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Turussa on valmistunut vuosittain 
keskimäärin 820 asuntoa (2009–2013). 
Asuntotuotannosta reilut 80 % on ker-
ros- ja rivitalotuotantoa.

Turun asuntokunnista noin 51 % on 
yhden hengen asuntokuntia. Pienten 
asuntokuntien määrän ennakoidaan 
kasvavan edelleen, mikä lisää kerros- 
ja rivitaloasuntojen kysyntää. Myös 
lasten määrän ennakoidaan nousevan 
jonkin verran, mikä pitää yllä myös 
omakotitalojen kysyntää. Turun asun-
tokuntien muutokset noudattelevat 
valtakunnallisia trendejä. 

Asemakaavoitetut, rakentamattomat 
tontit muodostavat kaupungin tont-
tivarannon. Kaupunki on luovuttanut 
keskimäärin 60 omakotitonttia vuo-
dessa (2009–2014). Kaupungilla on 
jatkuvasti haettavana omakotitontte-
ja 132 kpl (vuoden 2014 loppu). Näiden 
lisäksi kaupungilla on luovutettavien 
tonttien varannossa noin 100 omakoti-
tonttia. Vireillä on useita asemakaavo-
ja, joilla täydennetään kaupungin oma-
kotitonttivarantoa. Kaupungin omista-
ma omakotitonttivaranto vastaa reilun 
kolmen vuoden kysyntätarvetta, jos 
kysyntä jatkuu ennallaan. Näiden li-
säksi yksityisomistuksessa olevia ko-
rotetun kiinteistöveron piirissä olevia 
omakotitontteja oli vuoden 2015 alus-
sa 246 kpl.

Kerros- ja rivitaloille kaavoitettua va-
rantoa oli kaupungin omistuksessa 
vuoden 2014 lopussa yhteensä noin 
150 000 k-m2, mikä jakautui 80 000 
k-m2 kerrostaloille ja 70 000 k-m2 ri-
vitaloille. Vuosittaiseen luovutusta-
voitteeseen suhteutettuna rivi- ja ker-
rostalotontteja on noin neljän vuoden 
tarpeisiin.

Uusia kerros- ja rivitalokohteita kaa-
voitetaan eri puolille kaupunkia laaduk-
kaan ja riittävän kattavan tonttitarjon-
nan takaamiseksi. Lisäksi täydennys-
rakentamisen kaavoittamista jatketaan, 
jotta mm. ikääntyvän väestön asumis-
tarpeet voidaan huomioida. Kaupungin 
omistamien tonttien lisäksi asemakaa-
voissa on yksityisomistuksessa olevaa 
rakentamatonta kerros-, rivi- ja pienta-
lotonttivarantoa noin 440 000 k-m2.

Suvi Panschin, 
maankäyttöinsinööri

Arvio 
asumiseen 
varattujen 
tonttien 
riittävyydestä

Maakuntavaltuusto päätti kokouksessaan 10.6.2013 
käynnistää Varsinais-Suomen taajamien maankäytön, 
palveluiden sekä liikenteen vaihemaakuntakaavan laati-
misen. Kaava-alue kattaa koko Varsinais-Suomen. Vai-
hemaakuntakaavassa käsitellään:
• keskusten ja taajamien maankäyttöä, erityisesti Tu-

run kaupunkiseudulla rakennemallityöhön tukeutuen,
• vähittäiskaupan suuryksiköiden mitoitus ja sijoittumi-

nen tarkistetun maankäyttö- ja rakennuslain mukai-
sesti sekä

• liikenneverkon kehittämistarpeet maakunnan liiken-
nejärjestelmätyön perusteella.

Taajamien kehittäminen, seudullisesti merkittävät kau-
pan palvelut ja alueemme kehitystä vauhdittavat liiken-
teelliset ratkaisut ovat keskeisiä kysymyksiä meneillään 
olevassa maakuntakaavatyössä.  Nyt laaditaan luonnos-
ta, jossa testataan kaavaratkaisun perusperiaatteita.

Luonnosvaiheessa etsitään keinoja havainnollistaa 
maakunnan eri kaupunkiseutujen strategisia kehitys-
suuntia ja selkiyttää maakuntakaavoituksen tavoittei-

ta. Samalla halutaan herättää ajatuksia ja keskuste-
lua strategisen suunnittelun merkityksestä – siitä, mi-
ten eri teemoja koskettavat ratkaisut vaikuttavat ja ovat 
sidoksissa toisiinsa sekä miten tärkeää asiantuntemuk-
sen kokoaminen saman pöydän äärelle eri suunnittelu-
vaiheissa on. 

Kaavakartalla tärkeimmät, näkyvät muutokset tulevat 
olemaan:
• aktiivisen maankäytön merkintöjen ja niiden rajaus-

ten korjaukset,
• liikenneverkon merkintöjen tarkistukset,
• uudet, toteutuksen ajoitusta ohjaavat kehittämisperi-

aatemerkinnät.

Maakuntakaavaluonnos ja valmisteluvaiheen aineistot 
asetetaan nähtäville ja siitä pyydetään lausunnot vielä 
kevään akana. Kaavaehdotus valmistellaan saadun pa-
lauttaan perusteella syksyn 2015 aikana.

Heikki Saarento
suunnittelujohtaja, Varsinais-Suomen liitto

Tutustu 
vireillä 
oleviin 
kaavoihin

Studera 
stadens 
aktuella 
planer

Kaavoituskatsaus esittelee merkittävimmät kaa-
voituskohteet, jotka ovat käynnissä tai arvioidaan 
alkaviksi vuonna 2015. Kaavoitus pohjautuu kau-
punginvaltuuston hyväksymälle yleis- ja asema-
kaavoitusohjelmalle vuosiksi 2015–2018 (www.
turku.fi/kaavoitus). Asemakaavoituksen pääpaino 
on täydennysrakentamiseen tähtäävissä asema-
kaavoissa sekä keskusta-alueella että sitä ympä-
röivän kaupunkisuudistuksen vyöhykkeellä.

Kaavoituskatsauksen kohteiden lisäksi meneillään 
on kymmenkunta hanketta, jotka ovat vähemmän 
merkityksellisiä, koskevat pientä aluetta tai tulevat 
vireille kiireisellä aikataululla. Osa aiempien vuo-
sien kohteista odottaa vielä hyväksymiskäsittelyä 
tai niistä on valitettu oikeusasteisiin. 

Kaavoitustaksa uudistetaan 
Kaupunki siirtyy kevään 2015 aikana perimään 
asemakaavan valmistelusta ja käsittelystä aiheu-
tuvia todellisia kustannuksia. Maksumuutos pe-
rustuu kaupunginvaltuuston kesäkuussa 2013 hy-
väksymään uudistamisohjelmaan. Omakotitontin 
jakamisessa sovelletaan kiinteää hintaa. Muiden 
asemakaavojen osalta kaavan laatimisesta ai-
heutuvat kustannukset peritään tehtyjen tuntien 
mukaan. Kaavaa varten tarvittavat ulkopuolisella 
asiantuntijalla teetetyt selvitys- ja suunnittelutyöt 
veloitetaan toteutuneiden kustannusten mukaan. 
Uutta taksaa sovelletaan niihin asemakaavoihin, 

joiden osallistumis- ja arviointisuunnitelmia 
ei ole hyväksytty luottamuselimessä ennen 

taksan voimaantuloa. 

Yleiskaava ohjaa  
kaupungin tulevaa 

kehitystä
Koko kaupungin kattava 
yleiskaava kuvaa kaupun-
gin strategian toteutta-
mista maankäytössä. To-
teutumisen tavoitevuosi 

on 2029. Yleiskaavalla turvataan kaupungin hal-
littu ja kestävä kasvu sekä vahvistetaan elinvoi-
maisuutta. Yleiskaavalla ohjataan myös asema-
kaavoitusta. Yleiskaavatyötä ohjaa konsernihal-
linnon kaupunkikehitysryhmä.

Keskustan aluetta tarkastellaan osayleiskaava-
tarkkuudella. Sen yhteydessä selvitetään alueet, 
joiden asemakaavoituksessa tulisi erityises-
ti huomioida soveltuvuus maanalaiseen rakenta-
miseen. Tämän vuoksi osalla ydinkeskustaa on 
voimassa normaalia rakentamista syvemmälle 
kallioperään ulottuvan rakentamisen kielto (voi-
massa 19.12.2019 asti).

Monipuolisen asuntotarjonnan takaamiseksi val-
mistellaan osayleiskaavat Hirvensalon, Satavan 
ja Kakskerran saarille sekä Maarian altaan itä-
puolelle. Uusia pientaloalueita asemakaavoite-
taan vuonna 2015 pääasiassa Hirvensaloon ja 
Jäkärlään.

Strategiset sopimukset ja ohjelmat 
luovat uutta ohjauskäytäntöä
Kaupunkisuunnittelu siirtyi sopimusohjaukseen 
viime vuonna; asema- ja yleiskaavoitusohjelmat 
ovat nyt osa ympäristötoimialan strategista ja 
operatiivista sopimusta.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kesäkuussa 2014 
Kestävän kasvun ja kilpailukyvyn ohjelman osa-
na kaupungin strategiaa. Ohjelmassa nimetään 
kaupungin kilpailukyvyn, vetovoiman ja kasvun 
kannalta kuusi strategisesti merkittävää maan-
käytön hanketta. Aiheeseen voit tutustua lähem-
min kaupunkisuunnittelujohtaja Timo Hintsasen 
haastattelusta katsauksen takasivulla.

Antoisia lukuhetkiä,

Kaavoituspäällikkö 
Christina Hovi

av stadskärnan utfärdats ett byggförbud som 
gäller byggande djupare i berggrunden än nor-
malt (byggförbudet är i kraft t.o.m. 19.12.2019).

För att garantera ett mångsidigt utbud av bostä-
der bereds delgeneralplaner för öarna Hirven-
salo, Satava och Kakskerta samt för området 
på den östra sidan av bassängen i S:t Marie. De-
taljplaner för nya småhusområden görs 2015 i 
huvudsak upp på Hirvensalo och i Jäkärlä.

Strategiska avtal och program 
resulterar i ny styrningspraxis
Stadsplaneringen övergick i fjol till avtalsstyr-
ning; programmen för detalj- och generalplan-
läggning ingår nu i miljösektorns strategiska 
och operativa avtal.

Stadsfullmäktige godkände i juni 2014 Pro-
grammet för hållbar tillväxt och konkurrens-
kraft inom ramen för stadens strategi. I pro-
grammet uppräknas sex markanvändningspro-
jekt som är strategiskt viktiga med tanke på 
stadens konkurrenskraft, attraktivitet och till-
växt. Ytterligare synpunkter kring detta tema 
ingår i intervjun med direktören för stadspla-
neringen Timo Hintsanen på planläggningsö-
versiktens sista sida.

Med önskan om intressant läsning

Planläggningschef  
Christina Hovi

Planläggningstaxan reformeras 
Staden övergår våren 2015 till att debitera de 
faktiska kostnaderna för beredningen och be-
handlingen av en detaljplan. Ändringen av av-
gifterna baserar sig på det reformprogram som 
stadsfullmäktige godkände i juni 2013. Vid del-
ningen av egnahemstomter tillämpas ett fast 
pris. I fråga om övriga detaljplaner debiteras 
kostnaderna för utarbetandet av planen enligt 
antalet arbetstimmar. De utrednings- och pla-
neringsarbeten som behövs för en plan och som 
utförs av externa experter debiteras enligt de 
faktiska kostnaderna. Den nya taxan tillämpas 
på de detaljplaner, där programmet för delta-
gande och bedömning inte godkänts i något för-
troendeorgan innan taxan trädde i kraft. 

Generalplanen styr den framtida 
utvecklingen i staden
En generalplan som täcker hela staden beskri-
ver hur staden kommer att genomföra sin stra-
tegi inom markanvändningen. Målåret för gene-
ralplanen är 2029. Generalplanen garanterar en 
strukturerad och hållbar tillväxt samt stärker 
vitaliteten. Generalplanen styr också detaljpla-
neringen. Generalplanearbetet leds av stadsut-
vecklingsgruppen vid koncernförvaltningen.

Centrumområdet studeras med den noggrann-
het som delgeneralplanen medger. Inom ra-
men för delgeneralplanen utreds på vilka om-
råden det i samband med detaljplanläggningen 
särskilt ska beaktas om området lämpar sig för 
byggande under jord. Därför har det inom en del 

Planläggningsöversikten presenterar de vikti-
gaste planläggningsobjekten som redan har på-
börjats eller som sannolikt blir aktuella 2015. 
Planläggningen baserar sig på det av stadsfull-
mäktige godkända general- och detaljplanepro-
grammet för 2015–2018 (www.turku.fi/kaavoi-
tus). Detaljplanläggningen är fokuserad på de-
taljplaner för kompletteringsbyggande både 
på centrumområdet och inom den omgivande 
stadsutvecklingszonen.

Utöver de objekt som ingår i planläggningsöver-
sikten finns det ett tiotal andra aktuella plan-
läggningsprojekt av mindre betydelse som gäl-
ler små områden eller som har anhängiggjorts 
med en snäv tidtabell. En del av de föregående 
årens objekt väntar alltjämt antingen på att bli 
godkända eller är föremål för besvär i olika rätt-
sinstanser. 
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Yleiskaavoitus

Kaavoitusinsinööri Andrei Panschin

Yleiskaava on suunnitelma, jolla ohja-
taan yleispiirteisesti kaupunkiympä-
ristön ja liikennejärjestelmien kehit-
tämistä sekä rakentamisen ja liiken-
nejärjestelmien sijoittumista. Oli kyse 
sitten työpaikoista, kouluista, päivä-
kodeista, joukkoliikenteestä tai vir-
kistysalueista, tavoitteena on toimiva, 
taloudellinen ja eheä yhdyskuntara-
kenne. Yleiskaava siis sovittaa yhteen 
monia eri toimintoja. Yleiskaavas-
sa osoitetaan myös kaupungin kas-
vun suunnat: mihin sijoitetaan uudet 
asukkaat ja yritykset nykyisten asuk-
kaiden elinympäristön laatua oleelli-
sesti heikentämättä? Millainen kau-
punkiympäristö houkuttelee uusia 
ihmisiä asumaan ja yrityksiä sijoittu-
maan kaupunkiin? Tiivistetäänkö kau-
punkia sisäänpäin vai rakennetaanko 
uusia alueita laajenevalle kaupunkira-
kenteen kehälle? Kuinka maankäytöl-
lä voidaan edistää kaupunkistrategian 
visiota kiinnostavasta ja rohkeasti uu-
distuvasta eurooppalaisesta yliopis-
to- ja kulttuurikaupungista, jossa on 
hyvä elää ja onnistua yhdessä? 

Valmistelussa oleva, koko Turun 
alueen kattava yleiskaava, tähtää elin-
voimaisuuden ja kilpailukyvyn paran-
tamiseen. Osana koko kaupunkialuet-
ta koskevaa yleiskaavaa laaditaan 
tarkemmat, osayleiskaavatasoiset 
suunnitelmat keskustaan, Skanssiin 
sekä Kupittaa-Itäharjun alueelle. Yleis-
kaavassa nostetaan myös esille tee-
moittain toteutettavilla tarkasteluilla 
erilaisia kaupunkikehittämisen näkö-
kulmia. Näitä ovat mm. kulttuurihisto-

RUNOSMÄEN 
YLEISSUUNNITELMA

Kaavoitusarkkitehti Thomas Hagström

Runosmäen asuinalueelle laaditaan 
koko aluetta koskeva yleissuunnitel-
ma. Suunnitelman tarkoitus on an-
taa tukea alueen tulevalle yleis- ja 
asemakaavoitukselle. Suunnitelmas-
sa tutkitaan ainakin alueen rakennet-
ta, liikenteen sujuvuutta ja muutostar-
peita, palveluverkon ylläpidon edel-
lytykset ja kehittämismahdollisuudet 
(kaupat, koulut, päiväkodit), lisä- ja 
täydennysrakentaminen ja siihen liit-
tyvät periaateratkaisut (asukasviihty-
vyys, liikenne, pysäköinti, taloudelli-
suus) sekä alueen viheralueet. Tarkoi-
tus on määritellä suuntaviivat alueen 
kehittämiselle ja luoda hyvä poh-
ja tulevaisuuden suunnittelutyölle. 

KESKUSTAN  
TÄYDENNYSRAKENTAMINEN

Kaavoitusarkkitehti Paula Keskikastari

Tarkastelussa kartoitetaan potenti-
aalisia täydennysrakentamisen paik-
koja Turun keskustan alueelta. Pait-
si uuden rakennuksen rakentamista, 
täydennysrakentaminen voi tarkoit-
taa myös olemassa olevan  rakennuk-
sen pidentämistä tai korottamista tai 
käyttötarkoituksen muutosta.  

Täydennysrakentamismahdollisuuk-
sia arvioitaessa on otettava huo-
mioon hyvin monia tekijöitä; kaupun-
kikuva, rakennussuojelu, talous, auto-
paikkajärjestelyt,  liikennejärjestelyt, 
kiinteistömuodostus ja rakennuksen 
käyttötarkoitus. 

Samoin kuin rakennetun ympäristön 
arvojen kartoituksessa, myös täyden-
nysrakentamisen paikkojen etsimi-
sessä hyödynnetään aiemmin laadit-
tuja selvityksiä, erityisesti Turun elävä 
keskusta –projektin materiaalia.

KESKUSTAN 
LIIKENNESUUNNITTELU

Liikenneinsinööri Jaana Mäkinen

Keskustan alueelle laaditaan liiken-
teen yleispiirteinen suunnitelma, jos-
sa määritellään, miten keskustan lii-
kenneverkkoa on tarvetta kehittää, 
jotta se palvelee niin keskustan ve-
tovoimaisuutta kuin keskusta-asu-
mistakin. Työssä tutkitaan mm. kun-
kin kulkumuodon roolia keskustan eri 
osissa ja hahmotellaan keskustaan 
sopivaa pysäköintipolitiikkaa. Käve-
lykeskustan laajuus on yksi suunni-
telmassa selvitettävistä aiheista. Lii-
kenneturvallisuuden parantaminen 
keskustassa on myös tärkeä tavoite 
tämän suunnitelman laatimisessa.

RAITIOTIEN YLEISSUUNNITELMA

Liikennesuunnitteluinsinööri Juha Jokela

Turun raitiotien ensimmäisestä vai-
heesta laaditaan yleissuunnitelmaa. 
Yleissuunnitelman tarkoituksena on 
antaa riittävät tiedot, jotta voidaan 
päättää raitiotien toteuttamisesta.
 
Turun kaupunginhallitus päätti rai-
tiotien yleissuunnitelman tavoitteista 
huhtikuussa 2013 ja tarkemmin suun-
niteltavista linjauksista huhtikuussa 
2014. Ensimmäisen vaiheen yleissuun-
nitelma laaditaan kolmihaaraiselle rai-
tiotieverkolle: Kauppatorilta Runosmä-
keen, Skanssiin ja Varissuolle. Suun-
nitelmakartoilla on esitetty raitiotien 
sijoittaminen katutilaan (esim. kaista-
järjestelyt ja pysäkkien sijainti). Kevään 
aikana arvioidaan suunnitelmien vaiku-
tukset. Kansalaisilla on ollut mahdolli-
suus osallistua suunnitteluun kyselyi-
den ja yleisötilaisuuksien kautta.

 
Raitiotien yleissuunnitelma valmistuu 
kevään 2015 aikana.

2. HIRVENSALON 
OSAYLEISKAAVAN TÄYDENNYS 
(13/2007)

Yleiskaavainsinööri Olavi Ahola

Osayleiskaavan aluerajausta on tar-
kistettu Uittamon puolella uuden sil-
lan vaikutusten arviointia varten. Sil-
tavaraus muuttaa ns. Akumentin-
puiston maankäyttöä huomattavasti. 
Kaavaehdotuksen valmistelu jatkuu 
kaavaluonnoksen ja Turun kaupunki-
seudun rakennemalli 2035:n pohjalta.

Maankäytön muutosten vaikutuksia 
Natura 2000 -alueisiin (Rauvolan-
lahti, joka käsittää myös Katariinan-
laakson sekä Friskalanlahti, Kulho ja 
Ruissalo) on arvioitu vuonna 2014 val-
mistuneessa erillisselvityksessä. Ta-
voitteena on, että kaupunginvaltuusto 
hyväksyy oikeusvaikutteisena laadi-
tun osayleiskaavan vuonna 2015.

3. SATAVA-KAKSKERRAN 
OSAYLEISKAAVA (10/2013)

Yleiskaavainsinööri Olavi Ahola

Kaupunginhallitus päätti 2013 käyn-
nistää Satava–Kakskerran aluetta 
koskevan osayleiskaavan laadinnan. 
Työssä on asetettu tavoitteita, jotka 
mahdollistavat sekä saarten kehittä-
misen väljäksi saaristomaiseksi asui-
nalueeksi että viherverkoston säily-
misen. Osayleiskaavatyö tulee luon-
nosvaiheeseen alkuvuonna 2015.

4. TURUN LENTOASEMAN 
JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN 
OSAYLEISKAAVA (4/2007)

Kaavoitusarkkitehti Jani Eteläkoski

Tarkoituksena on laatia oikeusvaikut-
teinen osayleiskaava lentoaseman 
ympäristöön. Kokonaisuuteen kuu-
luu alueita sekä Turun että Ruskon 
kunnan puolella (Ruskon eteläosan 
osayleiskaava). Rusko laatii omien 
alueidensa kaavaa yhdessä konsul-
tin kanssa, mutta kunnat tekevät yh-
teistyötä yhtenäisen kokonaisuu-
den aikaansaamiseksi. Turun osalta 
osayleiskaavan tärkeimmät tavoitteet 
ovat lentoaseman kehittäminen sekä 
uusien teollisuus- ja työpaikka-aluei-
den muodostaminen. Osayleiskaava-
luonnos on hyväksytty ympäristö- ja 
kaavoituslautakunnassa sekä kau-
punginhallituksessa vuonna 2010. Tä-
män jälkeen hanke on odottanut eri-
laisia selvityksiä Pomponrahkan Na-
tura-alueeseen liittyen. Kaavatyö 
jatkunee vuoden 2015 aikana. 

5. MAARIA-ILMARISTEN 
OSAYLEISKAAVA 2035 (14/2007)

Kaavoitusarkkitehti Jani Eteläkoski

Turun ja Liedon yhteisellä oikeusvai-
kutteisena laadittavalla osayleiskaa-
valla tarkastellaan Maarian altaan 
itäpuolen maankäyttöä. Tavoittee-
na on mm. kehittää Jäkärlän ja Ilma-
risten taajamia ja osoittaa niiden yh-
teyteen uusia asuinalueita taajamien 
välialueen jäädessä virkistysalueek-
si. Osayleiskaavatyön kanssa rinnan 
valmistellaan ulkoilureittisuunnitel-
maa, jonka avulla voidaan tarkemmin 
suunnitella virkistysalueiden ja Maa-
rian altaan kehittämistä. Ensimmäi-
nen osayleiskaavaluonnos on hyväk-
sytty vuoden vaihteessa 2009 ja 2010. 
Tämän jälkeen hanke jäi odottamaan 
Turun kaupunkiseudun rakennemalli 
2035 – työtä, joka hyväksyttiin vuon-
na 2012. Rakennemallityön johdos-
ta osayleiskaavatyö aloitettiin osittain 
uudestaan. Parhaillaan osayleiskaa-
vasta valmistellaan uutta luonnosta. 

riallisesti arvokkaat ympäristöt, kes-
kusta-alueen täydennysrakentaminen, 
maisemarakenne ja maanalaiset tilat 
sekä liikenne. Lisäksi tekeillä on lähiöi-
den kehittämismahdollisuuksien kar-
toitus, jonka ensimmäisenä osana al-
kuvuodesta 2015 valmistuu selvitys 
Runosmäen alueen täydennysrakenta-
misen potentiaalista.
 
Vaihtoehtoisten kaupungin 
kehityssuuntien arviointityö 
käynnissä 
Yleiskaavatyö on edennyt kehitysku-
vatarkasteluiden vaikutustenarvioin-
tivaiheeseen. Kaupunginhallituksen 
hyväksymien tavoitteiden ja lähtökoh-
tien pohjalta on laadittu kolme vaihto-
ehtoista kehityskuvaa tulevaisuuden 
Turusta. Kehityskuvat ovat yksinker-
taistettuja malleja siitä, miten eri ta-
voin kaupunkiseudun Rakennemalli 
2035 voi paikallisesti toteutua. 

Vaihtoehtoisissa kehitysmalleissa 
kaupunkialueen kasvua on ohjattu eri 
suuntiin erilaisin painotuksin. Ensim-
mäisessä kehityskuvassa kaupunkia 
täydennettäisiin pääosin keskustaan 
ja lähikeskusten ympärille. Toinen 
suuntaisi kasvun tehokkaasti toimivi-
en joukkoliikennekäytävien varsille. 
Kolmas malli ohjaisi kasvua kaupun-
kirakenteen reuna-alueille, keskit-
tyen pientalotarjonnan turvaamiseen. 
Kevään aikana valmistuvat vaikutus-
tenarvioinnit antavat vastauksia mm. 
eri kehityskuvien vaikutuksista kau-
pungin vetovoimaan ja kilpailukykyyn, 
palvelutarjontaan ja palveluiden saa-
vutettavuuteen, talouteen, yhdyskun-
tarakenteen eheyteen ja liikkumiseen.  

Vaikutusten arvioinnilla nostetaan 
esiin kehitysvaihtoehtojen eroja ja 
varmistetaan niiden keskinäinen ver-
tailukelpoisuus. Kehityskuvatarkas-
telun tuloksena määritellään, toden-
näköisesti malleja yhdistellen, ne 
kasvun ja kehityksen suunnat, joilla 
edetään kaavaluonnoksen tekoon.

Osallistu ja vaikuta 
Monipuolinen keskustelu asiantun-
tijoiden ja kuntalaisten kanssa on 
avainasemassa hahmoteltaessa tu-
levaisuuden Turkua. Tavoitteena on 
avoin, vuorovaikutteinen ja erilaiset 
toimijat laajasti huomioiva suunnittelu 
kaikissa yleiskaavan vaiheissa. Viime 
vuoden aikana kaupunkilaisille esitel-
tiin kehityskuvavaihtoehtoja avoimen 
yleisötilaisuuden ja karttapohjaisen 
internetkyselyn avulla. Mielipiteitä 
kaupungin yritysalueiden kehittymi-
seen sekä kehityskuvien vaikutuksis-
ta yrityselämään kerättiin yrityskyse-
lyn avulla. 

Yleiskaavan valmisteluun voit vaikut-
taa myös jatkossa. Mielipiteesi yleis-
kaavasta saat antaa työn kaikissa vai-
heissa. Valmisteilla on mm. yleisö-
tilaisuuksia, työpajoja sekä toinen 
asuinalueisiin ja asuinympäristöihin 
suuntaava asukaskysely, jossa voit ot-
taa kantaa lähiympäristössäsi tapah-
tuviin mahdollisiin muutoksiin, mihin 
mielestäsi kaupungissa saa rakentaa 
ja mihin ei?

Seuraa yleiskaavoituksen etenemistä 
www.turku.fi/yleiskaava2029 
-sivulta.

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN 
ARVOJEN KARTOITUS 
YLEISKAAVASSA

Kaavoitusarkkitehti 
Iina Paasikivi

Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää 
rakennetun ympäristön ja luonnonym-
päristön erityisten arvojen selvittämis-
tä yleiskaavan laadinnan yhteydessä. 
Turun Museokeskus inventoi keskustan 
suuralueen rakennuskannan v. 2002. 
Kaikkia kaupunkialueen rakennuksia ei 
ole inventoitu tällä tasolla. 

Yleiskaava 2029:ssa erityisen tar-
kastelun kohteena ovat keskustan ja 
muiden asuntoalueiden kulttuuriym-
päristö. Kaupungin Arkkitehtuuripo-
liittisella ohjelmalla kuten Rakennus-
perintöohjelmallakin tavoitellaan Tu-
rusta mallikaupunkia uuden ja vanhan 
yhteensovittamisessa. Turun keskus-
taa on tutkittu Turun elävä keskusta –
projektissa, mutta myös lähiöiden ke-
hittämistä on selvitetty yleiskaavoi-
tuksessa. Niiden pohjalta tehdään 
uudis- ja täydennysrakentamisen ja 
olemassa olevan rakennuskannan yh-
teensovittamista. 

Rakennusinventointien täydentämi-
seksi kaupungin asuinalueita on tar-
kasteltu alueinventoinneilla. Raken-
tamisen historian, alueen ilmeen ja 
historiallisten arvojen perusteella 
on rajattu erityyppisiä ympäristöko-
konaisuuksia. Tavoitteena on löytää 
yleiskaavassa kullekin alueelle ke-
hittämisen ja säilyttämisen tavoitteet 
asemakaavoituksen perustaksi. 

1. YLEISKAAVA 2029 (1/2009)

Yleiskaavan päivitystyö parantaa  
Turun elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä
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Läntiset kaupunginosat – de västra stadsdelarna

1 SAARONNIEMEN 
LEIRINTÄALUE
Campingområdet på Saro udde 
(20/2014, OAS)

Kaavoitusarkkitehti Päivi Siponen

Tavoitteena on lisätä vanhan raken-
nuskannan innovatiivista uusiokäyt-
töä yhdistämällä luovasti vanhaa ja 
uutta rakentamista, paikan henkeä 
kunnioittaen. Kaupungin aloittees-
ta asemakaavanmuutoksella tutki-
taan voidaanko Saaronniemen nykyi-
sen asemakaavan mukaiset rakenta-
mattomat uudisrakennuslomamökit 
sijoittaa suojeltujen huviloiden Vil-
la Zilliacuksen ja Villa på Bergetin 
lähelle. Rakennusoikeuden määrä 
nykyiseen kaavaan verrattuna ei 
tulisi kasvamaan. Tavoitteena on, että 
asemakaavaehdotus asetetaan nähtä-
ville ja viedään valtuustoon hyväksyt-
täväksi kuluvana vuonna.
Avsikten är att på ett innovativt sätt 
öka återanvändningen av det gam-
la byggnadsbeståndet så, att gammalt 
och nytt kombineras, med respekt för 
platsens särprägel. På stadens initi-
ativ ska det genom en ändring av de-
taljplanen utredas om de obyggda se-
mesterstugorna som är utmärkta i 
den nuvarande detaljplanen för Saro 

udde kan inplaceras nära de skydda-
de byggnaderna Villa Zilliacus och Vil-
la på Berget. Byggrätten ökar inte i 
jämförelse med den nu gällande pla-
nen. Meningen är att förslaget till de-
taljplan under innevarande år fram-
läggs offentligt och för godkännande i 
stadfullmäktige.

2 BLUE INDUSTRY PARK

Kaupunkisuunnittelujohtaja Timo Hintsanen 
Kaavoitusarkkitehti Nella Karhulahti

Pernoon suunnitellaan meri- ja metal-
liteollisuuteen keskittyvää tuotannol-
lista kohdetta kaupungin aloitteesta. 
Blue Industry Park on osa merikluste-
rin osaamisen ja kilpailukyvyn vahvis-
tamista Turun alueella.
Alueesta tehdään esiselvityksiä suun-
nittelun lähtötiedoiksi vuonna 2015.
På initiativ av staden planeras en pro-
duktionsanläggning med inriktning på 
sjöfarts- och metallindustri i Perno. 
Blue Industry Park ingår i satsningen 
på att stärka sjöfartsklustrets kompe-
tens och konkurrenskraft inom Åbo-
regionen. 
År 2015 kommer det att göras för-
handsutredningar på området, vilket 
ska ge grunduppgifter för planeringen.

3 UPALINGONTIE
Upplingevägen (8/2009, OAS, MKS)

Kaavoitusarkkitehti Nella Karhulahti

Pientaloalueen suunnittelemista Upa-
lingontien eteläpuolelle jatketaan 
vuonna 2012 hyväksytyn kaavaluon-
noksen pohjalta. Kaava-aluetta pie-
nennetään käsittämään vain Pernon-
tien itäpuolinen alue. Kaava laaditaan 
yksityisen maanomistajan aloittees-
ta. Vuonna 2015 on tavoitteena laatia 
kaavaehdotus.
Arbetet med att planera ett småhus-
område på den södra sidan av Upp-
lingevägen kommer att fortsätta en-
ligt planutkastet som godkändes 2012. 
Planområdet förminskas så, att det 
endast omfattar området öster om 
Pernovägen. Planen utarbetas på initi-
ativ av den privata markägaren. Avsik-
ten är att planförslaget utarbetas 2015.

4 PERNON KOULU
Skolan i Perno (18/2014, OAS)

Kaavoitusarkkitehti Nella Karhulahti

Kaupungin aloitteesta laadittavan 
asemakaavan muutoksen tavoitteena 
on löytää uusi käyttötarkoitus Pernon 
koulutontille. Uudisrakentamisen li-

säksi koulurakennuksen tai sen osien 
säilyttämistä tutkitaan. Kaavoituksel-
la vahvistetaan kaupungin strategi-
an mukaisesti kaupunkirakenteen toi-
mivuutta ja elinvoimaa. Vuonna 2015 
tehdään selvityksiä alueelle ja valmis-
tellaan kaavaluonnos.
Staden har tagit initiativ till en ändring 
av detaljplanen som syftar till att ta 
fram ett nytt användningsändamål för 
skoltomten i Perno. Utöver nybyggnad 
undersöks dessutom om skolbygg-
naden eller delar av den kan beva-
ras. Planläggningen ska enligt stadens 
strategi stärka funktionerna och vitali-
teten i stadsstrukturen. År 2015 kom-
mer utredningar att göras på området 
och ett planutkast att beredas.

5 ARTUKAISTEN KAMPUS
Campus i Artukais  
(4/2013, OAS, MKS)

Kaavoitusarkkitehti Nella Karhulahti

Turun aikuiskoulutuskeskuksen aloit-
teesta laadittavan kaavamuutok-
sen tavoitteena on mahdollistaa ai-
kuiskoulutuskeskuksen toimintojen 
keskittäminen Artukaisiin ja muut-
taa alueella olevan tilaa vaativan kau-
pan kaavamerkinnät vastaamaan ny-
kyistä käyttötarkoitusta. Asemakaava 

vahvistaa kaupungin strategian mu-
kaisesti Turun asemaa Suomen ve-
tovoimaisimpana opiskelukaupunki-
na. Kaavaehdotuksesta pyydetään vi-
ranomaislausunnot ja se on julkisesti 
nähtävillä alkuvuodesta 2015. 
Åbo vuxenutbildningscentral har ta-
git initiativ till en planändring som syf-
tar till att ge möjligheter att koncen-
trera verksamheten vid vuxenutbild-
ningscentralen till Artukais och ändra 
planbeteckningarna för den utrym-
meskrävande affären på området så, 
att de motsvarar det nuvarande an-
vändningsändamålet. Detaljplanen ska 
enligt stadens strategi förstärka Åbo 
stads ställning som Finlands attrak-
tivaste studiestad. Myndighetsutlå-
tanden kommer att inbegäras om pla-
nen och den ska framläggas offentligt 
i början av 2015. 

HIRVENSALON  
KIRJASTON PERINTEINEN 

KAAVANÄYTTELY  
pidetään tänä vuonna  

10.2.–10.3.2015.
Kaupunkisuunnittelu- ja ympä-
ristölautakunnan puheenjohta-
ja Niko Aaltonen, aluearkkiteh-
ti ja liikennesuunnittelija ovat 
paikalla maanantaina 2.3.2015 

klo 17.00–19.00

Pohjoiset kaupunginosat – de norra stadsdelarna

siin liittyvän järjestelyratapihan sijoit-
tamista Toijalan radan yhteyteen. Kaa-
va laaditaan kaupungin aloitteesta. 
Kaavan yhteydessä on todennäköises-
ti tarve laatia maankäyttösopimuksia 
yksityisten maanomistajien kanssa. 
Tavoitteena on asettaa kaavaehdotus 
nähtäville vuoden 2015 aikana. 
Syftet är att utöka kvarteren för indu-
stri- och verksamhetslokaler i stads-
delarna Starrbacka och Flygfältet. Det 
som åsyftas med genomförandet av 
planen är att öka företagsverksam-
heten och skapa nya arbetsplatser i 
staden. År 2014 uppstod också ett be-
hov av att undersöka var man kan pla-
cera en rangeringsbangård för trans-
port av farliga ämnen längs Toijalaba-
nan. Planen utarbetas på initiativ av 
staden. I samband med planen måste 
det sannolikt ingås markanvändnings-
avtal med privata markägare.
Avsikten är att planförslaget ska fram-
läggas 2015. 

2 MAA-AINESPUISTO
Park för marksubstanser  
(34/2007, OAS)

Kaavoitusarkkitehti Jani Eteläkoski 
Liikennesuunnitteluinsinööri Eero Paavola

Tavoitteena on laajan ylijäämämasso-
jen sijoituspaikan ja muiden maa-ai-
nesten käsittelyä ja varastointia mah-
dollistavan alueen sijoittaminen Sa-
ramäkeen, teollisuuskortteleiden 
asemakaavojen ajanmukaistaminen ja 
uusien teollisuusrakennusten raken-
tamisen mahdollistaminen. Kaavan to-
teuttamisella tavoitellaan kaupunkiin 
lisää yritystoimintaa ja uusia työpaik-
koja. Vuoden 2014 aikana tuli tarve 
tutkia myös vaarallisten aineiden kul-
jetuksiin liittyvän järjestelyratapihan 
sijoittamista Toijalan radan yhteyteen 
viereiselle Mustasuon kaava-alueelle. 
Asemakaava laaditaan kaupungin 
aloitteesta. Kaavaehdotus asetetaan 
nähtäville syksyllä 2015. Tavoitteena 
on, että kaupunginvaltuusto hyväksyy 
asemakaavan kuluvan vuoden aikana.
Meningen är att anvisa en vidsträckt 
deponeringsplats för överskottsmas-
sor och ett område för hantering och 
upplagring av andra marksubstanser 
i Starrbacka, att uppdatera detaljpla-
nerna för industrikvarteren och att 
möjliggöra byggandet av nya industri-
byggnader. Det som eftersträvas med 
genomförandet av planen är att öka 
företagsverksamheten och skapa nya 
arbetsplatser i staden. År 2014 upp-

stod också ett behov av att undersö-
ka inplaceringen av en rangeringsban-
gård för transport av farliga ämnen på 
planområdet för Svartkärret invid Toi-
jalabanan.
Detaljplanen utarbetas på initiativ 
av staden. Planförslaget kommer att 
framläggas hösten 2015. Meningen är 
att stadsfullmäktige ska godkänna de-
taljplanen i år.

3 JÄKÄRLÄN KAILA
Kaila i Jäkärlä (3/2010, OAS, MKS)

Kaavoitusarkkitehti Jani Eteläkoski 
Liikennesuunnitteluinsinööri Eero Paavola

Kaavan tavoitteena on lisätä kaupun-
gin omakotitonttitarjontaa tukeutuen 
Jäkärlän taajamaan ja sen palvelui-
hin. Kaava laaditaan kaupungin aloit-
teesta. Kaavan yhteydessä on tar-
ve laatia maankäyttösopimuksia yk-
sityisten maanomistajien kanssa. 
Kuluvana vuonna valmistellaan kaa-
vaehdotus vuonna 2013 hyväksytyn 
luonnoksen pohjalta.
Syftet med planen är att med stöd av 
tätbebyggelsen och servicen i Jäkärlä 
öka stadens utbud av egnahemstom-
ter. Planen utarbetas på initiativ av sta-
den. I samband med planen måste det 
ingås markanvändningsavtal med pri-
vata markägare. Planförslaget kom-
mer att beredas i år och utgångspunk-
ten är det 2013 godkända utkastet.

4 PAATTISTEN LAAJENNUS
Utvidgning av Patis

Kaavoitusarkkitehti Jani Eteläkoski 
Liikennesuunnitteluinsinööri Eero Paavola

Tavoitteena on lisätä kaupungin oma-
kotitonttitarjontaa tukeutuen Paattis-
ten taajamaan ja sen palveluihin. Kaa-
va laaditaan kaupungin aloitteesta. 
Kaavan yhteydessä on todennäköises-
ti tarve laatia maankäyttösopimuksia 
yksityisten maanomistajien kanssa. 
Kaavoitus käynnistetään loppuvuo-
desta, jolloin myös kaavan aluerajaus 
määritellään tarkemmin.
Meningen är att med stöd av tätbebyg-
gelsen och servicen i Patis öka sta-
dens utbud av egnahemstomter. Pla-
nen utarbetas på initiativ av staden. I 
samband med planen måste det san-
nolikt ingås markanvändningsav-
tal med privata markägare. Planlägg-
ningen påbörjas i slutet av året och då 
kommer också avgränsningen av om-
rådet att fastställas noggrannare.

LOGICITY (kohteet, objekten 1-2)
Logistiikan ja tuotannollisten toimi-
alojen LogiCity on yksi kaupungin 
maankäytön painopistealueista. Pyr-
kimyksenä on strategian tavoitteiden 
mukaisesti luoda pohjaa kaupungin 
kasvulle luomalla uusia teollisuus- 
ja logistiikan työpaikka-alueita lento-
kentän yhteyteen. Alueelle on vireillä 
lentokentän ympäristön osayleiskaa-
van valmistelun lisäksi kaksi asema-
kaavaa; Mustasuo ja Maa-ainespuisto.
LogiCity med inriktning på logistik och 
produktionsbranscher är ett av fokus-
områdena inom stadens markanvänd-
ning. Det som eftersträvas är att en-
ligt de strategiska målen bygga upp en 
grund för stadens tillväxt så, att det 
skapas nya arbetsplatsområden för 
industri och logistik i samband med 
flygfältet. Utöver arbetet med bered-
ningen av en delgeneralplan för områ-
det kring flygfältet är det aktuellt med 
två detaljplaner, dvs. Svartkärret och 
Parken för marksubstanser.

1 MUSTASUO
Svartkärret (34/2009, OAS, MKS)

Kaavoitusarkkitehti Jani Eteläkoski 
Liikennesuunnitteluinsinööri Eero Paavola

Tavoitteena on lisätä teollisuus- ja toi-
mitilakortteleita Saramäen ja Lento-
kentän kaupunginosiin. Kaavan toteut-
tamisella tavoitellaan kaupunkiin lisää 
yritystoimintaa ja uusia työpaikkoja. 
Vuoden 2014 aikana tuli tarve tutkia 
myös vaarallisten aineiden kuljetuk-

Asemakaavoitus – Detaljplanläggning

Asemakaavoilla ja asemakaavan muutoksilla luodaan edellytykset rakentami-
selle. Kaava-alue voi käsittää esim. kokonaisen asuinalueen tai vain yhden ton-
tin. Kaupunginvaltuusto asettaa tavoitteet kaupunkisuunnittelun kaavoitusyksi-
kölle kaupungin talousarvion yhteydessä.

Asemakaavoitus

Kaavan nimen yhteydessä  
käytettävät lyhenteet: 
20/2014 = kaavatunnus
OAS = Osallistumis- ja  
  arviointisuunnitelma  
MKS = Maankäyttösopimus 
KLS = Edellyttää sopimusta kaavan  
  laatimisesta yksityisen maan- 
  omistajan kanssa

Asemakaavalla määrätään mm.
• mihin tarkoitukseen aluetta voi 

käyttää
• miten paljon tontille saa rakentaa
• rakennusten korkeuksia, kattokal-

tevuuksia ja materiaaleja
• katualueiden leveyksiä
• rakennusten ja luonnon suojelu-

arvot
• 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 löy-
tyy myös Turun seudun karttapalve-
lusta opaskartta.turku.fi

DEN TRADITIONELLA  
PLANUTSTÄLLNINGEN I  

BIBLIOTEKET PÅ HIRVENSALO 
ordnas i år  
10.2–10.3

Stadsplanerings- och  
miljönämndens ordförande  

Niko Aaltonen, områdes- 
arkitekten och trafik- 

planeraren är på plats  
måndag 2.3 kl. 17.00–19.00

4 · Kaavoituskatsaus  2015



Luoteiset kaupunginosat – de nordvästliga stadsdelarna

1 TYÖMIEHENPUISTO
Arbetareparken (21/2012, OAS)

Kaavoitusarkkitehti Anna-Leena Jokitalo 
Liikennesuunnitteluinsinööri Harry Jaakkola

Lukkosepänkadun ja Satakunnantien 
kulmassa sijaitseva peltoalue on tar-
koitus ottaa liike- ja toimistokäyttöön 
sekä osittain päiväkoti- tai asuinkäyt-
töön. Suunnittelualueen läpi virtaava 
oja ja sen varret on tarkoitus säilyttää 
avoimina. Täydennysrakentamiskaava 
laaditaan Kiinteistöliikelaitoksen aloit-
teesta. Kaavamuutosehdotus on tavoit-
teena asettaa nähtäville keväällä 2015.
Åkerområdet i hörnet av Låssmeds-
gatan och Satakuntavägen ska tas i 
bruk för affärs- och kontorsbyggna-
der samt delvis för daghems- eller bo-
stadsanvändning. Meningen är att det 
dike som rinner genom planområ-
det och dikesrenarna ska förbli öppna. 
Planen för kompletteringsbyggandet 
utarbetas på initiativ av Fastighetsaf-
färsverket. Avsikten är att planänd-
ringen framläggs våren 2015.

2 TIEMESTARI
Vägmästaren (7/2011, OAS, MKS)

Kaavasuunnittelija Maj-Britt Kyllönen

Asemakaavanmuutoksen tavoitteena 
on selkiyttää Runosmäen teollisuus-
alueen käyttöä teollisuus- ja varasto-
rakennusten alueena liittämällä osia 
Varusmestarintien itä- ja länsipuolel-
la olevista puistoalueista kortteleihin 
ja kuitenkin säilyttää puustoa, jolla on 
maisemallista merkitystä. Kaavaehdo-
tus on tarkoitus asettaa nähtäville ke-
väällä. Kaavaehdotus viedään kaupun-
ginvaltuuston hyväksymiskäsittelyyn 
kun maankäyttösopimus yksityisen 

maanomistajan kanssa on solmittu.
Syftet med detaljplaneändringen är 
att förtydliga användningen av det om-
råde som är anvisat för industri- och 
lagerbyggnader så, att delar av park-
områdena väster och öster om Rust-
mästarevägen ansluts till kvarteren. 
Likväl bevaras en del träd som är vik-
tiga för landskapsbilden. Meningen är 
att framlägga planförslaget i vår. Plan-
förslaget framläggs för behandling 
och godkännande i stadsfullmäktige, 
då ett markanvändningsavtal ingåtts 
med den privata markägaren.

3 RIITASUONAUKIO
Riitasuoplan (21/2012, OAS)

Kaavoitusarkkitehti Thomas Hagström 
Liikennesuunnitteluinsinööri Eero Paavola

Asemakaavanmuutoksen tavoitteena 
on parantaa liikennejärjestelyjä Poh-
joiskaaren, Riitasuontien ja Korjas-
mäenkadun risteysalueella, tutkia li-
särakentamisen edellytyksiä ja päi-
vittää lähialueen asemakaavat ajan 
tasalle. Kaava laaditaan osin kaupun-
gin, osin yksityisen maanomistajan 
aloitteesta. Kaavaehdotus on tarkoi-
tus asettaa nähtäville keväällä ja vie-
dä kaupunkisuunnittelu- ja ympäris-
tölautakunnan hyväksymiskäsittelyyn 
vuoden 2015 aikana. 
Syftet med detaljplaneändringen är att 
förbättra trafikarrangemangen i kors-
ningsområdet mellan Norra bågen, 
Riitasuogatan och Korjasmäkigatan, 
undersöka förutsättningarna för till-
byggnad och uppdatera detaljplaner-
na på närområdet. Detaljplanen utar-
betas dels på initiativ av staden, dels 
på initiativ av den privata markägaren. 
Avsikten är att förslaget till detaljplan 
framläggs offentligt i vår och fram-

läggs för behandling och godkännande 
i stadsplanerings- och miljönämden 
före utgången av 2015.

4 KÄRSÄMÄEN URHEILUPUISTO 
Idrottsparken i Kärsämäki (22/2013) 

Kaavasuunnittelija Maj-Britt Kyllönen

Asemakaavamuutoksen tarkoituk-
sena on kehittää Kärsämäen urhei-
lukenttää ja tutkia mahdollisuutta si-
joittaa alueelle päiväkoti tai täydentää 
pientaloasutusta. TVT Asunnot Oy:n 
aloitteesta tutkitaan Savonkedonka-
dun varrella sijaitsevien asuinraken-
nusten korvaamista uudisrakennuk-
silla. Kaavoitus käynnistetään kevääl-
lä. Tavoitteena on, että kaavaluonnos 
hyväksytään syksyllä 2015 laaditta-
van kaavaehdotuksen pohjaksi.
Syftet med ändringen av detaljpla-
nen är att utveckla sportplanen i Kär-
sämäki och undersöka möjligheterna 
att anvisa ett daghem eller komplette-
ra småhusbebyggelsen på området. På 
initiativ av TVT Asunnot Oy undersöks 
om bostadsbyggnaderna vid Savonke-
togatan kan ersättas med nybyggnader. 
Planläggningen påbörjas i vår. Mening-
en är att planutkastet ska godkännas 
och bli underlag för planförslaget som 
kommer att utarbetas hösten 2015.

5 PITKÄMÄEN LIIKEKESKUS
Långbacka köpcentrum  
(33/2006, OAS, MKS)

Kaavoitusarkkitehti Tero Lehtonen 
Suunnittelupäällikkö Matti Salonen

Naantalin pikatien varteen, Manhat-
tanin liikerakennusten yhteyteen ta-
voitteena on kaavoittaa lisää kaupal-
lisia tiloja elinkeinoelämän käyttöön 

sekä uusi asuinkerrostaloalue noin 
700 asukkaalle. Aikaisempaa suun-
nittelualuetta on kavennettu jättämäl-
lä Kähärin puistotie tässä vaiheessa 
pois. Yksityisen hakijan suunnittelu-
varauksen umpeuduttua kaavamuu-
tosta tehdään nyt kaupungin omasta 
aloitteesta. 
Kaavaehdotus valmistellaan vuonna 
2011 hyväksytyn luonnoksen pohjal-
ta rakentamisen määrän ja maankäy-
tön periaatteiden suhteen lukuun ot-
tamatta pois jätettyjä Pitkämäenka-
dun itäpuolisia alueita. Tavoitteena on 
asettaa kaavaehdotus nähtäville syk-
syllä 2015. Kaavaehdotus viedään 
kaupunginvaltuuston hyväksyttäväk-
si kun maankäyttösopimus yksityisen 
maanomistajan kanssa on solmittu.
Kaavaa esittelevä yleisötilaisuus jär-
jestetään 26.3.2015 klo 18.00 Kähä-
rin koululla.
Avsikten är att planlägga ytterliga-
re kommersiella lokaler för näringsli-
vet längs Nådendals snabbväg i sam-
band med affärslokalerna i Manhattan 
samt ett nytt område för bostadsvå-
ningshus för ca 700 invånare. Det tidi-
gare planområdet har utformats sma-
lare, eftersom Kähäri parkväg har ute-
lämnats i detta skede. Planändringen 
utarbetas nu på initiativ av staden, ef-
tersom den privata sökandens plane-
ringsreservering gått ut. 
Planförslaget kommer att utarbetas 
enligt det 2011 godkända utkastet i 
fråga om omfattningen av byggandet 
och principerna för markanvändning-
en, med undantag av de områden som 
utelämnats på den östra sidan av Pit-
kämäkigatan. Meningen är att fram-
lägga planförslaget hösten 2015. Plan-
förslaget framläggs för godkännande i 
stadsfullmäktige, då ett markanvänd-
ningsavtal ingåtts med den privata 

markägaren. Planen presenteras för 
allmänheten den 26.3.2015 kl. 18.00 
vid Kähäri skola.

6 POSTIKESKUS
Postcentralen (KLS, MKS)

Kaavoitusarkkitehti Tero Lehtonen

Tavoitteena on nykyisestä käytös-
tä poistuvan Postikeskuksen raken-
nuskannan innovatiivinen uusiokäyttö 
yhdistämällä luovasti vanhaa ja uut-
ta rakentamista. Samalla elinkeino-
elämän kilpailuetua kasvatetaan vah-
vistamalla Turun logistiikkapalvelu-
ja. Vuoden 2015 aikana valmistellaan 
alustavia suunnitelmia alueen kehit-
tämiseksi asemakaavatyön pohjaksi.
Avsikten är att anvisa ny innovativ an-
vändning av Postcentralens byggna-
der, där den nuvarande användning-
en kommer att avvecklas, så att gam-
la och nya byggnader kombineras på 
ett kreativt sätt. Samtidigt kommer nä-
ringslivets konkurrensfördelar att för-
bättras så, att logistiktjänsterna i Åbo 
förstärks. År 2015 kommer preliminä-
ra planer att utarbetas för hur området 
ska utvecklas. Planerna kommer att 
utgöra grund för detaljplanearbetet.

Itäiset kaupunginosat – de östra stadsdelarna

1 KOROINEN
Korois (8/2012)

Kaavoitusarkkitehti Christiane Eskolin 
Liikennesuunnitteluinsinööri Eero Paavola

Asemakaava laaditaan kaupungin 
aloitteesta. Kaavoituksen tavoittee-
na on luoda edellytykset uudisraken-
tamiselle yleiskaavan mukaisilla alu-
eilla sekä vahvistaa jokivarren alueita 
virkistyskäyttöön. Kaavoituksen yh-
teydessä tarkastetaan asemakaavan 
suojelumerkinnät. Liikenteellisenä ta-
voitteena on mahdollistaa uuden ka-
dun rakentaminen Markulantieltä Ha-
listensillalle ja tämän kadun yhdistä-
minen nykyiseen Koroistenkaareen. 
Maarian Kirkkosillan on tarkoitus pal-
vella jatkossa jalankulkua ja pyöräi-
lyä. Vuoden 2015 aikana valmistellaan 
alueen kaavaluonnos.
Detaljplanen utarbetas på initiativ av 
staden. Syftet med planläggningen är 
att anvisa möjligheter för nybyggnad 
på de områden som ingår i general-
planen samt skapa förutsättningar för 
effektivare användning av åstranden 
för rekreation. I samband med plan-
läggningen uppdateras skyddsbeteck-
ningarna i detaljplanen. Trafikmässigt 
eftersträvas att anvisa möjligheter att 
bygga en ny gata från Markulavägen 
till Hallisbron och att förena denna ga-
ta med den nuvarande Koroisbågen. 
Kyrkobron i S:t Marie ska härefter an-
visas för gång- och cykeltrafik. Planut-
kastet för området bereds 2015. 

2 ORIKEDON LIITTYMÄN TILAA 
VAATIVAT KAUPAT
Affärer som kräver mycket  
utrymme vid Oriketoanslutningen 
(24/2014, OAS)

Kaavoitusarkkitehti Sissi Qvickström 
Liikennesuunnitteluinsinööri Eero Paavola

Asemakaavan muutos valmistellaan 
Rautakesko Oy:n aloitteesta. Tavoit-
teena on turvata elinkeinoelämän toi-
mintaedellytykset alueella. Nykyi-
sen asemakaavan merkintöjä muute-
taan siten, että paljon tilaa vaativan 
erikoistavaran kaupan kehittämi-
nen alueella on mahdollista. Vanhan 
Tampereentien ja Vähäjoen väliselle 

alueelle tutkitaan uusien kaupallisten 
ja teollisuustoimintojen ja Ohikulku-
tien rinnakkaistien sijoittumista. Ta-
voitteena on, että kaavaluonnos val-
mistellaan kevään 2015 aikana ja kaa-
vaehdotus syksyllä 2015.
Ändringen av detaljplanen utarbetas 
på initiativ av Rautakesko Oy. Avsikten 
är att garantera verksamhetsförut-
sättningarna för näringslivet på områ-
det. Beteckningarna i den nuvarande 
detaljplanen ändras så, att det anvi-
sas utvecklingsmöjligheter på områ-
det för sådana affärer för specialva-
ror som kräver mycket utrymme. På 
området mellan Gamla Tammerfors-
vägen och Vähäjoki undersöks pla-
ceringen av nya affärs- och industri-
funktioner samt en väg som löper pa-
rallellt med Omfartsvägen. Avsikten 
är att planutkastet ska beredas våren 
2015 och planförslaget hösten 2015.

3 KOROISTENKAARI
Koroisbacken (6/2011, OAS, MKS)

Kaavoitusarkkitehti Christiane Eskolin 
Liikennesuunnitteluinsinööri Eero Paavola

Asemakaavan tavoitteena on tut-
kia Koroistenkaaren ja Ohitustien vä-
liin jäävän asemakaavoittamattoman 
alueen muuttamista liike- ja teolli-
suusrakennusten ja tilaa vaativan eri-
koiskaupan alueeksi. Pääosin kaupun-
gin omistama alue on rakentamatonta 
pelto- ja metsäaluetta. Tarkoitukse-
na on myös selkiyttää alueen ulkoi-
lu- ja virkistysreitistöä. Kaavalla tut-
kitaan samalla mahdollisuutta Kaa-
rinan kaupungin puolelle sijoittuvan 
tuotanto- ja liikerakennusalueen liit-
tämistä Turun katuverkostoon. Kaava 
laaditaan kaupungin aloitteesta. Kaa-
vaehdotus on tarkoitus asettaa nähtä-
ville kevään 2015 aikana. Tavoitteena 
on, että kaupunginvaltuusto hyväksyy 
kaavan vuonna 2015 maankäyttösopi-
muksen solmimisen jälkeen.
Syftet med detaljplanen är att under-
söka om det icke-planlagda området 
mellan Koroisbågen och Omfartsvä-
gen kan ändras till ett område för af-
färs- och industribyggnader och affä-
rer för specialvaror som kräver myck-
et utrymme. Området är i huvudsak 
i staden ägo och det är ett obebyggt 

åker- och skogsområde. Avsikten är 
också att skapa ett klarare nätverk av 
frilufts- och rekreationsleder på om-
rådet. I planen undersöks samtidigt 
om det område för produktions- och 
affärsbyggnader som finns på S:t Ka-
rins sida kan anslutas till Åbo stads 
gatunät. Planen utarbetas på initiativ 
av staden. Meningen är att våren 2015 
framlägga planförslaget offentligt. Av-
sikten är att stadsfullmäktige ska god-
känna planen 2015 efter att ett mar-
kanvändningsavtal har ingåtts.

4 PÄÄSKYVUORENRINNE
Svalbergabrinken (30/2009, OAS)

Kaavoitusarkkitehti Christiane Eskolin 
Liikennesuunnitteluinsinööri Eero Paavola

Tavoitteena on toteuttaa osalle entistä 
kasarmialuetta uusi asuinalue, jonka 
yhteydessä tutkitaan alueen liittymi-
nen olemassa olevaan katu- ja kevy-
en liikenteen verkostoon. Kaupungin 
omistama alue on pääosin rakenta-
matonta ja maastoltaan on hyvin vaih-
televaa. Tälle alueelle tutkitaan mo-
ni-ilmeisen ja tiiviin kerrostaloalueen 
sijoittamista. Kaavanmuutokses-
sa tarkastellaan myös Jaaninlaakson 
merkityksen vahvistamista ulkoilu- ja 
virkistysalueena. Asemakaavanmuu-
tos laaditaan kaupungin aloitteesta. 
Hyväksytyn kaavaluonnoksen pohjal-
ta alueesta järjestetään tontinluovu-
tuskilpailu vuonna 2015. Tavoitteena 
on, että kaupunginvaltuusto hyväksyy 
asemakaavan vuonna 2016.
Syftet är att utforma ett nytt bostads-
område på en del av det tidigare ka-
sernområdet. I detta sammanhang un-
dersöks hur området ska anslutas till 
gatunätet och cykel- och gångvägarna 
på området. Staden äger området och 
det är i huvudsak obebyggt och ter-
rängen är mycket varierande. På om-
rådet undersöks möjligheterna att ut-
forma ett mångfasetterat och tätbe-
byggt höghusområde. I planändringen 
granskas också om Jahndalen kan få 
ökad betydelse som frilufts- och re-
kreationsområde. Ändringen av de-
taljplanen utarbetas på initiativ av sta-
den. På basis av det godkända planut-
kastet kommer det 2015 att ordnas en 
tomtöverlåtelsetävling på området. 

Avsikten är att stadsfullmäktige god-
känner detaljplanen 2016.

5 KUUSIMÄKI
Granbacken (3/2014, OAS)

Kaavoitusarkkitehti Sissi Qvickström 
Liikennesuunnitteluinsinööri Eero Paavola

Kaupungin aloitteesta käynnisty-
neessä kaavamuutoksessa tut-
kitaan kaupunkirakenteen toimi-
vuutta ja elinvoiman vahvistamis-
ta käyttötarkoituksen muutoksella ja 
täydennysrakentamisella. Lisäksi sel-
vitetään alueella olevien rakennus-
ten suojeluarvot ja uudistetaan teolli-
suusraidealueen kaavaa. Tavoitteena 
on, että kaavaehdotus on nähtävil-
lä syksyllä 2015 ja että kaupunginval-
tuusto hyväksyy kaavan vuoden lop-
puun mennessä.
I planändringen som utarbetas på ini-
tiativ av staden undersöks hur stads-
strukturen fungerar och om vitaliteten 
kan stärkas genom en ändring av an-
vändningsändamålet och genom kom-
pletteringsbyggande. Dessutom ska 
skyddsvärdena för de byggnader som 
finns på området utredas och planen 
för industrispårområdet reformeras. 
Avsikten är att planförslaget ska fram-
läggas offentligt hösten 2015 och att 
stadsfullmäktige godkänner planen 
före utgången av året.

6 BIOLAAKSON TILAA VAATIVAT 
KAUPAT
Affärer som kräver mycket utrymme 
i Biodalen (25/2014)

Kaavoitusarkkitehti Sissi Qvickström 
Liikennesuunnitteluinsinööri Eero Paavola

Asemakaavan muutos on käynnistet-
ty Rautakesko Oy:n aloitteesta. Tavoit-
teena on turvata elinkeinoelämän toi-
mintaedellytykset Biolaakson alueel-
la. Nykyisen asemakaavan merkintöjä 
muutetaan siten, että paljon tilaa vaa-
tivan erikoistavaran kaupan kehittä-
minen alueella on mahdollista. Kaa-
vaehdotus valmistellaan syksyn 2015 
aikana.
Arbetet med ändringen av detaljpla-
nen har påbörjats på initiativ av Rauta-
kesko Oy. Avsikten är att trygga verk-

samhetsförutsättningarna för nä-
ringslivet i Biodalen. Beteckningarna i 
den nuvarande detaljplanen kommer 
att ändras så, att det anvisas utveck-
lingsmöjligheter på området för såda-
na affärer för specialvaror som kräver 
mycket utrymme. Planförslaget be-
reds hösten 2015.

7 NUMMENPUISTOKADUNREUNA
Kanten vid Nummisparkgatan 
(34/2014, KLS)

Kaavasuunnittelija Maj-Britt Kyllönen

Asemakaavanmuutoksessa tutkitaan 
osoitteessa Vanha Hämeentie 21 si-
jaitsevan tontin rakennusoikeuden ja 
rakennusalan tarkistamista sekä Ha-
ka- ja Nummenpuistokadun kulmas-
sa puistossa sijaitsevan pysäköin-
tialueen kaavoittamista asuinkäyt-
töön. Kaava laaditaan osin yksityisen 
maanomistajan, osin kaupungin aloit-
teesta. Tavoitteena on, että kaava-
ehdotus on lausunnoilla ja nähtävillä 
vuoden 2015 aikana.
Vid ändringen av detaljplanen under-
söks en justering av byggrätten och 
byggnadsytan på tomten vid Gam-
la Tavastlandsvägen 21 samt möjlig-
heterna att planlägga och anvisa par-
keringsområdet vid parken i hörnet 
av Hagsgatan och Nummisparkga-
tan för bostadsändamål. Planen ut-
arbetas dels på initiativ av den pri-
vata markägaren, dels på initiativ av 
staden. Avsikten är att planförslaget 
läggs ut på remiss och framläggs of-
fentligt 2015.
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Keskusta – centrum

KESKUSTAN KEHITTÄMINEN 
UTVECKLANDE AV CENTRUM 
Keskustan kehittäminen on yksi kau-
pungin painopistealueista. Pyrkimyk-
senä on strategian tavoitteiden mukai-
sesti luoda pohjaa kaupungin kasvulle, 
kehittää kaupunkikeskustan elinvoi-
maisuutta ja kilpailukykyä tarjoamal-
la mm. houkuttelevia asuin- ja työpaik-
kaympäristöjä ja palveluja. Suunnit-
telun tavoitteena on myös vahvistaa 
jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliiken-
teen asemaa. Ruutukaavakeskustaan 
tavoitellaan 8000 uutta asukasta vuo-
teen 2035 mennessä Turun kaupunki-
seudun rakennemallin mukaisesti.
Ett av stadens fokusområden är ut-
vecklandet av centrum. Strävan är att 
enligt de strategiska målen skapa en 
grund för stadens tillväxt och utveckla 
ett vitalt och konkurrenskraftigt cen-
trum med bl.a. attraktiva bostads- och 
arbetsplatsmiljöer och olika service-
former. Målet för planeringen är likaså 
att höja gång-, cykel- och kollektivtra-
fikens status. Enligt strukturmodellen 
för Åbo stadsregion är det meningen 
att centrum i rutstaden ska ha 8000 
nya invånare 2035.

LINNAKAUPUNKI (kohteet 1-4)
SLOTTSSTADEN (objekten 1-4)
Linnakaupunki on yksi kaupungin 
strategisista maankäytön hankkeis-
ta. Alueen asemakaavoitus perus-
tuu 25.2.2012 hyväksyttyyn Linnakau-
pungin osayleiskaavaan. Tavoitteena 
on kaupunkikeskustan laajentaminen 
ja merellisen kaupunkikeskustan ke-
hittäminen. Pyrkimyksenä luoda poh-
jaa kaupungin kasvulle, kehittää kau-
punkikeskustan elinvoimaisuutta ja kil-
pailukykyä. Suunnittelun tavoitteena 
on myös vahvistaa jalankulun, pyöräi-
lyn ja joukkoliikenteen asemaa. Raitio-
tien tilavaraus otetaan huomioon ase-
makaavoissa.
Slottsstaden är ett av stadens strategis-
ka projekt inom markanvändningen. De-
taljplaneringen av området baserar sig 
på delgeneralplanen för Slottsstaden 
som godkändes 25.2.2012. Syftet är att 
utvidga stadens centrum och utveckla 
det i riktning mot havet. Strävan är ska-
pa en grund för stadens tillväxt och ut-
veckla ett vitalt och konkurrenskraftigt 
centrum. Målet för planeringen är likaså 
att höja gång-, cykel- och kollektivtrafi-
kens status. I detaljplanerna beaktas en 
reservering för spårvägen.

1 HERTTUANKULMA
Hertigens hörn (27/2013, OAS, MKS)

Kaavoitusarkkitehti Laurent Druey 
Liikennesuunnitteluinsinööri Maija Norava

Pansiontien eteläpuolella sijaitse-
van entisen Rettigin tupakkatehtaan 
ja sen eteläpuolen alueille suunnitel-
laan noin 1600 asukkaan asuinaluetta 
ja kauppakeskusta. Asemakaava laa-
ditaan osin kaupungin, osin yksityis-
ten maanomistajien aloitteesta. Turun 
kaupunki, Kiinteistö Oy Satamakes-
kus, Hartela Oy ja Kiinteistö Oy Aissa 
allekirjoittivat 16.8.2013 yhteistyöso-
pimuksen Satama-9 korttelin kehittä-
miseksi ja alueen asemakaavanmuu-
toksen käynnistämiseksi. Aluesuunni-
telmaa on kehitetty eri konsulttien ja 
kaupungin edustajien yhteistyönä. Hy-
väksytyn kaavaluonnoksen pohjalta 
valmisteltu kaavaehdotus on tarkoitus 
asettaa nähtäville syksyllä 2015.
På området för den f.d. Rettigs tobaks-
fabrik på den södra sidan av Pansio-
vägen och områdena söder om fabri-
ken planeras ett bostadsområde för 
ca 1600 invånare och ett köpcentrum. 
Detaljplanen utarbetas dels på initi-
ativ av staden, dels på initiativ av de 
privata markägarna. Åbo stad, Fast-
ighets Ab Satamakeskus, Hartela Oy 

och Fastighets Ab Aissa underteckna-
de 16.8.2013 ett samarbetsavtal om 
att kvarteret Hamnen-9 ska utvecklas 
och att arbetet med detaljplaneänd-
ringen för området ska påbörjas. Pla-
nen för området har utarbetats i sam-
arbete mellan olika konsulter och re-
presentanter för staden. Meningen är 
att planförslaget, som baserar sig på 
det godkända planutkastet, ska fram-
läggas offentligt hösten 2015. 

2 VAASANPUISTO
Vasaparken (12/2010, OAS)

Kaavoitusarkkitehdit Laurent Druey  
ja Anna-Leena Jokitalo 
Liikennesuunnitteluinsinööri Maija Norava

Lakkautetun Keskuspuhdistamon 
alueelle suunnitellaan uutta asuinkort-
telia noin 3000 asukkaalle. Kaupunki-
suunnittelu- ja ympäristölautakunnan 
10.1.2012 hyväksymässä luonnokses-
sa alueelle sijoittuu 5–12-kerroksisia 
asuintaloja, 35-kerroksinen liike-, toi-
misto- ja asuntotorni ja Pansiontien 
varteen matalampaa liikerakentamis-
ta. Suunniteltu kokonaiskerrosala on 
noin 160 000 k-m². Kaavan valmistelua 
jatketaan syksyllä 2015. 
Centralreningsverket har avveck-
lats och på området planeras ett nytt 
bostadskvarter för ca 3000 invåna-
re. Stadsplanerings- och miljönäm-
den godkände utkastet för området 
10.1.2012 och i det har bostadshus 
med 5−12-våningar, ett affärs-, kon-
tors- och bostadstorn med 35 våning-
ar och lägre affärsbyggnader längs 
Pansiovägen anvisats på området. Den 
planerade våningsytan är sammanlagt 
ca 160 000 m²-vy. Beredningen av pla-
nen fortsätter hösten 2015. 

3 KIRSTINPUISTO
Kirstiparken (2/2013, OAS, MKS)

Kaavoitusarkkitehti Laurent Druey 
Liikennesuunnitteluinsinööri Maija Norava

Alueelle suunnitellaan enimmäkseen 
kerrostaloasumista noin 1700 asuk-
kaalle. Asemakaava laaditaan osin 
kaupungin, osin yksityisten maan-
omistajien aloitteesta. Kaupungin ja 
yksityisen maanomistajan välille on 
tarkoitus laatia yhteistyösopimus. Ta-
voitteena on, että kaavaluonnos val-
mistellaan kevään 2015 aikana ja kaa-
vaehdotus syksyllä 2015.
På området planeras huvudsakligen 
flervåningshus för bostäder för ca 
1700 invånare. Detaljplanen utarbetas 
dels på initiativ av staden, dels på in-
itiativ av de privata markägarna. Av-
sikten är att staden och en privat mar-
kägare ska ingå ett samarbetsavtal 
för att utveckla området. Meningen 
är att planutkastet ska beredas våren 
2015 och planförslaget hösten 2015.

4 AAKENKATU
Åkegatan (27/2014, OAS, MKS)

Kaavoitusarkkitehti Tero Lehtonen

Pansiontien ja Satamaraiteen väliin 
sijoittuva täydennysrakentamiskohde. 
Tavoitteena on keskustan elinvoimai-
suuden lisääminen mahdollistamal-
la uusien asuinkerrostalojen raken-
taminen valmista kaupunkirakennet-
ta hyödyntäen. Asemakaava laaditaan 
osin yksityisen maanomistajan, osin 
kaupungin aloitteesta. Tavoitteena 
on valmistella kaavaluonnos kevään 
2015 aikana ja asettaa kaavaehdotus 
nähtäville loppuvuodesta 2015. 
Ett område som anvisas för komplet-
teringsbyggande mellan Pansiovägen 
och Hamnspåret. Syftet är att öka vitali-
teten i centrum så, att nya flervånings-
bostadshus kan byggas med utnyttjan-
de av den färdiga stadsstrukturen. De-
taljplanen utarbetas dels på initiativ av 
en privat markägare, dels på initiativ av 
staden. Meningen är att planutkastet ut-
arbetas våren 2015 och att planförsla-
get framläggs offentligt i slutet av 2015.

5 PUHDISTAMON LAAJENNUS
Utvidgningen av reningsverket 
(26/2014, KLS)

Kaavoitusarkkitehti Sissi Qvickström

Asemakaavan muutos käynniste-
tään Turun Seudun Puhdistamo Oy:n 
aloitteesta. Asemakaavan tavoittee-
na on laajentaa Kakolanmäen maan-
alaista asemakaavaa. Jäteveden puh-
distamoa joudutaan tehostamaan ja 
laajentamaan. Tavoitteena on laatia 
osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
keväällä 2015 ja kaavaehdotus syk-
syllä 2015.
Ändringen av detaljplanen påbörjas på 
initiativ av Turun Seudun Puhdistamo 
Oy. Målet med detaljplanen är att ut-
vidga den underjordiska detaljplanen 
för Kakolabacken. Avloppsreningsver-
ket måste effektiveras och utvidgas. 
Meningen är programmet för deltagan-
de och bedömning ska utarbetas våren 
2015 och planförslaget hösten 2015.

6 TALLIMÄENKENTTÄ
Stallbacksplan (8/2014, OAS)

Kaavoitusarkkitehti Outi Sarjakoski 
Liikennesuunnitteluinsinööri Maija Norava

Kaupunki tutkii uuden päiväkodin si-
joittamista Tallimäenkentälle, Poltti-
monkadun, Hansakadun ja Malmin-
kadun väliselle puistoalueelle. Ta-
voitteena on asettaa kaavaehdotus 
nähtäville keväällä 2015.
Staden undersöker möjligheterna att 
bygga ett nytt daghem på Stallbacks-
plans parkområde mellan Bränneriga-
tan, Hansagatan och Malmgatan. Som 
avsikt är, planförslaget ska framläg-
gas under våren 2015.

7 TURKU ENERGIA
Åbo Energi (1/2015) 

Kaavoitusarkkitehti Thomas Hagström

Asemakaavanmuutoksella halutaan 
parantaa korttelin toimivuutta ja elin-
voimaa, tuoda lisää asuntoja keskus-
tan läheisyyteen sekä eheyttää kau-
punkikuvaa täydennysrakentamisel-
la. Tavoitteena on kokonaisuus, jossa 
vanhojen voimalarakennusten inno-
vatiivinen uusiokäyttö yhdistetään uu-
sien asuinrakennusten rakentami-
seen. Energianjakelun turvaamisek-
si alueella jatketaan nykylaajuudessa 
kaukolämmön vara- ja huipputuotan-
toa sekä sähkönjakelua sähköaseman 
muodossa. Kaavanmuutos tehdään 
kaupungin aloitteesta, yhteistyössä 
nykyisen vuokralaisen Turku Energian 
sekä TVT Asunnot Oy:n kanssa. Kaa-
voitus käynnistetään 2015. Osapuolet 
järjestävät alueelle suunnittelukilpai-
lun asemakaavatyön pohjaksi. Tavoit-
teena on, että asemakaavanmuuto-
sehdotus on kaupunginvaltuuston hy-
väksymiskäsittelyssä 2016.
Ändringen av detaljplanen syftar ti-
ll att stärka funktionerna och vitalite-
ten i kvarteret, utöka antalet bostäder 
i närheten av centrum och förenhetli-
ga stadsbilden med hjälp av komple-
tteringsbyggande. Målet är en helhet, 
där de gamla kraftverksbyggnaderna 
kan återanvändas på ett innovativt sä-
tt och kombineras med nya bostadsb-
yggnader. För att trygga energidistri-
butionen på området kommer reserv- 
och topproduktionen av fjärrvärme att 
fortgå i nuvarande omfattning och el-
distributionen via en elstation. Planän-
dringen utarbetas på initiativ av sta-
den, i samarbete med den nuvaran-
de hyrestagaren Åbo Energi samt TVT 
Asunnot Oy. Planläggningen påbörjas 
2015. Parterna utlyser en planerings-
tävling för området som blir grund 
för detaljplanearbetet. Meningen är 
att förslaget till ändring av detaljpla-
nen ska behandlas och godkännas av 
stadsfullmäktige 2016.

8 RUUSUKORTTELI
(28/2014, OAS)

Kaavoitusarkkitehti Anna-Leena Jokitalo 
Liikennesuunnitteluinsinööri Maija Norava

Koulukadun ja Puistokadun väliin val-
mistellaan asemakaavanmuutosta, jon-
ka tavoitteena on keskustan elinvoimai-
suuden lisääminen mahdollistamalla 
asuinrakentaminen sekä päiväkoti- tai 
pienryhmätoiminta. Asemakaavamuu-
tos laaditaan Turun Kiinteistöliikelai-
toksen ja TVT Asunnot Oy:n yhteises-
tä aloitteesta. Asemakaavamuutosluon-

nos viedään lautakunnan käsittelyyn 
alkuvuonna 2015. Tavoitteena on, et-
tä kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavan 
vuoden loppuun mennessä. 
På området mellan Skolgatan och 
Allégatan bereds en ändring av de-
taljplanen. Avsikten är att öka vitali-
teten i centrum så, att det kan byggas 
bostäder och ordnas daghems- eller 
smågruppsverksamhet. Ändringen av 
detaljplanen utarbetas på ett gemen-
samt initiativ av Åbo Fastighetsaffärs-
verk och TVT Asunnot Oy. Utkastet till 
detaljplan framläggs för behandling i 
nämnden i början av 2015. Meningen 
är att stadsfullmäktige ska godkänna 
planen före utgången av året. 

9 HERRAINKULMA  
Herrekanten (KLS, MKS)

Kaavoitusarkkitehti Paula Keskikastari

Linnankadun ja Läntisen Rantakadun 
välissä on useilla tonteilla kaavan-
muutostarpeita: Marinan lisäraken-
nus, viereinen kortteli 3 ja osoitteessa 
Linnankatu 24 sijaitseva tontti. Osit-
tain vajaakäyttöisillä tonteilla tavoitel-
laan nykyisten pysäköintialueiden ar-
vokkaampaa käyttöä keskustan täy-
dennysrakentamiskohteina. Alueella 
on myös tarvetta päivittää vanhentu-
neita kaavoja ja saattaa rakennussuo-
jelu ajan tasalle. Kaavoitus käynniste-
tään vuonna 2015. 
Detaljplanerna för ett flertal tomter 
på området mellan Slottsgatan och 
Strandgatan bör ändras: tillbyggna-
den av Marina, det intilliggande kvar-
ter 3 och tomten vid Slottsgatan 24. 
På de delvis underutnyttjade tomter-
na eftersträvas att de nuvarande par-
keringsområdena ska anvisas för en 
värdefullare användning som kom-
pletteringsbyggnadsobjekt i centrum. 
De föråldrade planerna på området 
bör också förnyas och byggnadsskyd-
det uppdateras. Planläggningen på-
börjas 2015. 

10 FORTUNA-KORTTELI
Fortuna-kvarteret  
(20/2009, OAS, MKS)

Kaavoitusarkkitehti Paula Keskikastari

Korttelin kehittämiseksi on tehty yh-
teistyötä kaupungin ja yrittäjien kes-
ken. Tavoitteena on edistää uudenlai-
sia luovan työn ja kaupan yhdistämi-
sen mahdollisuuksia sekä keskustan 
elinvoimaisuutta. Kaavamuutoksel-
la korttelin vanhat arvokkaat raken-
nukset suojellaan ja niihin yhdistetään 
uutta täydennysrakentamista. Hyväk-
sytyn kaavaluonnoksen pohjalta val-
misteltu kaavaehdotus on tarkoitus 
asettaa nähtäville keväällä 2015.
Staden och företagarna har samarbetat 
för att utveckla kvarteret. Målet är att 
främja möjligheterna att på ett modernt 
sätt kombinera skapande arbete och af-
färsverksamhet samt öka vitaliteten i 
centrum. De gamla värdefulla byggna-
derna i kvarteret skyddas genom plan-
ändringen och kombineras med nytt 
kompletteringsbyggande. Planförsla-
get, som beretts utgående från det god-
kända planutkastet, kommer att fram-
läggas offentligt våren 2015. 

11 FORUM
Forum (33/2014, KLS, MKS)

Kaavasuunnittelija Marja Westerlund

As. Oy Reginan aloitteesta syksyl-
lä käynnistettävä kaavanmuutos, jol-
la tutkitaan Forum -korttelissa olevan 
tontin 5 sisäosan lisärakentamismah-
dollisuutta. 
Bostads Ab Regina har tagit initiativ till 
en planändring och arbetet kommer 
att inledas i höst. I planändringen un-
dersöks möjligheterna till tillbyggnad 
på den inre delen av tomt 5 i Forum-
kvarteret. 

12 LOGOMON SILTA
Bro till Logomo (25/2012, OAS)

Kaavoitusarkkitehti Laurent Druey 
Liikenneinsinööri Jaana Mäkinen

Tavoitteena on toteuttaa pysäköintilai-
tos Ratapihankadun varrelle ja kävely-

silta, joka yhdistää keskustan Logomon 
alueeseen. Asemakaavanmuutos laa-
ditaan kaupungin aloitteesta. Kaavaeh-
dotus on tarkoitus viedä kaupunginval-
tuuston hyväksyttäväksi kesällä 2015. 
Avsikten är att bygga en parkerings-
anläggning vid Bangårdsgatan och en 
gångbro som förenar centrum och Lo-
gomoområdet. Planförslaget fram-
läggs sommaren 2015 för godkännan-
de i stadsfullmäktige. 

13 RATAPIHANKATU 16–24
Bangårdsgatan 16–24 
(17/2014, OAS, MKS)

Kaavoitusarkkitehti Paula Keskikastari

Yksityisten tontinomistajien aloittees-
ta laadittavassa asemakaavan muu-
toksessa on tarkoitus täydentää kes-
kustaa lisäämällä asumista entisis-
sä teollisuuskortteleissa. Alueen 
vanhojen puutalojen rinnalle tutki-
taan uusien asuin- ja liikekerrostalo-
jen rakentamismahdollisuutta vanhan 
rakennuskannan uusiokäyttöä unoh-
tamatta. Kaavaluonnos viedään lauta-
kunnan käsittelyyn vuonna 2015. 
Initiativet till ändringen av detaljplanen 
har tagits av de privata tomtägarna och 
avsikten är att komplettera centrum 
så, att antalet bostäder ökas i de tidi-
gare industrikvarteren. Parallellt med 
de gamla trähusen undersöks möj-
ligheterna att bygga nya flervånings-
hus med bostäder och affärer, utan att 
återanvändningen av det gamla bygg-
nadsbeståndet glöms bort. Planutkas-
tet framläggs för nämnden 2015. 

14 SYNAGOGA
Synagogan (33/2013, OAS, MKS)

Kaavasuunnittelija Marja Westerlund 
Liikennesuunnitteluinsinööri Maija Norava

Turun juutalaisen seurakunnan aloit-
teesta valmistellaan kaavanmuutosta, 
jonka tavoitteena on kaupunkiraken-
teen tiivistäminen. Tontilla 8 tutkitaan 
olevan kaksikerroksisen seurakun-
tatalon korvaamista uudisrakennuk-
sella, johon sijoittuisi seurakuntatilo-
jen lisäksi asumista. Kaavaehdotus on 
tarkoitus asettaa kevään aikana näh-
täville ja viedä kaupunginvaltuustoon 
hyväksyttäväksi maankäyttösopimuk-
sen solmimisen jälkeen. 
Judiska församlingen i Åbo har ta-
git initiativ till en planändring som nu 
bereds och som syftar till att förtäta 
stadsstrukturen. På tomt 8 undersöks 
om församlingshemmet i två våningar 
kan ersättas med en nybyggnad som 
förutom församlingslokaler också in-
rymmer bostäder. Planförslaget ska 
under våren framläggas offentligt och 
framläggas för godkännande i stads-
fullmäktige efter att ett markanvänd-
ningsavtal ingåtts. 

15 YRJÄNÄNAUKIO
Göransplan

Kaavoitusarkkitehti Outi Sarjakoski 
Liikennesuunnitteluinsinööri Harry Jaakkola

Yrjänänaukion ympäristön vanha puu-
taloalue on tarkoitus suojella asema-
kaavalla ja samalla tutkitaan Paratii-
sintien Y/s-tontin käyttötarkoituksen 
muutosta sekä lisärakentamismah-
dollisuuksia kaupungin aloitteesta. 
Kaavoitus käynnistetään keväällä ja 
kaavaluonnos valmistellaan kuluvan 
vuoden aikana. 
Avsikten är att det gamla trähusom-
rådet i närheten av Göransplanen ska 
skyddas i detaljplanen och samtidigt 
undersöks på stadens initiativ om an-
vändningsändamålet för Y/s-tomten 
vid Paradisvägen kan ändras och om 
det finns möjligheter att bygga till på 
området. Planläggningen påbörjas i 
vår och planutkastet utarbetas under 
innevarande år. 

16 RAUNINTIE
Raunivägen (3/2013, OAS, MKS) 

Kaavoitusarkkitehti Anna-Leena Jokitalo 
Liikennesuunnitteluinsinööri Eero Paavola

Raunistulan koulun eteläpuolella sijait-
sevan kolmen pientalotontin maankäyt-
töä on tarkoitus muuttaa asuinkerros-
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Eteläiset kaupunginosat – de södra stadsdelarna

1 UITTAMON TÄYDENNYS
Uittamo, komplettering  
(7/2014, OAS, MKS) 

Kaavoitusarkkitehti Anja Latvala 
Liikennesuunnitteluinsinööri Harry Jaakkola

Kaavamuutoksen tavoitteena on tutkia 
Uittamon lähiön täydennysrakenta-
mista Kannuskadun varrella. Kaupun-
kirakenteen toimivuutta ja elinvoimaa 
pyritään vahvistamaan täydennysra-
kentamisella. Alueella on uimahallin 
ja lämpökeskuksen tontti sekä kallio-
metsää. Tontin omistaja Mesaani-Kiin-
teistöt Oy on anonut asemakaavan 
muuttamista asumisen mahdollista-
vaksi, koska uimahallin ja lämpökes-
kuksen toiminta on loppunut. Muilta 
osin Kannuskadun varren maankäyt-
töä tutkitaan kaupungin aloitteesta. 
Tavoitteena on, että asemakaavan-
muutosluonnos on kaupunkisuunnit-
telu- ja ympäristölautakunnan käsit-
telyssä vuoden 2015 aikana. 
Syftet är att inom ramen för planänd-
ringen undersöka möjligheterna till 
kompletteringsbyggande längs Sporr-
gatan i förorten Uittamo. Strävan är att 
genom kompletteringsbyggande stär-
ka stadsstrukturen så, att den blir väl-
fungerande och livskraftig. På områ-

det finns det en tomt med simhall och 
värmecentral samt en skog med berg. 
Tomtägaren, Mesaani-Kiinteistöt Oy 
har anhållit om att detaljplanen ska 
ändras så, att det kan byggas bostä-
der, eftersom simhallen och värme-
centralen har avvecklats. Till övriga 
delar undersöks markanvändningen 
längs Sporrgatan på initiativ av staden. 
Utkastet till ändring av detaljplanen 
framläggs våren 2015 för behandling i 
stadsplanerings- och miljönämnden. 

2 ITÄ-SKANSSI
Östra Skansen (9/2014, OAS, MKS)

Kaavoitusarkkitehti Oscu Uurasmaa 
Liikennesuunnitteluinsinööri Harry Jaakkola

Itä-Skanssiin suunnitellaan monipuo-
linen, vetovoimainen ja kestävän ke-
hityksen periaattein toimiva alue noin 
2.200 asukkaalle, toimitilarakentamis-
ta sekä päiväkoti ja koulu. Alueelle jär-
jestetään tontinluovutuskilpailuja, joil-
la haetaan uusia ratkaisuja älykkäiden 
rakennusten, alueen palvelujen ja mo-
nipuolisten virkistysmahdollisuuksien 
toteuttamiseen. Alueen läpi suunnitel-
tu raitiotielinjaus mahdollistaa tiiviin 
maankäytön pysäkkien läheisyydes-
sä ja liikenteen tukeutumisen tehok-

kaaseen joukkoliikenteeseen. Alueel-
le suunnitellaan uusiutuvaa energiaa 
hyödyntäviä ratkaisuja. Alueen hule-
vesiratkaisut, liikuntamahdollisuu-
det ja viheralueiden suunnittelu ovat 
oleellinen osa kokonaisuutta. Skans-
sin alue on nimetty yhdeksi kaupungin 
strategiseksi maankäytön hankkeeksi. 
Asemakaava valmistellaan kaupungin 
aloitteesta. Tavoitteena on, että ase-
makaavaluonnos on kaupunkisuunnit-
telu- ja ympäristölautakunnan käsitte-
lyssä kevään 2015 aikana.
I Östra Skansen planeras ett mångsi-
digt och attraktivt område enligt prin-
ciperna för hållbar utveckling för ca 
2.200 invånare, nya verksamhetsloka-
ler samt ett daghem och en skola. På 
området ordnas tomtöverlåtelsetäv-
lingar för att ta fram nya lösningar för 
smarta byggnader, ny service på om-
rådet och mångsidiga rekreationsmöj-
ligheter. Den spårvägslinje som plane-
rats genom området ger möjligheter 
till tät markanvändning i närheten av 
hållplatserna och trafik som baserar 
sig på effektiv kollektivtrafik. På om-
rådet planeras lösningar som utnytt-
jar förnybar energi. Dagvattenlösning-
arna på området, möjligheterna till 
motion och idrott och planeringen av 
grönområdena är en väsentlig del av 

helheten. Skansenområdet har utsetts 
till ett av stadens strategiska markan-
vändningsprojekt. Detaljplanen bereds 
på initiativ av staden. Utkastet till änd-
ring av detaljplanen framläggs våren 
2015 för behandling i stadsplanerings- 
och miljönämnden.

3 KAARNINKO
(20/2014, OAS)

Kaavoitusarkkitehti Oscu Uurasmaa 
Liikennesuunnitteluinsinööri Harry Jaakkola

Alueelle suunnitellaan uudentyyppi-
nen yhteisöllisyyttä korostava pien-
taloasuinalue noin 300 asukkaalle. 
Suunnitelma perustuu kansainvälisen 
arkkitehtikilpailun voittaneeseen eh-
dotukseen, jonka laati arkkitehti Sa-
mi Vikström. Suunnittelua jatketaan 
yhteistyössä tontinluovutuskilpailun 
voittajien kanssa. Kaavassa osoite-
taan pienimuotoista lisärakentamis-
ta Välskärinkadun päätteeseen sekä 
uusi liittymä Uudenmaantielle. Kaa-
va valmistellaan kaupungin aloittees-
ta. Kaarningon asemakaavanmuu-
tosluonnos hyväksyttiin 29.4.2014. 
Tavoitteena on, että asemakaavan-
muutosehdotus on kaupunkisuunnit-
telu- ja ympäristölautakunnan käsit-

telyssä vuoden 2015 aikana.
På området planeras ett småhusom-
råde för ca 300 invånare, där tonvikten 
kommer att ligga på en ny typ av sam-
hörighet. Planen baserar sig på det 
förslag som vann den internationella 
arkitekttävlingen och som utarbetats 
av arkitekt Sami Vikström. Planering-
en kommer att fortsätta i samarbete 
med dem som vann tomtöverlåtelse-
tävlingen. I planen anvisas tillbyggnad 
i mindre format i änden av Fältskärs-
gatan samt en ny anslutning till Ny-
landsvägen. Planen bereds på initia-
tiv av staden. Utkastet till ändringen 
av detaljplanen för Kaarninko godkän-
des 29.4.2014. Utkastet till ändring av 
detaljplanen framläggs våren 2015 för 
behandling i stadsplanerings- och mil-
jönämnden.

Keskusta – centrum

talojen rakentamista varten. Samalla 
on tarkoitus mahdollistaa Satakunnan-
tien varrella olevan liikerakennuksen 
muuttaminen osin asuinkäyttöön. Kau-
punkirakennetta täydentävä asema-
kaavamuutos perustuu kaupungin ja 
yksityisten tontinomistajien aloittee-
seen. Kaavamuutosehdotus asetetaan 
nähtäville keväällä 2015. Nähtävilläolo-
aikana järjestetään yleisötilaisuus. 
Avsikten är att ändra markanvänd-
ningen på de tre småhustomterna sö-
der om Raunistula skola så, att det 
kan byggas bostadsvåningshus. Sam-
tidigt är det meningen att ge möjlighe-
ter att ändra affärsbyggnaden vid Sa-
takuntavägen så, att den delvis kan 
anvisas för bostadsanvändning. Denna 
ändring av detaljplanen som ska kom-
plettera stadsstrukturen baserar sig 
på ett initiativ av staden och de privata 
markägarna. Förslaget till planändring 
framläggs våren 2015. Under anslags-
tiden kommer det att ordnas ett möte 
för allmänheten. 

17 RAUNISTULAN SILTA JA 
PYÖRÄTIE
Raunistula bro och cykelväg  
(2/2015, KLS, MKS)

Kaavoitusarkkitehti Thomas Hagström 
Liikennesuunnitteluinsinööri Eero Paavola

Kaavalla mahdollistetaan pyörätien ra-
kentamisen Erik Jorpeksen raitin ja 
Raunistulan rampin välillä. Virusmäen-
tien varrella, Konsantien ja Raunistu-
lanrampin välillä olevat, vanhentuneet 
asemakaavat päivitetään vastaamaan 
paremmin nykytilannetta. Virusmäen-
tien ja raidealueen välisen alueen te-
hokkaampi maankäyttö tutkitaan. Li-
säksi kaava-alueeseen liitetään jo vi-
reillä oleva kaavanmuutosalue 7/2009 
”Raunistulansilta”, jonka tavoitteena on 
tutkia jalankulku- ja pyöräilysillan si-
joittumista Ylioppilaskylän ja Raunis-
tulan välille. Asemakaavanmuutos laa-
ditaan osin kaupungin, osin yksityisen 
maanomistajan aloitteesta. Kaavoitus 
käynnistetään keväällä 2015 ja kaava-
luonnos valmistellaan kuluvan vuoden 
syksyllä.
Planen ger möjligheter att bygga en 
cykelväg mellan Erik Jorpes stig och 
Raunistularampen. De föråldrade de-
taljplanerna för områdena längs Vi-
rusmäkivägen, Konsavägen och Rau-
nistularampen uppdateras så, att de 
bättre motsvarar dagens läge. Möj-
ligheterna till bättre markanvändning 
på området mellan Virusmäkivägen 
och banområdet undersöks. Dessut-
om kommer det område som omfat-
tas av planändringen 7/2009 ”Rau-
nistulabron” som redan är under ar-
bete att anslutas till planområdet och 
där är syftet att undersöka hur en bro 
för gång- och cykeltrafik kan inplace-
ras mellan Studentbyn och Raunistula. 

Ändringen av detaljplanen utarbetas 
dels på initiativ av staden, dels på initi-
ativ av den privata markägaren. Plan-
läggningen påbörjas våren 2015 och 
planutkastet bereds under hösten.

18 VESILINNA
Vattenborgen

Suunnitteluavustaja Reeta Ahlqvist

Vesilinnalle muodostetaan asemakaa-
vanmuutoksella tontti ja rakennusoi-
keus. Yliopiston pysäköintipaikoille joh-
tava kulkuväylä nimetään yleisen opas-
tuksen ja osoitteenmuodostuksen takia. 
Kaava valmistellaan kaupungin aloit-
teesta. Asemakaavoitus käynnistetään 
keväällä. Tavoitteena on, että kaavaeh-
dotus on nähtävillä syksyllä 2015. 
Ändringen av detaljplanen innebär att 
en tomt och byggrätt utformas för Vat-
tenborgen. Den allmänna skyltningen 
och adressutmärkningen innebär att 
gångvägen som leder till universite-
tets parkeringsplatser ska få ett namn. 
Planen bereds på initiativ av staden. 
Detaljplanläggningen påbörjas i vår. 
Meningen är att planförslaget fram-
läggs offentligt hösten 2015.

19 TYKS U2
ÅUCS U2 (34/2013, OAS, MKS)

Kaavoitusarkkitehti Iina Paasikivi 
Liikennesuunnitteluinsinööri Maija Norava

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 
suunnittelee uutta T3-sairaalaraken-
nusta valtatien ja rautatien päälle ra-
kennettavalle kannelle. Lääketieteel-
linen tiedekunta Medisiina laajenee 
radan vierellä. Rakentamisella tavoi-
tellaan saumattomasti yhdessä toimi-
vaa sairaanhoidon, opetuksen ja tut-
kimuksen kokonaisuutta, jossa sei-
nät eivät ole tehokkaan toiminnan 
esteenä. Tätä varten on sairaalapii-
rin ja Suomen yliopistokiinteistöjen 
aloitteesta valmisteltu asemakaa-
vanmuutosta, johon sisältyy koko sai-
raala-alue ja myös entinen Kupittaan 
aseman tontti ja sairaalan lääkehuol-
lon tontti. Kaupungin aloitteesta Hel-
singin valtatie muutetaan kaduksi ta-
voitteena Itäharjun kaupunkikehitys. 
Asemakaavanmuutoksen luonnos hy-
väksyttiin marraskuussa 2014. Helmi-
kuussa 2015 ehdotus tulee julkises-
ti nähtäville ja lausunnoille. Tavoit-
teena on viedä asemakaavanmuutos 
kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi 
vielä kevätkaudella 2015. 
Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt 
planerar en ny T3-sjukhusbyggnad 
som ska byggas på ett lock ovanpå 
riksvägen och järnvägen. Medicinska 
fakulteten Medisiina bygger till längs 
banan. Byggandet syftar till en frik-
tionsfri helhet baserad på samarbe-
te mellan sjukvård, undervisning och 

forskning, där väggarna inte är något 
hinder för effektiv verksamhet. På in-
itiativ av sjukvårdsdistriktet och Fin-
lands universitetsfastigheter har en 
ändring av detaljplanen beretts för 
detta ändamål och den innefattar he-
la sjukhusområdet och dessutom tom-
ten för den f.d. Kuppis station och tom-
ten för sjukhusets medicinförsörjning. 
På stadens initiativ kommer riksvä-
gen till Helsingfors att omändras till 
gata, vilket syftar till att utveckla sta-
den i Österås. 
Utkastet till ändringen av detaljplanen 
godkändes i november 2014. I februari 
2015 kommer förslaget att framläggas 
offentligt och läggas ut på remiss. Me-
ningen är att ändringen av detaljpla-
nen redan våren 2015 ska framläggas 
för godkännande i stadsfullmäktige. 

20 KUPITTAAN KAMPUS
Campus på Kuppis

Kaavoitusarkkitehti Iina Paasikivi 
Liikennesuunnitteluinsinööri Maija Norava

Turun ammattikorkeakoulu tavoitte-
lee opetustilojen keskittämistä Kupit-
taalle, nykyisen ICT-talon naapuriin. 
Kampus-hanke on kokonaisuus, jossa 
eri opetustiloja suunnitellaan laajas-
ti koko Turun koulutuskentässä. Mikä-
li kaupunki päättää AMK-kampuksen 
suunnittelun aloittamisesta, tehdään 
sitä vastaava asemakaavanmuutos 
Kupittaan 1. korttelissa Joukahaisen-
kadun ja Lemminkäisenkadun välillä. 
Åbo yrkeshögskola planerar att kon-
centrera sina undervisningslokaler till 
Kuppis, dvs. området invid det nuvaran-
de ICT-huset. Campusprojektet är en 
helhet, där det i vid utsträckning pla-
neras undervisningslokaler för hela ut-
bildningsfältet i Åbo. Om staden fattar 
beslut om att påbörja planeringen av 
ett campus för yrkeshögskolan, kom-
mer en motsvarande ändring av de-
taljplanen för området mellan Jouka-
hainengatan och Lemminkäinengatan i 
kvarter 1 i Kuppis att utarbetas. 

21 SIRKKALANKATU 35 – 
SEPÄNKATU 2 
Sirkkalagatan 35 – Smedsgatan 2 
(6/2013, MKS) 

Kaavoitusarkkitehti Katja Tyni-Kylliö

Kaavanmuutos perustuu Asunto Oy 
Sirkkalankatu 35:n aloitteeseen lisä-
rakentamista varten. Naapuritontilla 
sijaitsevan entisen Teollisuuskoulun 
jatkokäyttö opetustilana ratkeaa kun 
kaupunginvaltuusto on tehnyt päätök-
sen ammattikorkeakoulun tilaratkai-
suista. Mikäli opetuskäyttö loppuu, ra-
kennuskannan suojelun tarve, tuleva 
käyttö ja mahdollinen lisärakentami-
nen tutkitaan tässä yhteydessä. Kaa-
van valmistelun aikana selvitetään 

koko korttelin kehittämismahdolli-
suudet. Syksyllä valmistellaan osal-
listumis- ja arviointisuunnitelma.
Planändringen baserar sig på ett initi-
ativ om tillbyggnad som lagts fram av 
Bostads Ab Sirkkalankatu 35. Frågan 
om den f.d. industriskolan på grann-
tomten framdeles ska användas för ut-
bildning avgörs, då stadsfullmäktige 
fattar beslut om lokalitetslösningen för 
yrkeshögskolan. Om användningen för 
undervisningsändamål upphör, kom-
mer behovet av skydd av byggnadsbe-
ståndet, den framtida användningen 
och en eventuell tillbyggnad att under-
sökas i samband med detta. Samtidigt 
som planen bereds kommer utveck-
lingsmöjligheterna i hela kvarteret att 
utredas. I höst utarbetas programmet 
för deltagande och bedömning.

22 KURJENLINNA
(14/2012, OAS)

Kaavoitusarkkitehti Anja Latvala 
Liikennesuunnitteluinsinööri Maija Norava

Asemakaava laaditaan Kurjenmäen 
kaupunginosaan sairaala-alueelle 
ja virkistysalueelle kaupungin aloit-
teesta. Asemakaavan tavoitteena on 
määritellä osalle rakennuksista uu-
si käyttö, selvittää rakennusten suo-
jeluarvot, mahdollisen lisärakentami-
sen määrä ja piha-alueen järjestelyt. 
Vanhan rakennuskannan innovatiivis-
ta uusiokäyttöä lisätään yhdistämällä 
luovasti vanhaa ja uutta rakentamis-
ta. Tavoitteena on, että asemakaavan-
muutosluonnos on kaupunkisuunnit-
telu- ja ympäristölautakunnan käsit-
telyssä kevään 2015 aikana.
Staden har tagit initiativ till en de-
taljplan för sjukhusområdet och re-
kreationsområdet i stadsdelen Tran-
backen. Syftet med detaljplanen är 
att fastställa en ny användning för en 
del av byggnaderna, utreda byggna-
dernas skyddsvärde, omfattningen av 
en eventuell tillbyggnad och arrange-
mangen på gårdsområdet. Det gam-
la byggnadsbeståndet tas i innovativ 
återanvändning så, att gammalt och 
nytt kombineras på ett kreativt sätt. 
Utkastet till ändring av detaljplanen 
framläggs våren 2015 för behandling i 
stadsplanerings- och miljönämnden.

23 VÄHÄHEIKKILÄNTIE 37
Lillheikkilävägen (7/2013, OAS, MKS)

Kaavoitusarkkitehti Anja Latvala

Vähäheikkiläntien varrella on toimiti-
lakäytössä oleva tontti, jota omistaja 
Kiinteistö Oy Turun Vähäheikkiläntie 
37 ehdottaa muutettavaksi kerrosta-
lotontiksi. Tavoitteena on, että asema-
kaavanmuutosluonnos on kaupunki-
suunnittelu- ja ympäristölautakunnan 
käsittelyssä kevään 2015 aikana.

Vid Lillheikkilävägen finns en tomt som 
är bebyggd med verksamhetslokaler. 
Ägaren, Fastighets Ab Turun Vähäheik-
kiläntie 37 har föreslagit att tomten ska 
omändras till en tomt för flervånings-
hus. Utkastet till ändring av detaljplanen 
framläggs våren 2015 för behandling i 
stadsplanerings- och miljönämnden.

24 TONTTUMÄKI  

Kaavoitusarkkitehti Outi Sarjakoski 
Liikennesuunnitteluinsinööri Maija Norava

Fleminginpuiston ympäristössä tutki-
taan kaupunkirakenteen tiivistämistä 
kaupungin aloitteesta. Osallistumis- 
ja arviointisuunnitelma valmistuu en-
nen kesää ja kaavaluonnosta valmis-
tellaan loppuvuonna.
På stadens initiativ utreds möjligheter-
na till en tätare stadsstruktur på om-
rådet kring Flemingsparken. Program-
met för deltagande och bedömning 
färdigställs till sommaren och planut-
kastet bereds under slutet av året.

25 TAPULIKATU
Stapelgatan

Kaavoitusarkkitehti Iina Paasikivi 

Turun Kiinteistöliikelaitoksen aloit-
teesta tutkitaan Tapulinkadulle, Vilk-
kilänmäen kentän paikalle päiväko-
din rakentamisen mahdollisuutta. Ra-
kentamisen laajuutta ja sijoittelua on 
tutkittu Oulun yliopiston arkkitehtuu-
rin laitoksen diplomityönä. Viereises-
sä korttelissa, Tervahovinkatu 7:ssä 
on pieni omakotitalo kerrostaloton-
tilla. Tontin haltija on tehnyt aloitteen 
vanhentuneen kaavan uusimisesta. 
Nämä kaksi aloitetta palvelevat kes-
kusta-asumisen kehittämistä ja ne on 
syytä suunnitella samalla, kun arvi-
oidaan ympäristön kulttuurihistorial-
lisia ja toiminnallisia arvoja. Asema-
kaavoitus käynnistetään keväällä. Ta-
voitteena on valmistella kaavaluonnos 
syksyllä 2015. 
På initiativ av Åbo Fastighetsaffärsverk 
undersöks möjligheterna att bygga ett 
daghem vid Stapelgatan, på Vilkkilä- 
backsplanen. Hur stora byggnaderna 
ska bli och var de ska placeras har un-
dersökts i ett diplomarbete vid insti-
tutionen för arkitektur vid Uleåborgs 
universitet. I det invidliggande kvarte-
ret, Tjärhovsgatan 7, finns det ett litet 
egenhemshus på en tomt för ett fler-
våningshus. Tomtinnehavaren har ta-
git initiativ till en förnyelse av den för-
åldrade planen. Dessa två initiativ syf-
tar till att utveckla boendet i centrum 
och det är skäl att planera dem samti-
digt som det görs en bedömning av de 
kulturhistoriska och funktionsmässiga 
värdena. Detaljplanläggningen påbör-
jas i vår. Avsikten är att bereda planut-
kastet hösten 2015. 
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Kaupunginvaltuuston hyväksymän asunto- 
ja maankäyttöohjelman periaatteiden mu-
kaan kaupunki tekee yksityisen kiinteistön-
omistajan kanssa maankäyttösopimuksen, 
kun asemakaavan tai poikkeamishakemuk-
sen seurauksena aiheutuu yhdyskuntara-
kennekustannuksia ja kiinteistönomista-
ja saa asemakaavan tai poikkeamisluvan 
seurauksena taloudellista hyötyä. Maan-
käyttösopimuksella kaupungille perittävän 
korvauksen määrää laskettaessa otetaan 
huomioon muodostuvat yhdyskuntakustan-
nukset sekä kiinteistöllä tapahtuva hank-
keen kokonaistaloudellinen arvonmuutos.
• Aitiopaikka (17/2012)
• Brahe Center (18/2012) 
• Harjattula (35/2010)
• Hellas (17/2010)
• Illoistenjärvi pohjoinen (21/2009)
• Ilpoisten liikekeskus (27/2006)
• Koskennurmi (42/2006)
• Marjamäki (1/2007)
• Puutarhakatu 41 (20/2012)
• Skanssin Vallikatu (13/2012)

Asemakaavat, joiden hyväksymispäätök-
sestä on valitettu oikeusasteisiin:
• Eerikinkatu 33 (4/2000)
• Minerva (15/2013)
• Sairashuoneenkatu 8 (8/2011)
• Turunmaan sairaala (14/2009)
• Vänrikinkatu 4 ja 6 (31/2007)

Turkua sellaisen kasvun tielle, jonka se ansait-
see, Hintsanen korostaa.

Hintsanen nostaa esiin myös mahdolliset kump-
panuudet. Kaupunki ei tee tulevaisuudessa asioi-
ta yksin, vaan löytää kumppaneita, joiden kanssa 
yhdessä tekeminen hyödyttää kaikkia osapuolia. 
Aluekehityshankkeita tuetaan myös viestinnäl-
lisesti. Suuremman kokonaisuuden hahmotta-
minen edistää investointimahdollisuuksien kiin-
nostavuutta.

Vuorovaikutusta toteutetaan 
hankkeiden luonteen mukaan 

Maankäytössä vuorovaikutus on merkittäväs-
sä osassa. Kaavoituksen vuorovaikutus perus-
tuu lakiin. 

– Jos aluekehityshankkeen osana muutetaan 
kaavoja, vuorovaikutusta tehdään kaavoituk-
sen edellyttämällä tavalla. Aluekehityshankkeis-
sa on tarvetta myös laajemmalle vuorovaikutuk-
selle eri ryhmien kanssa. Esimerkiksi Skans-
sissa on käytetty erillistä kuntalaisista koottua 
sparrausryhmää ja järjestetty yleisötilaisuuksia 
alueen nykyisille ja mahdollisille tuleville asuk-
kaille, Hintsanen kertoo.

Skanssin hankkeesta on järjestetty useita kes-
kustelutilaisuuksia ja ensimmäisten asemakaa-
vojen esittelytilaisuus. Sidosryhmille on pidet-
ty omia tilaisuuksiaan ja toteuttajatahojen kans-
sa on tehty tiivistä yhteistyötä. Lisäksi Skanssin 
sparrausryhmä kokoontui keskustelemaan ja 
kommentoimaan suunnittelualueen eri kehitys-
teemoista. Keskustan kehittämisessä vuorovai-
kutusta tehdään mm. alueen yrittäjien kanssa, 
tiedepuisto- ja kampusalueella vuorovaikutus-
ta on tarpeen käydä ainakin alueen yritysten ja 
opiskelijoiden kanssa. Hintsanen korostaa, että 
kullakin alueella on omanlaisensa tarpeet vuo-
rovaikutuksen osalta, joten jokainen kokonai-
suus harkitaan erikseen.

Keskustan tärkeä teema on elinvoima, Linnakau-
punkia suunnitellaan monipuoliseksi asuin- ja 
työpaikka-alueeksi. Skanssiin on rakentumassa 
uudenlaisia energia-, liikenne- ja palveluratkai-
suja hyödyntävä kaupunginosa, LogiCity ammen-
taa Turun sijainnin tuomasta logistisesta poten-
tiaalista, Blue Industry Park tukee monipuolisen 
meriosaamisen keskittymistä ja Kupittaa-Itä-
harjun alue tähtää merkittäväksi tiedepuisto- ja 
kampusalueeksi.

Aluekehityshankkeiden avulla tarkastellaan ja 
kehitetään alueita laajempina kokonaisuuksi-
na sekä maantieteellisesti että kehittämisnäkö-
kulmiltaan. Maankäytön tarpeiden lisäksi aluei-
ta tarkastellaan mm. uusien digitalisoituvan ym-
päristön palvelujen, matkailun, elinkeinojen tai 
jonkin muun aluetta hyödyntävän teeman näkö-
kulmasta. Esimerkkeinä voidaan mainita vaik-
ka Skanssin kaupunginosaan suunnitteilla oleva 
matalalämpöinen kaukolämpöverkko, joka mah-
dollistaa lämpöenergian kaksisuuntaisen syö-
tön. Skanssin alueelle rakentuvat talot voivat 
myydä kaukolämpöverkkoon esim. aurinkoken-
noilla tuotetun lämpöenergian ylijäämää. 

– Suurempien alueiden kehittämisessä on tär-
keää luoda iso kuva, jonka avulla osia suunnitel-
laan ja kehitystä viedään oikeaan suuntaan. Tu-
rulla on valtava kehityspotentiaali. Aluekehitys-
hankealueet toimivat innovaatioalustoina uusille 
ratkaisuille, niiden avulla voidaan osaltaan tukea 

Keskustan kehittäminen, Linnakaupunki, Skans-
si, LogiCity, Blue Industry Park sekä Kupittaan 
ja Itäharjun alueelle suunniteltava tiedepuis-
to ja kampusalue ovat kuusi kaupunginhallituk-
sen 2014 päättämän Kestävän kasvu ja kilpailu-
kyky –ohjelman nostamaa aluekehityshanketta. 
Alueille tyypillistä on uudistumisen tarve sekä 
merkittävä vaikutus kaupungin vetovoimaan, kil-
pailukykyyn ja kasvuun.

– Vaikka kaupunkikehityshankkeet ovat keske-
nään aika erilaisia, niiden yhteinen punainen 
lanka on uudistumisen tarve, kaupunkisuunnit-
telujohtaja Timo Hintsanen kertoo.

Saaret – öarna

1 HAARLANLAHTI 
Harlaxviken (23/2010, OAS, MKS)

Kaavoitusarkkitehti Päivi Siponen

Haarlanlahdella suoritetaan tällä het-
kellä esirakentamista. Alueelle läji-
tetään viereisen Iso-Haarlan asema-
kaava-alueelta tulevia ylijäämämaa-
massoja. Tammistontien eteläpuolelle 
suunnitellaan osayleiskaavan mukaista 
pientaloaluetta sekä virkistys- ja uima-
ranta-aluetta. Varsinainen kaavasuun-
nittelu alkaa vuoden 2016 aikana.
Vid Harlaxviken iordningställs områ-
det som bäst. På området deponeras 
överskottsmassor från det närliggan-
de detaljplaneområdet för Storharlax. 
På den södra sidan av Tammistovägen 
planeras ett småhusområde samt ett 
rekreations- och badstrandsområde 
i enlighet med delgeneralplanen. Den 
egentliga planeringen börjar 2016.

2 HARKKIONMÄKI
Harkkiobacken (46/2005, OAS, MKS)

Kaavoitusarkkitehdit Jani Eteläkoski  
ja Nella Karhulahti 
Liikennesuunnitteluinsinööri Harry Jaakkola

Tavoitteena on lisätä pientalotontti-
tarjontaa Haarlan kaupunginosaan. 
Kaava laaditaan kaupungin aloittees-
ta, joskin moni alueen yksityisistä 

maanomistajista on esittänyt toiveen 
kaavan laatimisesta. Kaavan yhtey-
dessä on tarve solmia maankäyttöso-
pimuksia yksityisten maanomistajien 
kanssa. Kuluvan vuoden aikana val-
mistellaan kaavaehdotus vuonna 2013 
hyväksytyn luonnoksen pohjalta.
Syftet är att öka utbudet av småhus-
tomter i stadsdelen Harlax. Planen ut-
arbetas på initiativ av staden, även om 
många av de privata markägarna på 
området har uttryckt en önskan att 
en plan ska utarbetas. I anslutning till 
planen måste det ingås markanvänd-
ningsavtal med de privata markägar-
na. Under innevarande år kommer ett 
planförslag att beredas och det kom-
mer att basera sig på det 2013 god-
kända utkastet.

3 METSOLA
Metsola (29/2013, OAS, MKS)

Kaavoitusarkkitehti Katja Tyni-Kylliö 
Liikennesuunnitteluinsinööri Harry Jaakkola

Tavoitteena on täydentää pientalo-
asutusta uusilla rakennuspaikoilla ja 
saattaa alue kunnallistekniikan pii-
riin. Kohde on otettu kaavoitusohjel-
maan usean yksityisen maanomista-
jan aloitteesta. Vuonna 2015 valmis-
tellaan asemakaavaehdotus. 
Syftet är att komplettera småhusbe-
byggelsen med nya byggplatser och 
bygga kommunalteknik på området. 
Objektet har tagits med i planlägg-
ningsprogrammet på initiativ av ett 
flertal privata markägare. Förslaget 
till detaljplanen bereds 2015. 

4 SÄRKILAHTI
Särkilax (10/2014, OAS, MKS)

Kaavoitusarkkitehti Päivi Siponen 
Liikennesuunnitteluinsinööri Laura Pirilä

Kaupungin kilpailukykyä lisätään tar-
joamalla houkuttelevaa asumista 
myös luonnon lähellä. Särkilahteen 
suunnitellaan osayleiskaavan mu-

kaista pientaloaluetta. Kaava laadi-
taan kaupungin aloitteesta, joskin yk-
sityisten maanomistajien kanssa tu-
lee solmittavaksi maankäyttösopimus 
ennen kaavan hyväksymiskäsittelyä. 
Tavoitteena on, että asemakaavaluon-
noksista valmistellaan kaavaehdotus 
vuoden 2015 aikana. 
Staden ska öka sin konkurrenskraft 
så, att det erbjuds möjligheter till att-
raktivt boende nära naturen. I Särkilax 
planeras ett småhusområde i enlig-
het med delgeneralplanen. Planen ut-
arbetas på initiativ av staden, även om 
ett markanvändningsavtal måste in-
gås med de privata markägarna innan 
planen kan behandlas och godkännas. 
Avsikten är att planutkasten 2015 ut-
arbetas till ett planförslag. 

5 VANHAN KAKSKERRANTIEN 
RANTA JA KELLUVAT TALOT 
Stranden vid Gamla Kakskertavägen 
och flytande hus (10/2009, OAS)

Kaavoitusarkkitehti Päivi Siponen

Tavoitteena on lisätä kaupungin veto-
voimaisuutta tuomalla ennakkoluu-
lotonta asumista veden läheisyyteen. 
Kelluvien talojen asemakaavanmuu-
tosaluetta on laajennettu käsittä-
mään myös Vanhaa Kakskerrantietä, 
Ramstedtin telakkaa, sekä kaupungin 
ylläpitämää Lauttarannan venesata-
maa. Nykyään telakan ja venesata-
man alueet ovat voimassa olevan ase-
makaavan mukaista puistoa. Kaa-
vamuutoksella turvataan näin myös 
merelliseen Turkuun liittyviä vene-
palveluita. Kaavallisesti varaudutaan 
Vanhan Kakskerrantien leventämisel-
lä Hirvensalon pohjoisrannan mah-
dolliseen täydennysrakentamiseen.
Tavoitteena on, että asemakaavan-
muutosehdotus asetetaan nähtäville 
keväällä 2015, ja on valtuuston käsit-
telyssä loppuvuodesta 2015.
Avsikten är att öka stadens attrak-
tionskraft så, att fördomsfritt boen-
de anvisas i närheten av havet. Det 

område som omfattas av ändringen 
av detaljplanen för de flytande husen 
har utvidgats så, att det också om-
fattar Gamla Kakskertavägen, Ram-
stedts båtvarv och småbåtshamnen i 
Färjstranden som upprätthålls av sta-
den. Områdena för båtvarvet och små-
båtshamnen är nu anvisade som park 
i den gällande detaljplanen. Planänd-
ringen tryggar på detta sätt också båt-
servicen i det havsnära Åbo. Plan-
mässigt ska Gamla Kakskertavägen 
breddas för att ge beredskap för ett 
eventuellt kompletteringsbyggande på 
den norra stranden av Hirvensalo.
Avsikten är att förslaget till detaljplan 
framläggs offentligt våren 2015 och 
att det i slutet av året framläggs för 
behandling i stadsfullmäktige.

6 PORT ABOA
Port Aboa (22/2014, OAS)

Kaavoitusarkkitehti Sissi Qvickström 
Liikennesuunnitteluinsinööri Maija Norava

Kaupungin aloitteesta käynnistynees-
sä kaavamuutoksessa tutkitaan vene-
valkama-alueen vetovoimaisuuden ja 
saavutettavuuden lisäämistä. Suun-
nittelualuetta ei ole otettu asemakaa-
van mukaiseen käyttöön. Asemakaa-
van muutoksen tavoitteena on tutkia 
kahvilan ja liiketilan rakennusoikeu-
den sijoittamista alueelle sekä pysä-
köinnin järjestämistä ja venepaikko-
jen sijoittumista. Asemakaavassa tar-
kastellaan myös kevyen liikenteen 
yhteyden järjestämistä Pitkäsalmen 
yli. Vuonna 2015 valmistellaan kaa-
vaehdotus, joka asetetaan nähtäville 
syksyn aikana. 
I den planändring som staden tagit in-
itiativ till undersöks hur området för 
småbåtshamnen ska utformas för att 
bli attraktivare och lättillgängligare. 
Det planerade området har inte tagits i 
användning på det sätt som anvisats i 
detaljplanen. Avsikten med ändringen 
av detaljplanen är att undersöka om 
det kan anvisas byggrätt för ett ka-

fé och en affärslokal på området, hur 
parkeringen ska ordnas och var båt-
platserna ska placeras. I detaljpla-
nen granskas också hur en förbindel-
se för lätt trafik över Långvattnet ska 
ordnas. Planförslaget bereds 2015 och 
det framläggs offentligt på hösten. 

7 MOIKOISTEN ITÄRANTA
Moikois östra strand (2/2014, OAS)

Kaavasuunnittelija Maj-Britt Kyllönen

Moikoisten uimarannan ja Pitkäsalmen 
venevalkaman välisellä ranta-alueella 
tavoitteena on täydentää pientaloasu-
tusta uusilla rakennuspaikoilla ja tut-
kia ranta-alueiden liittämistä olemas-
sa oleviin tontteihin. Kaavaluonnos val-
mistellaan 2015 aikana.
Syftet är att komplettera småhusbo-
sättningen på området mellan Moikois 
badstrand och småbåtshamnen vid 
Långvattnet med nya byggplatser och 
undersöka om strandområdena kan 
anslutas till de befintliga tomterna. 
Planutkastet bereds 2015.

8 KAISTARNIEMEN III JATKO
Kaistarudden III fortsättning  
(1/2006, OAS)

Kaavoitusarkkitehti Katja Tyni-Kylliö 
Liikennesuunnitteluinsinööri Harry Jaakkola

Tavoitteena on täydentää pientaloasu-
tusta uusilla rakennuspaikoilla, osoit-
taa kesämökkien rakennuspaikat ym-
pärivuotiseen asumiseen ja saattaa 
alue kunnallistekniikan piiriin. Vuonna 
2015 valmistellaan asemakaavaluon-
nos ja -ehdotus.
Syftet är att komplettera småhusbo-
sättningen med nya byggplatser, an-
visa byggplatserna för sommarstugor 
för åretruntboende och bygga kommu-
nalteknik på området. År 2015 bereds 
ett utkast och ett förslag till detaljpla-
neändring.

Muut vireillä 
olevat kaavat
Asemakaavat, jotka etenevät hy-
väksymiskäsittelyyn, kun maan-
käyttösopimus kaupungin ja maan-
omistajan välille on allekirjoitettu.

”Turulla on valtava 
kehityspotentiaali”
kaupunkisuunnittelujohtaja Timo Hintsanen 
luotsaa aluekehityshankkeita
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