavoitusarkkitehti Sissi Qvickström
Liikennesuunnitteluinsinööri Eero Paavola
 Kairialankadun ja Kärsämäentien välistä 
aluetta Kaerlassa täydennetään asuinkerrosta-
lorakentamisella. Tavoitteena on, että asema-
kaavanmuutosluonnos valmistellaan vuoden 
2018 aikana. 
 Området mellan Kairialagatan och Kär-
sämäkivägen i Kaerla kompletteras med flervå-
ningshus. Målet är att utkastet till detaljplane-
ändringen bereds under 2018. 

6. KÄRSÄMÄEN URHEILUPUISTO 
 Idrottsparken i Kärsämäki 

(22/2013) 
Kaavoitusarkkitehti Thomas Hagström
 Kaupungin tavoitteena on kehittää Kärsä-
mäen urheilukenttää ja tutkia mahdollisuutta 
sijoittaa alueen eteläosaan uusi päiväkoti. TVT 
Asunnot Oy:n aloitteesta tutkitaan Savonke-
donkadun varrella sijaitsevien asuinrakennusten 
korvaamista uudisrakennuksilla. Lisäksi kaa-
va-alueeseen kuuluu Pallivahan seurakuntakes-
kus. Seurakuntakeskuksen osalta selvitetään 
rakennuksen suojeluarvot. Seurakunta haluaa 
korvata seurakuntakeskuksen asuinraken-
nuksilla. Tavoitteena on, että kaavaluonnos 
hyväksytään kuluvan vuoden aikana laadittavan 
kaavaehdotuksen pohjaksi.
 Staden vill utveckla idrottsplanen i Kär-
sämäki och undersöka möjligheterna att bygga 
ett nytt daghem på den södra delen av områ-
det. På initiativ av TVT Asunnot Oy undersöks 
om bostadsbyggnaderna vid Savonketogatan 
kan ersättas med nybyggnader. Utöver dessa 

hör även Pallivaha församlingscenter till plan-
området. För församlingscentrets del utreds 
byggnadens skyddsvärden. Församlingen vill 
ersätta centret med nya bostadshus. Målet är 
att planutkastet godkänns och blir underlag för 
planförslaget som ska utarbetas i år.

7. HIIDENVARTTI 
 Hiidenvartti 

(11/2017)
Kaavoitusarkkitehti Salla Leino
Liikennesuunnitteluinsinööri Eero Paavola
 Hiidenkadun, Amalianpolun ja Prykinrai-
teenpuiston rajaamille kortteleille suunnitellaan 
uutta pienkerrostaloasumista ja asumisen 
viereen sopivaa pienimuotoista teollisuutta. 
Lautakunta päättää kaavoituksen jatkamisesta 
alkuvuodesta 2018 valmistuvan luonnoksen 
pohjalta.
 Ett nytt område för småflervåningshus pla-
neras i kvarteren som begränsas av Hiisigatan, 
Amaliestigen och Bryggerispårsparken. Bredvid 
boendet planeras småskalig industri som läm-
par sig för området. Nämnden fattar beslut om 
fortsättningen av planläggningen på basis av 
utkastet som blir färdigt i början av 2018.

8. VIIRIPUISTO 
 Vimpelparken

Kaavoitusarkkitehti Thomas Hagström
Liikennesuunnitteluinsinööri Eero Paavola
 Nykyisen liike- ja toimistotontin liikennerat-
kaisuvaihtoehtoja selvitetään. Selvityksen poh-
jalta suunnitellaan alueen tulevaa maankäyttöä, 
mm. asuinkerrostalojen rakentamismahdolli-
suutta alueelle.
 Trafiklösningsalternativen för den nuvaran-

de affärs- och kontorstomten utreds. Utifrån 
trafikutredningen planeras områdets framtida 
markanvändning, t.ex. möjligheten att bygga 
flervåningshus på området.

9. LILJALAAKSON  
 KAUPPAHANKE
 Liljedalens  
 handelsplatsprojekt 

(MKS)
Kaavoitusarkkitehti Tapani Laiho
Liikennesuunnitteluinsinööri Eero Paavola
 Asemakaavamuutoksella tavoitellaan 
kaupallisten toimintojen mahdollisuuksien 
laajentamista alueella.
 Med detaljplaneändringen eftersträvas en 
utvidgning av möjligheterna till kommersiella 
funktioner i området.

10. KULOISTENNIITTY
 Kuloistenniitty 

(10/2016, OAS)
Kaavoitusarkkitehti Anna-Leena Jokitalo
Liikennesuunnitteluinsinööri Eero Paavola
 Kaavoituksella tutkitaan yhteistyössä 
Raision kaupungin kanssa mahdollisuutta 
rakentaa katuyhteys Kuloistentien päästä 
Satakunnantielle. Raision puolelle tehdään 
yhtäaikaisesti samannimistä kaavaa. Kaava-
muutoksen yhteydessä tarkastellaan katuun 
liittyvien alueiden mahdollista täydennyskaa-
voittamista myös Turun puolella.
 I planläggningen undersöks i samarbete 
med Reso stad möjligheterna att bygga en 
gatuförbindelse från ändan av Kuloistentie till 
Satakuntavägen. I Reso utarbetas samtidigt en 
plan med samma namn. I samband med plan-
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Alla planer som är i kraft (från 1997) och alla planläggningsprocesser kan studeras på webbadressen  

www.turku.fi/sv/plansokning

ändringen granskas en eventuell komplette-
rande planläggning av områden som ansluter 
sig till gatan också på Åbos sida.

11. NUPPULANTIE 40 
 Nuppulavägen 40 

(5/2016, OAS, MKS)
Kaavoitusarkkitehti Anna-Leena Jokitalo
Liikennesuunnitteluinsinööri Harry Jaakkola
 Asemakaavamuutoksella tutkitaan liike-
tontin muuttamista kerrostalotontiksi. Kaava-
muutosalue on osa Turun kaupunkiseudun 
rakennemalli 2035:n mukaista kehitettävän, 
toiminnoiltaan sekoittuneen kaupunkiympä-
ristön aluetta Satakunnantien varrella. 
 I detaljplaneändringen undersöks om 
affärstomten kan ändras till en tomt för 
flervåningshus. Det område som omfattas av 
planändringen är en del av stadsmiljöområdet 
med blandade funktioner som ska utvecklas. 
Området är beläget vid Satakuntavägen och 
är förenligt med strukturmodellen för Åbo 
stadsregion 2035.

1. KOROINEN
 Korois 

(8/2012, OAS, MKS)
Kaavoitusarkkitehti Christiane Eskolin
Liikennesuunnitteluinsinööri Eero Paavola
 Kaavanmuutoksen tarkoituksena on mahdol-
listaa uudisrakentaminen yleiskaavan mukaisesti, 
uuden katuyhteyden rakentaminen Markulantiel-
tä, Koroistenkaareen ja Halistensillalle ja päivittää 
Koroisten alueen suojelutarpeet. Kaavan valmis-
telu jatkuu vuoden 2018 aikana kaavaluonnoksen 
laatimisella.
 Avsikten med planändringen är att möjlig-
göra nybyggande i enlighet med generalplanen, 
byggande av en ny gatuförbindelse från Markula-
vägen till Koroisbågen och Hallisbron samt att 
uppdatera skyddsbehoven för Koroisområdet. 
Beredningen av detaljplanen fortsätter under 
2018 med utarbetandet av ett planutkast.

2. KOROISTEN  
 SIIRTOLAPUUTARHA
 Koloniträdgården i Korois 

(18/2017, OAS)
Kaavoitusarkkitehti Satu Tiainen
Liikennesuunnitteluinsinööri Eero Paavola
Kaavanmuutoksen tarkoituksena on mahdollis-
taa siirtolapuutarhan ja viljelypalstojen rakentami-
nen peltoalueille. Tavoitteena on, että kaavaeh-
dotus valmistuu vuonna 2018.
Avsikten med detaljplaneändringen är att möj-
liggöra byggandet av en koloniträdgård och od-
lingslotter på åkerområden. Målet är att förslaget 
till detaljplan blir färdigt 2018.

3. TYYSSIJA 
 Tyyssija 

(34/2016, OAS, MKS)
Kaavoitusarkkitehti Nella Karhulahti
Ylioppilaskylän keskelle suunnitellaan opis-
kelija-asumista ja siihen liittyvien palvelujen 
rakentamista. Hyväksytyn luonnoksen 
pohjalta laaditaan kaavaehdotus. Kaupun-
ginvaltuusto päättää kaavan hyväksymises-
tä syksyllä 2018.
 Studentbostäder och därtill hörande 
tjänster planeras mitt i Studentbyn. Ett 
förslag till detaljplan utarbetas på basis av 
det godkända utkastet. Stadsfullmäktige 
beslutar om godkännandet av detaljplanen 
hösten 2018.

4. UHRIMÄKI 
 Offerbacken 

(9/2010, OAS)
Kaavoitusarkkitehti Christiane Eskolin
Liikennesuunnitteluinsinööri Eero Paavola
 Selvitetään täydennysrakentamisen 
alueet, tarkennetaan alueen kaavamääräyk-
siä ja liikenneyhteyksiä.
Kaavan valmistelu jatkuu vuoden 2018 
aikana kaavaluonnoksen laatimisella.
 Områden för kompletteringsbyggande 
utreds och områdets planbestämmelser 
och trafikförbindelser preciseras.
Beredningen av detaljplanen fortsätter 
under 2018 med utarbetandet av ett pla-
nutkast.
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Keskusta
Centrum

Keskustan kehittäminen 
Utvecklandet av centrumområdet 

Keskustan kehittäminen on yksi kaupungin pai-
nopistealueista. Pyrkimyksenä on luoda pohjaa 
kaupungin kasvulle, kehittää kaupunkikeskustan 
elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä tarjoamalla 
houkuttelevia asuin- ja työpaikkaympäristöjä 
ja palveluja. Suunnittelun tavoitteena on myös 
vahvistaa jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen 
asemaa. Ruutukaavakeskustaan tavoitellaan 
8000 uutta asukasta vuoteen 2035 mennessä 
Turun kaupunkiseudun rakennemallin mukai-
sesti.
 Ett av stadens fokusområden är utvecklan-
det av centrum. Avsikten är att skapa förutsätt-
ningar för stadens tillväxt och utveckla en vital 
och konkurrenskraftig centrum med attraktiva 
bostads- och arbetsplatsmiljöer samt olika 
serviceformer. Målet för planeringen är likaså att 
höja gång-, cykel- och kollektivtrafikens status. 
Enligt strukturmodellen för Åbo stadsregion ska 
invånarantalet i rutstadens centrum ha ökat med 
8 000 fram till 2035.

Linnakaupunki (kohde 3)
Slottsstaden (objekt 3)

Kaupunkia laajennetaan ja merellistä keskustaa 
kehitetään Linnakaupungin alueelle. Tavoitteena 
on luoda pohjaa kaupungin kasvulle, kehittää 
kaupunkikeskustan elinvoimaisuutta ja kilpailuky-
kyä tarjoamalla houkuttelevia asuin- ja työpaik-
kaympäristöjä. Suunnittelulla vahvistetaan myös 
jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen asemaa. 
Alueen asemakaavoitus perustuu 25.2.2012 
hyväksyttyyn Linnakaupungin osayleiskaavaan. 
Raitiotien tilavaraus otetaan huomioon asema-
kaavoissa.
 Staden utvidgas och på Slottsstadsområdet 
utformas ett havsnära centrum. Meningen är 
att skapa förutsättningar för stadens tillväxt och 
utveckla en vital och konkurrenskraftig centrum 
med attraktiva bostads- och arbetsplatsmiljöer. 
Planeringen höjer likaså gång-, cykel- och kollek-
tivtrafikens status. Detaljplaneringen av området 
baserar sig på delgeneralplanen för Slottsstaden 
som godkändes 25.2.2012. I detaljplanerna 
beaktas en reservering för en spårväg.

1. PUUTARHAKATU 55
 Trädgårdsgatan 55 

(MKS)
Kaavoitusarkkitehti Tero Lehtonen
 Yksityisen maanomistajan aloite täydennys-
rakentamiseksi Puutarhakadun ja satamaraiteen 
väliin. Samalla selvitetään jalankulkuyhteyden 
järjestämistä satamaraiteen yli Herttuankulman 
kaava-alueelle. Tavoitteena on laatia kaavaluon-
nos vuoden 2018 aikana. 
 På initiativ av den privata markägaren 
undersöks kompletteringsbyggande på områ-
det mellan Trädgårdsgatan och hamnspåret. 
Samtidigt utreds om det finns möjlighet till en 
gångförbindelse över hamnspåret till planområ-
det Hertigshörnet. Meningen är att planutkastet 
ska utarbetas under 2018.

2. MERENKULKUOPPILAITOS
 Sjöfartsinstitutet

Kaavoitusarkkitehti Tero Lehtonen
 Turun merenkulkuoppilaitoksen entisen 
koulutalon paikalle sekä Tallimäenpuiston osaan 
suunnitellaan asuinkerrostalojen rakentamista. 
Suurjänniteilmajohdon maakaapeloinnin myötä 
on mahdollista tutkia Malminkadun ja Puutar-
hakadun väliin jäävälle kallioiselle alueelle uutta 
käyttöä. Tavoitteena on kaavan vahvistuminen 
vuonna 2020.
 Nya flervåningshus planeras på platsen för 
sjöfartsinstitutets gamla skolbyggnad samt på en 
del av Tallimäkiparken. I och med utläggningen 
av jordkablar för högspänning är det möjligt att 
undersöka nya användningsändamål för det klip-
piga området mellan Malmgatan och Trädgårds-
gatan. Målet är att planen blir färdig 2020.

3. KIRSTINPUISTO
 Kirstiparken

(2/2013, OAS, MKS)
Kaavoitusarkkitehti Tero Lehtonen
Liikenneinsinööri Jaana Mäkinen
 Nykyiselle pienteollisuus- ja varastoalueelle 
suunnitellaan keskustamaista kerrostaloasumista 
noin 2600 asukkaalle. Kaupungin ja Bonava 

Oy:n välillä on allekirjoitettu yhteistyösopimus 
23.9.2015 noin 17 ha:n suuruisen alueen kehit-
tämiseksi. Tavoitteena on, että kaavaehdotus 
saadaan kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi 
vuoden 2018 aikana.
 På det nuvarande småindustri- och lagerom-
rådet planeras centrumbetonat höghusboende 
för ca 2 600 invånare. Staden och Bonava Oy 
har 23.9.2015 undertecknat ett samarbetsavtal 
som gäller utvecklandet av ett ca 17 ha stort 
område. Målet är att planförslaget föreläggs 
stadsfullmäktige för godkännande under 2018.

4. RAUHANKATU 19–21
 Fredsgatan 19–21 

(15/2017, OAS, MKS)
Kaavoitusarkkitehti Satu Tiainen
Liikennesuunnitteluinsinööri Maija Norava
 Kaavamuutoksella tutkitaan Rauhankatu 
19–21 tontin täydennysrakentamista maan-
omistajan aloitteesta. Portsan puutaloalueeseen 
kuuluvat tontit otetaan mukaan rakennussuojelun 
saamiseksi ajan tasalle. Tavoitteena on valmistella 
kaavaluonnos vuonna 2018.
 I planändringen undersöks kompletterings-
byggande av tomten vid Fredsgatan 19–21 på 
initiativ av markägaren. De tomter som hör till 
trähusområdet i Port Arthur inkluderas för att 
uppdatera byggnadsskyddet. Målet är att pla-
nutkastet bereds under 2018.

5. TURKU RATAPIHA
 Åbo bangård
 
Projektipäällikkö Mika Rajala  
Kaavoitusarkkitehti Nella Karhulahti

 Ratapihan alueelle suunnitellaan monipuo-
lista elämys- ja tapahtumakeskittymää sekä 
elämyksellisyyttä tukevia palveluita ja asumista 
yhteistyössä Turun Ratapihan Kehitys Oy:n ja 
VR-Yhtymä Oy:n kanssa. Hankeen tavoitteena on 
lisää keskustan vetovoimaa ja kytkeytyy osaksi 
kaupunkikeskustan kehittämiseen kärkihanketta 
ja Keskustavisio 2050:tä. Vuonna 2018 aloitetaan 
kaavan laadinta, järjestetään arkkitehtikilpailu 
alueen suunnittelun pohjaksi ja valmistellaan 
kaavaluonnos lautakunnan päätettäväksi.
 I området kring Bangården planeras i 
samarbete med Turun Ratapihan Kehitys Oy och 
VR-Group Ab en mångsidig upplevelse- och 
evenemangskoncentration samt tjänster och 
boende som stöder upplevelseaspekten. Målet 
med projektet är att förbättra dragningskraften 
för centrum och kopplas till en del av spetspro-
jektet för utvecklandet av stadens centrum och 
Centrumvisionen 2050. År 2018 börjar utarbetan-
det av planen. Därtill ordnas en arkitekttävling till 
grund för planeringen av området och bereds ett 
planutkast som nämnden ska fatta beslut om.

6. RATAPIHANKATU 18 
 Bangårdsgatan 18 

(17/2014) 
Kaavoitusarkkitehti Salla Leino
Liikennesuunnitteluinsinööri Maija Norava
 Ratapihankatu 18 ja Läntinen Pitkäkatu 17  
tonteille suunnitellaan kerrostaloasumista ja liike-
tiloja. Valtuusto päättää kaavan hyväksymisestä 
vuoden 2018 aikana. 
 På tomterna vid Bangårdsgatan 18 och 
Västerlånggatan 17 planeras flervåningshus och 
affärslokaler. Fullmäktige fattar beslut om god-
kännandet av planen under 2018.

5. SIMOLANKATU 37
 Simolagatan 

(29/2016, OAS, MKS)
Kaavoitusarkkitehti Christiane Eskolin
Liikennesuunnitteluinsinööri Eero Paavola
 Kaavanmuutoksella liitetään osa Riihipelto 
-nimisestä puistoalueesta asuintonttiin ja muodos-
tetaan yksi uusi kerrostalotontti. Kaavan valmistelu 
jatkuu vuoden 2018 aikana kaavaluonnoksen 
laatimisella.
 I planändringen fogas en del av Riåkerns 
parkområde till bostadstomten och bildas en ny 
tomt för flervåningshus. Beredningen av planen 
fortsätter under 2018 med utarbetandet av ett 
planutkast.

6. TAMMITIEN KULMA
 Hörnet av Ekvägen 

(12/2017, OAS, MKS)
Kaavoitusarkkitehti Jani Eteläkoski
Liikennesuunnitteluinsinööri Eero Paavola
 Alueelle on tarkoitus muodostaa kaavanmuu-
toksella uusi asuinalue, jossa olevat rakennukset 
vaiheittain korvataan uusilla ja asemakaavalliset 
käyttötarkoitukset päivitetään vastaamaan uutta 
asumista. Kaavatyö jatkuu vuoden 2018 aikana 
kaavaehdotuksen valmistelulla.
 Avsikten är att skapa ett nytt bostadsområde 
i området genom en ändring av detaljplanen. I 
planändringen ersätts de befintliga byggnaderna 
stegvis med nya och ändamålen som anges i 
detaljplanen uppdateras för att motsvara nytt bo-
ende. Planarbetet fortsätter 2018 med beredning-
en av ett förslag till detaljplan.

7. PALJETIE 
 Bälgvägen 

(5/2017, OAS, MKS)
Kaavoitusarkkitehti Taina Riekkinen
Liikennesuunnitteluinsinööri Eero Paavola
 Paljetien ja Kalevanpuiston väliin suunni-
tellaan uutta kerrostaloasumista. Lautakunta 
päättää kaavoituksen jatkamisesta keväällä 2018 
valmistuvan luonnoksen pohjalta.
 Mellan Bälgvägen och Kalevaparken plane-
ras nya flervåningshus. Nämnden fattar beslut 
om en fortsättning av planläggningen på basis 
av utkastet som blir färdigt våren 2018.

8. TURUN TIEDEPUISTO;  
 ITÄHARJUN KOHTEET 
 Åbo Vetenskapspark;  
 Österås objekt

Kaavoitusarkkitehti Katja Tyni-Kylliö
Liikennesuunnitteluinsinööri Maija Norava
 Turun Tiedepuisto -kärkihanke on yksi 
kaupungin kolmesta kärkihankkeesta. Tavoit-
teena on luoda osaamisen ja korkean tekno-
logian työpaikkojen kasvukeskus yhdistämällä 
alueen maankäytön, rakentamisen ja liikkumisen 
hankkeet toiminnallisen ympäristön kehittämi-
seen sekä innovaatiotoimintaan, palveluiden ja 
liiketoimintamallien uudistumiseen. 

Itäharjun puolella asemakaavojen muuttaminen 
aloitetaan kolmena eri aluekokonaisuutena:
• Itäharjun liittymä
• Itäharjun kärki ja Kupittaan kansi
• Itäharjun Voimakatu
Vuonna 2018 käynnistetään asemakaavoitus
laatimalla osallistumis- ja arviointisuunnitelmat, ja
Kupittaan ja Itäharjun yhdistävän kannen ja
siihen liittyvän maankäytön osalta järjestetään
suunnittelukilpailu.

 Spetsprojektet Åbo Vetenskapspark är ett av 
stadens tre spetsprojekt. Syftet är att bygga ett 
tillväxtcentrum för kompetens och högteknolo-
giska arbetsplatser genom att sammanföra mar-
kanvändnings-, bygg- och mobilitetsprojekten i 
området med utvecklandet av den funktionella 
miljön samt förnyelsen av innovationsverksam-
het, tjänster och affärsmodeller. 

I Österås börjar ändringen av detaljplanen i tre 
olika områdeshelheter:
• Anslutningen i Österås
• Österås spets och däcket i Kuppis
• Kraftgatan i Österås
Detaljplaneringen inleds 2018 genom utarbetan-
det av programmen för deltagande och bedöm-
ning. En planeringstävling anordnas om
däcket som förenar Kuppis med Österås samt
därtill hörande markanvändning.

9. MUNKKIONKUJA
 Munkkiogränden 

(26/2017, OAS)
Kaavoitusarkkitehti Taina Riekkinen
Liikennesuunnitteluinsinööri Eero Paavola
 Munkkionkujalla suunnitellaan asuinpientalo-
jen korttelialueen muuttamista asuinkerrostalojen 
korttelialueeksi. Kaupunginvaltuusto päättää 
valmiin kaavan hyväksymisestä.
 Vid Munkkiogränden planeras en ändring av 
kvartersområdet för småhus till ett kvartersområ-
de för flervåningshus. Stadsfullmäktige beslutar 
om godkännandet av den färdiga detaljplanen.

10.  FASAANINKATU
  Fasangatan 

(4/2017, OAS, MKS)
Kaavoitusarkkitehti Christiane Eskolin
Liikennesuunnitteluinsinööri Eero Paavola

 Kaavanmuutoksen tarkoitus on selvittää 
alueelle liike- ja asuinrakentamisen vaihtoehtoja 
ja rakennusoikeuden lisäämistä sekä liikennever-
kon selkiyttämistä. Kaavan valmistelu jatkuu vuo-
den 2018 aikana kaavaehdotuksen laatimisella.
 Avsikten med planändringen är att under-
söka alternativ för nytt affärs- och bostadsbyg-
gande i området, utökande av byggrätten och 
förtydligande av trafiknätet. Beredningen av 
detaljplanen fortsätter 2018 med utarbetandet av 
ett förslag till detaljplan.

11. TOPINOJAN  
 KIERTOTALOUSPUISTO
 Parken för cirkulär  
 ekonomi i Toppå

Kaavoitusarkkitehti Jani Eteläkoski
Liikennesuunnitteluinsinööri Eero Paavola
 Kun jätehuolto on muuttunut jätteiden 
loppusijoituksesta kiertotalouteen painottuvaksi, 
on Topinojan jätekeskuksen alueen asemakaa-
va osittain vanhentunut. Alueen asemakaavaa 
päivitetään vastaamaan tämän päivän tarpeita 
ja samalla on tarkoitus kaavoittaa tulevaisuu-
den tarpeisiin uusia alueita kiertotaloudelle. 
Kaava-alueen on tarkoitus käsittää alueita myös 
Kaarinan kaupungin puolelta.
 Eftersom fokus inom avfallshanteringen har 
skiftat från slutdeponering till cirkulär ekonomi, 
är detaljplanen för Toppå avfallscentralsområ-
de delvis föråldrad. Detaljplanen för området 
uppdateras för att bättre motsvara dagens krav. 
Samtidigt ska nya områden för cirkulär ekonomi 
planläggas för att möta de framtida behoven. 
Avsikten är att detaljplanen också omfattar 
områden som hör till S:t Karins.

Kaikki voimassa olevat (1997 lähtien) ja vireillä olevat kaavat osoitteessa 

www.turku.fi/kaavahaku 
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7. FREYA
 Freya 

(29/2015, MKS)
Kaavoitusarkkitehti Nella Karhulahti
 As. Oy Kristiinanahteen tontilla suunnitellaan 
sisäpihalla olevan toimistorakennuksen korvaa-
mista asuinkerrostalolla ja ns. Kestilänkulman 
tontilla täydennysrakentamisen mahdollistamista. 
As Oy Otavan tontti on mukana rakennussuo-
jelun ja kaavan päivittämiseksi. Tavoitteena on 
käynnistää kaavamuutos ja laatia kaavaluonnos. 
 På Bostads Ab Kristiinanahdes tomt 
planerar man att ersätta kontorsbyggnaden på 
innergården med ett flervåningshus. På tomten 
i det s.k. Kestilähörnet undersöks möjligheter-
na till kompletteringsbyggande. Bostads Ab 
Otavas tomt är inkluderad för uppdaterande av 
byggnadsskyddet och detaljplanen. Målet är att 
inleda en ändring av detaljplanen och utarbeta ett 
planutkast.

8. FORUM
 Forum 

(33/2014, OAS, MKS)
Kaavoitusarkkitehti Christiane Eskolin
Liikennesuunnitteluinsinööri Maija Norava
 Kiinteistönomistajien aloitteesta Forum 
-korttelissa tutkitaan tonttien lisä- ja täydennys-
rakentamisen mahdollisuutta sekä tarkennetaan 
korttelin käyttötarkoituksia.
 På initiativ av fastighetsägarna under-
söks möjligheterna till ny och kompletterande 
byggande på tomterna i Forumkvarteret. Också 
kvarterets användningsändamål preciseras.

9. ÖSTERBLAD
 Österblad 

(25/2017, OAS, MKS)
Kaavoitusarkkitehti Katja Tyni-Kylliö
 Kaupunkikeskustan elinvoimaisuuden ke-
hittämiseksi selvitetään alueen erilaisia täyden-

nysrakentamismahdollisuuksia kulttuurihistorial-
lisesti arvokkaassa ympäristössä. Vuonna 2018 
valmistellaan kaavanmuutosluonnos.  
 För att förstärka livskraften i stadskärnan ut-
reds olika möjligheter till kompletteringsbyggande 
i denna kulturhistoriskt värdefulla miljö. Ett utkast 
till detaljplaneändering bereds 2018. 

10. YLIOPISTONKATU 5
 Universitetsgatan 5 

(OAS, MKS)
Kaavoitusarkkitehti Nella Karhulahti
 As Oy Yliopistonkatu 5 tontille suunnitellaan 
täydennysrakentamista. As Oy Montanan tontti 
on mukana rakennussuojelun määrittämiseksi ja 
ullakkorakentamisen mahdollistamiseksi. Kuluva-
na vuonna valmistellaan kaavaehdotus nähtäville 
ja viedään kaavaehdotus kaupunginvaltuuston 
hyväksyttäväksi.
 Kompletteringsbyggande planeras på Bo-
stads Ab Universitetsgatan 5:s tomt. Bostads Ab 
Montanas tomt är inkluderad för fastställande av 
behovet av byggnadsskydd och möjliggörande 
av vindsbyggande. I år bereds planförslaget för 
framläggning och föreläggs stadsfullmäktige för 
godkännande.

11. KONSERTTITALO 
 Konserthuset

Kaavoitusarkkitehti Nella Karhulahti
 Kaupunki on konserttitalon tarveselvitykses-
sä tutkinut erilaisia toteutusvaihtoehtoja konsert-
titalon peruskorjaukselle ja tilojen laajentamiselle. 
Kaavamuutos tarvitaan konserttitalon mah-
dollisen lisärakennuksen ja Sibeliuksenkadulle 
mahdollisesti sijoittuvan lastauslaiturin osalta.
 I en behovsutredning för konserthuset 
kartlade staden olika alternativ för grundläggan-
de renovering och utbyggnad av konserthuset. 
Detaljplanen bör ändras för att möjliggöra en 
eventuell utbyggnad av konserthuset och en 
eventuell lastningslokal vid Sibeliusgatan.

12. RAUNISTULAN SILTA  
 JA PYÖRÄTIE 
 Raunistula bro och cykelväg 

(2/2015, MKS)
Kaavoitusarkkitehti Thomas Hagström
Liikennesuunnitteluinsinööri Eero Paavola
 Kaavalla on tarkoitus mahdollistaa pyörätien 
rakentamisen Erik Jorpeksen raitin ja Raunistulan 
rampin välillä. Virusmäentien varrella, Konsantien 
ja Raunistulanrampin välillä olevat, vanhentuneet 
asemakaavat päivitetään vastaamaan paremmin 
nykytilannetta. Virusmäentien ja raidealueen 
väliselle alueelle esitetään täydennysrakentamis-
ta. Lisäksi osoitetaan alue uudelle jalankulku- ja 
pyöräilysillalle Ylioppilaskylän ja Raunistulan 

välille. Tavoitteena on valmistella kaavaehdotus 
hyväksyttäväksi vuonna 2018.
 Avsikten med planen är att möjliggöra 
byggandet av en cykelväg mellan Erik Jorpes stig 
och Raunistularampen. De föråldrade detaljpla-
nerna för områdena längs Virusmäkivägen mellan 
Konsavägen och Raunistularampen uppdateras 
så att de bättre motsvarar dagsläget. Komplet-
teringsbyggande föreslås för området mellan 
Virusmäkivägen och banområdet. Därtill anvisas 
ett område för en ny bro för gång- och cykeltrafik 
mellan Studentbyn och Raunistula. Målet är att 
förslaget till detaljplan bereds och föreläggs för 
godkännande 2018.

13. RAMSTEDTINKATU 4
 Ramstedtsgatan 4 

(7/2016, KLS, OAS, MKS)
Kaavoitusarkkitehti Nella Karhulahti
 Asemakaavan muutoksella tutkitaan raken-
tamattoman kerros- ja rivitalotontin muuttamista 
kerrostalotontiksi. Tavoitteena on valmistella 
kaavaehdotus hyväksyttäväksi vuonna 2018.
 I detaljplaneändringen undersöks om den 
obebyggda tomten för flervåningshus och radhus 
kan ändras till en tomt för flervåningshus. Målet 
är att förslaget till detaljplan bereds och föreläggs 
för godkännande 2018.

14. KERTTULINREUNA 
 Gertrudskanten 
(24/2016, OAS, MKS)
Kaavoitusarkkitehti Nella Karhulahti
Liikennesuunnitteluinsinööri Maija Norava
 Kaavalla selvitetään alueen erilaisia täy-
dennysrakentamismahdollisuuksia keskusta-
toiminnoille kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa 
ympäristössä usean maanomistajan aloitteesta. 
Tavoitteena on laatia kaavaluonnos vuonna 2018.
 Avsikten med planen är att på initiativ av 
flera markägare utreda möjligheter till komplet-
teringsbyggande för olika centrumfunktioner i 
denna kulturhistoriskt värdefulla miljö. Målet är att 
planutkastet utarbetas 2018.  

15. KAUPPAOPISTO 
 Handelsinstitutet 

(MKS)
Kaavoitusarkkitehti Katja Tyni-Kylliö
 Turun Kauppaopetussäätiö hakee maan-
omistajana kaavanmuutosta tontin muuttamisek-
si asuinkäyttöön kun ammatti-instituutin toiminta 
siirtyy lähivuosina Kupittaalle. Kaavan valmistelun 
aikana selvitetään myös naapuritonttien kaavan-
muutostarpeet. Vuonna 2018 tarkoituksena on 
valmistella osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja 
asemakaavanmuutosluonnos.
  Stiftelsen för Handelsutbildning i Åbo ansö-
ker i egenskap av markägare om en planändring 

för att ändra ändamålet för 
tomten till bostadstomt då 
yrkesinstitutets verksamhet 
flyttar till Kuppis under de 
närmaste åren. Medan 
arbetet med planen pågår 
kommer också granntom-
ternas behov av att ändra 
detaljplanen att utredas. 
Avsikten är att utarbeta 
programmet för deltagande 
och bedömning och ett 
utkast till detaljplaneändring 
2018. 

16.  SIRKKALAN  
 KOULU
 Sirkkala Skola 

(31/2017)
Kaavoitusarkkitehti  
Satu Tiainen
 Kaavanmuutoksen tar-
koituksena on mahdollistaa 
uuden koulurakennuksen 
toteuttaminen Sirkkalan 
koulun ja Sirkkalabackenin 
koulun tontille sekä lisätä 
koulutontin rakennusoi-
keutta. Tavoitteena on, että 
kaavaehdotus valmistuu 
vuonna 2018.
 Syftet med planänd-
ringen är att möjliggöra byg-
gandet av en ny skolbygg-
nad på Sirkkala skolas och 
Sirkkalabackens skolas tomt 
samt att utöka byggrätten 
på skoltomten. Målet är att 
förslaget till detaljplan blir 
färdigt 2018.

17. LUOSTARINKATU 5
 Klostergatan 5 

(3/2017)
Kaavoitusarkkitehti Anna-Leena Jokitalo
Liikennesuunnitteluinsinööri Maija Norava
 Ns. Gadolinin laboratorion käyttö lastenkotina 
on päättynyt. Kaavamuutoksen yhteydessä tutki-
taan alueen suojeluarvoja ja tulevia käyttömahdolli-
suuksia.
 Användningen av det s.k. Gadolins laborato-
rium som barnhem har upphört. I samband med 
planändringen undersöks områdets skyddsvärden 
samt framtida användningsmöjligheter.

18. KASKENKATU 9b
 Kaskisgatan 9b 

(MKS)
Kaavoitusarkkitehti Satu Tiainen
 Tutkitaan täydennysrakentamista kerrosta-
lotontille kiinteistönomistajan aloitteesta. Kaavan 
valmistelun aikana selvitetään koko korttelin kehit-
tämismahdollisuudet. Kaavanmuutos käynniste-
tään, kun kaavanlaatimissopimus on allekirjoitettu.
 På initiativ av fastighetsägaren undersöks 
möjligheterna till kompletteringsbyggnad på 
flervåningshustomten. Medan beredningen av 
planen pågår kommer utvecklingsmöjligheterna i 
hela kvarteret att utredas. Planändringen inleds då 
avtalet om upprättande av planen har underteck-
nats.

19. SIRKKALANKATU 35 –  
 SEPÄNKATU 2 
 Sirkkalagatan 35 –  
 Smedsgatan 2 

(6/2013, MKS)
Kaavoitusarkkitehti Katja Tyni-Kylliö
 Sirkkalankatu 35a:n tontille suunnitellaan 
lisärakentamista yksityisen maanomistajan aloit-
teesta. Kaupunginvaltuusto on päättänyt lopettaa 
naapuritontilla sijaitsevan entisen Teollisuuskoulun 
käytön opetustilana, joten rakennuskannan suo-
jelun tarve, tuleva käyttö ja mahdollinen lisäraken-
taminen tutkitaan tässä yhteydessä. Vuonna 2018 
valmistellaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma.
 På tomten vid Sirkkalagatan 35 a planeras 
tillbyggnader på initiativ av den privata markäga-
ren. Stadsfullmäktige har fattat beslut om att inte 
mera använda den f.d. Industriskolan på grann-
tomten som utbildningslokal, och således kommer 
behovet av byggnadsskydd, den framtida använd-
ningen av byggnaden och en eventuell tillbyggnad 
att utredas i detta sammanhang. Programmet för 
deltagande och bedömning utarbetas 2018.

20. SEPÄNKATU 1
 Smedsgatan 1 

(21/2017, OAS)
Kaavoitusarkkitehti Katja Tyni-Kylliö
 Asemakaavanmuutoksella tutkitaan Turun 
ammattikorkeakoulun käytöstä poistumassa ole-
van tontin erilaisia maankäyttövaihtoehtoja kuten 
täydennysrakentamista, uudisrakentamista ja 
käyttötarkoituksen muutosta sekä mahdollisuutta 
kävelysillan rakentamiseksi kävelyä ja polkupyöräi-
lyä varten Samppalinnan vuoren ja Urheilupuiston 
välille. Perhetalo Heidekenin käytössä olevan 
tontin asemakaava saatetaan ajan tasalle. Vuonna 
2018 valmistellaan asemakaavanmuutosluonnos.
 I detaljplaneändringen undersöks olika mar-
kanvändningsalternativ för Åbo yrkeshögskolas 
tomt som tas ur bruk. Alternativen kretsar kring 
kompletteringsbyggande, nybyggande och änd-
ring av användningsändamålet samt en eventuell 
ny bro för gång- och cykeltrafik mellan Samppa-
linnaberget och Idrottsparken. Detaljplanen för 
tomten som används av familjehuset Heideken 
uppdateras. Ett utkast till detaljplaneändring 
bereds 2018.

21. HERKULES
 Herkules

Kaavoitusarkkitehti Christiane Eskolin
 Senaatti-kiinteistöt hakee maanomistajana 
kaavanmuutosta tontin muuttamiseksi asuinkäyt-
töön. Vuonna 2018 tarkoituksena on valmistella 
osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan-
muutosluonnos. 
 Senatfastigheter ansöker i egenskap av 
markägare om en detaljplaneändring för att ändra 
ändamålet för tomten till bostadstomt. Avsikten 
är att utarbeta programmet för deltagande och 
bedömning och ett utkast till planändring 2018.

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

www.turku.fi/sv/plansokning
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1. SÄRKILAHTI
 Särkilax 

(10/2014, OAS, MKS)
Kaavoitusarkkitehti Päivi Siponen
Liikennesuunnitteluinsinööri Laura Pirilä
 Särkilahteen suunnitellaan osayleiskaavan 
mukaista pientaloaluetta. Tavoitteena on 
valmistella kaavaehdotus hyväksytyn luonnoksen 
pohjalta v. 2018. 
 I Särkilax planeras ett småhusområde enligt 
delgeneralplanen. Meningen är att planförslaget 
bereds 2018 på basis av det godkända planut-
kastet.

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 kunnallisteknii-
kan piiriin. Kuluvana vuonna asemakaavaehdotus 
asetetaan nähtäville. 
 För områdena längs Kyrlävägen utarbetas en 
detaljplan på initiativ av flera privata markägare. 
Meningen är att komplettera småhusbosättning-
en med nya byggplatser och att bygga kommu-
nalteknik på området. Förslaget till detaljplan 
kommer att framläggas offentligt i år. 

3. FRISKALAN KARTANO 
 Friskala gård 

Kaavoitusarkkitehti Tapani Laiho
 Friskalan kartanon ympäristöön tutkitaan 
pienimuotoista täydennysrakentamista. Alueen 
ulkoilureittejä selkeytetään. Kaavanmuutos käyn-
nistetään, kun kaavanlaatimissopimus on allekir-
joitettu. Tavoitteena on valmistella kaavaluonnos 
vuonna 2018.
 I området kring Friskala gård undersöks 
möjligheterna till småskalig kompletterande 
bebyggelse. Områdets friluftsleder görs tydligare. 
Planändringen påbörjas efter att avtalet om 
upprättande av planen har undertecknats. Målet 
är att planutkastet bereds 2018.

4. KARHUNAHDE 
 Björnbrinken 

(11/2016, OAS)
Kaavoitusarkkitehti Päivi Siponen
Liikennesuunnitteluinsinööri Harry Jaakkola
 Maunulantien ympäristön asemakaavoitta-
mattomalle alueelle suunnitellaan osayleiskaa-
van mukaista pientaloaluetta ja virkistysalueita. 
Tavoitteena on valmistella kaavaehdotus 2018.

1. UITTAMON TÄYDENNYS
 Uittamo, komplettering 

(7/2014 OAS, MKS)
Kaavoitusarkkitehti Sissi Qvickström
Liikennesuunnitteluinsinööri Harry Jaakkola
 Uittamon Kannuskadun aluetta täydenne-
tään asuinkerrostalorakentamisella. Tavoitteena 
on, että asemakaavanmuutosluonnos valmistel-
laan vuoden 2018 alussa ja asemakaavanmuu-
tosehdotus on kaupunkiympäristölautakunnan 
käsittelyssä vuoden 2018 aikana.
 Området vid Sporrgatan i Uittamo komplet-
teras med flervåningshus. Målet är att utkastet 
till detaljplaneändringen bereds i början av året 
2018 och att förslaget till detaljplaneändring 
framläggs för behandling i stadsmiljönämnden 
under 2018.

2. HARITUN KOULUTONTTI
 Skoltomten i Harittu 

(17/2017 OAS, MKS)
Kaavoitusarkkitehti Sissi Qvickström
Liikennesuunnitteluinsinööri Harry Jaakkola
 Murkionkadun varrella sijaitsevalle entiselle 
koulutontille ja sen ympäristöön suunnitellaan 
sekä kerrostalo- että palveluasumista. Tavoit-
teena on, että kaavanmuutosluonnos valmis-
tellaan vuoden 2018 alussa ja kaavanmuuto-
sehdotus on kaupunkiympäristölautakunnan 
käsittelyssä vuoden 2018 aikana.
 På den tidigare skoltomten med omnejd 
vid Murkiogatan planeras både flervåningshus 
och serviceboende. Målet är att utkastet till de-
taljplaneändringen bereds i början av 2018 och 
att förslaget till detaljplaneändring framläggs för 
behandling i stadsmiljönämnden under 2018.

3. KAARNINGON PUMPPAAMO
 Pumpstationen i Kaarninko 

(20/2015 OAS)
Kaavoitusarkkitehti Sissi Qvickström
Liikennesuunnitteluinsinööri Harry Jaakkola
 Entisen pumppaamon ympäristön kaavaa 
tarkistetaan mahdollistamaan nykyisten raken-
nusten käyttö ja liiketoiminta alueella. Kaavassa 
osoitetaan uusi katuyhteys Uudenmaantielle. 
Tavoitteena on, että kaavanmuutosehdotus on 
kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyssä 
vuoden 2018 aikana.
 Detaljplanen för området kring den tidigare 
pumpstationen justeras så att det blir möjligt att 
använda de befintliga byggnaderna och utöva 
affärsverksamhet i området. I planen anvisas en 
ny gatuförbindelse till Nylandsvägen. Meningen 
är att förslaget till detaljplaneändring framläggs 
för behandling i stadsmiljönämnden under 
2018.
 

4. SKANSSIN KOLMIO
 Skansens triangel

Kaavoitusarkkitehti Taina Riekkinen
Liikennesuunnitteluinsinööri Harry Jaakkola
 Skarppakullantien, Skanssinkadun ja 
Sorakadun väliin jäävälle alueelle suunnitellaan 
asumista, toimitilaa ja tankkausasema.
 I området mellan Skarpakullavägen, 
Skansgatan och Grusgatan planeras boende, 
verksamhetslokaler och en tankstation.
 

 På området i närheten av Maunulavägen som 
saknar detaljplan planeras ett småhusområde enligt 
delgeneralplanen samt rekreationsområden. Målet är 
att förslaget till detaljplan bereds 2018.

5. 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. Seuraavaksi valmistellaan kaavaehdotus.
 Syftet är att utöka utbudet av småhustomter i 
stadsdelen Harlax. Planen utarbetas på initiativ av 
staden och enligt önskemål av de privata markägar-
na. Efter det ska ett planförslag beredas.

6. HAARLANLAHTI 
 Harlaxviken 

(23/2010, OAS, MKS)
Kaavoitusarkkitehti Päivi Siponen
 Tammistontien eteläpuolelle suunnitellaan 
osayleiskaavan mukaista pientaloaluetta sekä virkis-
tysalueita. Haarlanlahdella suoritetaan tällä hetkellä 
esirakentamista. Alueelle läjitetään asemakaava- 
alueilta tulevia ylijäämämaita.
 På den södra sidan av Tammistovägen planeras 
ett småhusområde enligt delgeneralplanen samt re-
kreationsområden. Vid Harlaxviken pågår för tillfället 
förberedande markarbeten. På området deponeras 
överskottsjord från olika detaljplaneområden.

7. PAPINSAARENKATU
 Prästholmsgatan 

(16/2016, OAS, MKS)
Kaavasuunnittelija Jimi Antikainen
 Tavoitteena on täydentää Papinsaarenkadun 
varren pientaloasutusta uusilla rakennuspaikoilla. 
Kaavaehdotus asetetaan nähtäville kesällä 2018 ja 
viedään lautakuntakäsittelyyn loppuvuodesta 2018.
 Syftet är att komplettera småhusbosättningen 
vid Prästholmsgatan med nya byggplatser. Plan-
förslaget framläggs offentligt sommaren 2018 och 
föreläggs nämnden för behandling i slutet av 2018.

8. 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 2018 
asemakaavaehdotus asetetaan nähtäville.
 Syftet är att komplettera småhusbosättningen 
med nya byggplatser, anvisa byggplatserna för som-
marstugor för åretruntboende och bygga kommunal-
teknik på området. Förslaget till detaljplan kommer 
att framläggas 2018.

5. SKANSSINMÄKI
 Skansbacken

Kaavoitusarkkitehti Taina Riekkinen
Liikennesuunnitteluinsinööri Harry Jaakkola
 Skanssinkadun länsipuolelle suunnitellaan 
kerrostaloasumista ja toimitilaa ottaen huo-
mioon alueella sijaitsevan yrityksen tarpeet.
 Väster om Skansgatan planeras höghus-
boende och verksamhetslokaler med hänsyn 
till behoven hos det företag som är beläget i 
området.

6. SKANSSIN KESKUSPUISTO  
 Skansens centralpark 

(32/2016, OAS)
Kaavoitusarkkitehti Taina Riekkinen
Liikennesuunnitteluinsinööri Harry Jaakkola
 Skanssin aluekeskuksen eteläpuolelle 
suunnitellaan laaja puistoalue, kerrostalojen 
korttelialue sekä paikka päiväkodille.
 Söder om Skansens områdescentrum pla-
neras ett stort parkområde, ett kvartersområde 
för flervåningshus och ett daghem.

7. ITÄ-SKANSSI
 Östra Skansen 

(9/2014 OAS, MKS)
Kaavoitusarkkitehti Taina Riekkinen
Liikennesuunnitteluinsinööri Harry Jaakkola
 Itä-Skanssiin suunnitellaan monipuolinen, 
vetovoimainen ja kestävän kehityksen periaat-
tein toimiva alue noin 2200 asukkaalle, toimitila-
rakentamista sekä koulu. 
 I Östra Skansen planeras ett mångsidigt 
och attraktivt område enligt principerna för 
hållbar utveckling för ca 2 200 invånare, nya 
verksamhetslokaler samt en skola.

8. ENTINEN KAUPUNGIN  
 PUUTARHA-ALUE
 Före detta Stadsträdgården

Kaavoitusarkkitehti Päivi Siponen
Liikennesuunnitteluinsinööri Harry Jaakkola
 Entisen kaupungin puutarhan ja Turun ja 
Kaarinan seurakuntayhtymän varikkotoiminnan 
alueen maankäytön tehostamista tutkitaan ker-
rostalovaltaisen asuntorakentamisen mahdol-
listavaksi. Vuonna 2018 tavoitteena on järjestää 
alueen suunnittelua koskeva aluesuunnittelukil-
pailu ilmoittautumiskutsukilpailuna ja valmistella 
alueesta asemakaavaluonnos.
 Undersöks om markanvändningen på 
området som omfattar den f.d. stadsträdgården 
och depåverksamheten för Åbo och S:t Karins 
kyrkliga samfällighet kan effektiviseras för att 
möjliggöra höghusdominerat bostadsbyggande.  
Avsikten är att ordna en inbjuden tävling som 
gäller planering av området 2018. Dessutom är 
avsikten att bereda ett utkast till detaljplan för 
området.

9. LUOLAVUOREN VANHAINKOTI
 Luolavuori ålderdomshem

Kaavoitusarkkitehti Päivi Siponen
Liikennesuunnitteluinsinööri Harry Jaakkola
 Entisen Luolavuoren vanhainkodin tontille 
tutkitaan palvelujen ja asumisen sijoittumista. 
 Undersöks om tomten för det tidigare 
ålderdomshemmet i Luolavuori kan anvisas för 
service och bostäder.

KAAVOITUSKATSAUS 2018 
Julkaisija Turun kaupungin kaupunkiympäristötoimiala, kaavoitus • Palaute: kaupunkiymparistotoimiala@turku.fi

Ulkoasu ja taitto Zeeland Family • Kansikuva: Cederqvist & Jäntti Arkkitehdit Oy

Hirvensalon kirjaston perinteinen kaavanäyttely pidetään tänä vuonna 
1.2.–29.3.2018. Kaupunkiympäristölautakunnan pj Saara Ilvessalo, 
aluearkkitehti ja liikennesuunnittelija ovat paikalla keskiviikkona 
28.2.2018 klo 17.00–19.00.
Den traditionella planutställningen på Hirvensalo bibliotek ordnas i år 1.2–29.3.2018.
Stadsmiljönämndens ordförande Saara Ilvessalo, områdesarkitekten och 
trafikplaneraren är på plats onsdag 28.2.2018 kl. 17–19.




