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Diaarinumero            1285-2013 
Asemakaavatunnus       2/2013 

 

ASEMAKAAVANMUUTOS ”Kirstinpuisto” 
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.9.2013, tarkistettu 9.2.2016 
 
Asemakaavamuutos Iso-Heikkilän kaupunginosaan Tukholmankadun, Akselintien ja Iso-Heikkiläntien 
välillä sijaitsevalle alueelle.  
 

Osoite: Iso-Heikkiläntie; Akselintie; Tukholmankatu 
 

 

Kuva 1. (1:8000) Suunnittelualueen rajaus (punainen korostus) 

 
Suunnittelualue 
 
Asemakaavamuutos laaditaan kartassa osoitetulle alueelle, Iso-Heikkilän kaupunginosan kortte-
leille 1-3, 28, 30 ja 45. Alueen pinta-ala on noin 17,3 ha. 
 

Suunnittelualue rajautuu kaakossa Tukholmankatuun, idässä Satamaraiteeseen, luoteessa Akselin-
tiehen, lounaassa Kirstinpolkuun / Kirstinkatuun ja pohjoisessa Iso-Heikkiläntiehen ja rautatiealuee-
seen. 
  

               YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU 
 

KAAVOITUSYKSIKKÖ 
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Nykytilanne 
 

Kaava-alueen maasto on tasaista ja matalaa, loivasti etelää kohti viettävää. Keskikorkeus on noin 
3-4 m merenpinnan yläpuolella matalimman kohdan ollessa +2,6 m ja korkeimman noin +8,7 m.  
 

Koko alue on kauttaaltaan ruutukaavaan rakennettua pienteollisuus- ja varastoaluetta. Monipuoli-
nen rakennuskanta on hyvin vaihtelevaa niin iältään, kunnoltaan kuin mittakaavaltaan. Osalla 
rakennuksista on suojeluarvoja. Katualueet ovat pääosin varsin väljiä ja katutila hyvin jäsennöityä 
ja kaupunkimaista. 
 

Nuutintien varressa on uusi v. 2014 valmistunut 4-kerroksinen palvelutalo. 
 

 

Kuva 2. (1:8000) Ilmakuva suunnittelualueesta (muutosalue korostettu punaisella) 

 
Mitä alueelle suunnitellaan 
 

Asemakaavamuutos laaditaan Turun kaupungin Kiinteistöliikelaitoksen ja yksityisten kiinteistön-
omistajien aloitteesta. Kaavamuutoksen laatimisesta on allekirjoitettu yhteistyösopimus Turun 
kaupungin ja NCC Rakennus Oy:n välillä 23.9.2015.  
 

Kirstinpuistosta tavoitellaan keskustamaista, toiminnoiltaan monipuolista ja viihtyisää asuinaluetta, joka 
tukeutuu joukkoliikenteeseen sekä laadukkaisiin kävely- ja pyöräily-yhteyksiin. Alueen suunnittelussa 
painotetaan kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja sekä laadukkaita julkisia tiloja ja viheralueita. 
 

Erityistä huomiota kiinnitetään hulevesien käsittelyyn. Kirstinpuisto on pilottikohteena mukana kansain-
välisessä EU:n rahoittamassa iWater-hankkeessa, jonka puitteissa haetaan uusia ratkaisuja sade- ja 
tulvavesien hallintaan sekä tutkitaan ns. viherkertoimen käyttöä Turussa.  
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Kaupunginvaltuuston 16.11.2015 hyväksymien tavoitteiden mukaan: 
 

”Tavoitteena on kaupunkikeskustan laajentaminen ja merellisen kaupunkikeskustan kehittäminen 
kumppanin kanssa Linnakaupungin osayleiskaavan pohjalta. Pyrkimyksenä on strategian tavoitteiden 
mukaisesti luoda pohjaa kaupungin kasvulle, kehittää kaupunkikeskustan elinvoimaisuutta ja kilpailu-
kykyä tarjoamalla mm. houkuttelevia asuin- ja työpaikkaympäristöjä kävely- ja pyöräilyetäisyydellä 
kaupungin keskustasta.” 
 

Asemakaavanmuutoksessa otetaan myös huomioon raitiotien tilantarve kaupunginvaltuuston hyväk-
symän yleissuunnitelman mukaisesti. 
 
Suunnittelutilanne 
 

 

Kuva 3. (1:8000) Ote Linnakaupungin osayleiskaavasta (muutosalue korostettu punaisella) 

 
25.2.2012 voimaan tulleessa Linnakaupungin osayleiskaavassa alue on työpaikkojen, palvelujen ja 
asumisen aluetta (PAK-2), johon saa sijoittaa enintään VIII-kerroksisia rakennuksia. Tontin 28-5 itäi-
sessä kulmassa ja tontin 30-3 eteläkulmassa sijaitsevat vanhat teollisuusrakennukset sekä korttelissa 
28 olevat puiset asuinrakennukset on osoitettu suojeltaviksi. Aluetta halkoo lounais-koillissuunnassa 
puistoalue, jolla on varaus raitiotielle. 
 
Alueella on voimassa asemakaava 853 30/1986, jonka Ympäristöministeriö on vahvistanut 24.4.1989. 
Lisäksi kaava-alueen sisään jää kaupunginvaltuuston 20.4.2015 hyväksymä asemakaavan muutos 
”Jaakkoo Taara” 853 21/2013. 
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Voimassa olevissa asemakaavoissa suunnittelualue on pääasiassa teollisuus- ja varastorakennusten 
korttelialuetta, jolle voi sijoittaa myös liike- ja toimistotiloja teollisuustoiminnan tarpeisiin. Muita käyttö-
tarkoituksia ovat mm. rautatiealue, yleinen pysäköintialue, autopaikkojen korttelialue sekä yhdyskunta-
teknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialue. 
 
Yhteenlaskettu rakennusoikeus alueella on noin 132 000 k-m2 ja sallittu kerrosluku on II kortteleissa 45 
ja 50, IV kortteleissa 1-3 ja 28 ja VII korttelissa 30. 
 

 

Kuva 4. (1:5000) Alueen nykyinen asemakaavatilanne (muutosalue korostettu punaisella) 

 
Laadittavat selvitykset 
 
Kaupunkisuunnittelun kaavoitusyksikkö ja muut asiantuntijat arvioivat kaavan valmistelun yhteydessä 
kaavan toteuttamisen vaikutuksia mm. yhdyskuntarakenteeseen, liikenteeseen, kulttuuriympäristöön, 
luonnonympäristöön, kunnan talouteen, lähiympäristöön, kaupunkikuvaan, terveellisyyteen, turvallisuu-
teen ja viihtyvyyteen. Muita arvioitavia asioita ovat vaikutukset liikkumiseen, palveluverkkoon ja palve-
luiden saatavuuteen sekä yritysvaikutukset. 
 
Maankäyttösopimus 
 
Kaupungin ja yksityisten maanomistajien välillä laaditaan maankäyttösopimus, jossa sovitaan kaavoi-
tettavan alueen yhdyskuntarakenteen toteuttamiskustannusten jakamisesta. 
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Kaavan valmistelu ja osallistuminen 
 
 
1. Aloitusvaihe 
 

 Asemakaavan vireilletulosta on ilmoitet-
tu Kaavoituskatsauksessa 2013 ja vi-
reilläolosta 2014 sekä 2015. 

 Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölau-
takunta on merkinnyt tiedoksi 7.5.2013 
(§ 122) 19.4.2013 päivätyn osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelman (OAS), 
josta jätettiin yksi mielipide. 

 Päivitetty osallistumis- ja arviointisuun-
nitelma lähetetään maanomistajille ja 
maanvuokralaisille sekä osallisluettelon 
yhdistyksille ja viranomaisille alkuvuo-
desta 2016. 

 Kaavan valmistelija on tavattavissa 
sopimuksen mukaan. 

 Asemakaavaa ja sen tavoitteita käsitte-
levä yleisötilaisuus järjestetään 
17.2.2016 klo 16 osoitteessa: 
Iso-Heikkiläntie 13, 20200 Turku / 3. 
kerros 
 

Alueen suunnittelussa osallisia ovat: 
 

 Alueen ja lähialueen maanomistajat ja 
maanvuokralaiset, käyttäjät, asukkaat ja 
yritykset. 

 Kansalaisjärjestöt: Turkuseura ry, Turun 
Pientalojen Keskusjärjestö ry, Varsinais-
Suomen Kiinteistöyhdistys ry.  

 Viranomaiset ja hallintokunnat: Varsi-
nais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus (ELY), Varsinais-
Suomen aluepelastuslaitos, Turku 
Energia Oy, Vesiliikelaitos, Kiinteistölii-
kelaitos, hyvinvointitoimialan hallinto, si-
vistystoimialan hallinto, vapaa-
aikatoimiala/ Liikuntapalvelut, Liikenne-
virasto, Liikenteen turvallisuusvirasto 
(Trafi), konsernihallinto/strategisten tilo-
jen ohjaus (STO), Turun Museokeskus 
sekä Ympäristötoimialan rakennusval-
vonta, ympäristönsuojelu, seudullinen 
joukkoliikenne ja kaupunkisuunnittelu.  

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja kaa-
va-alueesta voi esittää mielipiteen esim. liittee-
nä olevalla mielipidekaavakkeella tai sähköpos-
titse (kaupunkisuunnittelu@turku.fi) tai myös 
suullisesti suoraan kaavan valmistelijalle vii-
meistään 25.3.2016. 

 
 
 
2. Luonnosvaihe 
 
Vuoden 2016 aikana valmistellaan kaavaluon-
nos, joka viedään kaupunkisuunnittelu- ja ym-
päristölautakunnan käsittelyyn. Luonnoksen 
perusteella valmistellaan asemakaavaehdotus, 
joka viedään viranomaisten lausuntokierroksel-
le. 
 
 
3. Ehdotusvaihe 
 
Tavoitteena on, että kaavaehdotus esitellään 
kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnalle 
vuoden 2017 aikana, jonka jälkeen ehdotus 
asetetaan julkisesti nähtäville. Kaavaehdotuk-
sesta voi tehdä muistutuksen nähtävilläoloaika-
na. 
 
 
4. Hyväksyminen 
 
Tavoitteena on, että kaavaehdotus on kaupun-
ginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsitte-
lyssä vuoden 2018 aikana, kun tarvittavat 
maankäyttösopimukset on allekirjoitettu.  
 
Päätöksestä lähetetään kirje niille viranomaisil-
le, kuntalaisille sekä muistutuksen tekijöille, 
jotka ovat kaavan nähtävilläoloaikana sitä kirjal-
lisesti pyytäneet ja samalla ilmoittaneet osoit-
teensa. 
 
Kaupunginvaltuuston päätöksestä on mahdolli-
suus tehdä valitus 30 päivän kuluessa Turun 
hallinto-oikeuteen. Kaava astuu voimaan kun 
hyväksymispäätöksestä on kuulutettu. 
 
  

mailto:kaupunkisuunnittelu@turku.fi
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Mistä saa tietoa 
 
Suunnittelusta tiedotetaan 
 

 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmakir-
jeellä maanomistajille ja maanvuokra-
laisille sekä yhdistyksille ja viranomai-
sille. 

 Turun kaupungin uutissivulla  

 www.turku.fi/kaavahaku työnimellä 
Kirstinpuisto, josta voi seurata kaavan 
kulkua. Kohteen sivulta on linkki lauta-
kunnan, kaupunginhallituksen ja -
valtuuston pöytäkirjoihin.  

 Asemakaavaehdotuksen julkisesta 
nähtävilläolosta ja kaavan voimaan tu-
losta tiedotetaan kuulutuksella kaupun-
gin ilmoitustaululla (Puolalankatu 5), 
Turun Sanomissa, Åbo Underrättelse-
rissä ja internetissä 
www.turku.fi/kuulutukset. 

 Ympäristötoimialan asiakaspalvelu toi-
mii osoitteessa Puolalankatu 5, 2. krs; 
puhelin (02) 2624 300. Aukioloajat ma-
pe: 9.00–15.00 
s-posti kaupunkisuunnittelu@turku.fi  

 
 
 
 
 
Kaavaa valmistelee 
 
Ympäristötoimiala/Kaupunkisuunnittelu 
Puolalankatu 5, PL 355, 20101 Turku 
 
kaavoitusarkkitehti Tero Lehtonen 
puhelin 040 532 7291 
etunimi.sukunimi@turku.fi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kaava-alueen katusuunnittelu 
 
Samanaikaisesti kaavoituksen kanssa käynnistyy kaava-alueeseen sisältyvien katujen suunnittelu. 
Kaavoitusvaiheessa suunnittelu kohdistuu tarvittavien katualueiden määrittelyyn. Asemakaavan tultua 
lainvoimaiseksi jatketaan tarkempaa katusuunnittelua. Laadittavat katusuunnitelmat tullaan asetta-
maan julkisesti nähtäville, mistä ilmoitetaan kuulutuksella ja kirjeitse katualueeseen rajoittuvien kiinteis-
töjen omistajille ja haltijoille. Nähtävilläoloaikana (2 viikkoa) on osallisilla oikeus tehdä muistutus katu-
suunnitelmista. Katusuunnitelmat ja niistä mahdollisesti tehdyt muistutukset käsitellään Kiinteistöliike-
laitoksen johtokunnassa, jonka katusuunnitelmista tekemistä päätöksistä ilmoitetaan niille muistutusten 
tekijöille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa. 
  

http://www.turku.fi/kaavahaku
http://www.turku.fi/kuulutukset
mailto:kaupunkisuunnittelu@turku.fi
mailto:etunimi.sukunimi@turku.fi
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Diaarinumero           1285-2013 
Asemakaavatunnus       2/2013 

 

MIELIPIDE ASEMAKAAVAN VALMISTELUSTA ISO-HEIKKILÄ 062 KAUPUNGINOSAAN 
”Kirstinpuisto”                                           os. Iso-Heikkiläntie; Akselintie; Tukholmankatu 
 
Mielipiteen asemakaavan valmistelusta voi ilmaista puhelimitse, sähköpostitse osoitteeseen kaupunki-
suunnittelu@turku.fi, käymällä ympäristötoimialan kaupunkisuunnittelun kaavoitusyksikössä tai lähet-
tämällä tämän lomakkeen postitse 25.3.2016 mennessä. 
 
Asiakaspalvelu: os. Puolalankatu 5, 2. krs 
Aukioloajat ma-pe 9.00–15.00 
Postiosoite: PL 355, 20101 Turku 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

        voit jatkaa paperin toiselle puolelle 
 
aika ja paikka ____________________________________________________________ 
 
nimi ja osoite  ____________________________________________________________ 


