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Turku kasvaa ja kehittyy
Turun kasvu ja väestönkehitys on jatkunut viime vuosina vahvana. Tavoitteena 

on, että Turussa on vuonna 2029 220 000 asukasta ja 115 000 työpaikkaa. 

Kaupungin voimakas kasvu edellyttää voimakasta panostusta kaavoitukseen.

 Valmisteilla oleva uusi yleiskaava luo pohjan tälle kehitykselle. Yleiskaavassa 

esitetään yleis piirteisesti kaupunkiympäristön toimintojen sijoittumien sekä 

liikenne järjestelmien kehittämisen periaatteet. Yleiskaava toimii näin tarkemman 

suunnittelun pohjana. Yleiskaavatyö on hyvässä vauhdissa ja luonnos kaavasta 

ja siihen liittyvistä liikennejärjestelyistä on valmistunut syksyn 2018 aikana. 

Luonnoksesta saatavien lausuntojen ja mielipiteiden pohjalta valmistellaan vuoden 

2019 aikana yleiskaavaehdotus ja työn pitäisi olla hyväksytty vuoden 2020 aikana.

 Yleiskaavan lisäksi tekeillä on, monipuolisen asuntotarjonnan takaamiseksi, 

erilliset osayleis kaavat Satavan ja Kakskerran saarille sekä Maarian altaan 

itäpuolelle. Kaupungin elinvoiman vahvistamiseksi lentokentän ympäristöön 

valmistellaan osayleiskaavaa tulevia uusia logistiikan ja teollisuuden yritysalueita 

varten.

 Asemakaavoituksen painopiste on nyt ja tulevina vuosina kaupungin kärki-

hankkeissa eli keskustaan ja Tiedepuistoon liittyvissä uudis- ja täydennys-

rakentamiskohteissa. Lisäksi Linna kaupunki muodostaa lähivuosina keskeisen 

asemakaavoituksen painopisteen mm. sataman lähi alueen kehittämishankkeiden 

osalta. Kaikki nämä alueet ovat hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella ja tukevat 

nykyistä kaupungistumiskehitystä.  Näiden alueiden kehittäminen tukee myös 

hiilineutraalin Turun 2029 tavoitteita. Samalla, kun kaavoitetaan uusia vetovoimaisia 

asuinalueita, huolehditaan myös elinkeinoelämän kasvutarpeista.

 Tämä kaavoituskatsaus esittelee merkittävimmät kaavoituskohteet, jotka  

ovat käynnissä tai arvioidaan alkaviksi vuonna 2019. Kaavoitus pohjautuu 

luottamus elinten hyväksymiin kaavoitusohjelmiin vuosille 2019–2022 

(www.turku.fi/kaavoitus). 

 Kaavoituskatsauksen kohteiden lisäksi meneillään on pieniä asemakaava-

hankkeita, jotka ovat vähemmän merkityksellisiä, koskevat pientä aluetta tai  

tulevat vireille kiireisellä aikataululla. 

 Toivomme kaupunkilaisilta aktiivista osallistumista kaavahankkeiden 

valmisteluun kaikissa niissä foorumeissa, joita eri kaavahankkeiden osalta 

järjestetään. Se on erinomainen keino olla mukana kehittämässä Turusta entistä 

parempaa kaupunkia olla ja elää.

Varsinais-Suomen maakuntakaava koostuu seutu   kunnittain laadituista kokonaismaa kunta-

kaavoista, joita päivitetään teemakohtaisesti vaihe maakuntakaavoilla. Maakunta kaavalla 

toteutetaan Varsinais-Suomen kesällä 2014 hyväksytyn maakuntastrategian visiota: ”Varsi-

nais-Suomessa elämisen laatu on parasta. Menestyvää ja hyvinvoivaa maakuntaa rakenne-

taan yhteistyöllä ja kumppanuudella”.

 Tuorein Varsinais-Suomen taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaa-

kuntakaava hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 11.6.2018.

Luonnonarvojen- ja varojen vaihemaakuntakaava käynnissä

Tällä hetkellä on käynnissä Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakunta -

kaava, joka on edennyt ehdotusvaiheeseen. Luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakunta-

kaavan laatimistarve liittyy erityisesti biotalouden ja kiertotalouden aiheuttamien alueellisten 

luonnonvarojen käytön lisääntymiseen sekä luonnon virkistyskäytön ja arvojen yhteensovit-

tamiseen. Muutostarvetta aiheuttavat myös jätehuollon lakimuutokset sekä EU:n tavoitteet 

kiertotalouteen siirtymisessä. 

 Kaava ehdotuksesta pyydetään lausunnot alkuvuodesta 2019 ja se asetetaan julkisesti 

nähtäville myöhemmin vuoden aikana. Kaavaehdotuksen valmisteluun voi osallistua Kaava-

puntarissa https://query.eharava.fi/2541

Myös liikennejärjestelmäsuunnitelma ja merialuesuunnitelma työn alla

Vuoden 2019 aikana tullaan laatimaan voimassa  olevien liikennejärjestelmäsuunnitelmien 

(Varsinais-Suomen liikennestrategia 2035+, Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmä-

suunnitelma) päivitys. Lisäksi laaditaan rannikon maakuntien liittojen yhteistyönä merialue-

suunnitelmaa.

Tutustu maakuntakaavoitukseen ja Varsinais-Suomen suunnitteluun:

www.varsinais-suomi.fi/fi/tehtaevaet-ja-toiminta/suunnittelu-ja-kaavoitus

• Voimassa oleva maakuntakaava

• Vireillä olevat maakuntakaavat

• Liikennejärjestelmätyö

• Merialuesuunnittelu, www.merialuesuunnittelu.fi

Suunnittelujohtaja  

Heikki Saarento 

Varsinais-Suomen liitto

Arvio asumiseen varattujen 

tonttien riittävyydestä
Valtion ja Turun seudun kuntien välisellä maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimuk-

sella edistetään alueen kasvua asuntotuotantoa tukevalla integroidulla kaupunki kehityksellä. 

 Sopimuksen mukaan Turun kaupunki on sitoutunut sopimus kaudella 2016–2019 tuottamaan 

4 590 asuntoa. Vuonna 2017 Turkuun valmistui 1 326 asuntoa, kun vuonna 2016 rakennus-

lupia myönnettiin 2 429 asunnolle. Vuonna 2017 myönnettiin rakennuslupa 2 589 asunnolle, 

 joten valmistuneiden asuntojen määrän ennakoidaan vuonna 2018 pysyvän lähivuosien rei-

lussa tuhannessa vuosittaisessa valmistuneessa asunnossa. Valmistuneista asunnoista noin 

90 % on ollut kerros- ja rivitalotuotantoa. 

 Asemakaavoitetut, rakentamattomat tontit muodostavat kaupungin tonttivarannon. 

Kaupungilla on jatkuvasti haettavana omakotitontteja noin 80 kappaletta. Näiden lisäksi 

kaupungilla on luovutettavaksi tulevien omakotitonttien varannossa noin 50 omakoti tonttia. 

Kaupungin omistama omakotitonttivaranto vastaa noin kolmen vuoden kysyntätarvetta, jos 

kysyntä jatkuu ennallaan. 

 Kerros- ja rivitaloille kaavoitettua varantoa oli kaupungin omistuksessa vuoden 2018 

lopussa yhteensä noin 240 000 k-m2, mikä jakautui 200 000 k-m2 kerrostaloille ja 40 000 k-m2 

rivitaloille. Vuosittaiseen luovutustavoitteeseen suhteutettuna rivi- ja kerrostalotontteja on kaa-

voitettuna noin seitsemän vuoden tarpeisiin. Yli 70 % kerrostalotonttien varannosta sijoittuu 

sataman läheisyyteen eikä ole toteutuskelpoista pääosin kuin vasta voimassaolevien maan-

vuokrasopimusten päätyttyä 2020-luvulla. Muiltakin osin kerros- ja rivitalotonteille kaavoitettu 

varanto on pääosin toteutuskelpoista kunnallistekniikan valmistumisen johdosta vasta vuoden 

2019 aikana. 

 Kaupungin omistamien tonttien lisäksi asemakaavoissa on runsaasti yksityis omistuksessa 

olevaa rakentamatonta kerros-, rivi- ja omakotitonttivarantoa. Uusien  kerrostalo-,  rivitalo- ja 

omakotitonttien kaavoittamista jatketaan eri puolille kaupunkia laadukkaan ja riittävän kat-

tavan tontti tarjonnan takaamiseksi. Voimassa ja vireillä olevilla asemakaavoilla sekä tulevilla 

kaupunkisuunnittelun kohteilla mahdollistetaan asunto noin 30 000 asukkaalle.

Maankäyttöinsinööri 
Suvi Panschin 

Kaupunkiympäristötoimiala

Varsinais-Suomen  

suunnittelua 2019

Kaavoituksen eri tasot

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) 
Valtioneuvosto hyväksyy

MAAKUNTAKAAVA

Maakunnan liitto laatii ja hyväksyy

YLEISKAAVA

Kunta laatii ja hyväksyy

ASEMAKAAVA

Kunta laatii ja hyväksyy

Pää-
kirjoitus. 

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

Jyrki Lappi

maankäyttöjohtaja



15Alla planer som är i kraft (från 1997) och alla planläggningsprocesser kan studeras på webbadressen  

www.turku.fi/sv/plansokning

YLEISKAAVOITUS
Generalplanering

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

www.turku.fi/sv/plansokning

1.  Yleiskaava 2029
Genaralplan 2029 (1/2009, OAS)

Kaavoitusinsinööri Andrei Panschin

 Koko kaupunkia koskevan yleiskaavan pää-

määränä on Turun aseman, vetovoiman ja kilpai-

lukyvyn vahvistaminen. Yleiskaavan tavoitevuosi 

on 2029, jolloin kaupunki täyttää 800 vuotta. 

 Yleiskaavasta on valmistunut luonnos. 

Valmisteilla oleva yleiskaava suuntaa kasvua 

pääasiassa keskustaan ja joukkoliikenteen pää-

reittien varsille kaupunginhallituksen päätöksen 

mukaisesti (kaupunginhallitus 23.11.2015 § 494). 

Yleiskaavaluonnos sisältää selostuksen ja kah-

deksan karttaa, jotka liittyvät mm. liikenteeseen, 

palveluihin sekä kulttuuri- ja viherympäristöihin.

 Yleiskaavaluonnos valmistellaan kaavaeh-

dotukseksi vuoden 2019 aikana. Tavoitteena on, 

että kaupunginvaltuusto hyväksyy yleiskaavan 

vuonna 2020.

 Lisätietoja koko kaupungin yleiskaavasta: 

www.turku.fi/yleiskaava2029

 Ett av målen med generalplanen som 

omfattar hela staden är att stärka Åbos ställning, 

dragningskraft och konkurrenskraft. Målåret för 

generalplanen är 2029, då staden fyller 800 år. 

 Ett utkast till generalplanen har blivit färdigt. 

Generalplanen som för tillfället bereds, styr 

tillväxten i huvudsak till centrumområdet och 

områden invid huvudlederna för kollektivtrafiken 

enligt stadsfullmäktiges beslut (stadsfullmäktige 

23.11.2015 § 494). Utkastet till generalplanen 

innehåller en redogörelse och åtta kartor, som 

anknyter till bl.a. trafiken, tjänsterna samt kultur- 

och grönområden.

 Utkastet till delgeneralplanen bereds till 

planförslag under år 2019. Målet är att stadsfull-

mäktige godkänner generalplanen år 2020.

2.  Satava-Kakskerran  

osayleiskaava
Delgeneralplan för 

Satava-Kakskerta (10/2013, OAS)

Yleiskaavainsinööri Olavi Ahola

 Kaupunginhallituksen hyväksymä osayleis-

kaavaluonnos on ollut nähtävillä ja lausunnoilla 

kesällä 2017. Alustavasta kaavaehdotuksesta on 

1.

4.

2.

3.
Lisätietoja koko  

kaupungin yleiskaavasta 
www.turku.fi/yleiskaava2029 

Asemakaavoilla ja asemakaavan muutoksilla luodaan  

edellytykset rakentamiselle. Kaava-alue voi käsittää esim. 

kokonaisen asuinalueen tai vain yhden tontin. 

Asemakaavalla määrätään mm.

• mihin tarkoitukseen aluetta voi käyttää

• kuinka paljon tontille saa rakentaa

• rakennusten korkeuksia, katto kaltevuuksia  

ja materiaaleja

• katualueiden leveyksiä

• rakennusten ja luonnon suojeluarvot

• mihin puistot sijoittuvat

Vireillä olevat ja voimassa olevat (vuodesta 1997 alk.)  

asema kaavat löytyvät kaavahausta  

www.turku.fi/kaavahaku.  

Kaavoja voi hakea kaavan nimellä.  

Ajantasainen asemakaavatilanne löytyy myös 

Turun seudun karttapalvelusta opaskartta.turku.fi

ASEMAKAAVOITUS

Yleiskaava on kunnan yleispiirteinen maankäytön suunnitelma ja siten osa 

kaupungin kehittämisstrategiaa. Sen tehtävänä on yhdyskunnan eri toimintojen, kuten 

asumisen, palvelujen ja työpaikkojen sekä virkistysalueiden sijoittaminen ja niiden 

välisten yhteyksien järjestäminen. Yleiskaavoituksella ratkaistaan tavoitellun kehityksen 

periaatteet. Yleiskaava ohjaa tarkempaa suunnittelua, jotta yksityiskohtaiset toimenpiteet 

tukisivat paremmin yhteisiä päämääriä. Yleiskaavatyötä ohjaa maakuntakaava. 

 Yleiskaava laaditaan koko kaupungin alueelle. Osayleiskaava voidaan laatia vain 

tiettyä aluetta tai teemaa koskevaksi. Tällä hetkellä Turussa on vireillä koko kaupungin 

yleiskaava. Sen lisäksi vireillä ovat lentokentän ja sen lähiympäristön, Satava-Kakskerran 

ja Maaria-Ilmarisen osayleiskaavat sekä Hirvensalon osa yleiskaava.  

www.turku.fi/yleiskaavoitus

 Generalplanen är kommunens allmänt hållna plan för markanvändning och därmed 

en del av stadens utvecklingsstrategi. Planens uppgift är att placera ut samhällets olika 

funktioner såsom boende, tjänster och arbetsplatser samt rekreationsområden och 

ordna förbindelserna mellan dessa. Med generalplanen fastställer man principerna för 

den målsatta utvecklingen. Generalplanen styr den noggrannare planeringen, så att de 

mer detaljerade åtgärderna bättre stöder de gemensamma målen. Generalplanen styrs 

av landskapsplanen. 

 Generalplanen uppgörs för hela stadens område. Delgeneralplanen kan uppgöras 

att röra endast ett visst område eller tema. För tillfället är en generalplan för hela sta-

den anhängig. Därtill är delgeneralplanerna för flygfältet och dess närmaste omgivning, 

 Satava-Kakskerta och S:t Marie-Ilmarinen delgeneral planer och Hirvensalo delgeneral-

plan anhängiga.

julkaistu internet-pohjainen kysely loppuvuonna 

2018 sekä pyydetty lausunnot. Mielipiteiden ja 

lausuntojen pohjalta valmistellaan vuoden 2019 

aikana kaavaehdotus hyväksymiskäsittelyä 

varten. 

 Det utkast till delgeneralplan som stads-

fullmäktige godkänt har varit framlagt och på 

utlåtanderunda sommaren 2017. I slutet av 

2018 publicerades en enkät på webben om det 

preliminära planförslaget och samtidigt begärdes 

utlåtanden om planförslaget in. Utgående från 

åsikterna och utlåtandena bereds ett planförslag 

för godkännande under 2019. 

3. Turun lentoaseman 

ja sen lähiympäristön 

osayleiskaava
Delgeneralplan för Åbo 

flygfält och dess närmaste 

omgivning (4/2007, OAS)

Kaavoitusarkkitehti Jani Eteläkoski

 Laaditaan oikeusvaikutteinen osayleiskaava 

lentoaseman ympäristöön. Kokonaisuuteen 

kuuluu alueita sekä Turun että Ruskon kunnan 

puolella (Ruskon eteläosan osayleiskaava). 

Turku ja Rusko tekevät yhteistyötä yhtenäisen 

kokonaisuuden aikaansaamiseksi. Turun osalta 

osayleiskaavan tärkeimmät tavoitteet ovat 

lentoaseman kehittäminen sekä uusien teolli-

suus- ja työpaikka-alueiden muodostaminen. 

Osayleiskaavaluonnos on hyväksytty vuonna 

2010. Tämän jälkeen hanke on odottanut erilaisia 

selvityksiä Pomponrahkan Natura-alueeseen 

liittyen. Kaavatyö jatkunee vuoden 2019 aikana. 

 En delgeneralplan med rättsverkningar 

bereds för området kring flygfältet. Till helheten 

hör områden både i Åbo kommun och Rusko 

kommun (delgeneralplan för den södra delen av 

Rusko). Åbo och Rusko samarbetar för att skapa 

en enhetlig helhet. För Åbos del är de viktigaste 

målen beträffande delgeneralplanen utvecklan-

det av flygfältet och skapandet av nya industri- 

och arbetsplatsområden. Utkastet till delgene-

ralplanen godkändes år 2010. Efter detta har 

projektet väntat på olika utredningar i anknytning 

till Naturaområdet Pomponrahka. Arbetet med 

planen torde fortsätta under 2019. 

 

4. Maaria-Ilmaristen osayleiskaava
Delgeneralplan för S:t Marie-Ilmarinen (14/2007, OAS)

Kaavoitusarkkitehti Jani Eteläkoski

  Turun ja Liedon yhteisellä, oikeusvaikutteisena laadittavalla osayleiskaavalla tarkastellaan Maarian 

altaan itäpuolen maankäyttöä. Tavoitteena on mm. kehittää Jäkärlän ja Ilmaristen taajamia ja osoittaa 

niiden yhteyteen uusia asuinalueita taajamien välialueen jäädessä virkistysalueeksi. Osayleiskaava-

työn kanssa rinnan valmistellaan ulkoilureittisuunnitelmaa, jonka avulla voidaan tarkemmin suunnitella 

virkistysalueiden ja Maarian altaan kehittämistä. Osayleiskaavaluonnos on hyväksytty keväällä 2017. 

Kaavatyö jatkuu vuoden 2019 aikana osayleiskaavaehdotuksen valmistelulla. 

 Genom Åbos och Lundos gemensamma delgeneralplan med rättsverkningar granskas markan-

vändningen på östra sidan om bassängen i S:t Marie. Målet är bl.a. att utveckla förorterna i Jäkärlä 

och Ilmarinen och rikta nya bostadsområden till dessa områden då området mellan förorterna blir 

rekreationsområde. Vid sidan om arbetet med delgeneralplanen bereds även en plan för friluftsleder 

med vilken utvecklingen av rekreationsområden och bassängen i S:t Marie närmare planeras. Utkas-

tet till delgeneralplanen godkändes under våren 2017. Planläggningen fortsätter under 2019 genom 

beredning av ett förslag till delgeneralplan.

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 maankäyttö  

  sopimuksen laadintaa 

  yksityisen maanomistajan  

  kanssa
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Keskusta Centrum

Linnakaupunki (kohteet 1–5)

Slottsstaden (objekten 1–5)

Kaupunkia laajennetaan ja merellistä keskus taa 

kehitetään Linnakaupungin alueelle. Tavoittee na 

on luoda pohjaa kaupungin kasvulle,  kehittää  

kaupunkikeskustan elinvoimaisuutta ja kilpailu-

kykyä tarjoamalla houkuttelevia asuin- ja työ-

paikkaympäristöjä. Suunnittelulla vahvistetaan 

myös jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen 

asemaa. Alueen asemakaavoitus perustuu 

25.2.2012 hyväksyttyyn Linnakaupungin 

osa yleiskaavaan. Raitiotien tilavaraus otetaan 

huomioon asemakaavoissa.

 Staden utvidgas och på Slottsstadsområ-

det utformas ett havsnära centrum. Meningen 

är att skapa förutsättningar för stadens tillväxt 

och utveckla en vital och konkurrenskraf-

tig centrum med attraktiva bostads- och 

 arbetsplatsmiljöer. Planeringen höjer likaså 

gång-, cykel- och kollektivtrafikens status. 

Detaljplaneringen av området baserar sig på 

delgeneralplanen för Slottsstaden som god-

kändes 25.2.2012. I detalj planerna beaktas en 

reservering för spårväg.

1. FERRY TERMINAL TURKU  

 JA LINNANNIEMI Ferry Terminal  

 Turku och Slottsudden

Maankäyttöjohtaja Jyrki Lappi  

(Ferry Terminal Turku)

Kaupunkisuunnittelujohtaja Timo Hintsanen 

(Linnanniemi)

Kaavoitusarkkitehti Nella Karhulahti

 Turun sataman matkustaja- ja rahtitermi-

naalin toimintaedellytysten parantamista sekä 

liikennejärjestelyjen kehittämistä tutkitaan 

nykyisten matkustajaterminaalien ympäristössä 

Kanavaniemen alueella. Tavoitteena on uusi 

yhteisterminaali työnimellään Ferry Terminal 

Turku. Uusi terminaali mahdollistaa Linnan 

ympäristön ja Aurajokisuun kehittämisen. 

 Linnanniemen aluetta kehitetään yhdistä-

mään kaupunkikeskusta ja meri. Alueen 

kehit tämisessä tavoitteena ovat Turun linnan 

roolin vahvistaminen ja uuden toiminnallisesti 

aktiivisen yhteisen kaupunkitilan kehittäminen. 

 Vuoden 2019 aikana asetetaan tavoitteet 

ja tehdään alueen yleissuunnitelma. Linnannie-

men alueen ideakilpailu käynnistetään vuoden 

2019 aikana.

 Utreds hur verksamhetsförutsättningarna 

för passagerar- och fraktterminalen vid Åbo 

hamn kan förbättras och trafikarrangemangen 

utvecklas i omgivningen kring de nuvarande 

passagerarterminalerna i Kanalbanken. Målet 

är en ny gemensam terminal som går under 

arbetsnamnet Ferry Terminal 

Turku. Den nya termi-

nalen gör det möjligt att utveckla området kring 

Åbo slott och Aura ås mynning. 

 Området Slottsudden utvecklas så att det 

kopplar ihop stadscentrumet med havet. Ut-

vecklingen av området syftar till att stärka Åbo 

slotts roll och utveckla ett nytt funktionellt aktivt 

gemensamt stadsrum. 

 Under 2019 uppställs mål och utarbetas 

en allmän plan för området. En idétävling om 

området Slottsudden inleds under 2019.

2. AURIGAN YMPÄRISTÖ

 Området kring Auriga (12/2018)

Kaavoitusarkkitehti Tero Lehtonen

 Asemakaava muutetaan nykyisten toiminto-

jen mukaisesti liike- ja toimitilojen korttelialueeksi. 

Samalla selvitetään lisärakentamismahdolli-

suudet. Tavoitteena on saada kaavaehdotus 

lautakunnan käsittelyyn vuoden 2019 aikana.

 Detaljplanen ändras enligt de nuvarande 

funktionerna till ett kvartersområde för  affärs- och 

verksamhetslokaler. Samtidigt utreds möjlig-

heterna till tillbyggnad. Målet är att planförslaget 

behandlas i nämnden under 2019.

3. PUUTARHAKATU 55

 Trädgårdsgatan 55 

 (6/2016, OAS, KLS, MKS)

Kaavoitusarkkitehti Tero Lehtonen

 Yksityisen maanomistajan aloite täydennys-

rakentamiseksi Puutarhakadun ja satamaraiteen 

väliin. Samalla selvitetään jalankulkuyhteyden 

järjestämistä satamaraiteen yli Herttuankulman 

kaava-alueelle. Tavoitteena on laatia kaavaluon-

nos ja -ehdotus vuoden 2019 aikana. 

 På initiativ av den privata markägaren 

undersöks kompletteringsbyggande på områ-

det mellan Trädgårdsgatan och hamnspåret. 

Samtidigt utreds om det finns möjlighet till en 

gångförbindelse över hamnspåret till planområ-

det Hertigshörnet. Meningen är att planutkastet 

och planförslaget ska utarbetas under 2019.

4. MERENKULKUOPPILAITOS

 Sjöfartsinstitutet (9/2018, KLS)

Kaavoitusarkkitehti Tero Lehtonen

 Turun merenkulkuoppilaitoksen entisen 

koulutalon paikalle sekä Tallimäenpuiston osaan 

suunnitellaan asuinkerrostalojen rakentamista. 

Suurjänniteilmajohdon maakaapeloinnin myötä 

on mahdollista tutkia Malminkadun ja Puutarha-

kadun väliin jäävälle kallioiselle alueelle uutta 

käyttöä. Tavoitteena on kaavan vahvistuminen 

vuonna 2020.

 Nya flervåningshus planeras på platsen där 

sjöfartsinstitutets f.d. skolbyggnad står samt på 

en del av Tallimäkiparken. I och med utläggnin-

gen av jordkablar för högspänning kan nya an-

vändningsändamål undersökas för det  klippiga 

området mellan Malmgatan och Trädgårds gatan. 

Målet är att planen blir färdig 2020.

5. KIRSTINPUISTO

 Kirstiparken (2/2013, OAS, MKS)

Kaavoitusarkkitehti Tero Lehtonen

Liikenneinsinööri Jaana Mäkinen

 Nykyiselle pienteollisuus- ja varastoalueelle 

suunnitellaan keskustamaista kerrostaloasumis-

ta noin 2600 asukkaalle. Kaavaehdotus tulee 

nähtäville alkuvuodesta 2019 ja tavoitteena on 

saada se kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi 

vuoden 2019 aikana.

 På det nuvarande småindustri- och lager  - 

om rådet planeras centrumbetonat höghusboen-

de för ca 2 600 invånare. Planförslaget läggs 

fram offentligt i början av 2019 och målet är att 

det  föreläggs stadsfullmäktige för godkännande 

under 2019.

6. RAUHANKATU 19–21

 Fredsgatan 19–21  

 (15/2017, KLS, OAS, MKS)

Kaavoitusarkkitehti Satu Tiainen

Liikennesuunnitteluinsinööri Maija Norava

 Kaavamuutoksella tutkitaan Rauhankatu 

19–21 tontin täydennysrakentamista maan-

omistajan aloitteesta. Portsan puutaloaluee-

seen kuuluvat tontit otetaan mukaan rakennus-

suojelun saamiseksi ajan tasalle. Kaavaluonnos 

tulee nähtäville vuonna 2019. .

 I planändringen undersöks kompletterings-

byggande av tomten vid Fredsgatan 19–21 på 

initiativ av markägaren. De tomter som hör till 

trähusområdet i Port Arthur inkluderas för att 

uppdatera byggnadsskyddet. Planutkastet ska 

framläggas under 2019.

7. TURKU RATAPIHA 

 Åbo bangård (2/2018, KLS, OAS, MKS)

Projektipäällikkö Mika Rajala

Kaavoitusarkkitehti Nella Karhulahti

 Ratapihan alueelle suunnitellaan monipuo-

lista elämys- ja tapahtumakeskittymää sekä 

elämyksellisyyttä tukevia palveluita ja asumista 

yhteistyössä Turun Ratapihan Kehitys Oy:n ja 

VR-Yhtymä Oy:n kanssa arkkitehtuurikilpailussa 

voittaneen Luoto ehdotuksen pohjalta. Hank-

keen tavoitteena on lisää keskustan vetovoimaa 

ja se kytkeytyy osaksi kaupunkikeskustan kehit-

tämisen kärkihanketta ja Keskustavisio 2050:tä. 

Vuonna 2019 täydennetään selvityksiä ja valmis-

tellaan kaavaehdotus lautakunnan päätettäväksi.

 I området kring Bangården planeras en 

mångsidig upplevelse- och evenemangs-

koncentration samt tjänster och boende som 

stöder upplevelseaspekten i samarbete med 

Turun Ratapihan Kehitys Oy och VR-Group 

Ab. Planeringen utgår från förslaget Luoto som 

vann arkitekttävlingen. Målet med projektet är 

att förbättra centrums dragningskraft. Projektet 

kopplas till spetsprojektet för utvecklande av 

stadens centrum och Centrumvisionen 2050.  

År 2019 kompletteras utredningar och bereds ett 

planförslag som nämnden ska fatta beslut om.

8. AJURINKATU

 Formansgatan

Kaavoitusarkkitehti Salla Leino

 Kaavan tavoitteena on tutkia kiinteistöjen 

tulevaa käyttöä ja suunnitella täydentävää lisä-

rakentamista osana Ratapihankadun uusiutu-

vaa rakennettua ympäristöä.

 Syftet med detaljplanen är att undersöka 

fastigheternas framtida användning och planera 

kompletterande nya byggnader som en del av 

den nya byggda miljön vid Bangårdsgatan.

9. FREYA

 Freya (29/2015, OAS, KLS, MKS)

Kaavoitusarkkitehti Satu Tiainen

Liikennesuunnitteluinsinööri Maija Norava

 As. Oy Kristiinanahteen tontilla suunnitel-

laan sisäpihalla olevan toimistorakennuksen 

korvaamista asuinkerrostalolla ja ns. Kestilänkul-

man tontilla täydennysrakentamisen mahdollista-

mista. As Oy Otavan tontti on mukana rakennus-

suojelun ja kaavan päivittämiseksi. Tavoitteena 

on laatia kaavaluonnos vuoden 2019 aikana.

 På Bostads Ab Kristiinanahdes tomt 

planerar man att ersätta kontorsbyggnaden på 

innergården med ett flervåningshus. På tomten 

i det s.k. Kestilähörnet undersöks möjligheter-

na till kompletteringsbyggande. Bostads Ab 

Otavas tomt är inkluderad för uppdaterande av 

byggnadsskyddet och detaljplanen. Målet är att 

utarbeta ett planutkast under 2019.

10. Ruusukortteli 2.0

Kaavoitusarkkitehti Anna-Leena Jokitalo

Liikennesuunnitteluinsinööri Maija Norava

 Ruusukortteliin, Koulukadun ja Puistokadun 

väliin valmistellaan asemakaavamuutosta, jonka 

tavoitteena on mahdollistaa asuinrakentaminen 

ja päiväkotitoiminta. Osallistumis- ja arviointi-

suunnitelma tehdään kevättalven 2019 aikana.

 I området mellan Rosenkvarteret, Skolgatan 

och Allégatan bereds en planändring, vars syfte 

är att möjliggöra bostadsbyggande och dag-

hemsverksamhet. Ett program för deltagande 

och bedömning utarbetas under vårvintern 2019.

11. ÖSTERBLAD

 Österblad (25/2017, OAS, KLS, MKS)

Kaavoitusarkkitehti Katja Tyni-Kylliö

 Kaupunkikeskustan elinvoimaisuuden 

kehittämiseksi selvitetään alueen erilaisia 

täydennysrakentamismahdollisuuksia kulttuuri-

historiallisesti arvokkaassa ympäristössä. 

 För att förstärka livskraften i stadscentrum 

utreds olika möjligheter till kompletteringsbyg-

gande i denna kulturhistoriskt värdefulla miljö. 

12. KAUPPIASKATU 11–13

 Köpmansgatan 11–13

Kaavoitusarkkitehti Tero Lehtonen

 Yksityisen hakijan aloite ydinkeskustan 

ruutukaavakorttelin kehittämiseksi ja täyden-

nysrakennusmahdollisuuksien kartoittamiseksi.

 På initiativ av en privat sökande utvecklas 

kvarteret i rutplansområdet i centrum och kart-

läggs möjligheterna till kompletteringsbyggande.

13. KONSERTTITALO 

 Konserthuset

Kaavoitusarkkitehti Nella Karhulahti

 Kaupunki on konserttitalon tarveselvityksis-

sä tutkinut erilaisia toteutusvaihtoehtoja konsert-

titalon peruskorjaukselle ja tilojen laajentamiselle 

tai uuden konserttitalon rakentamiselle. Kaava-

muutos tarvitaan konserttitalon mahdollisen lisä-

rakennuksen ja Sibeliuksenkadulle mahdollisesti 

sijoittuvan lastauslaiturin osalta tai mahdollisen 

muualle sijoittuvan uudisrakennuksen osalta.

 I behovsutredningar för konserthuset under-

sökte staden olika alternativ för grundläggande 

renovering av konserthuset och utbyggnad av 

lokalerna eller för byggande av ett nytt konserthus. 

Detaljplanen bör ändras för att möjliggöra kon-

serthusets eventuella tillbyggnad och en eventuell 

lastningslokal vid Sibeliusgatan eller en eventuell 

nybyggnad som byggs på ett annat ställe.

14. PARKINKENTTÄ

 Barkplan (16/2018, KLS, OAS, MKS)

Kaavoitusarkkitehti Nella Karhulahti

 Kaavan tavoitteena on mahdollistaa 

Parkinkentän täydennysrakentaminen osana 

kehittyvää Aninkaisten aluetta siten, että alueen 

liikuntapalve lut säilyvät. Aluetta suun nitellaan 

yhteistyössä Kansallis-yhtiöt Oy:n kanssa. 

Vuonna 2019 tehdään selvityksiä ja valmistel-

laan kaavaluonnos lautakunnan päätettäväksi.

 Målet med detalj planen är att möjliggöra 

kompletteringsbyggande av Barkplan som en 

del av det utvecklande Aningaisområdet så 

att områdets idrottstjänster bevaras. Området 

planeras i samarbete med Kansallis-yhtiöt Oy. 

År 2019 utarbetas utredningar och bereds ett 

planutkast som nämnden ska fatta beslut om.
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7.

Keskustan kehittäminen 

Utvecklandet av centrumområdet 

Keskustan kehittäminen on yksi  kaupungin painopistealueista. Pyrkimyksenä on luoda pohjaa 

kaupungin kasvulle, kehittää kaupunki keskustan elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä tarjoamalla 

houkuttelevia asuin- ja työpaikka ympäristöjä ja palveluja. Suunnittelun tavoitteena on myös 

vahvistaa jalankulun, pyöräilyn ja joukko liikenteen asemaa. Ruutukaavakeskustaan tavoitellaan 

8 000 uutta asukasta vuoteen 2035 mennessä Turun kaupunkiseudun rakennemallin mukaisesti.

 Ett av stadens fokusområden är utveck landet av centrum. Avsikten är att skapa förut  - 

sättningar för stadens tillväxt och utveckla en vital och konkurrenskraftig centrum med 

attraktiva bostads- och arbetsplatsmiljöer och tjänster. Målet för planeringen är likaså att 

höja gång-, cykel- och kollektivtrafikens status. Enligt strukturmodellen för Åbo stadsregion 

ska invånarantalet i rutstadens centrum har ökat med 8 000 nya invånare före 2035.



17Alla planer som är i kraft (från 1997) och alla planläggningsprocesser kan studeras på webbadressen  

www.turku.fi/sv/plansokning

15. RAUNISTULAN SILTA  

 JA PYÖRÄTIE 

 Raunistula bro och cykelväg  

 (2/2015, KLS, MKS)

Kaavoitusarkkitehti Thomas Hagström

Liikennesuunnitteluinsinööri Eero Paavola

 Kaavalla on tarkoitus mahdollistaa pyörä-

tien rakentamisen Erik Jorpeksen raitin ja Rau-

nistulan rampin välillä. Virusmäentien varrella, 

Konsantien ja Raunistulanrampin välillä olevat, 

vanhentuneet asemakaavat päivitetään vastaa-

maan paremmin nykytilannetta. Virusmäentien 

ja raidealueen väliselle alueelle esitetään täyden-

nysrakentamista. Lisäksi osoitetaan alue uudelle 

jalankulku- ja pyöräilysillalle Ylioppilaskylän ja 

Raunistulan välille. Tavoitteena on valmistella 

kaavaehdotus hyväksyttäväksi vuonna 2019.

 Avsikten med planen är att möjliggöra 

byggandet av en cykelväg mellan Erik Jorpes 

stig och Raunistularampen. De föråldrade 

detalj planerna för områdena längs Virusmäkivä-

gen mellan Konsavägen och Raunistularampen 

upp dateras så att de bättre motsvarar dags-

läget. Kompletteringsbyggande föreslås för 

området mellan Virusmäkivägen och banområ-

det. Därtill anvisas ett område för en ny bro för 

gång- och cykeltrafik mellan Studentbyn och 

Raunistula. Målet är att förslaget till detaljplan 

bereds och föreläggs för godkännande 2019.

16. RAMSTEDTINKATU 4

 Ramstedtsgatan 4 

 (7/2016, KLS, OAS, MKS)

Kaavoitusarkkitehti Nella Karhulahti

 Asemakaavan muutoksella tutkitaan raken-

tamattoman kerros- ja rivitalotontin muuttamista 

kerrostalotontiksi. Tavoitteena on valmistella 

kaavaehdotus hyväksyttäväksi vuonna 2019.

 I detaljplaneändringen undersöks om den 

obebyggda tomten för flervåningshus och rad-

hus kan ändras till en tomt för flervåningshus. 

Målet är att förslaget till detaljplan bereds och 

föreläggs för godkännande 2019.

17. KERTTULINREUNA 

 Gertrudskanten 

 (24/2016, KLS, OAS, MKS)

Kaavoitusarkkitehti Nella Karhulahti

Liikennesuunnitteluinsinööri Maija Norava

 Kaavalla selvitetään alueen erilaisia täyden-

nys rakentamismahdollisuuksia keskusta toi-

min  noille kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa 

ym pä ristössä usean maanomistajan aloitteesta. 

Tavoitteena on laatia kaavaluonnos vuonna 2019.

 Avsikten med planen är att på initiativ 

av flera markägare utreda möjligheterna till 

kompletteringsbyggande för olika centrumfunk-

tioner i denna kulturhistoriskt värdefulla miljö. 

Målet är att planutkastet utarbetas 2019.

18. KIINAMYLLYNKATU

 Kinakvarngatan (14/2018, KLS)

Kaavoitusarkkitehti Anna-Leena Jokitalo

Liikennesuunnitteluinsinööri Maija Norava

 Tutkitaan Varsinais-Suomen sairaanhoito-

piirin Psykiatrisen sairaalan sijoittumista sekä 

liikenteen uusia järjestelyjä Kiinamyllynkadun 

ympäristössä.

 Placeringen av Psykiatriska sjukhuset inom 

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt och nya 

trafikarrangemang undersöks i området kring 

Kinakvarngatan.

19. KAUPPAOPISTO 

 Handelsinstitutet 

 (32/2017, KLS, OAS, MKS)

Kaavoitusarkkitehti Katja Tyni-Kylliö

 Turun Kauppaopetussäätiö hakee maan-

omistajana kaavanmuutosta tontin muuttami-

seksi asuinkäyttöön kun ammatti-instituutin 

toiminta siirtyy lähivuosina toiseen paikkaan. 

Kaavan valmistelun aikana selvitetään myös 

naapuritonttien kaavanmuutostarpeet. Vuonna 

2019 kaavaehdotus asetetaan nähtäville.

 Stiftelsen för Handelsutbildning i Åbo ansö-

ker i egenskap av markägare om en planändring 

för att ändra ändamålet för tomten till bostads-

tomt, eftersom yrkesinstitutets verksamhet flyt-

tar till en annan plats under de närmaste åren. 

Under beredningen av planen utreds också 

granntomternas behov av att ändra detaljpla-

nen. Planförslaget framläggs offentligt 2019.

20. LUOSTARINKATU 5

 Klostergatan 5 (3/2017, OAS)

Kaavoitusarkkitehti Anna-Leena Jokitalo

Liikennesuunnitteluinsinööri Maija Norava

 Lastenkotitoiminta alueella on päättynyt. 

Kaavamuutoksen yhteydessä tutkitaan alueen 

suojeluarvoja ja mahdollisuuksia asuinrakenta-

miseen tontilla. 

 Barnhemsverksamheten har upphört i 

området. I samband med planändringen under-

söks områdets skyddsvärden och möjligheterna 

att bygga bostäder på tomten.

21. KASKENKATU 9 b

 Kaskisgatan 9 b (1/2019, KLS, MKS)

Kaavoitusarkkitehti Satu Tiainen

Liikennesuunnitteluinsinööri Maija Norava

 Tutkitaan täydennysrakentamista kerros-

talotontille kiinteistönomistajan aloitteesta. 

Kaavan valmistelun aikana selvitetään koko 

korttelin kehittämismahdollisuudet. Tavoitteena 

on laatia osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

(OAS) vuoden 2019 aikana.

 På initiativ av fastighetsägaren undersöks 

möjligheterna till kompletteringsbyggande på 

tomten för flervåningshus. Medan beredningen 

av planen pågår kommer utvecklingsmöjlig-

heterna i hela kvarteret att utredas. Meningen 

är att ett program för deltagande och bedöm-

ning utarbetas under 2019.

22. SIRKKALANKATU 35 –  

 SEPÄNKATU 2 

 Sirkkalagatan 35 – Smedsgatan 2  

 (6/2013, MKS)

Kaavoitusarkkitehti Katja Tyni-Kylliö

 Sirkkalankatu 35a:n tontille suunnitellaan 

lisärakentamista yksityisen maanomistajan 

aloitteesta. Kaupunginvaltuusto on päättänyt 

lopettaa naapuritontilla sijaitsevan entisen 

Teollisuuskoulun käytön opetustilana, joten 

rakennuskannan suojelun tarve, tuleva käyttö 

ja mahdollinen lisärakentaminen tutkitaan tässä 

yhteydessä. Vuonna 2019 valmistellaan kaavan-

muutosluonnos.

 På tomten vid Sirkkalagatan 35 a planeras 

tillbyggnader på initiativ av den privata mark-

ägaren. Stadsfullmäktige har fattat beslut om 

att inte mera använda den f.d. Industriskolan på 

granntomten som utbildningslokal, och således 

kommer behovet av byggnadsskydd, den fram-

tida användningen av byggnaden och eventuell 

tillbyggnad att utredas i detta sammanhang.  

Ett utkast till detaljplaneändring bereds 2019.

23. SEPÄNKATU 1

 Smedsgatan 1 (21/2017, OAS)

Kaavoitusarkkitehti Katja Tyni-Kylliö

 Asemakaavanmuutoksella tutkitaan Turun 

ammattikorkeakoulun käytöstä poistumassa 

 olevan tontin erilaisia maankäyttövaihtoehtoja 

kuten täydennysrakentamista, uudisrakenta-

mis ta ja käyttötarkoituksen muutosta sekä 

mahdollisuutta kävelysillan rakentamiseksi 

kävelyä ja polkupyöräilyä varten  Samppalinnan 

vuoren ja Urheilupuiston välille. Perhetalo 

Heidekenin käytössä olevan tontin asemakaava 

saatetaan ajan tasalle. Vuonna 2019 valmistel-

laan kaavan muutosluonnos.

 I detaljplaneändringen undersöks olika 

markanvändningsalternativ för Åbo yrkeshögs-

kolas tomt som tas ur bruk. Alternativen kretsar 

kring kompletteringsbyggande, nybyggnad och 

ändring av användningsändamålet samt en 

eventuell ny bro för gång- och cykeltrafik mellan 

Samppalinnaberget och Idrottsparken. Detalj-

planen för tomten som används av familjehuset 

Heideken uppdateras. Ett utkast till detaljplane-

ändring bereds 2019.

24. HERKULES  

 Herkules (3/2018, OAS, KLS)

Kaavoitusarkkitehti Christiane Eskolin

Liikennesuunnitteluinsinööri Maija Norava

 Kaavanmuutoksen tavoitteena on muuttaa 

hallinto- ja virastorakennusten  korttelialueen 

käyttötarkoitus asumiseen sekä liike- ja 

toimisto käyttöön. Vuonna 2019 valmistellaan 

kaavaehdotus. 

 Målet med planändringen är att ändra   

använd ningsändamålet för kvartersområdet för 

förvaltningsbyggnader och ämbetshus till  

kvarters område för bostads-, affärs- och 

kontorsbyggnader. Planförslaget kommer att 

utarbetas under 2019.

25. TERVAHOVINKATU 12

 Tjärhovsgatan 12

Kaavoitusarkkitehti Sissi Qvickström

 Tervahovinkatu 12:n tontille suunnitellaan 

lisärakentamista yksityisen maanomistajan 

aloitteesta.

 På tomten vid Tjärhovsgatan 12 planeras 

tillbyggnad på initiativ av den privata mark-

ägaren.

1.

2.

Pohjoiset
Norra stadsdelarna

1. KOSKENNURMI 

 Koskennurmi (25/2018) 

Kaavoitusarkkitehti Jani Eteläkoski 

Liikennesuunnitteluinsinööri Eero Paavola

 Kaavan tavoitteena on pien taloalueen 

toteuttaminen Koskennurmen alueelle, mutta 

kaavan rakennetta on tarkoitus muuttaa mm. 

siten, että yhtiömuotoisia tonttialueita  

muutetaan omakotitonttialueiksi.

 Målet med detaljplanen är att bygga ett 

småhusområde i Koskennurmi, men planstruk-

turen ska ändras bl.a. så att tomt områden i 

 bolagsform ändras till tomtområden för egna-

hemshus.

2. ARKEOLOGINKATU 

 Arkeologgatan (17/2018)

Kaavoitusarkkitehti Jani Eteläkoski 

Liikennesuunnitteluinsinööri Eero Paavola

 Asemakaavamuutoksella tutkitaan 

Jäkär län täydentämistä. Joitakin alueen 

toimintoja siirtynee Yli-Maariaan valmistuvan 

yhtenäiskoulun yhteyteen, mistä johtuen 

Arkeologin- ja  Merovinkikadun alueiden 

käyttötarkoituksia tarkastellaan uudelleen.

 I detaljplaneändringen undersöks möjlig-

heterna att komplettera Jäkärlä. En del av 

funktionerna på området torde anslutas till 

den enhetsskola som ska byggas i Övre  

S:t Marie, och därför ska användningsän-

damålet för  områdena vid Arkeologgatan 

och Merovinger gatan granskas.

1. MEYER TURUN TELAKKA 

 Meyers varv i Åbo (MKS)

Kaavoitusarkkitehti Nella Karhulahti

 Telakan alueelle suunnitellaan täydennysra-

kentamista telakan kasvavan tuotannon tarpei-

siin. Tavoitteena on valmistella kaavaehdotus 

vuonna 2019.

 Kompletteringsbyggande planeras i varvs-

området för att möta varvets växande produk-

tionsbehov. Målet är att förslaget till detaljplan 

bereds 2019.

2. BLUE INDUSTRY PARK  

 Blue Industry Park

Kiinteistökehityspalvelujen johtaja Petri Liski

Kaavoitusarkkitehti Nella Karhulahti

 Pernoon suunnitellaan meri- ja metalliteol-

lisuuteen keskittyvää tuotannollista yritysaluet-

ta. Vuonna 2019 käynnistetään kaavamuutos ja 

tehdään tarvittavia selvityksiä. 

 I Perno planeras ett produktionsmässigt 

område för företag med inriktning på sjöfarts- 

och metallindustrin. År 2019 inleds en ändring 

av detaljplanen samt utarbetas nödvändiga 

utredningar.

Läntiset
Västra stadsdelarna

1.

2.

2.

3.

4.

3. SAARENMAANKATU 8–10 

 Öselgatan 8–10  

 (15/2018, KLS, MKS)

Kaavoitusarkkitehti Salla Leino

 Pernoon suunnitellaan  kerrostaloalueen  

täydentämistä ja laajentamista sekä 

pysäköin nin järjestämistä Saarenmaan-

kadulla. Kaavoitus käynnistetään alkuvuo-

desta 2019.

 I Perno planeras komplettering och 

utbyggnad av ett område för flervåningshus 

samt anordnande av parkeringsplatser 

vid Öselgatan. Planläggningen påbörjas i 

början av 2019.

4. PERNON KOULU

 Skolan i Perno (18/2014, OAS)

Kaavoitusarkkitehti Salla Leino

 Pernon koulun tontille suunnitellaan 

uutta käyttöä. Tavoitteena on, että kaavoi-

tus käyn nistetään vuoden 2019 aikana.

 Ett nytt användningsändamål planeras 

för skoltomten i Perno. Avsikten är att plan-

läggningen påbörjas under 2019.
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1. PITKÄMÄEN LIIKEKESKUS

 Långbacka köpcentrum  

 (33/2006, OAS, MKS)

Kaavoitusarkkitehti Tero Lehtonen

 Naantalin pikatien varteen suunnitellaan li-

sää kaupallisia tiloja sekä uutta kerrostaloaluet-

ta noin 700 asukkaalle. Tavoitteena on asettaa 

kaavaehdotus nähtäville vuoden 2019 aikana ja 

viedä se kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi 

kun maankäyttösopimus yksityisten maanomis-

tajien kanssa on solmittu.

 På området längs Nådendals snabbväg 

planeras ytterligare kommersiella lokaler och 

ett nytt område med flervåningshus för cirka 

700 invånare. Meningen är att planförslaget ska 

framläggas offentligt 2019 och framläggas för 

godkännande i stadsfullmäktige då markan-

vändningsavtalet med de privata markägarna 

har undertecknats.

2. PUKKILA

 Pukkila  

 (19/2017, KLS, OAS, MKS)

Kaavoitusarkkitehti Christiane Eskolin

Liikennesuunnitteluinsinööri Laura Pirilä

 Nykyinen teollisuusalue muuttuu pääasias-

sa asumisen alueeksi. Samalla alueelle suunni-

tellaan uusi katuverkko, aukiot ja puistoalueet 

sekä luontevat jalankulku- ja polkupyöräyhtey-

det ympäröivään liikenneverkostoon. Tavoittee-

na on valmistella kaavaehdotus hyväksyttäväksi 

vuonna 2019. 

 Området mellan Kairialagatan och 

Kärsämäkivägen i Kaerla kompletteras med 

flervånings hus. Målet är att utkastet till detalj-

planeändringen bereds under 2019.

6. IMPIVAARAN TENNISKESKUS

 Impivaara tenniscenter 

 (10/2017, OAS, KLS, MKS)

Kaavoitusarkkitehti Salla Leino

Liikennesuunnitteluinsinööri Eero Paavola

 Tenniskeskusta laajennetaan omalla tontilla 

ja uusi pysäköintialue osoitetaan läheltä Kek-

kurintietä. Tavoitteena on, että kaavaehdotus 

valmistellaan nähtäville ja viedään kaupungin-

valtuuston hyväksyttäväksi kuluvana vuonna.

 Tenniscentret byggs ut på dess egen tomt 

och ett nytt parkeringsområde anvisas nära 

Kekkurivägen. Målet är att planförslaget bereds 

för framläggning och föreläggs stadsfullmäktige 

för godkännande i år.

7. KÄRSÄMÄEN URHEILUPUISTO 

 Idrottsparken i Kärsämäki 

 (22/2013, OAS) 

Kaavoitusarkkitehti Thomas Hagström

 TVT Asunnot Oy:n aloitteesta tutkitaan 

Savonkedonkadun varrella sijaitsevien asuin-

rakennusten korvaamista uudisrakennuksilla. 

Kaava-alueeseen kuuluu myös Pallivahan 

seurakuntakeskus. Seurakuntakeskuksen 

osalta selvitetään rakennuksen suojeluarvot. 

Seurakunta haluaa korvata seurakuntakeskuk-

sen asuinrakennuksilla. Kärsämäen urheilu-

kenttä jää urheilukäyttöön. Tavoitteena on, että 

asema kaavanmuutosehdotus valmistellaan 

vuoden 2019 aikana.

 På initiativ av TVT Asunnot Oy undersöks 

om bostadsbyggnaderna vid Savonketogatan 

kan ersättas med nybyggnader. Till planom-

rådet hör även Pallivaha församlingscenter.  

För församlingscentrets del utreds byggnadens 

skyddsvärden. Församlingen vill ersätta centret 

med nya bostadshus. Idrottsparken bevaras 

som idrottsplats. Målet är att detaljplaneför  - 

s laget bereds under 2019. 

8. HIIDENVARTTI 

 Hiidenvartti  
 (11/2017, OAS, KLS, MKS)

Kaavoitusarkkitehti Salla Leino

Liikennesuunnitteluinsinööri Eero Paavola

 Hiidenkadun, Amalianpolun ja Prykinrai-

teenpuiston rajaamille kortteleille suunnitellaan 

uutta pienkerrostaloasumista ja asumisen 

viereen sopivaa pienimuotoista teollisuutta. 

Tavoitteena on, että kaavaehdotus valmistel-

laan nähtäville ja viedään kaupunginvaltuuston 

hyväksyttäväksi kuluvana vuonna.

 Ett nytt område för småflervåningshus 

planeras i kvarteren som begränsas av Hiisi-

gatan, Amaliestigen och Bryggerispårsparken. 

Bredvid boendet planeras småskalig industri 

som lämpar sig för området. Målet är att plan-

förslaget bereds för framläggning och föreläggs 

stadsfullmäktige för godkännande i år.

9. VIIRIPUISTO

 Vimpelparken

Kaavoitusarkkitehti Jani Eteläkoski

Liikennesuunnitteluinsinööri Eero Paavola

 Alueen nykyisen asemakaavan mukaiselle 

liike- ja hotellitoiminnalle ei ole tällä sijainnilla 

kysyntää. Tutkitaan alueelle asuinrakentamisen 

mahdollisuutta sekä liikenneyhteyksien paranta-

mistarpeita.

 I området finns inte efterfrågan på sådan 

affärs- och hotellverksamhet som anvisas i 

den nuvarande detaljplanen. Möjligheterna att 

bygga bostäder i området och behoven av att 

förbättra trafikförbindelserna utreds.

10. PIIPARINPOLUN VARSI 

 Piparestigen med omnejd 

Kaavoitusarkkitehti Thomas Hagström

Liikennesuunnitteluinsinööri Eero Paavola

 Osa Piiparinpolun varrella olevista 

palveluista (kirjasto, nuorisotalo, päiväkodit, 

seurakuntatalo) ovat siirtymässä koulun tontille 

suunniteltuun Runosmäen kylätaloon. Siirron 

myötä Piiparinpolun varrelta vapautuu tontteja 

uusiokäyttöön. Asemakaavanmuutoksen ta-

voitteena on osoittaa näille sekä mahdollisesti 

muille Piiparinpolun varrella sijaitseville, vajaa-

käytössä oleville tonteille uusi käyttötarkoitus, 

ensisijaisesti asuinkäyttöön. Alueen liikenne-

järjestelyt ja pysäköintiratkaisut tulee asema-

kaavanmuutoksen yhteydessä tutkia kokonai-

suutena. Piiparinpolku säilyy alueen keskeisenä 

jalankulku- ja pyöräilyreittinä. Muutosalueeseen 

kuuluu myös Runoslämpö Oy:n omistama 

kiinteistö osoitteessa Majoitusmestarinkatu 10. 

Kaavoitustyö on tarkoitus käynnistää vuonna 

2019.

 En del av servicefunktionerna längs 

med Piparestigen (bibliotek, ungdomslokal, 

daghem, församlingshem) kommer att flytta 

till Runosbackens byhus som planeras på 

skolans tomt. Vid flytten frigörs tomter längs 

med Pipare stigen för nybruk. Syftet med 

detaljplane ändringen är att anvisa nya använd-

ningsändamål för dessa samt möjligtvis andra, 

i bristfälligt bruk varande tomter längs med 

 Piparestigen, i första hand för boende. Om-

rådets trafikarrangemang och parkeringslösnin-

gar kommer att undersökas i samband med de-

taljplaneändringen. Piparestigen bibehålls som 

områdets centrala fotgängar- och cykelstråk.  

Till ändringsområdet hör också Runoslämpö 

Oy:s fastighet på  adressen Kvartermästare-

gatan 10. Planläggnings arbetet är tänkt att 

inledas år 2019.  

11. KULOISTENNIITTY

 Kuloistenniitty (10/2016, OAS)

Kaavoitusarkkitehti Anna-Leena Jokitalo

Liikennesuunnitteluinsinööri Eero Paavola

 Kaavoituksella on tutkittu yhteistyössä 

 Raision kaupungin kanssa mahdollisuutta 

rakentaa katuyhteys Kuloistentien päästä Sata-

kunnantielle. Raision puolelle on tehty yhtäaikai-

sesti samannimistä kaavaa. Kaavamuutoksen 

yhteydessä on tarkasteltu katuun liittyvien 

alueiden mahdollista täydennyskaavoittamista.

 Kaupunginhallituksen tekemän päätök-

sen mukaisesti Raision kanssa käynnistetään 

neuvottelut usean Turun alueen kansalaisjärjes-

tön esittämän luonnonsuojelualueen perus-

tamisesta Mälikkälä-Kuninkojan alueelle sekä 

Satakunnantien ja Kuloistentien välille merkityn 

ohjeellisen tievarauksen poistamisesta yleiskaa-

vasta. Edellä mainitut neuvot telut vaikuttavat 

myös Kuloistenniityn asemakaavan sisältöön.

 I planläggningen har undersökts möjlig-

heterna att bygga en gatuförbindelse från 

ändan av Kuloistentie till Satakuntavägen i 

 samarbete med Reso stad. I Reso har sam tidigt 

utarbetats en plan med samma namn.  

I samband med planändringen har granskats 

en eventuell kompletterande planläggning  

av områden som ansluter sig till gatan. 

 Enligt stadsstyrelsens beslut inleds 

förhandlingar med Reso stad om att på förslag 

av flera medborgarorganisationer i Åbo grunda 

ett naturskyddsområde i området Mälikkälä-

Kungs bäcken, och om att stryka en riktgivande 

vägreservering mellan Satakunta vägen och 

Kuloistentie ur generalplanen. Ovannämnda 

förhandlingar påverkar också innehållet i detalj-

planen för Kuloistenniitty.

 Det befintliga industriområdet omvandlas i 

huvudsak till ett bostadsområde. Inom samma 

område planeras ett nytt gatunät, öppna platser 

och parkområden samt naturliga gång- och 

cykelförbindelser till det omgivande trafiknätet. 

Målet är att förslaget till detaljplan bereds och 

föreläggs för godkännande 2019.

3. OSKARINKUJA 

 Oskarsgränd 

 (14/2017, OAS, KLS)

Kaavoitusarkkitehti Jani Eteläkoski

Liikennesuunnitteluinsinööri Eero Paavola

 Kaavanmuutoksella muutetaan 

suunnittelu alueella olevat korttelit asuinkerros-

taloalueeksi. Kaavanmuutos tehdään kumppa-

nuushankkeena, jonka osapuolet ovat Turun 

kaupunki, Peab Oy sekä yksityinen maanomis-

taja. 

 I planändringen ändras användningsända-

målet för kvarteren i planområdet till ett område 

för flervåningshus. Planändringen genomförs 

som partnerskapsprojekt mellan Åbo stad, 

Peab Oy och den privata markägaren. 

4. KASTUN KOULU 

 Skolan i Kastu (23/2016, OAS) 

Kaavoitusarkkitehti Thomas Hagström

 Koulutoiminnan loputtua tutkitaan koulun 

tontin uusiokäyttömahdollisuuksia. Tontin 

eteläosalle on rakennettu uusi päiväkoti, tontin 

pohjoisosalle suunnitellaan asuinrakennuksia. 

Vuoden 2019 aikana on tarkoitus valmistella 

kaavaehdotus. 

 Då skolverksamheten har upphört under-

söks nya användningsmöjligheter för tomten.  

På tomtens södra del har byggts ett nytt dag-

hem, på den norra delen planeras bostads-

byggnader. Meningen är att planförslaget 

bereds under 2019.

5. KAIRIALANKATU 

 Kairialagatan 

 (5/2018, OAS, KLS, MKS) 

Kaavoitusarkkitehti Sissi Qvickström

Liikennesuunnitteluinsinööri Eero Paavola

 Kairialankadun ja Kärsämäentien välistä 

aluetta Kaerlassa täydennetään asuinkerros-

talorakentamisella. Tavoitteena on, että asema-

kaavanmuutosluonnos valmistellaan vuoden 

2019 aikana.
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1. KOROINEN

 Korois (8/2012, OAS, MKS)

Kaavoitusarkkitehti Christiane Eskolin

Liikennesuunnitteluinsinööri Eero Paavola

 Kaavanmuutoksen tarkoituksena on 

mahdollistaa uudisrakentaminen yleiskaavan 

mukaisesti, uuden katuyhteyden rakentaminen 

Markulantieltä, Koroistenkaareen ja Halistensil-

lalle ja päivittää Koroisten alueen suojelutarpeet. 

Tavoitteena on laatia kaavaluonnos vuoden  

2019 aikana.

 Avsikten med planändringen är att möjlig-

göra nybyggnad i enlighet med generalplanen, 

byggande av en ny gatuförbindelse från Markula-

vägen till Koroisbågen och Hallisbron samt att 

uppdatera skyddsbehoven för Koroisområdet. 

Meningen är att planutkastet utarbetas under 

2019.

2. KOROISTEN SIIRTOLAPUUTARHA  

 Koloniträdgården i Korois 

 (18/2017, OAS)

Kaavoitusarkkitehti Satu Tiainen

Liikennesuunnitteluinsinööri Eero Paavola

 Kaavanmuutoksen tarkoituksena on 

mahdollistaa siirtolapuutarhan ja viljelypalstojen 

rakentaminen peltoalueille. Tavoitteena on, että 

kaavaehdotus valmistuu vuonna 2019.

 Avsikten med detaljplaneändringen är att 

möjliggöra byggandet av en koloniträdgård och 

odlingslotter på åkerområden. Målet är att för-

slaget till detaljplan blir färdigt 2019.

3. UHRIMÄKI 

 Offerbacken (9/2010, OAS)

Kaavoitusarkkitehti Christiane Eskolin

Liikennesuunnitteluinsinööri Eero Paavola

 Selvitetään täydennysrakentamisen alueet, 

tarkennetaan alueen kaavamääräyksiä ja liiken- 

neyhteyksiä. Tavoitteena on laatia kaavaluonnos 

vuoden 2019 aikana.

 Områden för kompletteringsbyggande 

utreds och områdets planbestämmelser och 

trafikförbindelser preciseras. Meningen är att 

planutkastet utarbetas under 2019.

4. KYLÄNKULMA 

 Kylänkulma (23/2018, OAS, MKS)

Kaavoitusarkkitehti Christiane Eskolin

Liikennesuunnitteluinsinööri Eero Paavola

 Alueelle suunnitellaan uusi opiskelija-asuin-

rakennus. Kaavaprosessissa selvitetään myös 

mahdollisuus sijoittaa alueelle lasten päivähoidon 

tiloja.

 I området planeras en ny studentbostads-

byggnad. I planläggningsprocessen utreds 

också möjligheterna att placera lokaler för barn-

dagvård i området.

5. SIMOLANKATU 37

 Simolagatan (29/2016, OAS, KLS, MKS)

Kaavoitusarkkitehti Christiane Eskolin

Liikennesuunnitteluinsinööri Eero Paavola

 Kaavanmuutoksella liitetään osa Riihipelto- 

nimisestä puistoalueesta asuintonttiin ja muo-

dostetaan yksi uusi kerrostalotontti. Tavoitteena 

on valmistella kaavaehdotus hyväksyttäväksi 

vuonna 2019. 

 I planändringen fogas en del av  Riåkerns 

parkområde till bostadstomten och bildas en ny 

tomt för flervåningshus. Målet är att förslaget till 

detaljplan bereds och föreläggs för godkännan-

de 2019.

6. PALJETIE

 Bälgvägen (5/2017, OAS, KLS, MKS)

Kaavoitusarkkitehti Taina Riekkinen

Liikennesuunnitteluinsinööri Eero Paavola

 Paljetien ja Kalevanpuiston väliin suunnitel-

laan uutta kerrostaloasumista. Tavoitteena on 

laatia kaavaluonnos keväällä 2019.

 Mellan Bälgvägen och Kalevaparken 

planeras nya flervåningshus. Meningen är att 

planutkastet ska utarbetas våren 2019.

7. TURUN TIEDEPUISTO;  

 ITÄHARJUN KOHTEET 

 Åbo Vetenskapspark;  

 Objekten i Österås 

Kaavoitusarkkitehti Katja Tyni-Kylliö

Liikennesuunnitteluinsinööri Maija Norava

 Turun Tiedepuisto -kärkihanke on yksi 

kaupungin kolmesta kärkihankkeesta. Tavoit-

teena on luoda osaamisen ja korkean tekno-

logian työpaikkojen kasvukeskus yhdistämällä 

alueen maankäytön, rakentamisen ja liikkumisen 

hankkeet toiminnallisen ympäristön kehittämi-

seen sekä innovaatiotoimintaan, palveluiden ja 

liiketoimintamallien uudistumiseen. 

 Itäharjun puolella asemakaavojen muuttami-

nen aloitetaan kolmena eri aluekokonaisuutena:

• Itäharjun liittymä

• Tiedepuiston kansi

• Itäharjun Voimakatu

 Vuonna 2018 on valmistunut Itäharjun 

liittymän osallistumis- ja arviointisuunnitelma, ja 

vuonna 2019 laaditaan kaavaluonnos ja -ehdo-

tus. Vuonna 2019 käynnistetään Tiedepuiston 

kannen ja Itäharjun Voimakadun asemakaavoitus 

laatimalla osallistumis- ja arviointisuunnitelmat. 

Kupittaan ja Itäharjun yhdistävän kannen ja 

siihen liittyvän maankäytön osalta järjestetään 

suunnittelukilpailu.

 Spetsprojektet Åbo Vetenskapspark är ett  

av stadens tre spetsprojekt. Syftet är att bygga 

ett tillväxtcentrum för kompetens och högtek-

nologiska arbetsplatser genom att sammanföra 

markanvändnings-, bygg- och rörlighetsprojek-

ten i området med utvecklandet av den funk-

tionella miljön samt förnyelsen av innovations-

verksamhet, tjänster och affärsmodeller. 

 I Österås inleds ändringen av detaljplanen  

i tre olika områdeshelheter:

• Anslutningen i Österås

• Däcket i Vetenskapsparken

• Kraftgatan i Österås

 Ett program för deltagande och bedöm-

ning för Anslutningen i Österås blev färdigt 

2018. År 2019 utarbetas ett utkast och förslag 

till detaljplan. Detaljplaneringen av Däcket i 

Vetenskapsparken och Kraftgatan i Österås 

inleds 2019 genom utarbetandet av program för 

deltagande och bedömning. En planeringstävling 

anordnas om däcket som förenar Kuppis med 

Österås samt därtill hörande markanvändning.

8. MUNKKIONKUJA

 Munkkiogränden (26/2017, OAS, KLS)

Kaavoitusarkkitehti Taina Riekkinen

Liikennesuunnitteluinsinööri Eero Paavola

 Munkkionkujalla suunnitellaan asuinpientalo-

jen korttelialueen muuttamista asuinkerrostalojen 

korttelialueeksi.

 Vid Munkkiogränden planeras en ändring  

av kvartersområdet för småhus till ett kvarters om-

råde för flervåningshus.

9. TOPINOJAN  

 KIERTOTALOUSPUISTO  

 Parken för cirkulär  

 ekonomi i Toppå (8/2018, KLS)

Kaavoitusarkkitehti Jani Eteläkoski

Liikennesuunnitteluinsinööri Eero Paavola

 Kun jätehuolto on muuttunut jätteiden lop-

pusijoituksesta kiertotalouteen painottuvaksi, 

on Topinojan jätekeskuksen alueen asemakaa-

va osittain vanhentunut. Alueen asemakaavaa 

päivitetään vastaamaan tämän päivän tarpeita 

ja samalla on tarkoitus kaavoittaa tulevaisuu-

den tarpeisiin uusia alueita kiertotaloudelle. 

Kaava-alueen on tarkoitus käsittää alueita myös 

Kaarinan kaupungin puolelta.

 Eftersom fokus inom avfallshanteringen har 

skiftat från slutdeponering till cirkulär ekonomi, 

är detaljplanen för Toppå avfallscentralsom-

råde delvis föråldrad. Detaljplanen för området 

uppdateras för att bättre motsvara dagens krav. 

Samtidigt ska nya områden för cirkulär ekonomi 

planläggas för att möta de framtida behoven. 

Avsikten är att detaljplanen också omfattar 

områden som hör till S:t Karins.
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Eteläiset Södra stadsdelarna

Saaret Öarna

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 2019. 

 I Särkilax planeras ett småhusområde enligt 

delgeneralplanen. Meningen är att planförslaget 

bereds 2019 på basis av det godkända planut-

kastet.

2. METSOLA

 Metsola (29/2013, OAS, MKS)

Kaavoitusarkkitehti Katja Tyni-Kylliö

Liikennesuunnitteluinsinööri Laura Pirilä

 Kyyrläntien varrelle valmistellaan asema-

kaavaa usean yksityisen maanomistajan 

aloitteesta. Tavoitteena on täydentää pien-

taloasutusta uusilla rakennuspaikoilla ja saattaa 

alue kunnallistekniikan piiriin. 

 För områdena längs Kyrlävägen utarbetas 

en detaljplan på initiativ av flera privata mark-

ägare. Meningen är att komplettera småhus-

bosättningen med nya byggplatser och att 

bygga kommunalteknik på området.

3. 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 kaavaehdotus 

hyväksytyn luonnoksen pohjalta 2019.

 På området i närheten av  Maunulavägen 

som saknar detaljplan planeras ett småhus om-

råde enligt delgeneralplanen samt rekreations-

områden. Målet är att förslaget till detaljplan 

bereds 2019 på basis av det godkända plan-

utkastet.

4. HARKKIONMÄKI  

Harkkiobacken (46/2005, OAS, MKS)

Kaavoitusarkkitehdit  

Jani Eteläkoski ja Nella Karhulahti

Liikennesuunnitteluinsinööri Harry Jaakkola

 Tavoitteena on lisätä pientalotonttitarjontaa 

Haarlan kaupunginosaan. Kaava laaditaan kau-

pungin aloitteesta ja yksityisten maanomistajien 

toiveesta. Seuraavaksi valmistellaan kaavaeh-

dotus.

1. HEIKKILÄN KASARMIALUE

 Heikkilä kasernområde 

 (26/2018, OAS, KLS, MKS)

Kaavoitusarkkitehti Päivi Siponen

Liikennesuunnitteluinsinööri Harry Jaakkola

 Heikkilän kasarmialuetta kehitetään 

monipuoliseksi asuin-, palvelu-, työpaikka-, 

ja virkistysalueeksi. Tavoitteena on valmistella 

osallistumis- ja arviointisuunnitelma keväällä 

2019.

 Heikkilä kasernområde utvecklas till ett 

mångsidigt bostads-, service-, arbetsplats-  

och rekreationsområde. Målet är att ett pro-

gram för deltagande och bedömning  

utarbetas våren 2019.

 Kaavahankkeen valmisteluun voi osal-
lis tua vastaamalla karttapohjaiseen asukas-
kyselyyn os. www.mpt.link/heikkila 10.3.2019 
saakka. Asukastilaisuus järjes tetään 
28.2.2019 klo 18.00–20.00 Braheskolanissa, 
Valtaojantie 27.

2. UITTAMON TÄYDENNYS

 Uittamo, komplettering 

 (7/2014, OAS, KLS, MKS) 

Kaavoitusarkkitehti Sissi Qvickström

Liikennesuunnitteluinsinööri Harry Jaakkola

 Uittamon Kannuskadun aluetta täydenne-

tään asuinkerrostalorakentamisella. Tavoitteena 

on, että asemakaavanmuutosehdotus valmis-

tellaan kevään 2019 aikana.

 Området vid Sporrgatan i Uittamo komplet-

teras med flervåningshus. Målet är att förslaget 

till detaljplaneändring bereds under våren 2019.

3. SAGA KASKENPUISTO II 

 Saga Kaskisparken II

Kaavoitusarkkitehti Tapani Laiho

Liikennesuunnitteluinsinööri Harry Jaakkola

 Kaskenpuiston seniorikeskusta ja pysä-

köintiä laajennetaan n. 30 asuntoa.

 Seniorcentret och parkeringen i Kaskis-

parken byggs ut med cirka 30 bostäder.

4. VIRVOITUKSENTIE 

 Virvoitusvägen (13/2018, OAS)

Kaavoitusarkkitehti Päivi Siponen

Liikennesuunnitteluinsinööri Harry Jaakkola

 Entisen Luolavuoren vanhainkodin tontille 

(Virvoituksentie 3) tutkitaan palvelujen ja asumi-

sen sijoittumista. Turun kaupunki etsii avoimella 

kaksivaiheisella kilpailullisella menettelyllä 

kehittämiskumppania tai -kumppaneita ko. 

tontin osalle kuluvana talvena. Tavoitteena on 

valmistella kaavaluonnos 2019.

 Undersöks om tomten för det f.d. ålder-

domshemmet i Luolavuori (Virvoitusvägen 3) 

kan anvisas för service och boende. Under 

denna vinter söker Åbo stad en eller flera 

utvecklingspartner för en del av tomten i fråga 

genom ett konkurrenspräglat förfarande i två 

skeden. Målet är att planutkastet utarbetas 

2019.

5. KAUPUNGINPUUTARHAN ALUE 

 Stadsträdgårdens område 

 (6/2018, OAS, MKS)

Kaavoitusarkkitehti Päivi Siponen

Liikennesuunnittelija Harry Jaakkola

 Entisen kaupungin puutarhan ja Turun ja 

Kaarinan seurakuntayhtymän varikkotoiminnan 

 Syftet är att utöka utbudet av småhus-

tomter i stadsdelen Harlax. Planen utarbetas 

på initiativ av staden och enligt önskemål av de 

privata markägarna. Nästa steg är att bereda 

ett planförslag.

5. 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.

 På den södra sidan av Tammistovägen 

 planeras ett småhusområde enligt delgeneral-

planen samt rekreationsområden. Vid Harlax-

viken pågår för tillfället förberedande mark-

arbeten. På området deponeras överskottsjord 

från olika detaljplaneområden.

6. PAPINSAARENKATU

 Prästholmsgatan 

 (16/2016, OAS, KLS, MKS)

Kaavasuunnittelija Jimi Antikainen

 Tavoitteena on täydentää Papinsaaren-

kadun varren pientaloasutusta uusilla rakennus-

paikoilla. Vuonna 2019 kaavaehdotus asetetaan 

nähtäville ja viedään lautakuntakäsittelyyn.

 Syftet är att komplettera småhusbosättnin-

gen vid Prästholmsgatan med nya byggplatser. 

Förslaget till detaljplan framläggs och behand-

las i nämnden 2019.

7. KAISTARNIEMI III JATKO

 Kaistarudden III fortsättning 

 (1/2006, OAS)

Kaavoitusarkkitehti Katja Tyni-Kylliö

Liikennesuunnitteluinsinööri Harry Jaakkola

 Tavoitteena on täydentää pientaloasutusta 

uusilla rakennuspaikoilla, osoittaa kesämökkien 

rakennuspaikat ympärivuotiseen asumiseen ja 

saattaa alue kunnallistekniikan piiriin.

 Syftet är att komplettera småhusbosättnin-

gen med nya byggplatser, anvisa byggplatserna 

för sommarstugor för åretruntboende och 

bygga kommunalteknik på området.

alueen maankäytön tehostamista tutkitaan 

 kerrostalovaltaisen asuntorakentamisen mah-

dollistavaksi.  

 Kuluvana vuonna tavoitteena on valmistella 

alueesta vuonna 2018 pidetyn kilpailun pohjalta 

asemakaavaluonnos.

 Undersöks om markanvändningen på om-

rådet som omfattar den f.d. stadsträdgården 

och depåverksamheten för Åbo och S:t Karins 

kyrkliga samfällighet kan effektiviseras för att 

möjliggöra höghusdominerat bostadsbyggan-

de. Avsikten är att i år bereda ett utkast till 

detaljplan för om rådet på basis av en tävling 

som ordnades 2018. 

6. SKANSSIN KOLMIO

 Skansens triangel

Kaavoitusarkkitehti Taina Riekkinen

Liikennesuunnitteluinsinööri Harry Jaakkola

 Skarppakullantien, Skanssinkadun ja 

Sorakadun väliin jäävälle alueelle suunnitellaan 

asumista, toimitilaa ja tankkausasema.

 I området mellan Skarpakullavägen, 

Skansgatan och Grusgatan planeras boende, 

verksamhetslokaler och en tankstation.

7. SKANSSINMÄKI

 Skansbacken (7/2018, KLS)

Kaavoitusarkkitehti Taina Riekkinen

Liikennesuunnitteluinsinööri Harry Jaakkola

 Skanssinkadun länsipuolelle suunnitellaan 

kerrostaloasumista ja toimitilaa ottaen huo-

mioon alueella sijaitsevan yrityksen tarpeet.

 Väster om Skansgatan planeras höghus-

boende och verksamhetslokaler med hänsyn 

till behoven hos det företag som är beläget i 

området.

8. ITÄ-SKANSSI

 Östra Skansen (9/2014 OAS, MKS)

Kaavoitusarkkitehti Taina Riekkinen

Liikennesuunnitteluinsinööri Harry Jaakkola

 Itä-Skanssiin suunnitellaan monipuolinen, 

vetovoimainen ja kestävän kehityksen periaat-

tein toimiva alue noin 2200 asukkaalle, toimi-

tilarakentamista sekä koulu. 

 I Östra Skansen planeras ett mångsidigt 

och attraktivt område enligt principerna för 

hållbar utveckling för ca 2 200 invånare samt 

nya verksamhetslokaler och en skola.

9. HARITUN KOULUTONTTI

 Skoltomten i Harittu 

 (17/2017, OAS, KLS, MKS) 

Kaavoitusarkkitehti Sissi Qvickström

Liikennesuunnitteluinsinööri Harry Jaakkola

 Murkionkadun varrella sijaitsevalle entiselle 

koulutontille ja sen ympäristöön  suunnitellaan 

sekä kerrostalo- että palveluasumista. Tavoit-

teena on, että kaavanmuutosehdotus on 

kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyssä 

vuoden 2019 aikana.

 På den tidigare skoltomten med omnejd 

vid Murkiogatan planeras både flervåningshus 

och serviceboende. Målet är att förslaget till 

detaljplaneändring behandlas i stadsmiljö-

nämnden under 2019.

KAAVOITUSKATSAUS 2019 

Julkaisija Turun kaupungin kaupunkiympäristötoimiala, kaavoitus  

Palaute: kaupunkiymparistotoimiala@turku.fi • Ulkoasu ja taitto: Avidly Oyj • Kansikuva: UKI Arkkitehdit Oy

Hirvensalon kirjaston perinteinen kaavanäyttely pidetään tänä vuonna 

4.3.–4.4.2019 Vanha Kakskerrantie 8. Kaupunkiympäristölautakunnan 

pj Saara Ilvessalo, aluearkkitehti ja liikennesuunnittelija ovat paikalla 

13.3.2019 klo 17.00–19.00.

Den traditionella planutställningen på Hirvensalo bibliotek ordnas i år 4.3.–4.4.2019 Vanha 
Kakskerrantie 8. Stadsmiljönämndens ordförande Saara Ilvessalo, områdesarkitekten och 
trafikplaneraren är på plats 13.3.2019 klo 17.00–19.00.
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