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Turussa on meneillään positiivinen rakennemuutos
VUOSITTAINEN VÄESTÖNKASVU on viime vuosina ollut ennakoitua suurempaa ja lähitulevaisuudessa työpaikkojen 
määrä kasvaa vahvasti mm. telakan hyvän tilanteen johdosta. Uudet työntekijät tarvitsevat asuntoja ja palveluja. 
Suunniteltavaa on paljon.
 Tässä kaavoituskatsauksesta voit tutustua tuleviin ja käynnissä oleviin kaavoituskohteisiin. Esittelyt ovat lyhyitä sillä 
kohteita on paljon. Kaikkien käynnissä olevien kaavoituskohteiden tiedot löytyvät kaupungin verkkosivuilta osoitteista 
opaskartta.turku.fi  ja www.turku.fi /kaavahaku. 
 Tällä hetkellä laajimmat yksittäiset kaavoituskohteet ovat keskustan länsipuolella ns. Linnakaupungin alueella 
sekä Skanssissa, näiden lisäksi asumisen alueet täydentyvät eri puolilla kaupunkia. Keskusta-asuminen on haluttua 
ja keskustassa onkin käynnissä lukumääräisesti eniten kaavamuutoksia. Vaikka kasvu painottuu keskustaan, 
kaupunki huolehtii monipuolisista asumismahdollisuuksista kaavoittamalla saarille ja pohjoiseen Turkuun alueita myös 
pientaloasumiselle. 

ENNAKOITUA POSITIIVISEMPI väestönkasvu näkyy myös kaavoituksessa. Väestönkasvun lisäksi asumisväljyys 
kasvaa ja myös siksi tarvitaan uusia asuinneliöitä. Kaavoitusaloitteita tehdään jatkuvasti ja niinpä kaavoitukseen jätetty 
aloite joutuu ensin odottamaan pääsyä kaavojen valmistelulistalle. Yleis- ja asemakaavoitusohjelma vuodelle 2017 
on hyväksytty kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnassa joulukuussa 2016 ja siihen on kirjattu yhteensä 132 
valmisteltavaa kaavaa ja strategista maankäytön hanketta.
 Kaavan laatiminen on pitkä prosessi ja siihen liittyy monia lakisääteisiä vaiheita. Kaavoitus on vuorovaikutteisesta 
ja osallistavaa, suuresta osasta kaavoja järjestetään myös yleisötilaisuuksia. Turussa rakennetaan paljon jo nyt. 
Tulevaisuuden rakennuskohteet ovat kuitenkin vielä kaavoittajan työpöydällä tai tulossa sinne. Näistä kohteista 
kerromme seuraavilla sivuilla. 

Positiv strukturomvandling pågår i Åbo
DEN ÅRLIGA BEFOLKNINGSÖKNINGEN har under de senaste åren varit större än väntat, och inom den närmaste 
framtiden kommer antalet arbetsplatser att öka kraftigt bland annat tack vare den goda situationen inom varvsindustrin. 
Nya arbetstagare behöver bostäder och tjänster. Det fi nns mycket att planera.
  I denna planläggningsöversikt kan du bekanta dig med kommande och redan påbörjade planläggningsobjekt. 
Presentationerna är korta på grund av det stora antalet objekt. Uppgifter om alla planläggningsobjekt som påbörjats fi nns 
på adresserna opaskartta.turku.fi /IMS/sv/Map och www.turku.fi /kaavahaku (på fi nska).
  För tillfället ligger de största enskilda planläggningsobjekten väster om centrum i den s.k. Slottsstaden och i Skansen. 
Förutom dessa kompletteras bostadsområden på olika håll i staden. Det är populärt att bo i centrum, och därför görs 
största delen av planändringarna just i centrum. Trots att största delen av tillväxten sker i centrum, sörjer staden för 
mångsidiga boendemöjligheter genom att planlägga områden också för småhusboende på öar och i norra Åbo. 
 
DEN POSITIVA befolkningsökningen syns också i planläggningen. Förutom befolkningen ökar också boenderymligheten, 
vilket ytterligare bidrar till att nya kvadratmetrar behövs för boendet. Planläggningsinitiativ läggs fram hela tiden, och därför 
måste ett initiativ som lämnats till planläggningen först vänta på att bli upptagen på listan över detaljplaner som ska beredas. 
General- och detaljplaneprogrammet för 2017 har godkänts av stadsplanerings- och miljönämnden i december 2016. 
Sammanlagt 132 detaljplaner som ska beredas och projekt för strategisk markanvändning fi nns inskrivna i programmet.
  Att utarbeta en detaljplan är en lång process som består av fl era lagstadgade skeden. Planläggningen är interaktivt 
och bygger på delaktighet, invånarmöten ordnas i anslutning till en stor del av planerna. Det byggs en hel del i Åbo redan 
i nuläget. De framtida byggobjekten ligger dock ännu på planläggarens arbetsbord, eller är på väg dit. På följande sidor 
berättar vi närmare om dessa objekt.

Arvio asumiseen varattujen 
tonttien riittävyydestä
VALTION JA TURUN SEUDUN KUNTIEN VÄLISELLÄ 
maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimuksel-
la edistetään alueen kasvua asuntotuotantoa tukevalla 
integroidulla kaupunkikehityksellä. Sopimuksen mukaan 
Turun kaupunki on sitoutunut sopimuskaudella 2016–2019 
tuottamaan 4 590 asuntoa.
 Kaupungin väkiluku kasvaa jo kymmenettä vuotta pe-
räkkäin niin, että jokaisen vuoden kasvu on edellistä nope-
ampaa. Väkiluvun kasvun ja elinkeinoelämän myönteisen 
kehityksen takia myös rakentaminen on Turussa ennätys-
vauhdissa. Vuoden 2016 lokakuun loppuun mennessä oli 
jo myönnetty lupa useammalle asunnolle kuin kertaakaan 
edellisen kymmenen vuoden aikana. Vuoden 2016 loka-
kuuhun mennessä myönnettiin lupa jo 2 182 asunnolle, kun 
vuonna 2011 myönnettiin lupa 1 140 asunnolle. 
 Tällä hetkellä voimassa olevat asemakaavat mahdollis-
tavat 715 000 kerrosneliön rakentamisen yhteensä 14 300 
uudelle asukkaalle. Vireillä olevilla kaavoilla mahdollistetaan 
asuminen 22 700 asukkaalle ja lähivuosikymmenille täh-
täävissä kaupunkisuunnittelun ja -kehittämisen ohjelmissa 
varaudutaan noin 28 700 uuteen asukkaaseen. Yhteensä 
voimassa ja vireillä olevilla asema kaavoilla sekä tulevilla 
kaupunkisuunnittelun kohteilla mahdollistetaan 3,2 miljoo-
naa kerrosneliötä lähes 65 000 asukkaalle.
 Asemakaavoitetut, rakentamattomat tontit muodostavat 
kaupungin tonttivarannon. Kaupungilla on jatkuvasti haet-
tavana omakotitontteja noin 130 kappaletta. Näiden lisäksi 
kaupungilla on luovutettavien omakotitonttien varannossa 
noin 70 omakotitonttia. Kaupungin omistama omakotitont-
tivaranto vastaa noin neljän vuoden kysyntätarvetta, jos 
kysyntä jatkuu ennallaan. 
 Kerros- ja rivitaloille kaavoitettua varantoa oli kaupungin 
omistuksessa vuoden 2016 lopussa yhteensä noin 125 000 
km2, mikä jakautui 80 000 km2 kerrostaloille ja 45 000 km2 
rivitaloille. Vuosittaiseen luovutustavoitteeseen suhteutettu-
na rivi- ja kerrostalotontteja on noin 3–4 vuoden tarpeisiin. 
 Kaupungin omistamien tonttien lisäksi asemakaavoissa on 
runsaasti yksityisomistuksessa olevaa rakentamatonta kerros-, 
rivi- ja omakotitontti varantoa. Uusien kerrostalo-, rivitalo- ja 
omakotitonttien kaavoittamista jatketaan eri puolille kaupunkia 
laadukkaan ja riittävän kattavan tontti tarjonnan takaamiseksi. 

Maankäyttöinsinööri 
Suvi Panschin 
Turun Kiinteistöliikelaitos

 Varsinais-Suomen taajamien maankäytön, 
 palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaava

Maakuntavaltuusto päätti kokouksessaan 10.6.2013 käynnistää 
Varsinais-Suomen taajamien maankäytön, palveluiden sekä 
liikenteen vaihemaakuntakaavan laatimisen. Kaava-alue kattaa 
kokoko Varsinais-Suomen. Vaihemaakuntakaavassa käsitellään:
• keskusten ja taajamien maankäyttöä, erityisesti 
 Turun kaupunkiseudulla rakennemallityöhön tukeutuen,
• vähittäiskaupan suuryksiköiden mitoitus ja sijoittuminen 
 tarkistetun maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti sekä
• liikenneverkon kehittämistarpeet maakunnan 
 liikennejärjestelmätyön perusteella.

Taajamien kehittäminen, seudullisesti merkittävät kaupan pal-
velut ja alueemme kehitystä vauhdittavat liikenteelliset ratkaisut 
ovat kaavatyön keskeisiä kysymyksiä. Luonnosvaiheessa haettiin 
palautetta kaavaratkaisun perusperiaatteista, jotka ovat voimas-
sa olevaa maakuntakaavaa strategisempia ja perustuvat mm. 
Turun kaupunkiseudun hyväksytyssä rakennemallissa ja liikenne-
järjestelmäsuunnitelmassa sovellettuun vyöhykeajatteluun
 Valmisteilla olevat, mm. vähittäiskaupan suuryksiköiden 
kaavoitusta koskevat maankäyttö- ja rakennuslain muutokset 
ovat viivästyttäneet vaihemaakuntakaavaehdotuksen käsittelyä. 
Ehdotus on valmisteltu tulevat muutokset huomioiden, mutta se 
voidaan lähettää lausunnoille vasta lakimuutosten tultua 
keväällä voimaan.

 Nähtäville kaavaehdotus asetetaan lausuntokierroksen 
jälkeen, jolloin kaikilla osallisilla on mahdollisuus jättää muistutus 
kaavaratkaisusta. Tavoitteena on edelleen, että maakuntakaava 
tulee voimaan maakuntavaltuuston hyväksymispäätöksellä vuo-
den 2017 lopussa. Mahdolliset valitukset käsitellään ympäristö-
ministeriön sijaan hallinto-oikeuksissa.

 Varsinais-Suomen luonnonarvojen 
 ja -varojen vaihemaakuntakaava

Maakuntavaltuusto päätti 7.11.2015 luonnonarvojen ja -varo-
jen vaihemaakuntakaavan aloittamisesta. Luonnonarvojen ja 
-varojen vaihemaakuntakaavan laatimistarve liittyy erityisesti 
biotalouden ja kiertotalouden aiheuttamien alueellisten luonnon-
varojen käytön lisääntymiseen sekä luonnon virkistyksellisten ja 
suojelullisten arvojen yhteensovittamiseen. Keskeisiä muutoksia 
aiheuttavat myös kansalliset lainsäädännölliset muutokset jäte-
huoltosektorilla sekä EU:n tavoitteet kiertotalouteen siirtymises-
sä. Kaavan valmisteluvaiheen kuuleminen on syksyllä 2017.

Suunnittelujohtaja 
Heikki Saarento 
Varsinais-Suomen liitto

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

Maakuntakaavaa tarkistavat 
vaihemaakuntakaavat 
etenevät

Kaavoituksen eri tasot

1.

2.Valtakunnalliset 
alueidenkäyttötavoitteet (VAT) 
Valtioneuvosto hyväksyy

MAAKUNTAKAAVA
Maakunnan liitto laatii ja 
maakuntavaltuusto hyväksyy

YLEISKAAVA
Kunta laatii ja hyväksyy

ASEMAKAAVA
Kunta laatii ja hyväksyy

Kaikki voimassa olevat (v. 1997 alk.) ja vireillä olevat kaavat osoitteessa 

www.turku.fi /kaavahaku 

Pää-
kirjoi-
tus. Paula Keskikastari

vs. kaavoituspäällikkö
stf. planläggningschef
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Turussa on meneillään positiivinen rakennemuutos
VUOSITTAINEN VÄESTÖNKASVU on viime vuosina ollut ennakoitua suurempaa ja lähitulevaisuudessa työpaikkojen 
määrä kasvaa vahvasti mm. telakan hyvän tilanteen johdosta. Uudet työntekijät tarvitsevat asuntoja ja palveluja. 
Suunniteltavaa on paljon.
 Tässä kaavoituskatsauksesta voit tutustua tuleviin ja käynnissä oleviin kaavoituskohteisiin. Esittelyt ovat lyhyitä sillä 
kohteita on paljon. Kaikkien käynnissä olevien kaavoituskohteiden tiedot löytyvät kaupungin verkkosivuilta osoitteista 
opaskartta.turku.fi  ja www.turku.fi /kaavahaku. 
 Tällä hetkellä laajimmat yksittäiset kaavoituskohteet ovat keskustan länsipuolella ns. Linnakaupungin alueella 
sekä Skanssissa, näiden lisäksi asumisen alueet täydentyvät eri puolilla kaupunkia. Keskusta-asuminen on haluttua 
ja keskustassa onkin käynnissä lukumääräisesti eniten kaavamuutoksia. Vaikka kasvu painottuu keskustaan, 
kaupunki huolehtii monipuolisista asumismahdollisuuksista kaavoittamalla saarille ja pohjoiseen Turkuun alueita myös 
pientaloasumiselle. 

ENNAKOITUA POSITIIVISEMPI väestönkasvu näkyy myös kaavoituksessa. Väestönkasvun lisäksi asumisväljyys 
kasvaa ja myös siksi tarvitaan uusia asuinneliöitä. Kaavoitusaloitteita tehdään jatkuvasti ja niinpä kaavoitukseen jätetty 
aloite joutuu ensin odottamaan pääsyä kaavojen valmistelulistalle. Yleis- ja asemakaavoitusohjelma vuodelle 2017 
on hyväksytty kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnassa joulukuussa 2016 ja siihen on kirjattu yhteensä 132 
valmisteltavaa kaavaa ja strategista maankäytön hanketta.
 Kaavan laatiminen on pitkä prosessi ja siihen liittyy monia lakisääteisiä vaiheita. Kaavoitus on vuorovaikutteisesta 
ja osallistavaa, suuresta osasta kaavoja järjestetään myös yleisötilaisuuksia. Turussa rakennetaan paljon jo nyt. 
Tulevaisuuden rakennuskohteet ovat kuitenkin vielä kaavoittajan työpöydällä tai tulossa sinne. Näistä kohteista 
kerromme seuraavilla sivuilla. 

Positiv strukturomvandling pågår i Åbo
DEN ÅRLIGA BEFOLKNINGSÖKNINGEN har under de senaste åren varit större än väntat, och inom den närmaste 
framtiden kommer antalet arbetsplatser att öka kraftigt bland annat tack vare den goda situationen inom varvsindustrin. 
Nya arbetstagare behöver bostäder och tjänster. Det fi nns mycket att planera.
  I denna planläggningsöversikt kan du bekanta dig med kommande och redan påbörjade planläggningsobjekt. 
Presentationerna är korta på grund av det stora antalet objekt. Uppgifter om alla planläggningsobjekt som påbörjats fi nns 
på adresserna opaskartta.turku.fi /IMS/sv/Map och www.turku.fi /kaavahaku (på fi nska).
  För tillfället ligger de största enskilda planläggningsobjekten väster om centrum i den s.k. Slottsstaden och i Skansen. 
Förutom dessa kompletteras bostadsområden på olika håll i staden. Det är populärt att bo i centrum, och därför görs 
största delen av planändringarna just i centrum. Trots att största delen av tillväxten sker i centrum, sörjer staden för 
mångsidiga boendemöjligheter genom att planlägga områden också för småhusboende på öar och i norra Åbo. 
 
DEN POSITIVA befolkningsökningen syns också i planläggningen. Förutom befolkningen ökar också boenderymligheten, 
vilket ytterligare bidrar till att nya kvadratmetrar behövs för boendet. Planläggningsinitiativ läggs fram hela tiden, och därför 
måste ett initiativ som lämnats till planläggningen först vänta på att bli upptagen på listan över detaljplaner som ska beredas. 
General- och detaljplaneprogrammet för 2017 har godkänts av stadsplanerings- och miljönämnden i december 2016. 
Sammanlagt 132 detaljplaner som ska beredas och projekt för strategisk markanvändning fi nns inskrivna i programmet.
  Att utarbeta en detaljplan är en lång process som består av fl era lagstadgade skeden. Planläggningen är interaktivt 
och bygger på delaktighet, invånarmöten ordnas i anslutning till en stor del av planerna. Det byggs en hel del i Åbo redan 
i nuläget. De framtida byggobjekten ligger dock ännu på planläggarens arbetsbord, eller är på väg dit. På följande sidor 
berättar vi närmare om dessa objekt.

Arvio asumiseen varattujen 
tonttien riittävyydestä
VALTION JA TURUN SEUDUN KUNTIEN VÄLISELLÄ 
maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimuksel-
la edistetään alueen kasvua asuntotuotantoa tukevalla 
integroidulla kaupunkikehityksellä. Sopimuksen mukaan 
Turun kaupunki on sitoutunut sopimuskaudella 2016–2019 
tuottamaan 4 590 asuntoa.
 Kaupungin väkiluku kasvaa jo kymmenettä vuotta pe-
räkkäin niin, että jokaisen vuoden kasvu on edellistä nope-
ampaa. Väkiluvun kasvun ja elinkeinoelämän myönteisen 
kehityksen takia myös rakentaminen on Turussa ennätys-
vauhdissa. Vuoden 2016 lokakuun loppuun mennessä oli 
jo myönnetty lupa useammalle asunnolle kuin kertaakaan 
edellisen kymmenen vuoden aikana. Vuoden 2016 loka-
kuuhun mennessä myönnettiin lupa jo 2 182 asunnolle, kun 
vuonna 2011 myönnettiin lupa 1 140 asunnolle. 
 Tällä hetkellä voimassa olevat asemakaavat mahdollis-
tavat 715 000 kerrosneliön rakentamisen yhteensä 14 300 
uudelle asukkaalle. Vireillä olevilla kaavoilla mahdollistetaan 
asuminen 22 700 asukkaalle ja lähivuosikymmenille täh-
täävissä kaupunkisuunnittelun ja -kehittämisen ohjelmissa 
varaudutaan noin 28 700 uuteen asukkaaseen. Yhteensä 
voimassa ja vireillä olevilla asema kaavoilla sekä tulevilla 
kaupunkisuunnittelun kohteilla mahdollistetaan 3,2 miljoo-
naa kerrosneliötä lähes 65 000 asukkaalle.
 Asemakaavoitetut, rakentamattomat tontit muodostavat 
kaupungin tonttivarannon. Kaupungilla on jatkuvasti haet-
tavana omakotitontteja noin 130 kappaletta. Näiden lisäksi 
kaupungilla on luovutettavien omakotitonttien varannossa 
noin 70 omakotitonttia. Kaupungin omistama omakotitont-
tivaranto vastaa noin neljän vuoden kysyntätarvetta, jos 
kysyntä jatkuu ennallaan. 
 Kerros- ja rivitaloille kaavoitettua varantoa oli kaupungin 
omistuksessa vuoden 2016 lopussa yhteensä noin 125 000 
km2, mikä jakautui 80 000 km2 kerrostaloille ja 45 000 km2 
rivitaloille. Vuosittaiseen luovutustavoitteeseen suhteutettu-
na rivi- ja kerrostalotontteja on noin 3–4 vuoden tarpeisiin. 
 Kaupungin omistamien tonttien lisäksi asemakaavoissa on 
runsaasti yksityisomistuksessa olevaa rakentamatonta kerros-, 
rivi- ja omakotitontti varantoa. Uusien kerrostalo-, rivitalo- ja 
omakotitonttien kaavoittamista jatketaan eri puolille kaupunkia 
laadukkaan ja riittävän kattavan tontti tarjonnan takaamiseksi. 

Maankäyttöinsinööri 
Suvi Panschin 
Turun Kiinteistöliikelaitos

 Varsinais-Suomen taajamien maankäytön, 
 palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaava

Maakuntavaltuusto päätti kokouksessaan 10.6.2013 käynnistää 
Varsinais-Suomen taajamien maankäytön, palveluiden sekä 
liikenteen vaihemaakuntakaavan laatimisen. Kaava-alue kattaa 
kokoko Varsinais-Suomen. Vaihemaakuntakaavassa käsitellään:
• keskusten ja taajamien maankäyttöä, erityisesti 
 Turun kaupunkiseudulla rakennemallityöhön tukeutuen,
• vähittäiskaupan suuryksiköiden mitoitus ja sijoittuminen 
 tarkistetun maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti sekä
• liikenneverkon kehittämistarpeet maakunnan 
 liikennejärjestelmätyön perusteella.

Taajamien kehittäminen, seudullisesti merkittävät kaupan pal-
velut ja alueemme kehitystä vauhdittavat liikenteelliset ratkaisut 
ovat kaavatyön keskeisiä kysymyksiä. Luonnosvaiheessa haettiin 
palautetta kaavaratkaisun perusperiaatteista, jotka ovat voimas-
sa olevaa maakuntakaavaa strategisempia ja perustuvat mm. 
Turun kaupunkiseudun hyväksytyssä rakennemallissa ja liikenne-
järjestelmäsuunnitelmassa sovellettuun vyöhykeajatteluun
 Valmisteilla olevat, mm. vähittäiskaupan suuryksiköiden 
kaavoitusta koskevat maankäyttö- ja rakennuslain muutokset 
ovat viivästyttäneet vaihemaakuntakaavaehdotuksen käsittelyä. 
Ehdotus on valmisteltu tulevat muutokset huomioiden, mutta se 
voidaan lähettää lausunnoille vasta lakimuutosten tultua 
keväällä voimaan.

 Nähtäville kaavaehdotus asetetaan lausuntokierroksen 
jälkeen, jolloin kaikilla osallisilla on mahdollisuus jättää muistutus 
kaavaratkaisusta. Tavoitteena on edelleen, että maakuntakaava 
tulee voimaan maakuntavaltuuston hyväksymispäätöksellä vuo-
den 2017 lopussa. Mahdolliset valitukset käsitellään ympäristö-
ministeriön sijaan hallinto-oikeuksissa.

 Varsinais-Suomen luonnonarvojen 
 ja -varojen vaihemaakuntakaava

Maakuntavaltuusto päätti 7.11.2015 luonnonarvojen ja -varo-
jen vaihemaakuntakaavan aloittamisesta. Luonnonarvojen ja 
-varojen vaihemaakuntakaavan laatimistarve liittyy erityisesti 
biotalouden ja kiertotalouden aiheuttamien alueellisten luonnon-
varojen käytön lisääntymiseen sekä luonnon virkistyksellisten ja 
suojelullisten arvojen yhteensovittamiseen. Keskeisiä muutoksia 
aiheuttavat myös kansalliset lainsäädännölliset muutokset jäte-
huoltosektorilla sekä EU:n tavoitteet kiertotalouteen siirtymises-
sä. Kaavan valmisteluvaiheen kuuleminen on syksyllä 2017.

Suunnittelujohtaja 
Heikki Saarento 
Varsinais-Suomen liitto

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

Maakuntakaavaa tarkistavat 
vaihemaakuntakaavat 
etenevät

Kaavoituksen eri tasot

1.

2.Valtakunnalliset 
alueidenkäyttötavoitteet (VAT) 
Valtioneuvosto hyväksyy

MAAKUNTAKAAVA
Maakunnan liitto laatii ja 
maakuntavaltuusto hyväksyy

YLEISKAAVA
Kunta laatii ja hyväksyy

ASEMAKAAVA
Kunta laatii ja hyväksyy

Kaikki voimassa olevat (v. 1997 alk.) ja vireillä olevat kaavat osoitteessa 

www.turku.fi /kaavahaku 

Pää-
kirjoi-
tus. Paula Keskikastari

vs. kaavoituspäällikkö
stf. planläggningschef
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YLEIS-
KAAVOITUS

Maankäyttö- ja rakennuslain muutos eduskuntakäsittelyyn 
MIKÄ MUUTTUU KAAVOITUKSESSA?

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

www.turku.fi /sv/plansokning

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

1. Yleiskaava 2029
1/2009
Kaavoitusinsinööri Andrei Panschin
 Koko kaupunkia koskevan uuden yleiskaa-
van päämääränä on Turun aseman, vetovoiman 
ja kilpailukyvyn vahvistaminen. Yleiskaavan tavoi-
tevuosi on 2029, jolloin kaupunki täyttää 800 
vuotta. 
 Valmisteilla oleva uusi yleiskaava suuntaa 
kasvua pääasiassa keskustaan ja joukkolii-
kenteen pääreittien varsille kaupunginhallituk-
sen päätöksen mukaisesti (kaupunginhallitus 
23.11.2015 § 494). 
 Yleiskaavan pohjaksi on tehty useita taus-
taselvityksiä, kyselyjä sekä järjestetty yleisö-
tilaisuuksia. Valmistelusta voi jättää edelleen 
mielipiteitä. Jokaisella turkulaisella on mahdol-
lisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida 
kaavoituksen vaikutuksia, ja ilmaista mielipiteen-
sä asiasta kirjallisesti tai suullisesti. 
 Yleiskaavan luonnos valmistuu vuonna 2017. 
Luonnos työstetään lopulliseksi kaavaksi vuoden 
2018 aikana.

2. Turun lentoaseman 
ja sen lähiympäristön 
osayleiskaava
4/2007 OAS
Kaavoitusarkkitehti Jani Eteläkoski
 Tarkoituksena on laatia oikeusvaikuttei-
nen osayleiskaava lentoaseman ympäristöön. 
Kokonaisuuteen kuuluu alueita sekä Turun että 
Ruskon kunnan puolella (Ruskon eteläosan 
osayleiskaava). Turku ja Rusko tekevät yhteis-
työtä yhtenäisen kokonaisuuden aikaansaami-
seksi. Turun osalta osayleiskaavan tärkeimmät 
tavoitteet ovat lentoaseman kehittäminen sekä 
uusien teollisuus- ja työpaikka-alueiden muodos-
taminen. Osayleiskaavaluonnos on hyväksytty 
ympäristö- ja kaavoituslautakunnassa sekä kau-
punginhallituksessa vuonna 2010. Tämän jälkeen 
hanke on odottanut erilaisia selvityksiä 
Pomponrahkan Natura-alueeseen liittyen. 
Kaavatyö jatkunee vuoden 2017 aikana. 

3. Maaria-Ilmaristen 
osayleiskaava
14/2007 OAS
Kaavoitusarkkitehti Jani Eteläkoski
 Turun ja Liedon yhteisellä, oikeusvaikuttei-
sena laadittavalla osayleiskaavalla tarkastellaan 
Maarian altaan itäpuolen maankäyttöä. Tavoit-
teena on mm. kehittää Jäkärlän ja Ilmaristen 
taajamia ja osoittaa niiden yhteyteen uusia 
asuinalueita taajamien välialueen jäädessä vir-
kistysalueeksi. Osayleiskaavatyön kanssa rinnan 
valmistellaan ulkoilureittisuunnitelmaa, jonka 
avulla voidaan tarkemmin suunnitella virkistysalu-
eiden ja Maarian altaan kehittämistä. Tavoitteena 
on valmistella uusi osayleiskaavaluonnos kevään 
2017 aikana.
 

1.

4.

5.
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4. Hirvensalon 
osayleiskaavan 
täydennys
13/2007 OAS
Yleiskaavainsinööri Olavi Ahola
Liikennesuunnitteluinsinööri Juha Jokela
  Hirvensaloon pyritään osoittamaan pitkän 
tähtäyksen aluevaraukset n. 15 000 uudelle 
asukkaalle Turun kaupunkiseudun rakenne-
mallin mukaisesti sekä varaudutaan uuteen 
Uittamonsiltaan ja kevyen liikenteen yhteyteen 
Lauttarannasta Korppolaismäkeen.

 

HALLITUS ESITTÄÄ maankäyttö- ja rakennuslain muuttamista 
(HE 251/2016 vp). Esityksen tavoitteena on selkeyttää ja jousta-
voittaa asemakaava-alueiden ulkopuolisten alueiden maan-
käytön suunnittelua ja rakentamisen ohjaamista sekä lisätä 
yleiskaavan käyttöä suoraan rakentamista ohjaavana kaavana. 
Tavoitteena on myös asemakaavoituksen joustavoittaminen. 
Erityisesti halutaan lisätä elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä 
kaupan kehittämisessä ja edistää toimivan kilpailun kehittymis-
tä. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.4.2017.
 Jatkossa yleiskaavaa olisi mahdollista käyttää kyläalueilla 
nykyistä laajemmin rakennusluvan perusteena. Yleiskaavan 
perusteella kyläalueilla voitaisiin rakentaa omakoti- ja parita-
lojen lisäksi myös muuta pienimuotoista asuinrakentamista 
sekä mittakaavaltaan ja ympäristövaikutuksiltaan maaseudulle 
soveltuvaa työpaikka- ja palvelurakentamista. Ranta-alueilla 
loma-asutusta koskeva yleiskaava voitaisiin olemassa olevilla 
kyläalueilla laatia jatkossa joustavammin. Kyläalueilla ei vaadit-
taisi ranta-alueille riittävää yhtenäistä rakentamatonta aluetta, 
kunhan virkistykseen soveltuvia alueita muutoin osoitettaisiin 
riittävästi.

Lainmuutoksella mahdollistettaisiin asemakaavan 
laatiminen vaiheittain

Asemakaavamuutos voitaisiin laatia vaiheittain siten, että vain 
tiettyä kaavan osakokonaisuutta muutettaisiin. Osakokonai-
suuksia voisivat olla esim. käyttötarkoitusten muutokset, raken-
nusoikeuden korottaminen tai useiden pienialaisten asemakaa-
vojen suunnitteluperiaatteiden yhtenäistäminen tietyn teeman 
osalta. Lisäksi mahdollistettaisiin asemakaavan laatiminen tai 

muuttaminen perustellusta syystä ilman yleiskaavan ohjausvai-
kutusta alueilla, joilla yleiskaava on ilmeisen vanhentunut. 
 Esityksen mukaan asemakaavan hyväksymiseen liittyvän 
päätösvallan siirto olisi mahdollista jatkossa myös vaikutuk-
siltaan merkittävien asemakaavojen kohdalla kaupunginhalli-
tukselle tai lautakunnalle. Vaikutuksiltaan vähäisten kaavojen 
kohdalla voitaisiin luopua osallistumis- ja arviointisuunnitelman 
laatimisesta.

Vähittäiskaupan suuryksiköiden enimmäiskokoa 
kasvatettaisiin

Esityksessä ehdotetaan vähittäiskaupan suuryksikön kokoraja 
nostettavaksi 2 000 kerrosneliömetristä 4 000 kerrosneliö-
metriin sekä poistettavaksi velvoite osoittaa maakuntakaavan 
keskustatoimintojen alueella vähittäiskaupan suuryksiköiden 
enimmäismitoitus. Kaupan laatua ei tarvitsisi ottaa huomioon 
sijoitettaessa vähittäiskaupan suuryksikkö muualle kuin 
keskusta-alueelle. Ensisijainen sijaintipaikka olisi edelleen 
keskusta-alue. Suuryksikkö voitaisiin sijoittaa myös muualle 
edellyttäen, että kaupan palvelujen saavutettavuus otetaan 
huomioon sijoituksen perusteena
 ELY-keskusten ohjaustehtävä koskien kuntien alueidenkäy-
tön suunnittelussa ja rakennustoimen järjestämisessä poistuisi 
ja niiden valitusoikeus rajattaisiin valtakunnallisesti ja maa-
kunnallisesti merkittäviin asioihin. Myös kaavoitusta koskevien 
viranomaisneuvottelujen määrää vähennettäisiin.

Ympäristölakimies
Nina Mattila, Turun kaupungin ympäristötoimiala

5. Satava-Kakskerran 
osayleiskaava
10/2013 OAS
Yleiskaavainsinööri Olavi Ahola
 Osayleiskaavaa koskevat tavoitteet olivat 
kaupunginhallituksen käsittelyssä alkuvuonna 
2016. Tavoitteiden pohjalta laaditaan osayleis-
kaavaluonnos vuoden 2017 aikana. Luonnok-
sen lähtökohtia esitellään yleisötilaisuudessa 
2.3.2017.

LISÄTIETOJA: 
www.turku.fi /yleiskaavoitus

Lisätietoja koko 
kaupungin yleiskaavasta 
www.turku.fi /yleiskaava2029 

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

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

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

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

Kaavanimen yhteydessä 
käytettävät lyhenteet:
20/2014 =  Kaavatunnus
OAS  =  Osallistumis- ja arviointi suunnitelma 
  on laadittu ja kaava löytyy 
  kaavahausta 
KLS = Edellyttää sopimusta kaavan 
  laatimisesta yksityisen 
  maanomistajan kanssa
MKS =  Edellyttää maankäyttösopimuksen 
  laadintaa yksityisen maanomistajan 
  kanssa

ASEMA  KAAVOITUS
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Pohjoiset
Norra stadsdelarna

Luoteiset
Nordvästra stadsdelarna

1. VAHDONTIEN LIIKEKESKUS
Köpcentrumet vid Vahtovägen 
(6/2017, KLS, MKS)
Kaavoitusarkkitehti Jani Eteläkoski
Liikennesuunnitteluinsinööri Eero Paavola
 Asemakaavanmuutoksen tarkoitus on liittää 
nykyisen kauppakeskuksen vieressä olevasta 
pienestä virkistysalueesta osa kauppakeskuksen 
elinkeinotonttiin. Virkistysalueella olevan mäen 
poistamisella voidaan luoda yhtenäinen elinkei-
noalue yli kuntarajan. 
 Syftet med detaljplaneändringen är att 
ansluta en del av det lilla rekreationsområdet 
intill det nuvarande köpcentrumet till köpcentru-
mets företagstomt. Genom att avlägsna backen 
som fi nns i rekreationsområdet kan ett enhetligt 
näringsområde skapas över kommungränsen.

2. RYDÖNTIE 20
Rytövägen 20 
(9/2016, OAS, KLS, MKS)
Kaavoitusarkkitehti Jani Eteläkoski
Liikennesuunnitteluinsinööri Eero Paavola
 Tavoitteena on mahdollistaa lisärakentami-
nen tontilla yritystoiminnan kehittämiseksi. 
 Meningen är att ge möjligheter till tillbyggnad 
på tomten för att utveckla företagsverksamheten. 

3. MUSTASUO
Svartkärret (34/2009, OAS, MKS)
Kaavoitusarkkitehti Jani Eteläkoski
Liikennesuunnitteluinsinööri Eero Paavola
 Yritystoiminnan ja uusien työpaikkojen lisää-
miseksi Saramäen ja Lentokentän kaupungino-
siin suunnitellaan kaupungin aloitteesta uusia 
teollisuus- ja toimitilakortteleita. 
 För att öka företagsverksamheten och skapa 
nya arbetsplatser planeras på initiativ av staden 
nya kvarter för industri- och verksamhetslokaler i 
stadsdelarna Starrbacka och Flygfältet.

1. PITKÄMÄEN LIIKEKESKUS
Långbacka köpcentrum (33/2006, OAS, MKS)
Kaavoitusarkkitehti Tero Lehtonen
 Naantalin pikatien varteen suunnitellaan lisää 
kaupallisia tiloja sekä uutta kerrostaloaluetta noin 
700 asukkaalle. Tavoitteena on asettaa kaava-
ehdotus nähtäville vuoden 2017 aikana ja viedä 
se kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi kun 
maankäyttösopimus yksityisten maanomistajien 
kanssa on solmittu.
 På området längs Nådendals snabbväg 
planeras ytterligare kommersiella lokaler och 
ett nytt område med fl ervåningshus för cirka 
700 invånare. Meningen är att planförslaget ska 
framläggas offentligt 2017 och framläggas för 
godkännande i stadsfullmäktige, då markan-
vändningsavtalet med de privata markägarna har 
undertecknats.

2. KULOISTENNIITTY
Kuloistenniitty (10/2016, OAS)
Kaavoitusarkkitehti Anna-Leena Jokitalo
Liikennesuunnitteluinsinööri Eero Paavola
 Kaavoituksella tutkitaan yhteistyössä Raision 
kaupungin kanssa mahdollisuutta rakentaa ka-
tuyhteys Kuloistentien päästä Satakunnantielle. 
Raision puolelle tehdään yhtäaikaisesti saman-
nimistä kaavaa. Kaavamuutoksen yhteydessä 
tarkastellaan katuun liittyvien alueiden mahdollis-
ta täydennyskaavoittamista myös Turun puolella.
 I planläggningen undersöks i samarbete 
med Reso stad möjligheterna att bygga en 
gatuförbindelse från ändan av Kuloistentie till 
Satakuntavägen. I Reso utarbetas samtidigt en 
plan med samma namn. I samband med plan-
ändringen granskas en eventuell kompletterande 
planläggning av områden som hör till gatan 
också på Åbos sida.

4. MITTUMAARIN KAUPPA
Butiken vid Midsommarvägen 
(30/2016, OAS)
Kaavoitusarkkitehti Jani Eteläkoski
Liikennesuunnitteluinsinööri Eero Paavola
 Asemakaavanmuutoksella on tarkoitus 
muuttaa suojaviheraluetta elinkeinotoimintaan 
sopivaksi korttelialueeksi. Alueelle halutaan 
toteuttaa päivittäistavarakauppa sekä poltto-
aineen jakelupiste. 
 Avsikten med detaljplaneändringen är att 
ändra skyddsgrönområdet till ett kvartersom-
råde för näringsverksamhet. Meningen är att 
bygga en dagligvaruaffär och en bränslestation 
i området.

5. PYHÄN MARIAN TIEN JATKE
Förlängningen av Sankta Marias väg 
(8/2017, OAS)
Kaavoitusarkkitehti Päivi Siponen
Liikennesuunnitteluinsinööri Eero Paavola
 Moottoritien eri puolilla sijaitsevat Jäkär-
län ja Yli-Maarian asuinalueet yhdistetään 
jatkamalla Pyhän Marian tietä uuden Kosken-
nurmenkadun kautta Auvaismäentielle. Uusi 
katuyhteys mahdollistaa bussipalvelujen järjes-
tämisen asuinalueiden välillä. Tavoitteena on 
valmistella kaava lautakuntakäsittelyyn vuoden 
2017 aikana.
 Bostadsområdena Jäkärlä och Övre S:t 
Marie som ligger på varsin sida av motorvägen 
sammanslås genom en förlängning av Sankta 
Marias väg via den nya Koskennurmigatan till 
Auvaismäkivägen. Den nya gatuförbindelsen 
gör det möjligt att ordna busstjänster mellan 
bostadsområdena. Målet är att planen bereds 
för behandling i nämnden under 2017.

6. JÄKÄRLÄ – 
ARKEOLOGINKATU
Jäkärlä – Arkeologgatan
Kaavoitusarkkitehti 
Anna-Leena Jokitalo
Liikennesuunnittelu insinööri 
Eero Paavola
 Asemakaavamuutoksella 
tutkitaan Jäkärlän täydentämis-
tä. Joitakin alueen toimintoja 
siirtynee Yli-Maariaan valmistu-
van yhtenäiskoulun yhteyteen, 
mistä johtuen Arkeologin- ja 
Merovinki kadun alueiden 
käyttötarkoituksia tarkastellaan 
uudelleen.
 I detaljplaneändringen 
undersöks möjligheterna att 
komplettera Jäkärlä. En del av 
funktionerna på området torde 
anslutas till den enhetsskola 
som ska byggas i Övre S:t Ma-
rie, och därför ska användnings-
ändamålet för områdena längs 
Arkeologgatan och Merovinger-
gatan granskas.

7. JÄKÄRLÄN KAILA
Kaila i Jäkärlä 
(3/2010, OAS, MKS)
Kaavoitusarkkitehti Jani Eteläkoski
Liikennesuunnitteluinsinööri Eero Paavola
 Tavoitteena on lisätä kaupungin omakotitont-
titarjontaa tukeutuen Jäkärlän taajamaan ja sen 
palveluihin. 
 Meningen är att med stöd av tätbebyggelsen 
och servicen i Jäkärlä öka stadens utbud av egna-
hemstomter. 

2.

Läntiset
Västra stadsdelarna

1. BLUE INDUSTRY PARK 
Blue Industry Park
Kaupunkisuunnittelujohtaja Timo Hintsanen
Kaavoitusarkkitehti Nella Karhulahti
 Pernoon suunnitellaan meri- ja metalliteolli-
suuteen keskittyvää tuotannollista yritysaluetta.
Vuonna 2017 tehdään telakan pohjoisosaan kaa-
vamuutos, joka mahdollistaa telakkaa paremmin 
palvelevan liittymän suunnittelun ja rakentamisen 
E18 Turun kehätien parantamishankkeen yhtey-
dessä. Lisäksi tehdään tarvittavia esiselvityksiä 
suunnittelun lähtötiedoiksi. 
 I Perno planeras ett område för produktions-
företag med inriktning på sjöfarts- och metall-
industri. År 2017 görs en planändring för norra 
delen av varvet som gör det möjligt att planlägga 
och bygga en anslutning som bättre betjänar 
varvet i samband med ombyggnaden av E18 
Åbo ringväg. Dessutom görs nödvändiga förut-

1.

redningar som ska ge grundläggande uppgifter 
för planeringen.

2. PERNON KOULU
Skolan i Perno (18/2014, OAS)
Kaavoitusarkkitehti Salla Leino
 Asemakaavanmuutoksen tavoitteena on 
löytää uusi käyttötarkoitus Pernon koulutontille. 
Uudisrakentamisen lisäksi koulurakennuksen 
tai sen osien säilyttämistä tutkitaan. Vuonna 
2017 tehdään selvityksiä alueelle ja valmistel-
laan kaavaluonnos.
 Ändringen av detaljplanen syftar till att ta 
fram ett nytt användningsändamål för skoltom-
ten i Perno. Utöver nybyggnad undersöks om 
skolbyggnaden eller delar av den kan bevaras. 
År 2017 kommer utredningar att göras i områ-
det och ett planutkast att beredas.

8. PAATTISTEN LAAJENNUS
Utvidgning av Patis (MKS)
Kaavoitusarkkitehti Jani Eteläkoski
Liikennesuunnitteluinsinööri Eero Paavola
 Tavoitteena on lisätä kaupungin omakotitont-
titarjontaa tukeutuen Paattisten taajamaan ja sen 
palveluihin. Kaavoitus käynnistetään vuoden 2017 
aikana, jolloin myös kaavan aluerajaus määritellään 
tarkemmin.
 Meningen är att med stöd av tätbebyggelsen 
och servicen i Patis öka stadens utbud av egna-
hemstomter. Planläggningen påbörjas 2017 och 
då kommer också avgränsningen av området att 
fastställas noggrannare.

3. PRYSSINKUJA
Pryssgränden
Kaavoitusarkkitehti Anna-Leena Jokitalo
Liikennesuunnitteluinsinööri Harry Jaakkola
 Tutkitaan alueen muuttamista asuinkerrostalo-
jen alueeksi.
 Undersöks möjligheterna att ändra området till 
ett område för fl ervåningshus.

4. NUPPULANTIE 40
Nuppulavägen 40 (KLS, OAS, MKS)
Kaavoitusarkkitehti Anna-Leena Jokitalo
Liikennesuunnitteluinsinööri Harry Jaakkola
 Asemakaavamuutoksella tutkitaan liiketontin 
muuttamista kerrostalotontiksi. Kaavamuutos-
alue on osa Turun kaupunkiseudun rakennemalli 
2035:n mukaista kehitettävän, toiminnoiltaan se-
koittuneen kaupunkiympäristön aluetta Satakun-
nantien varrella. 
 I detaljplaneändringen undersöks om affär-
stomten kan ändras till en tomt för fl ervåningshus. 
Det område som omfattas av planändringen är 
en del av stadsmiljöområdet med blandade funk-
tioner som ska utvecklas. Området är beläget vid 
Satakuntavägen och är förenligt med strukturmo-
dellen för Åbo stadsregion 2035.

5. KASTUN KOULU
Skolan i Kastu (23/2016) 
Kaavoitusarkkitehti Thomas Hagström
 Koulutoiminnan loputtua tutkitaan koulun 
tontin uusiokäyttömahdollisuuksia. Osalle muuto-
salueen tonttia suunnitellaan kaupungin päiväkotia 
ja osalle asuinrakennuksia. Vuoden 2017 aikana 
on tarkoitus valmistella kaavaluonnos. 
 Skolverksamheten har upphört, och därför 
undersöks nya användningsmöjligheter för tom-
ten. På en del av tomten på området som ändras 
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Pohjoiset
Norra stadsdelarna

Luoteiset
Nordvästra stadsdelarna

1. VAHDONTIEN LIIKEKESKUS
Köpcentrumet vid Vahtovägen 
(6/2017, KLS, MKS)
Kaavoitusarkkitehti Jani Eteläkoski
Liikennesuunnitteluinsinööri Eero Paavola
 Asemakaavanmuutoksen tarkoitus on liittää 
nykyisen kauppakeskuksen vieressä olevasta 
pienestä virkistysalueesta osa kauppakeskuksen 
elinkeinotonttiin. Virkistysalueella olevan mäen 
poistamisella voidaan luoda yhtenäinen elinkei-
noalue yli kuntarajan. 
 Syftet med detaljplaneändringen är att 
ansluta en del av det lilla rekreationsområdet 
intill det nuvarande köpcentrumet till köpcentru-
mets företagstomt. Genom att avlägsna backen 
som fi nns i rekreationsområdet kan ett enhetligt 
näringsområde skapas över kommungränsen.

2. RYDÖNTIE 20
Rytövägen 20 
(9/2016, OAS, KLS, MKS)
Kaavoitusarkkitehti Jani Eteläkoski
Liikennesuunnitteluinsinööri Eero Paavola
 Tavoitteena on mahdollistaa lisärakentami-
nen tontilla yritystoiminnan kehittämiseksi. 
 Meningen är att ge möjligheter till tillbyggnad 
på tomten för att utveckla företagsverksamheten. 

3. MUSTASUO
Svartkärret (34/2009, OAS, MKS)
Kaavoitusarkkitehti Jani Eteläkoski
Liikennesuunnitteluinsinööri Eero Paavola
 Yritystoiminnan ja uusien työpaikkojen lisää-
miseksi Saramäen ja Lentokentän kaupungino-
siin suunnitellaan kaupungin aloitteesta uusia 
teollisuus- ja toimitilakortteleita. 
 För att öka företagsverksamheten och skapa 
nya arbetsplatser planeras på initiativ av staden 
nya kvarter för industri- och verksamhetslokaler i 
stadsdelarna Starrbacka och Flygfältet.

1. PITKÄMÄEN LIIKEKESKUS
Långbacka köpcentrum (33/2006, OAS, MKS)
Kaavoitusarkkitehti Tero Lehtonen
 Naantalin pikatien varteen suunnitellaan lisää 
kaupallisia tiloja sekä uutta kerrostaloaluetta noin 
700 asukkaalle. Tavoitteena on asettaa kaava-
ehdotus nähtäville vuoden 2017 aikana ja viedä 
se kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi kun 
maankäyttösopimus yksityisten maanomistajien 
kanssa on solmittu.
 På området längs Nådendals snabbväg 
planeras ytterligare kommersiella lokaler och 
ett nytt område med fl ervåningshus för cirka 
700 invånare. Meningen är att planförslaget ska 
framläggas offentligt 2017 och framläggas för 
godkännande i stadsfullmäktige, då markan-
vändningsavtalet med de privata markägarna har 
undertecknats.

2. KULOISTENNIITTY
Kuloistenniitty (10/2016, OAS)
Kaavoitusarkkitehti Anna-Leena Jokitalo
Liikennesuunnitteluinsinööri Eero Paavola
 Kaavoituksella tutkitaan yhteistyössä Raision 
kaupungin kanssa mahdollisuutta rakentaa ka-
tuyhteys Kuloistentien päästä Satakunnantielle. 
Raision puolelle tehdään yhtäaikaisesti saman-
nimistä kaavaa. Kaavamuutoksen yhteydessä 
tarkastellaan katuun liittyvien alueiden mahdollis-
ta täydennyskaavoittamista myös Turun puolella.
 I planläggningen undersöks i samarbete 
med Reso stad möjligheterna att bygga en 
gatuförbindelse från ändan av Kuloistentie till 
Satakuntavägen. I Reso utarbetas samtidigt en 
plan med samma namn. I samband med plan-
ändringen granskas en eventuell kompletterande 
planläggning av områden som hör till gatan 
också på Åbos sida.

4. MITTUMAARIN KAUPPA
Butiken vid Midsommarvägen 
(30/2016, OAS)
Kaavoitusarkkitehti Jani Eteläkoski
Liikennesuunnitteluinsinööri Eero Paavola
 Asemakaavanmuutoksella on tarkoitus 
muuttaa suojaviheraluetta elinkeinotoimintaan 
sopivaksi korttelialueeksi. Alueelle halutaan 
toteuttaa päivittäistavarakauppa sekä poltto-
aineen jakelupiste. 
 Avsikten med detaljplaneändringen är att 
ändra skyddsgrönområdet till ett kvartersom-
råde för näringsverksamhet. Meningen är att 
bygga en dagligvaruaffär och en bränslestation 
i området.

5. PYHÄN MARIAN TIEN JATKE
Förlängningen av Sankta Marias väg 
(8/2017, OAS)
Kaavoitusarkkitehti Päivi Siponen
Liikennesuunnitteluinsinööri Eero Paavola
 Moottoritien eri puolilla sijaitsevat Jäkär-
län ja Yli-Maarian asuinalueet yhdistetään 
jatkamalla Pyhän Marian tietä uuden Kosken-
nurmenkadun kautta Auvaismäentielle. Uusi 
katuyhteys mahdollistaa bussipalvelujen järjes-
tämisen asuinalueiden välillä. Tavoitteena on 
valmistella kaava lautakuntakäsittelyyn vuoden 
2017 aikana.
 Bostadsområdena Jäkärlä och Övre S:t 
Marie som ligger på varsin sida av motorvägen 
sammanslås genom en förlängning av Sankta 
Marias väg via den nya Koskennurmigatan till 
Auvaismäkivägen. Den nya gatuförbindelsen 
gör det möjligt att ordna busstjänster mellan 
bostadsområdena. Målet är att planen bereds 
för behandling i nämnden under 2017.

6. JÄKÄRLÄ – 
ARKEOLOGINKATU
Jäkärlä – Arkeologgatan
Kaavoitusarkkitehti 
Anna-Leena Jokitalo
Liikennesuunnittelu insinööri 
Eero Paavola
 Asemakaavamuutoksella 
tutkitaan Jäkärlän täydentämis-
tä. Joitakin alueen toimintoja 
siirtynee Yli-Maariaan valmistu-
van yhtenäiskoulun yhteyteen, 
mistä johtuen Arkeologin- ja 
Merovinki kadun alueiden 
käyttötarkoituksia tarkastellaan 
uudelleen.
 I detaljplaneändringen 
undersöks möjligheterna att 
komplettera Jäkärlä. En del av 
funktionerna på området torde 
anslutas till den enhetsskola 
som ska byggas i Övre S:t Ma-
rie, och därför ska användnings-
ändamålet för områdena längs 
Arkeologgatan och Merovinger-
gatan granskas.

7. JÄKÄRLÄN KAILA
Kaila i Jäkärlä 
(3/2010, OAS, MKS)
Kaavoitusarkkitehti Jani Eteläkoski
Liikennesuunnitteluinsinööri Eero Paavola
 Tavoitteena on lisätä kaupungin omakotitont-
titarjontaa tukeutuen Jäkärlän taajamaan ja sen 
palveluihin. 
 Meningen är att med stöd av tätbebyggelsen 
och servicen i Jäkärlä öka stadens utbud av egna-
hemstomter. 

2.

Läntiset
Västra stadsdelarna

1. BLUE INDUSTRY PARK 
Blue Industry Park
Kaupunkisuunnittelujohtaja Timo Hintsanen
Kaavoitusarkkitehti Nella Karhulahti
 Pernoon suunnitellaan meri- ja metalliteolli-
suuteen keskittyvää tuotannollista yritysaluetta.
Vuonna 2017 tehdään telakan pohjoisosaan kaa-
vamuutos, joka mahdollistaa telakkaa paremmin 
palvelevan liittymän suunnittelun ja rakentamisen 
E18 Turun kehätien parantamishankkeen yhtey-
dessä. Lisäksi tehdään tarvittavia esiselvityksiä 
suunnittelun lähtötiedoiksi. 
 I Perno planeras ett område för produktions-
företag med inriktning på sjöfarts- och metall-
industri. År 2017 görs en planändring för norra 
delen av varvet som gör det möjligt att planlägga 
och bygga en anslutning som bättre betjänar 
varvet i samband med ombyggnaden av E18 
Åbo ringväg. Dessutom görs nödvändiga förut-

1.

redningar som ska ge grundläggande uppgifter 
för planeringen.

2. PERNON KOULU
Skolan i Perno (18/2014, OAS)
Kaavoitusarkkitehti Salla Leino
 Asemakaavanmuutoksen tavoitteena on 
löytää uusi käyttötarkoitus Pernon koulutontille. 
Uudisrakentamisen lisäksi koulurakennuksen 
tai sen osien säilyttämistä tutkitaan. Vuonna 
2017 tehdään selvityksiä alueelle ja valmistel-
laan kaavaluonnos.
 Ändringen av detaljplanen syftar till att ta 
fram ett nytt användningsändamål för skoltom-
ten i Perno. Utöver nybyggnad undersöks om 
skolbyggnaden eller delar av den kan bevaras. 
År 2017 kommer utredningar att göras i områ-
det och ett planutkast att beredas.

8. PAATTISTEN LAAJENNUS
Utvidgning av Patis (MKS)
Kaavoitusarkkitehti Jani Eteläkoski
Liikennesuunnitteluinsinööri Eero Paavola
 Tavoitteena on lisätä kaupungin omakotitont-
titarjontaa tukeutuen Paattisten taajamaan ja sen 
palveluihin. Kaavoitus käynnistetään vuoden 2017 
aikana, jolloin myös kaavan aluerajaus määritellään 
tarkemmin.
 Meningen är att med stöd av tätbebyggelsen 
och servicen i Patis öka stadens utbud av egna-
hemstomter. Planläggningen påbörjas 2017 och 
då kommer också avgränsningen av området att 
fastställas noggrannare.

3. PRYSSINKUJA
Pryssgränden
Kaavoitusarkkitehti Anna-Leena Jokitalo
Liikennesuunnitteluinsinööri Harry Jaakkola
 Tutkitaan alueen muuttamista asuinkerrostalo-
jen alueeksi.
 Undersöks möjligheterna att ändra området till 
ett område för fl ervåningshus.

4. NUPPULANTIE 40
Nuppulavägen 40 (KLS, OAS, MKS)
Kaavoitusarkkitehti Anna-Leena Jokitalo
Liikennesuunnitteluinsinööri Harry Jaakkola
 Asemakaavamuutoksella tutkitaan liiketontin 
muuttamista kerrostalotontiksi. Kaavamuutos-
alue on osa Turun kaupunkiseudun rakennemalli 
2035:n mukaista kehitettävän, toiminnoiltaan se-
koittuneen kaupunkiympäristön aluetta Satakun-
nantien varrella. 
 I detaljplaneändringen undersöks om affär-
stomten kan ändras till en tomt för fl ervåningshus. 
Det område som omfattas av planändringen är 
en del av stadsmiljöområdet med blandade funk-
tioner som ska utvecklas. Området är beläget vid 
Satakuntavägen och är förenligt med strukturmo-
dellen för Åbo stadsregion 2035.

5. KASTUN KOULU
Skolan i Kastu (23/2016) 
Kaavoitusarkkitehti Thomas Hagström
 Koulutoiminnan loputtua tutkitaan koulun 
tontin uusiokäyttömahdollisuuksia. Osalle muuto-
salueen tonttia suunnitellaan kaupungin päiväkotia 
ja osalle asuinrakennuksia. Vuoden 2017 aikana 
on tarkoitus valmistella kaavaluonnos. 
 Skolverksamheten har upphört, och därför 
undersöks nya användningsmöjligheter för tom-
ten. På en del av tomten på området som ändras 
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planerar staden ett daghem och på en del 
bostadsbyggnader. Meningen är att planutkastet 
bereds under 2017.

6. OSKARINKUJA
Oskarsgränd
Kaavoitusarkkitehti Thomas Hagström
Liikennesuunnitteluinsinööri Eero Paavola
 Kaavanmuutoksessa tutkitaan kolmen kort-
telin kehittämismahdollisuuksia. Kaavanmuutos 
tehdään kumppanuushankkeena, jonka osapuo-
let ovat Turun kaupunki, Peab Oy sekä yksityinen 
maanomistaja. Kaavoitus aloitetaan 2017. 
I planändringen undersöks möjligheterna att 
utveckla tre kvarter. Planändringen genomförs 
som partnerskapsprojekt mellan Åbo stad, Peab 
Oy och den privata markägaren. Planläggningen 
inleds 2017.

7. VIRUSMÄENTIE 65A
Virusmäkivägen 65A (26/2016, MKS)
Kaavoitusarkkitehti Thomas Hagström
 Asemakaavamuutoksella tutkitaan tontin ra-
kennusoikeuden nostamista nykyinen käyttötar-
koitus säilyttäen (asuinkerrostalojen ja rivitalojen 
korttelialue). Tavoitteena on, että kaavaehdotus 
etenee hyväksymiskäsittelyyn vuoden 2017 
aikana.
 I detaljplaneändringen undersöks om bygg-
rätten på tomten kan ökas utan att ändra det 
nuvarande ändamålet (kvartersområde för fl ervå-
ningshus och radhus). Målet är att planförslaget 
framskrider till godkännandebehandling under 
2017.

8. IMPIVAARAN TENNISKESKUS
Impivaara tenniscenter
Kaavoitusarkkitehti Salla Leino
 Kaavanmuutoksessa tutkitaan tenniskeskuk-
sen laajentamista, uusien ulkokenttien rakenta-
mista sekä pysäköinnin uudelleenjärjestämistä. 
Kaavoitus aloitetaan 2017. 
 I planändringen undersöks möjligheterna att 
utvidga tenniscentret, bygga nya utomhusplaner 
och omorganisera parkeringen. Planläggningen 
inleds 2017.

9. KÄRSÄMÄEN URHEILUPUISTO 
Idrottsparken i Kärsämäki (22/2013) 
Kaavoitusarkkitehti Thomas Hagström
 Kaupungin tavoitteena on kehittää Kärsä-
mäen urheilukenttää ja tutkia mahdollisuutta 
sijoittaa alueen eteläosaan uusi päiväkoti. TVT 
Asunnot Oy:n aloitteesta tutkitaan Savonke-
donkadun varrella sijaitsevien asuinrakennusten 
korvaamista uudisrakennuksilla. Tavoitteena on, 
että kaavaluonnos hyväksytään kuluvan vuoden 
aikana laadittavan kaavaehdotuksen pohjaksi.
 Staden strävar efter att utveckla idrottspla-
nen i Kärsämäki och undersöka möjligheterna att 
bygga ett nytt daghem på den södra delen av 
området. På initiativ av TVT Asunnot Oy under-
söks om bostadsbyggnaderna vid Savonketoga-
tan kan ersättas med nybyggnader. Meningen är 
att planutkastet godkänns och blir underlag för 
planförslaget som ska utarbetas i år.

10. HIIDENVARTTI
Kaavoitusarkkitehti Salla Leino
Liikennesuunnitteluinsinööri Eero Paavola
 Tutkitaan mahdollisuutta sijoittaa asumista 
teollisuustoimintojen alueelle.
 Undersöks möjligheterna att planlägga 
boende på området för industriverksamhet.

11. RUNOSMÄEN KYLÄTALO 
Runosbackens byhus
Kaavoitusarkkitehti Thomas Hagström
 Runosmäen koulun toiminnan loputtua 
tutkitaan koulun tontin uusiokäyttömahdollisuuk-
sia. Kaavoitustyön yhteydessä arvioidaan myös 
lähialueen muutostarpeita, jolloin tarvittaessa 
muutosaluettakin voidaan laajentaa. Kaavoitus 
aloitetaan 2017. 
 Verksamheten i Runosbackens skola har 
upphört och nu undersöks nya användnings-
möjligheter för skoltomten. I samband med 
planläggningsarbetet bedöms också behoven 
av förändringar inom närområdet. Vid behov 
kan planområdet utvidgas. Planläggningen 
inleds 2017.
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12. TIEMESTARI
Vägmästaren (7/2011, MKS)
Kaavoitusarkkitehti Thomas Hagström
 Asemakaavanmuutoksen tavoitteena on 
lisätä Runosmäen teollisuusalueen monipuolis-
ta käyttöä muuttamalla korttelialueet toimitila-
rakennusten korttelialueiksi ja liittämällä osia 
Varusmestarintien itä- ja länsipuolella olevista 
puistoalueista kortteleihin. Vuoden 2017 aikana 
on tarkoitus selvittää tuleeko kaavalla mahdol-
listaa myös lämpövoimalan sijoittamisen alueel-
le. Tavoitteena on, että kaavaehdotus etenee 
hyväksymiskäsittelyyn vuoden 2017 aikana.
 Syftet med detaljplaneändringen är att utöka 
den mångsidiga användningen av industriområ-

Itäiset
Östra stadsdelarna

1. POLTTOLAITOKSENKATU 
Brännverksgatan 13-15 (KLS, OAS ) 
Kaavoitusarkkitehti Sissi Qvickström
Liikennesuunnitteluinsinööri Eero Paavola
 Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n aloit-
teesta korttelin asemakaavaa muutetaan. Alueel-
la toimivan biokattilalaitoksen lisäksi suunnitellaan 
teollista- tai varastotoimintaa biopolttoaineen 
valmistusta ja varastointia varten. Asemakaava-
luonnos laaditaan vuoden 2017 aikana.
 På initiativ av Turun Seudun Energiantuotan-
to Oy ändras detaljplanen för kvarteret. Utöver 
biopannanläggningen som redan är verksam i 
området planläggs industri- eller lagerverksam-
het för tillverkning och lagring av biobränslen. 
Utkastet till detaljplanen utarbetas under 2017.

2. KOROINEN
Korois (8/2012, OAS, MKS)
Kaavoitusarkkitehti Christiane Eskolin
Liikennesuunnitteluinsinööri Eero Paavola
 Asemakaavamuutoksella luodaan edellytyk-
set uudisrakentamiselle, vahvistetaan jokivarren 
alueiden virkistyskäyttöä ja mahdollistetaan 
uuden kadun rakentaminen Markulantieltä Ha-
listensillalle. Kadusta syntyvä välikehän osa yh-
distetään nykyiseen Koroistenkaareen. Maarian 
Kirkkosilta jää jalankulun ja pyöräilyn käyttöön. 
Vuoden 2017 aikana valmistellaan alueen kaava-
luonnos lautakuntakäsittelyyn.
 Detaljplaneändringen syftar till att skapa 
förutsättningar för nybyggnad, öka användning-
en av områdena längs åstranden för rekreation 
och möjliggöra byggandet av en ny gata från 
Markulavägen till Hallis bro. Detta mellanområ-
de förenas med den nuvarande Koroisbågen. 
Kyrkobron i S:t Marie används för gång- och 
cykeltrafi k. Planutkastet för området bereds 2017 
för behandling i nämnden. 

3. TYYSSIJA
(34/2016, KLS, OAS, MKS)
Kaavoitusarkkitehti Nella Karhulahti
 Turun Ylioppilaskyläsäätiön aloitteesta 
tutkitaan opiskelija-asumisen ja siihen liittyvien 
palvelujen täydentämistä Ylioppilaskylän keskel-
le, nykyisen hallintorakennuksen alueelle. TYS 
järjestää suunnittelukilpailun alueesta. Kilpailun 
pohjalta laaditaan kaavaluonnos arviolta loppu-
vuonna 2017. 
 På initiativ av Studentbystiftelsen i Åbo 
(TYS) undersöks möjligheterna att komplettera 
studentbostäderna och därtill hörande tjänster 
mitt i Studentbyn i området där den nuvarande 
förvaltningsbyggnaden fi nns. TYS ordnar en 
planeringstävling om området. Utgående från 
tävlingen utarbetas ett planutkast uppskattnings-
vis i slutet av 2017.

4. PYHÄ KATARIINA
S:ta Katarina (22/2016, OAS)
Kaavasuunnittelija Jimi Antikainen
Liikennesuunnitteluinsinööri Eero Paavola
 Asemakaavanmuutoksella turvataan Pyhän 
Katariinan kirkon ympäristön kulttuurihistorialli-
sesti arvokkaan kyläkokonaisuuden säilyminen. 
Lisäksi tutkitaan mahdollisuutta pienimuotoiseen 
lisärakentamiseen. Nummenpakan koulun ja 
Katariinan koulun liikennejärjestelyjä pyritään 
kehittämään turvallisemmiksi ja käytännöllisem-
miksi. Tavoitteena on valmistella ehdotus vuoden 
2017 aikana.
 I detaljplaneändringen tryggas bevarandet 
av den kulturhistoriskt värdefulla byhelheten i 
området kring S:ta Katarina kyrka. Dessutom 
utreds möjligheten till småskalig kompletterande 
bebyggelse. Trafi karrangemangen vid skolorna 
Nummenpakan koulu och Katariinan koulu ut-
vecklas så att de blir säkrare och mer praktiska. 
Målet är att förslaget bereds under 2017.
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Alla planer som är i kraft (från 1997) och alla planläggningsprocesser kan studeras på webbadressen

www.turku.fi /sv/plansokning

det i Runosbac-
ken genom att 
ändra kvarter-
sområdena till 
kvartersområden 
för verksamhet-
sbyggnader och 
ansluta delar av par-
kområdena på den östra 
och västra sidan av Rustmästa-
revägen till kvarteren. Under 2017 utreds om 
planen också borde möjliggöra placeringen av 
ett nytt värmekraftverk på området. Målet är 
att planförslaget framskrider till godkännande-
behandling under 2017.

5. UHRIMÄKI 
Offerbacken (9/2010, OAS)
Kaavoitusarkkitehti Christiane Eskolin
Liikennesuunnitteluinsinööri Eero Paavola
 Kuraattorinpolun eteläpuolelle ja Halistentien 

länsipuolelle suunnitellaan uutta asumista. 
Samalla tarkennetaan alueen kaavamää-
räyksiä ja tarkastellaan liikenneyhteyksiä. 
Vuonna 2017 valmistellaan kaavaluonnos 
lautakuntakäsittelyyn.
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Keskusta
Centrum

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

Linnakaupunki (kohteet 1–4)
Slottsstaden (objekten 1–4)
Kaupunkia laajennetaan ja merellistä keskustaa 
kehitetään Linnakaupungin alueelle. Tavoit-
teena on luoda pohjaa kaupungin kasvulle, 
kehittää kaupunkikeskustan elinvoimaisuutta ja 
kilpailukykyä tarjoamalla houkuttelevia asuin- ja 
työpaikkaympäristöjä. Suunnittelulla vahviste-
taan myös jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliiken-
teen asemaa. Alueen asemakaavoitus perustuu 
25.2.2012 hyväksyttyyn Linnakaupungin 
osayleiskaavaan. Raitiotien tilavaraus otetaan 
huomioon asemakaavoissa.
 Staden utvidgas och på Slottsstadsområdet 
utformas ett havsnära centrum. Meningen är 
att skapa förutsättningar för stadens tillväxt och 
utveckla en vital och konkurrenskraftig centrum 
med attraktiva bostads- och arbetsplatsmiljö-
er. Planeringen höjer likaså gång-, cykel- och 
kollektivtrafi kens status. Detaljplaneringen av 
området baserar sig på delgeneralplanen för 
Slottsstaden som godkändes 25.2.2012. I 

detaljplanerna beaktas en reservering 
för en spårväg.

1. HERTTUANKULMA
Hertigshörnet (27/2013, OAS, MKS)
Kaavoitusarkkitehti Tero Lehtonen
Liikennesuunnitteluinsinööri Maija 
Norava
 Tukholmankadun eteläpuolelle 
suunnitellaan noin 3 000 asukkaan 
asuinaluetta ja kauppakeskusta. 
Kaavaehdotus on tarkoitus asettaa 
nähtäville alkuvuodesta 2017 ja viedä 
kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi 
maankäyttösopimusten solmimisen 
jälkeen.
 Söder om Stockholmsgatan 
planeras ett bostadsområde för cirka 
3 000 invånare och ett köpcentrum. 
Meningen är att planförslaget ska 
framläggas i början av 2017 och före-
läggas stadsfullmäktige för godkän-
nande då markanvändningsavtalen 
har ingåtts.

2. PUUTARHAKATU 55
Trädgårdsgatan 55 (KLS, MKS)
Kaavoitusarkkitehti Tero Lehtonen
 Yksityisen maanomistajan aloite 
täydennysrakentamiseksi Puutarha-
kadun ja satamaraiteen väliin. Samalla 
selvitetään jalankulkuyhteyden järjestämistä sa-
tamaraiteen yli Herttuankulman kaava-alueelle. 
Tavoitteena on laatia kaavaluonnos vuoden 2017 
aikana. 
 På initiativ av den privata markägaren under-
söks kompletteringsbyggande på området mel-
lan Trädgårdsgatan och Hamnspåret. Samtidigt 
utreds om det fi nns möjlighet till gångförbindelse 
över Hamnspåret till planområdet Hertigshör-
net. Meningen är att planutkastet ska utarbetas 
under 2017. 

3. KIRSTINPUISTO
Kirstiparken (2/2013, OAS, MKS)
Kaavoitusarkkitehti Tero Lehtonen
Liikenneinsinööri Jaana Mäkinen
 Nykyiselle pienteollisuus- ja varastoalueelle 
suunnitellaan keskustamaista kerrostaloasumis-
ta noin 1 700 asukkaalle. Kaupungin ja Bonava 
Oy:n välillä on allekirjoitettu yhteistyösopimus 
23.9.2015 noin 17 ha:n suuruisen alueen kehit-
tämiseksi. Tavoitteena on, että kaavaluonnos ja 
-ehdotus valmistellaan kuluvan vuoden aikana.
 På det nuvarande småindustri- och lagerom-
rådet planeras centrumbetonat höghusboende 
för ca 1 700 invånare. Staden och Bonava Oy 
har 23.9.2015 undertecknat ett samarbetsavtal 
som gäller utvecklandet av ett ca 17 ha stort 
område. Meningen är att planutkastet och plan-
förslaget bereds i år.

4. AAKENKATU
Åkegatan (27/2014, OAS, MKS)
Kaavoitusarkkitehti Tero Lehtonen

Liikennesuunnitteluinsinööri Maija Norava
 Tukholmankadun ja Satamaraiteen väliselle 
alueelle suunnitellaan uusia asuinkerrostaloja 
yksityisen maanomistajan ja kaupungin aloitteesta. 
Tavoitteena on valmistella sekä kaavaluonnos että 
nähtäville asetettava ehdotus vuoden 2017 aikana. 
 På initiativ av den privata markägaren och 
staden planeras nya fl ervåningshus på området 
mellan Stockholmsgatan och Hamnspåret. Me-
ningen är att under 2017 bereda både planut-
kastet och det förslag som ska framläggas. 

5. TURKU ENERGIA 
Åbo Energi (1/2015, OAS) 
Kaavoitusarkkitehti Thomas Hagström
Liikennesuunnitteluinsinööri Maija Norava
 Asemakaavanmuutoksen tavoitteena on 
kokonaisuus, jossa vanhojen voimalarakennus-
ten innovatiivinen uusiokäyttö yhdistetään uusien 
asuinrakennusten rakentamiseen. Kaavanmuu-
tos tehdään kaupungin aloitteesta, yhteistyössä 
nykyisen vuokralaisen Turku Energian sekä TVT 
Asunnot Oy:n kanssa. Vuoden 2017 aikana 
valmistellaan kaavaehdotus.
 Syftet med ändringen av detaljplanen är att 
utforma en helhet, där en innovativ återanvänd-
ning av de gamla kraftverksbyggnaderna kombi-
neras med nya bostadsbyggnader. Planändring-
en utarbetas på initiativ av staden, i samarbete 
med den nuvarande arrendatorn Åbo Energi 
samt TVT Asunnot Oy. Planförslaget kommer att 
utarbetas under 2017.

6. KAKOLAN TORNI
Tornet på Kakolabacken (2/2016, OAS)

Kaavoitusarkkitehti Thomas Hagström
 Asemakaavanmuutoksella tutkitaan erilaisia 
täydennysrakentamisvaihtoehtoja entisen 
keskusvankilan tontille. Tontilla sijaitsee useita 
suojeltuja rakennuksia, jotka on tarkoitus säi-
lyttää. Muutosalueeseen kuuluu myös entinen 
lääninvankila sekä puisto- ja katualueita. Tavoit-
teena on, että luonnos käsiteltäisiin vuoden 2017 
alussa, ja että kaavaehdotus olisi kaupunkisuun-
nittelu- ja ympäristölautakunnan käsittelyssä 
vuoden 2017 aikana.
 I detaljplaneändringen undersöks olika alter-
nativ för kompletterande byggande på tomten 
för det f.d. centralfängelset. På tomten fi nns ett 
antal skyddade byggnader som ska bevaras. Till 
ändringsområdet hör också f.d. länsfängelset 
samt park- och gatuområden. Meningen är att 
planutkastet behandlas i början av 2017 och att 
planförslaget framläggs för stadsplanerings- och 
miljönämnden under 2017. 

7. RAUHANKATU 19–21
Fredsgatan 19-21 (KLS, MKS)
Kaavoitusarkkitehti Nella Karhulahti
 Käynnistyvällä kaavamuutoksella tutkitaan 
Rauhankatu 19–21 tontin täydennysrakentamista 
maanomistajan aloitteesta. Portsan puuta-
loalueeseen kuuluvat tontit otetaan mukaan 
rakennussuojelun saamiseksi ajan tasalle. 
Kaavanmuutos käynnistetään, kun kaavanlaati-
missopimus on allekirjoitettu.
 I planändringen som inleds undersöks kom-
pletteringsbyggande av tomten på Fredsgatan 
19–21 på initiativ av markägaren. De tomter som 
hör till trähusområdet i Port Arthur inkluderas för 

 Nytt boende planeras söder om Kurators-
stigen och väster om Hallisvägen. Samtidigt 
preciseras planbestämmelserna för området 
och granskas trafi kförbindelserna. Planutkastet 
bereds 2017 för behandling i nämnden.

6. SIMOLANKATU
Simolagatan (29/2016, OAS, MKS)
Kaavoitusarkkitehti Christiane Eskolin
Liikennesuunnitteluinsinööri Eero Paavola
 Kaavanmuutoksella liitetään osa Riihipelto 
-nimisestä puistoalueesta asuintonttiin ja 
muodostetaan rakennusoikeutta lisäämällä yksi 
uusi kerrostalotontti. Vuonna 2017 valmistellaan 
kaavaluonnos lautakuntakäsittelyyn.
 I planändringen fogas en del av Riåkern 
parkområde till bostadstomten och skapas 
byggrätt genom att lägga till en ny tomt för 
fl ervåningshus. Planutkastet bereds 2017 för 
behandling i nämnden.

7. TAMMITIEN KULMA
Hörnet av Ekvägen (KLS, MKS)
Kaavoitusarkkitehti Jani Eteläkoski
Liikennesuunnitteluinsinööri Eero Paavola

 Alueelle on kokonaisuutena tarkoitus muo-
dostaa asemakaavanmuutoksella uusi asuinalue, 
jossa olevat rakennukset vaiheittain korvataan 
uusilla ja asemakaavalliset käyttötarkoitukset 
päivitetään vastaamaan uutta asumista. 
 Avsikten är att skapa ett nytt bostadsområ-
de i området genom en ändring av detaljplanen. 
I planändringen ersätts de befi ntliga byggnader-
na stegvis med nya och ändamålen som anges 
i detaljplanen uppdateras för att motsvara nytt 
boende.

8. PALJETIE
Bälgvägen (5/2017, OAS, MKS)
Kaavoitusarkkitehti Christiane Eskolin
Liikennesuunnitteluinsinööri Eero Paavola
 Kaavamuutoksen tavoitteena on liikeraken-
nustontin muuttaminen asumiselle ja rakennusoi-
keuden lisääminen päiväkotitoiminnan loputtua. 
Kaavanmuutos käynnistetään, kun kaavanlaati-
missopimus yksityisen maanomistajan kanssa 
on allekirjoitettu.
 Syftet med planändringen är att ändra tom-
ten för affärsbyggnader till en bostadstomt och 
utöka byggrätten efter att daghemsverksamhe-

ten upphört. Planändringen påbörjas efter att 
avtalet om upprättande av planen har underte-
cknats med den privata markägaren.

9. TAPIONPUISTO
Tapioparken (14/2016, OAS)
Kaavoitusarkkitehti Tapani Laiho
Liikennesuunnitteluinsinööri Eero Paavola
 Vanhan Littoistentien eteläpuolelle tutkitaan 
pientalojen rakentamista alueelle, jossa olemas-
sa olevien asuinrakennusten vuokrasopimus on 
päättynyt ja rakennukset siirtyvät kaupungille. 
Asemakaavanmuutos on tarkoitus valmistella 
kumppanuuskaavoitusmenettelynä, maaliskuun 
2017 loppuun mennessä haettavan kumppanin 
kanssa. Kumppaniksi haetaan yksityishenkilöis-
tä muodostettua ryhmää. www.turku.fi /tapion-
puisto
 Söder om Gamla Littoisvägen undersöks 
möjligheterna att bygga småhus i området, där 
arrendeavtalen för de nuvarande bostadsbygg-
naderna har upphört och byggnaderna övergår 
till staden. Avsikten är att detaljplaneändringen 
bereds i form av partnerskapsplanläggning med 
en partner som söks före slutet av mars 2017. 

Som 
partner 
söks en 
grupp 
som består 
av privatper-
soner.

10. 
FASAANIKATU
Fasangatan (4/2017, OAS, MKS)
Kaavoitusarkkitehti Christiane Eskolin
Liikennesuunnitteluinsinööri Eero Paavola
 Käynnistyvällä kaavanmuutoksella tutkitaan 
alueelle uusien liike- ja asuinrakentamisen 
vaihto ehtoja ja rakennusoikeuden lisäämistä 
sekä liikenneverkon selkiyttämistä. Vuonna 
2017 valmistellaan kaavaluonnos lautakunta-
käsittelyyn.
 Med planändringen som påbörjas under-
söks alternativ för nytt affärs- och bostadsbyg-
gande i området, utökande av byggrätten och 
förtydligande av trafi knätet. Planutkastet bereds 
2017 för behandling i nämnden.

Kaikki voimassa olevat (v. 1997 alk.) ja vireillä olevat kaavat osoitteessa 
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Keskusta
Centrum

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

Linnakaupunki (kohteet 1–4)
Slottsstaden (objekten 1–4)
Kaupunkia laajennetaan ja merellistä keskustaa 
kehitetään Linnakaupungin alueelle. Tavoit-
teena on luoda pohjaa kaupungin kasvulle, 
kehittää kaupunkikeskustan elinvoimaisuutta ja 
kilpailukykyä tarjoamalla houkuttelevia asuin- ja 
työpaikkaympäristöjä. Suunnittelulla vahviste-
taan myös jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliiken-
teen asemaa. Alueen asemakaavoitus perustuu 
25.2.2012 hyväksyttyyn Linnakaupungin 
osayleiskaavaan. Raitiotien tilavaraus otetaan 
huomioon asemakaavoissa.
 Staden utvidgas och på Slottsstadsområdet 
utformas ett havsnära centrum. Meningen är 
att skapa förutsättningar för stadens tillväxt och 
utveckla en vital och konkurrenskraftig centrum 
med attraktiva bostads- och arbetsplatsmiljö-
er. Planeringen höjer likaså gång-, cykel- och 
kollektivtrafi kens status. Detaljplaneringen av 
området baserar sig på delgeneralplanen för 
Slottsstaden som godkändes 25.2.2012. I 

detaljplanerna beaktas en reservering 
för en spårväg.

1. HERTTUANKULMA
Hertigshörnet (27/2013, OAS, MKS)
Kaavoitusarkkitehti Tero Lehtonen
Liikennesuunnitteluinsinööri Maija 
Norava
 Tukholmankadun eteläpuolelle 
suunnitellaan noin 3 000 asukkaan 
asuinaluetta ja kauppakeskusta. 
Kaavaehdotus on tarkoitus asettaa 
nähtäville alkuvuodesta 2017 ja viedä 
kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi 
maankäyttösopimusten solmimisen 
jälkeen.
 Söder om Stockholmsgatan 
planeras ett bostadsområde för cirka 
3 000 invånare och ett köpcentrum. 
Meningen är att planförslaget ska 
framläggas i början av 2017 och före-
läggas stadsfullmäktige för godkän-
nande då markanvändningsavtalen 
har ingåtts.

2. PUUTARHAKATU 55
Trädgårdsgatan 55 (KLS, MKS)
Kaavoitusarkkitehti Tero Lehtonen
 Yksityisen maanomistajan aloite 
täydennysrakentamiseksi Puutarha-
kadun ja satamaraiteen väliin. Samalla 
selvitetään jalankulkuyhteyden järjestämistä sa-
tamaraiteen yli Herttuankulman kaava-alueelle. 
Tavoitteena on laatia kaavaluonnos vuoden 2017 
aikana. 
 På initiativ av den privata markägaren under-
söks kompletteringsbyggande på området mel-
lan Trädgårdsgatan och Hamnspåret. Samtidigt 
utreds om det fi nns möjlighet till gångförbindelse 
över Hamnspåret till planområdet Hertigshör-
net. Meningen är att planutkastet ska utarbetas 
under 2017. 

3. KIRSTINPUISTO
Kirstiparken (2/2013, OAS, MKS)
Kaavoitusarkkitehti Tero Lehtonen
Liikenneinsinööri Jaana Mäkinen
 Nykyiselle pienteollisuus- ja varastoalueelle 
suunnitellaan keskustamaista kerrostaloasumis-
ta noin 1 700 asukkaalle. Kaupungin ja Bonava 
Oy:n välillä on allekirjoitettu yhteistyösopimus 
23.9.2015 noin 17 ha:n suuruisen alueen kehit-
tämiseksi. Tavoitteena on, että kaavaluonnos ja 
-ehdotus valmistellaan kuluvan vuoden aikana.
 På det nuvarande småindustri- och lagerom-
rådet planeras centrumbetonat höghusboende 
för ca 1 700 invånare. Staden och Bonava Oy 
har 23.9.2015 undertecknat ett samarbetsavtal 
som gäller utvecklandet av ett ca 17 ha stort 
område. Meningen är att planutkastet och plan-
förslaget bereds i år.

4. AAKENKATU
Åkegatan (27/2014, OAS, MKS)
Kaavoitusarkkitehti Tero Lehtonen

Liikennesuunnitteluinsinööri Maija Norava
 Tukholmankadun ja Satamaraiteen väliselle 
alueelle suunnitellaan uusia asuinkerrostaloja 
yksityisen maanomistajan ja kaupungin aloitteesta. 
Tavoitteena on valmistella sekä kaavaluonnos että 
nähtäville asetettava ehdotus vuoden 2017 aikana. 
 På initiativ av den privata markägaren och 
staden planeras nya fl ervåningshus på området 
mellan Stockholmsgatan och Hamnspåret. Me-
ningen är att under 2017 bereda både planut-
kastet och det förslag som ska framläggas. 

5. TURKU ENERGIA 
Åbo Energi (1/2015, OAS) 
Kaavoitusarkkitehti Thomas Hagström
Liikennesuunnitteluinsinööri Maija Norava
 Asemakaavanmuutoksen tavoitteena on 
kokonaisuus, jossa vanhojen voimalarakennus-
ten innovatiivinen uusiokäyttö yhdistetään uusien 
asuinrakennusten rakentamiseen. Kaavanmuu-
tos tehdään kaupungin aloitteesta, yhteistyössä 
nykyisen vuokralaisen Turku Energian sekä TVT 
Asunnot Oy:n kanssa. Vuoden 2017 aikana 
valmistellaan kaavaehdotus.
 Syftet med ändringen av detaljplanen är att 
utforma en helhet, där en innovativ återanvänd-
ning av de gamla kraftverksbyggnaderna kombi-
neras med nya bostadsbyggnader. Planändring-
en utarbetas på initiativ av staden, i samarbete 
med den nuvarande arrendatorn Åbo Energi 
samt TVT Asunnot Oy. Planförslaget kommer att 
utarbetas under 2017.

6. KAKOLAN TORNI
Tornet på Kakolabacken (2/2016, OAS)

Kaavoitusarkkitehti Thomas Hagström
 Asemakaavanmuutoksella tutkitaan erilaisia 
täydennysrakentamisvaihtoehtoja entisen 
keskusvankilan tontille. Tontilla sijaitsee useita 
suojeltuja rakennuksia, jotka on tarkoitus säi-
lyttää. Muutosalueeseen kuuluu myös entinen 
lääninvankila sekä puisto- ja katualueita. Tavoit-
teena on, että luonnos käsiteltäisiin vuoden 2017 
alussa, ja että kaavaehdotus olisi kaupunkisuun-
nittelu- ja ympäristölautakunnan käsittelyssä 
vuoden 2017 aikana.
 I detaljplaneändringen undersöks olika alter-
nativ för kompletterande byggande på tomten 
för det f.d. centralfängelset. På tomten fi nns ett 
antal skyddade byggnader som ska bevaras. Till 
ändringsområdet hör också f.d. länsfängelset 
samt park- och gatuområden. Meningen är att 
planutkastet behandlas i början av 2017 och att 
planförslaget framläggs för stadsplanerings- och 
miljönämnden under 2017. 

7. RAUHANKATU 19–21
Fredsgatan 19-21 (KLS, MKS)
Kaavoitusarkkitehti Nella Karhulahti
 Käynnistyvällä kaavamuutoksella tutkitaan 
Rauhankatu 19–21 tontin täydennysrakentamista 
maanomistajan aloitteesta. Portsan puuta-
loalueeseen kuuluvat tontit otetaan mukaan 
rakennussuojelun saamiseksi ajan tasalle. 
Kaavanmuutos käynnistetään, kun kaavanlaati-
missopimus on allekirjoitettu.
 I planändringen som inleds undersöks kom-
pletteringsbyggande av tomten på Fredsgatan 
19–21 på initiativ av markägaren. De tomter som 
hör till trähusområdet i Port Arthur inkluderas för 

 Nytt boende planeras söder om Kurators-
stigen och väster om Hallisvägen. Samtidigt 
preciseras planbestämmelserna för området 
och granskas trafi kförbindelserna. Planutkastet 
bereds 2017 för behandling i nämnden.

6. SIMOLANKATU
Simolagatan (29/2016, OAS, MKS)
Kaavoitusarkkitehti Christiane Eskolin
Liikennesuunnitteluinsinööri Eero Paavola
 Kaavanmuutoksella liitetään osa Riihipelto 
-nimisestä puistoalueesta asuintonttiin ja 
muodostetaan rakennusoikeutta lisäämällä yksi 
uusi kerrostalotontti. Vuonna 2017 valmistellaan 
kaavaluonnos lautakuntakäsittelyyn.
 I planändringen fogas en del av Riåkern 
parkområde till bostadstomten och skapas 
byggrätt genom att lägga till en ny tomt för 
fl ervåningshus. Planutkastet bereds 2017 för 
behandling i nämnden.

7. TAMMITIEN KULMA
Hörnet av Ekvägen (KLS, MKS)
Kaavoitusarkkitehti Jani Eteläkoski
Liikennesuunnitteluinsinööri Eero Paavola

 Alueelle on kokonaisuutena tarkoitus muo-
dostaa asemakaavanmuutoksella uusi asuinalue, 
jossa olevat rakennukset vaiheittain korvataan 
uusilla ja asemakaavalliset käyttötarkoitukset 
päivitetään vastaamaan uutta asumista. 
 Avsikten är att skapa ett nytt bostadsområ-
de i området genom en ändring av detaljplanen. 
I planändringen ersätts de befi ntliga byggnader-
na stegvis med nya och ändamålen som anges 
i detaljplanen uppdateras för att motsvara nytt 
boende.

8. PALJETIE
Bälgvägen (5/2017, OAS, MKS)
Kaavoitusarkkitehti Christiane Eskolin
Liikennesuunnitteluinsinööri Eero Paavola
 Kaavamuutoksen tavoitteena on liikeraken-
nustontin muuttaminen asumiselle ja rakennusoi-
keuden lisääminen päiväkotitoiminnan loputtua. 
Kaavanmuutos käynnistetään, kun kaavanlaati-
missopimus yksityisen maanomistajan kanssa 
on allekirjoitettu.
 Syftet med planändringen är att ändra tom-
ten för affärsbyggnader till en bostadstomt och 
utöka byggrätten efter att daghemsverksamhe-

ten upphört. Planändringen påbörjas efter att 
avtalet om upprättande av planen har underte-
cknats med den privata markägaren.

9. TAPIONPUISTO
Tapioparken (14/2016, OAS)
Kaavoitusarkkitehti Tapani Laiho
Liikennesuunnitteluinsinööri Eero Paavola
 Vanhan Littoistentien eteläpuolelle tutkitaan 
pientalojen rakentamista alueelle, jossa olemas-
sa olevien asuinrakennusten vuokrasopimus on 
päättynyt ja rakennukset siirtyvät kaupungille. 
Asemakaavanmuutos on tarkoitus valmistella 
kumppanuuskaavoitusmenettelynä, maaliskuun 
2017 loppuun mennessä haettavan kumppanin 
kanssa. Kumppaniksi haetaan yksityishenkilöis-
tä muodostettua ryhmää. www.turku.fi /tapion-
puisto
 Söder om Gamla Littoisvägen undersöks 
möjligheterna att bygga småhus i området, där 
arrendeavtalen för de nuvarande bostadsbygg-
naderna har upphört och byggnaderna övergår 
till staden. Avsikten är att detaljplaneändringen 
bereds i form av partnerskapsplanläggning med 
en partner som söks före slutet av mars 2017. 

Som 
partner 
söks en 
grupp 
som består 
av privatper-
soner.

10. 
FASAANIKATU
Fasangatan (4/2017, OAS, MKS)
Kaavoitusarkkitehti Christiane Eskolin
Liikennesuunnitteluinsinööri Eero Paavola
 Käynnistyvällä kaavanmuutoksella tutkitaan 
alueelle uusien liike- ja asuinrakentamisen 
vaihto ehtoja ja rakennusoikeuden lisäämistä 
sekä liikenneverkon selkiyttämistä. Vuonna 
2017 valmistellaan kaavaluonnos lautakunta-
käsittelyyn.
 Med planändringen som påbörjas under-
söks alternativ för nytt affärs- och bostadsbyg-
gande i området, utökande av byggrätten och 
förtydligande av trafi knätet. Planutkastet bereds 
2017 för behandling i nämnden.

Kaikki voimassa olevat (v. 1997 alk.) ja vireillä olevat kaavat osoitteessa 

www.turku.fi /kaavahaku 
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att uppdatera byggnadsskyddet. Planändringen 
inleds då avtalet om upprättande av planen har 
undertecknats.

8. RAUHANKATU 14b
Fredsgatan 14b (33/2015, KLS, OAS, MKS)
Kaavoitusarkkitehti Sissi Qvickström
 Asemakaavanmuutoksella halutaan paran-
taa korttelin toimivuutta ja asumismahdollisuuk-
sia täydennysrakentamisella. Asemakaavan-
muutos laaditaan TVT Asunnot Oy:n aloitteesta. 
Tavoitteena on valmistella kaavaehdotus vuoden 
2017 aikana. 
 Detaljplaneändringen syftar till att genom 
kompletterande byggande stärka funktionerna 
och boendet i kvarteret. Ändringen av detaljpla-
nen utarbetas på initiativ av TVT Asunnot Oy. 
Målet är att planförslaget bereds under 2017. 

9. FREYA
Freya (29/2015, KLS, MKS)
Kaavoitusarkkitehti Nella Karhulahti
 As. Oy Kristiinanahteen tontilla tutkitaan 
sisäpihalla olevan toimistorakennuksen korvaa-
mista asuinkerrostalolla. Ns. Kestilänkulman ton-
tilla tutkitaan täydennysrakentamisen mahdolli-
suutta kiinteistönomistajien aloitteesta. Samalla 
selvitetään autopaikoituksen yhteisjärjestelyn 
mahdollisuutta. Kaavanmuutos käynnistetään, 
kun kaavanlaatimissopimus on allekirjoitettu.
  På Bostads Ab Kristiinanahdes tomt un-
dersöks om kontorsbyggnaden på innergården 
kan ersättas med ett fl ervåningshus. På tomten 
i det s.k. Kestilähörnet undersöks på initiativ av 
fastighetsägarna möjligheterna till kompletteran-
de byggande. Samtidigt utreds möjligheterna till 
gemensamma arrangemang av bilparkeringen. 
Planändringen inleds då avtalet om upprättande 
av planen har undertecknats.

10. HERRAINKULMA
Herrekanten (23/2015, OAS, MKS)
Kaavoitusarkkitehti Päivi Siponen
Liikennesuunnitteluinsinööri Maija Norava
 Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta 
v. 2016 hyväksymässä luonnoksessa ehdote-
taan Hotelli Marinan laajennusta ja Linnankatu 
24 tontille asuin- ja liikerakennusta. Läntinen 
Rantakatu 27:n lähes kaikki nykyiset rakennukset 
suojellaan ja ehdotetaan korvaavaa lisäraken-
tamista Herrainpolun puolelle. Tavoitteena on 
valmistella kaavaehdotus lautakuntakäsittelyyn 
syksyllä 2017. 
 I utkastet som stadsplanerings- och miljö-
nämnden godkände 2016 föreslås en utvidgning 
av Hotell Marina och byggande av bostäder och 
affärer på tomten på Slottsgatan 24. Så gott 
som alla befi ntliga byggnader på Västra Strand-
gatan 27 skyddas och ersättande tillbyggnad fö-
reslås på Herrestigen. Målet är att planförslaget 
bereds för behandling i nämnden hösten 2017. 

11. KRISTIINANKATU 2 – 
SUOMEN PANKKI
Kristinegatan 2 – Finlands bank (KLS, MKS)
Kaavoitusarkkitehti Paula Keskikastari
 Tontinomistajan aloitteesta laadittavassa 
asemakaavan muutoksessa tutkitaan uuden 
asuin- ja liikekerrostalon rakentamismahdolli-
suutta tontin kaakkoisrajalle. Pysäköinti sijoite-
taan talon alle. Kaavaluonnos on tarkoitus viedä 
lautakunnan käsittelyyn vuonna 2017
 Initiativet till ändringen av detaljplanen har 
tagits av tomtägaren. Avsikten är att undersöka 
möjligheterna att bygga ett fl ervåningshus med 
bostäder och affärer vid tomtens sydöstra gräns. 
Parkeringen placeras under huset. Meningen är 
att planutkastet föreläggs nämnden för behand-
ling 2017.

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

13. ÖSTERBLAD
Österblad (KLS, MKS)
Kaavoitusarkkitehti Katja Tyni-Kylliö

 Kaupunkikeskustan elinvoimaisuuden kehit-
tämiseksi selvitetään alueen erilaisia täydennys-
rakentamismahdollisuuksia kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaassa ympäristössä. Vuonna 2017 tarkoi-
tuksena on valmistella osallistumis- ja arviointi-
suunnitelma sekä asemakaavanmuutosluonnos. 
 För att förstärka livskraften i stadskärnan 
utreds olika möjligheter till kompletteringsbyg-
gande i denna kulturhistoriskt värdefulla miljö. 
Meningen är att 2017 utarbeta programmet för 
deltagande och bedömning samt utkastet till 
ändring av detaljplanen. 

14. RATAPIHANKATU 16–24
Bangårdsgatan 16–24 (17/2014, OAS, MKS)
Kaavoitusarkkitehti Salla Leino
Liikennesuunnitteluinsinööri Maija Norava
 Asemakaavanmuutos koskee kuutta tonttia 
Ratapihankadun varressa. Alueen vanhojen 
puutalojen rinnalle tutkitaan uusien asuin- ja liike-
kerrostalojen rakentamismahdollisuutta vanhan 
rakennuskannan uusiokäyttöä unohtamatta. 
Tavoitteena on valmistella sekä kaavaluonnos 
että -ehdotus vuoden 2017 aikana. 
 Detaljplaneändringen gäller sex tomter längs 
Bangårdsgatan. Vid sidan av de gamla trähusen 
undersöks möjligheterna att bygga nya bostads- 
och affärsvåningshus, likväl utan att glömma 
återanvändningen av det gamla byggnadsbe-
ståndet. Meningen är att under 2017 bereda 
både planutkastet och planförslaget.

15. YLIOPISTONKATU 5
Universitetsgatan 5 (KLS, MKS)
Kaavoitusarkkitehti Nella Karhulahti
 Käynnistyvällä kaavamuutoksella tutkitaan 
Yliopistonkatu 5 tontin täydennysrakentamista 
maanomistajan aloitteesta. As Oy Montanan 
tontti on mukana rakennussuojelun määrittä-
miseksi ja mahdollisen ullakkorakentamisen 
tutkimiseksi. 
 I planändringen som påbörjas undersöks på 
initiativ av markägaren kompletteringsbyggande 
för tomten på Universitetsgatan 5. Bostads Ab 
Montanas tomt deltar i fastställandet av behovet 
av byggnadsskydd och utredningen av eventuellt 
vindsbyggande.

16. UKKOKOTI
Gubbhemmet (31/2015, KLS, OAS, MKS)
Kaavoitusarkkitehti Katja Tyni-Kylliö
Liikennesuunnitteluinsinööri Maija Norava
 Gubbhemmet i Åbo r.f.-yhdistys hakee kaa-
vanmuutosta omistamalleen tontille palvelutalon 
laajentamiseksi pitkällä tähtäyksellä. Kaavoi-
tuksen yhteydessä tutkitaan Multavierunkadun 
liikennejärjestelyjä ja yhteistyötä Aninkaisten-
mäen palvelulaitosten kesken. Kuluvana vuonna 
valmistellaan kaavaehdotus nähtäville ja viedään 
kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.
 Föreningen Gubbhemmet i Åbo r.f. ansöker 
om en planändring för att på lång sikt bygga ut 
det servicehus som fi nns på föreningens tomt. 
I samband med planläggningen undersöks 
trafi karrangemangen på Multavierugatan och 
samarbetet mellan serviceinrättningarna på 
Aningaisbacken. I år bereds planförslaget för 
framläggning och föreläggs stadsfullmäktige för 
godkännande.

17. HELSINGINKADUN KAARI
Helsingforsgatans kurva 
(8/2016, KLS, OAS, MKS)
Kaavoitusarkkitehti Anna-Leena Jokitalo
Liikennesuunnitteluinsinööri Maija Norava
 Kaavamuutoksella tutkitaan koko korttelin 
muuttamista asuin- ja liikerakennusten kortteli-
alueeksi.
 I planändringen undersöks om hela kvarteret 
kan ändras till ett kvartersområde för bostads- 
och affärsbyggnader.

18. RAUNISTULAN SILTA 
JA PYÖRÄTIE 
Raunistula bro och cykelväg (2/2015, KLS, MKS)
Kaavoitusarkkitehti Thomas Hagström
Liikennesuunnitteluinsinööri Eero Paavola
 Kaavalla mahdollistetaan pyörätien raken-
tamisen Erik Jorpeksen raitin ja Raunistulan 
rampin välillä. Virusmäentien varrella, Konsantien 
ja Raunistulanrampin välillä olevat, vanhentuneet 
asemakaavat päivitetään vastaamaan paremmin 
nykytilannetta. Virusmäentien ja raidealueen 
välisen alueen tehokkaampi maankäyttö tutki-
taan. Lisäksi tutkitaan jalankulku- ja pyöräilysil-
lan sijoittumista Ylioppilaskylän ja Raunistulan 

välille. Vuoden 2017 aikana on tarkoitus tehdä 
arkeologisia tutkimuksia alueella jonka jälkeen 
kaavaluonnoksen valmistelu jatkuu.
 Planen möjliggör byggandet av en cykelväg 
mellan Erik Jorpes stig och Raunistularampen. 
De föråldrade detaljplanerna för områdena 
längs Virusmäkivägen mellan Konsavägen 
och Raunistularampen uppdateras så att de 
bättre motsvarar dagsläget. Möjligheterna till en 
effektivare markanvändning på området mellan 
Virusmäkivägen och banområdet undersöks. 
Dessutom undersöks hur man kan bygga en 
bro för gång- och cykeltrafi k mellan Studentbyn 
och Raunistula. Under 2017 ska arkeologiska 
undersökningar utföras på området, varefter 
beredningen av planutkastet fortsätter.

19. RAMSTEDTINKATU 4
Ramstedtsgatan 4 (7/2016, KLS, OAS, MKS)
Kaavoitusarkkitehti Nella Karhulahti
 Asemakaavan muutoksella tutkitaan 
rakentamattoman asuinkerros- ja rivitalotontin 
muuttamista kerrostalotontiksi yksityisen maan-
omistajan aloitteesta. Tavoitteena on valmistella 
kaavaehdotus lautakuntakäsittelyyn loppuvuo-
desta 2017.
 I detaljplaneändringen undersöks på initiativ 
av den privata markägaren om den obebyggda 
tomten för bostadsvåningshus och radhus kan 
ändras till en tomt för fl ervåningshus. Målet är att 
planförslaget bereds för behandling i nämnden i 
slutet av 2017.

20. KERTTULINREUNA 
Gertrudskanten (24/2016, KLS, OAS, MKS)
Kaavoitusarkkitehti Nella Karhulahti
Liikennesuunnitteluinsinööri Maija Norava
 Kaavalla selvitetään alueen erilaisia täy-
dennysrakentamismahdollisuuksia keskusta-
toiminnoille kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa 
ympäristössä sekä päivitetään vanhentuneita 
kaavoja ja saatetaan rakennussuojelu ajan tasal-
le usean yksityisen maanomistajan ja kaupungin 
aloitteesta. 
 Avsikten med planen är att utreda möjlig-
heterna till kompletteringsbyggande för olika 
centrumfunktioner i denna kulturhistoriskt värde-
fulla miljö. Därtill förnyas föråldrade planer och 
uppdateras byggnadsskyddet enligt dagens läge 
på initiativ av fl era privata markägare och staden. 

21. KAUPPAOPISTO 
Handelsinstitutet (KLS, MKS)
Kaavoitusarkkitehti Katja Tyni-Kylliö
 Turun Kauppaopetussäätiö hakee maan-
omistajana kaavanmuutosta tontin muuttami-
seksi asuinkäyttöön kun ammatti-instituutin 
toiminta siirtyy lähivuosina Kupittaalle. Vuonna 
2017 tarkoituksena on valmistella osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma. 
 Stiftelsen för Handelsutbildning i Åbo ansö-
ker i egenskap av markägare om en planändring 
för att ändra ändamålet för tomten till bostads-
tomt då yrkesinstitutets verksamhet fl yttar till 
Kuppis under de närmaste åren. Avsikten är 
att utarbeta programmet för deltagande och 
bedömning 2017. 

22. KUPITTAAN KAMPUSKORTTELI
Kuppis campuskvarter (3/2016, KLS, MKS)
Kaavoitusarkkitehti Katja Tyni-Kylliö
Liikennesuunnitteluinsinööri Maija Norava
 Lemminkäisenkadun, Tykistökadun, Unta-
monkadun ja Karjaan radan rajaamalla alueella 
tutkitaan täydennysrakentamismahdollisuuksia 
tavoitteena kaupunkikuvan eheyttäminen ja toi-
mintojen monipuolistaminen. Samalla selvitetään 
Tahkonkujan ja Kupittaanpuiston välissä olevan 
korttelin soveltumista asumiseen ja varaudutaan 
joukkoliikennesillan toteuttamiseen Helsinginka-
dun ylitse Itäharjulle. Vuonna 2017 valmistellaan 
osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja laaditaan 
tarvittavat selvitykset.
 På det område som avgränsas av Lem-
minkäinengatan, Artillerigatan, Untamogatan 
och Karisbanan undersöks möjligheterna 
till kompletteringsbyggande med inriktning 
på att förenhetliga stadsbilden och utforma 
mångsidiga funktioner. Samtidigt utreds om 
kvarteret mellan Tahkogränden och Kuppis-
parken är lämpligt för bostäder samt beaktas 
en reservering för en bro för kollektivtrafi k över 
Helsingforsgatan till Österås. År 2017 utarbetas 
programmet för deltagande och bedömning 
och övriga utredningar som behövs.

23. LUOSTARINKATU 5
Klostergatan 5 (3/2017)
Kaavoitusarkkitehti Anna-Leena Jokitalo
Liikennesuunnitteluinsinööri Maija Norava
 Luostarinkadun lastenkodin (Gadolinin labo-
ratorio) nykyinen käyttö päättyy. Kaavamuutoksen 
yhteydessä tutkitaan tontin suojeluarvoja ja tulevia 
käyttömahdollisuuksia.
 Den nuvarande användningen av daghemmet 
på Klostergatan (Gadolins laboratorium) upphör. I 
samband med planändringen undersöks behovet 
av att skydda tomten samt framtida användnings-
möjligheter.

24. SIRKKALANKATU 35 – 
SEPÄNKATU 2 
Sirkkalagatan 35 – Smedsgatan 2 (6/2013, MKS)
Kaavoitusarkkitehti Katja Tyni-Kylliö
 Sirkkalankatu 35a:n tontille suunnitellaan lisä-
rakentamista yksityisen maanomistajan aloitteesta. 
Kaupunginvaltuusto on päättänyt lopettaa naapu-
ritontilla sijaitsevan entisen Teollisuuskoulun käytön 
opetustilana, joten rakennuskannan suojelun tarve, 
tuleva käyttö ja mahdollinen lisärakentaminen 
tutkitaan tässä yhteydessä. Kaavan valmistelun 
aikana selvitetään koko korttelin kehittämismahdol-
lisuudet. Vuonna 2017 valmistellaan osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma.
 På tomten vid Sirkkalagatan 35 a planeras 
tillbyggnader på initiativ av den privata markägaren. 
Stadsfullmäktige har fattat beslut om att inte mera 
använda den f.d. Industriskolan på granntomten 
som utbildningslokal, och således kommer behovet 
av byggnadsskydd, den framtida användningen av 
byggnaden och en eventuell tillbyggnad att utredas 
i detta sammanhang. Medan arbetet med planen 
pågår kommer utvecklingsmöjligheterna i hela 
kvarteret att utredas. Programmet för deltagande 
och bedömning utarbetas 2017.

25. MOORIANKUNNAS 
Moriaberget
Kaavoitusarkkitehti Katja Tyni-Kylliö
Liikennesuunnitteluinsinööri Maija Norava
 Alueella tutkitaan täydennysrakentamismah-
dollisuuksia ja uusia liikennejärjestelyitä. Vuonna 
2017 valmistellaan osallistumis- ja arviointisuunni-
telma ja laaditaan tarvittavat selvitykset.
 I området undersöks möjligheterna till komplet-
teringsbyggande och nya trafi karrangemang. År 
2017 bereds programmet för deltagande och be-
dömning och utarbetas de utredningar som behövs. 

26. KURJENLINNA
Kurjenlinna (14/2012, OAS)
Kaavoitusarkkitehti Katja Tyni-Kylliö
Liikennesuunnitteluinsinööri Maija Norava
 Asemakaava laaditaan entiselle sairaala-alueel-
le Kurjenmäen kaupunginosassa. Kaupungin 
toiminta on poistunut tai poistumassa joistakin 
rakennuksista. Asemakaavan tavoitteena on 
mahdollistaa rakennuksille uusi käyttö, selvittää ra-
kennusten suojeluarvot, mahdollisen lisärakentami-
sen määrä ja piha-alueen järjestelyt. Tavoitteena on 
valmistella asemakaavanmuutosehdotus nähtäville 
kuluvan vuoden aikana.
 För det gamla sjukhusområdet i stadsdelen 
Tranbacken ska det utarbetas en detaljplan. Staden 
har upphört eller kommer att upphöra med sin 
verksamhet i vissa byggnader. Meningen med 
detaljplanen är att möjliggöra en ny användning av 
byggnaderna, utreda behovet av byggnadsskydd, 
fastställa en eventuell tillbyggnad och utforma ar-
rangemangen på gårdsområdet. Målet är att bereda 
förslaget till detaljplaneändring för framläggning i år.

27. VILKKILÄNMÄKI
Vilkkiläbacken (14/2015, KLS, OAS, MKS)
Kaavoitusarkkitehti Anna-Leena Jokitalo 
Liikennesuunnitteluinsinööri Maija Norava
 Kaupungin aloitteesta tutkitaan Tapulikadulle, 
Vilkkilänmäen kentän paikalle päiväkodin raken-
tamisen mahdollisuutta. Viereisessä korttelissa, 
Tervahovinkatu 7:ssä on pieni omakotitalo kerros-
talotontilla, jonka haltija on tehnyt aloitteen kaavan 
uusimisesta. Kaavoituksen yhteydessä arvioidaan 
ympäristön kulttuurihistoriallisia ja toiminnallisia 
arvoja. 
 På initiativ av staden undersöks möjlighe-
terna att bygga ett daghem vid Stapelgatan, på 
Vilkkiläbacksplanen. I det intilliggande kvarteret, 
Tjärhovsgatan 7, fi nns det ett litet egnahemshus på 
en tomt för fl ervåningshus. Tomtinnehavaren har 
tagit initiativ till en ändring av planen. I samband 
med planläggningen bedöms de kulturhistoriska 
och verksamhetsmässiga värdena i denna miljö. 

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

www.turku.fi /sv/plansokning



Eteläiset
Södra stadsdelarna

Saaret
Öarn

1. SÄRKILAHTI
Särkilax (10/2014, OAS, MKS)
Kaavoitusarkkitehti Päivi Siponen
Liikennesuunnitteluinsinööri Laura Pirilä
 Särkilahteen suunnitellaan osayleiskaavan 
mukaista pientaloaluetta. Tavoitteena on val-
mistella kaavaehdotus hyväksytyn luonnoksen 
pohjalta v. 2017. 
 I Särkilax planeras ett småhusområde enligt 
delgeneralplanen. Meningen är att planförslaget 
bereds 2017 på basis av det godkända planut-
kastet.

2. METSOLA
Metsola (29/2013, OAS, MKS)
Kaavoitusarkkitehti Katja Tyni-Kylliö
Liikennesuunnitteluinsinööri Laura Pirilä
 Kyyrläntien varrelle valmistellaan ase-
makaavaa usean yksityisen maanomistajan 
aloitteesta. Tavoitteena on täydentää pienta-
loasutusta uusilla rakennuspaikoilla ja saattaa 
alue kunnallistekniikan piiriin. Kuluvana vuonna 
asemakaavaehdotus asetetaan nähtäville. 
 För områdena längs Kyrlävägen utarbetas 
en detaljplan på initiativ av fl era privata markäga-
re. Meningen är att komplettera småhusbosätt-
ningen med nya byggplatser och att bygga kom-
munalteknik på området. Förslaget till detaljplan 
kommer att framläggas offentligt i år. 

3. FRISKALAN KARTANO 
Friskala gård
Kaavoitusarkkitehti Päivi Siponen
 Friskalan kartanon ympäristöön tutkitaan 
pienimuotoista täydennysrakentamista. Alueen 
ulkoilureittejä selkeytetään. Kaavanmuutos 
käynnistetään, kun kaavanlaatimissopimus on 
allekirjoitettu. Tavoitteena on valmistella kaava-
luonnos vuonna 2017.
 I området kring Friskala gård undersöks 
möjligheterna till småskalig kompletterande 
bebyggelse. Områdets friluftsleder görs tydli-
gare. Planändringen påbörjas efter att ett avtal 
om upprättande av planen har undertecknats. 
Meningen är att planutkastet bereds 2017.

4. KARHUNAHDE 
Björnbrinken (11/2016, OAS)
Kaavoitusarkkitehti Päivi Siponen
Liikennesuunnittelija Harry Jaakkola
 Maunulantien ympäristön asemakaavoitta-
mattomalle alueelle suunnitellaan osayleiskaa-
van mukaista pientaloaluetta ja virkistysalueita. 
Tavoitteena on valmistella kaavaluonnos kevääl-
lä 2017.
 På området i närheten av Maunulavägen 
som saknar detaljplan planeras ett småhusom-
råde enligt delgeneralplanen samt rekreations-
områden. Målet är att planutkastet utarbetas 
våren 2017.

5. HARKKIONMÄKI
Harkkiobacken (46/2005, OAS, MKS)
Kaavoitusarkkitehdit Jani Eteläkoski 
ja Nella Karhulahti
Liikennesuunnitteluinsinööri Harry Jaakkola
 Tavoitteena on lisätä pientalotonttitarjontaa 
Haarlan kaupunginosaan. Kaava laaditaan kau-
pungin aloitteesta ja yksityisten maanomistajien 
toiveesta. Seuraavaksi valmistellaan kaavaeh-
dotus.
 Syftet är att utöka utbudet av småhus-
tomter i stadsdelen Harlax. Planen utarbetas 

1. UITTAMON TÄYDENNYS
Uittamo, komplettering (7/2014 OAS, MKS) 
Kaavoitusarkkitehti Sissi Qvickström
Liikennesuunnitteluinsinööri Harry Jaakkola
 Uittamon Kannuskadun aluetta täydenne-
tään asuinkerrostalorakentamisella. Tavoitteena 
on, että asemakaavanmuutosluonnos valmistel-
laan vuoden 2017 aikana.
 Området vid Sporrgatan i Uittamo komplet-
teras med fl ervåningshus. Målet är att utkastet 
till detaljplaneändring bereds under 2017.

2. SYREENIKUJA
Syrengränden
Kaavoitusarkkitehti Sissi Qvickström
Liikennesuunnitteluinsinööri Harry Jaakkola
 Vasaramäen koulun Syreenikujan yksikkö 
lähiympäristöineen kehitetään täydennysrakenta-
misella. Tavoitteena on, että asemakaavanmuu-
tosluonnos valmistellaan vuoden 2017 aikana.
 Syrengrändens enhet i skolan Vasaramäen 
koulu med närmaste omgivning utvecklas med 
hjälp av kompletterande bebyggelse. Målet är 
att utkastet till detaljplaneändring bereds under 
2017.

3. HARITUN KOULUTONTTI
Skoltomten i Harittu 
Kaavoitusarkkitehti Sissi Qvickström
Liikennesuunnitteluinsinööri Harry Jaakkola
 Murkionkadun varrella sijaitsevalle entiselle 
koulutontille suunnitellaan palveluasumista. Ta-
voitteena on, että asemakaavanmuutosluonnos 
valmistellaan vuoden 2017 aikana.
 På den tidigare skoltomten längs Murkioga-
tan planeras serviceboende. Målet är att utkastet 
till detaljplaneändring bereds under 2017.

4. KAARNINGON PUMPPAAMO
Pumpstationen i Kaarninko (20/2015 OAS)
Kaavoitusarkkitehti Sissi Qvickström 
Liikennesuunnitteluinsinööri Harry Jaakkola
 Entisen pumppaamon ympäristöön suunni-
tellaan kalankasvatuslaitosta. Kaavassa osoite-
taan uusi katuyhteys Uudenmaantielle. Tavoittee-
na on, että asemakaavanmuutosehdotus on 
kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan 
käsittelyssä vuoden 2017 aikana.
 I området kring den tidigare pumpstationen 
planeras en fi skodlingsanläggning. I planen 
anvisas en ny gatuförbindelse till Nylandsvägen. 
Meningen är att förslaget till detaljplaneändring 
ska framläggas för behandling i stadsplanerings- 
och miljönämnden under 2017.

på initiativ 
av staden 
och enligt 
önskemål av 
de privata mar-
kägarna. Därefter 
ska ett planförslag 
beredas.

6. HAARLANLAHTI 
Harlaxviken (23/2010, OAS, MKS)
Kaavoitusarkkitehti Päivi Siponen
 Tammistontien eteläpuolelle suunnitellaan 
osayleiskaavan mukaista pientaloaluetta sekä 
virkistysalueita. Haarlanlahdella suoritetaan 
tällä hetkellä esirakentamista. Alueelle läjitetään 
asemakaava-alueilta tulevia ylijäämämaita. Ase-
makaavan valmistelu aloitetaan vuonna 2018.
 På den södra sidan av Tammistovägen 
planeras ett småhusområde enligt delgeneral-
planen samt rekreationsområden. Vid Harlaxvi-
ken pågår för tillfället förberedande markarbeten. 
På området deponeras överskottsjord från olika 
detaljplaneområden. Beredningen av detaljpla-
nen påbörjas 2018.

7. PAPINSAARENKATU
Prästholmsgatan (16/2016, OAS, KLS, MKS)
Kaavasuunnittelija Jimi Antikainen
 Tavoitteena on täydentää Papinsaarenkadun 
varren pientaloasutusta uusilla rakennuspaikoilla. 
Kaavaehdotus asetetaan nähtäville vuoden 2017 
aikana ja viedään lautakuntakäsittelyyn vuonna 
2018.
 Syftet är att komplettera småhusbosättnin-
gen vid Prästholmsgatan med nya byggplatser. 
Planförslaget framläggs offentligt under 2017 
och föreläggs nämnden för behandling 2018.

8. KAISTARNIEMI III JATKO
Kaistarudden III fortsättning (1/2006, OAS)
Kaavoitusarkkitehti Katja Tyni-Kylliö
Liikennesuunnitteluinsinööri Harry Jaakkola
 Tavoitteena on täydentää pientaloasutusta 
uusilla rakennuspaikoilla, osoittaa kesämökkien 
rakennuspaikat ympärivuotiseen asumiseen ja 
saattaa alue kunnallistekniikan piiriin. Vuonna 
2017 asemakaavaehdotus asetetaan nähtäville.
 Syftet är att komplettera småhusbosättning-
en med nya byggplatser, anvisa byggplatserna 
för sommarstugor för åretruntboende och bygga 
kommunalteknik på området. Förslaget till de-
taljplan kommer att framläggas offentligt 2017.

9. HAUENKAARI
Gäddbågen (33/2016) 
Kaavoitusarkkitehti Tapani Laiho
 Tavoitteena on jakaa nykyiset kolme tonttia 
viideksi pientalotontiksi. Kaavaehdotus asete-
taan nähtäville kesällä 2017 ja viedään lautakun-
takäsittelyyn loppuvuodesta 2017.
 Meningen är att dela de tre befi ntliga tomter-
na till fem småhustomter. Planförslaget fram-
läggs offentligt sommaren 2017 och föreläggs 
nämnden för behandling i slutet av 2017.

10. SAAPASKALLIO 1–3 
Stövelklippan 1–3 (21/2016, OAS)
Kaavoitusarkkitehti Päivi Siponen
Liikennesuunnittelija Harry Jaakkola
 Tavoitteena on jakaa nykyiset kaksi 
tonttia neljäksi pientalotontiksi. Kaavaehdotus 
asetetaan nähtäville keväällä 2017 ja viedään 
lautakuntakäsittelyyn loppuvuodesta 2017.
 Meningen är att dela de två befi ntliga 
tomterna till fyra småhustomter. Planförslaget 
framläggs offentligt våren 2017 och föreläggs 
nämnden för behandling i slutet av 2017.

5. KAARNINKO
Kaarninko (20/2014 OAS)
Kaavoitusarkkitehti Nella Karhulahti
Liikennesuunnitteluinsinööri Harry Jaakkola
 Alueelle suunnitellaan yhdessä neuvottelu-
menettelyllä valittujen tulevien rakentajien kanssa 
pientaloaluetta sekä Uudenmaantien varteen 
pientaloalueeseen sopivia kerrostaloja ja palve-
lutaloa. Tavoitteena on, että asemakaavanmuu-
tosehdotus hyväksytään kaupunginvaltuustossa 
vuonna 2017.
 I området planläggs i samarbete med de 
byggare som valdes med förhandlat förfarande 
ett småhusområde, och längs Nylandsgatan 
planeras fl ervåningshus och ett servicehus som 
är lämpliga för ett småhusområde. Målet är att 
förslaget till detaljplaneändring godkänns av 
stadsfullmäktige 2017.

6. SKANSSIN KESKUSPUISTO
Skansens centralpark (32/2016, OAS)
Kaavoitusarkkitehti Taina Riekkinen
Liikennesuunnitteluinsinööri Harry Jaakkola
 Skanssin aluekeskuksen eteläpuolelle suun-
nitellaan laaja puistoalue, kerrostalojen kortteli-
aluetta sekä paikka päiväkodille. Tavoitteena on, 
että asemakaavaehdotus asetetaan nähtäville 
kuluvan vuoden aikana.
 Söder om Skansens områdescentrum pla-
neras ett stort parkområde, ett kvartersområde 
för fl ervåningshus och ett daghem. Målet är att 
förslaget till detaljplan framläggs offentligt under 
innevarande år. 

7. ITÄ-SKANSSI
Östra Skansen (9/2014 OAS, MKS)
Kaavoitusarkkitehti Taina Riekkinen
Liikennesuunnitteluinsinööri Harry Jaakkola
 Itä-Skanssiin suunnitellaan monipuolinen, 
vetovoimainen ja kestävän kehityksen periaattein 
toimiva alue noin 2200 asukkaalle, toimitilara-
kentamista sekä koulu. Tavoitteena on, että ase-
makaavaehdotus asetetaan nähtäville kuluvan 
vuoden aikana.
 I Östra Skansen planeras ett mångsidigt 
och attraktivt område enligt principerna för 
hållbar utveckling för ca 2 200 invånare, nya 
verksamhetslokaler samt en skola. Målet är att 
förslaget till detaljplan framläggs offentligt under 
innevarande år.
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KAAVOITUSKATSAUS 2017 
Julkaisija Turun kaupungin ympäristötoimialan kaupunkisuunnittelu • Palaute: ymparistotoimiala@turku.fi  

Ulkoasu ja taitto Zeeland Family • Kansikuva: Schauman Arkkitehdit Oy

Hirvensalon kirjaston perintei nen kaavanäyttely pidetään tänä 
vuonna 15.3.–28.4.2017. Kaupunki suunnittelu- ja ympäristö-
lautakunnan pj Niko Aaltonen, alue arkkitehti ja liikennesuunnittelija 
ovat paikalla keskiviikkona 29.3.2017 klo 17.00 –19.00.

Den traditionella planutställningen på Hirvensalo bibliotek ordnas i år 15.3–28.4.2017. 
Stadsplanerings- och miljönämndens ordförande Niko Aaltonen, områdesarkitekten 
och trafi kplaneraren är på plats onsdag 29.3.2017 kl. 17–19.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.




