
 
 

 
 

 

 
 
ASEMAKAAVANMUUTOS LUOLAVUOREN KAUPUNGINOSAAN 
 
Kaavan työnimi: Virvoituksentie   muutettu 9.11.2018 
Osoite: Virvoituksentie 3 ja 5 
 

 
 
 
Virvoituksentien asemakaavanmuutoksen suunnittelualue  
Asemakaavanmuutos laaditaan Luolavuoren kaupunginosaan korttelin 24 tontille 7. 
Suunnittelualueen rajaus on esitetty yllä olevassa kartassa punaisella.  
 
Honkamäenpuiston (31/2009) asemakaavamuutoksen keskeytys 
Yllä olevassa kartassa punainen rasti on nyt keskeytettävän Honkamäenpuiston asemakaavamuu-
tosalueen kohdalla. Kaupunginhallitus keskeytti 5.5.2018 § 11 Honkamäenpuiston asemakaava-
muutoksen, jossa oli alustavasti kaavailtu kerrostaloja Honkamäenpuistoon, sekä Kansaneläkelai-
toksen ”Petrean” tontille. Tarvittaessa kaava voi myöhemmin tulla uudelleen vireille koskien aino-
astaan jo olemassa olevaa Kansaneläkelaitoksen tonttia, ei Honkamäenpuistoa. 
 
Honkamäenpuistossa on tärkeitä virkistysreittejä, ja puistot ovat lähikoulujen ja -päiväkotien ahke-
rassa käytössä. Myös yleiskaavaluonnoksen 2029 / Viherympäristö ja maisemakartan (kuva seu-
raavalla sivulla) mukaan ko. puisto on tärkeää virkistysaluetta (V), jossa sijaitsee ulkoilureitti. Yleis-
kaavaluonnos 2029 (pvm 24.8.2018) on hyväksytty kaupunginhallituksessa 5.11.2018 § 4.  
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Virvoituksentien asemakaavanmuutosalueen nykytila 
 
Kaava-alueen länsiosassa sijaitseva 1950-luvulla rakennettu laitoskokonaisuus on aikanaan toimi-
nut Luolavuoren vanhainkotina, jonka toiminta on sittemmin lakkautettu. Rakennusten tiloissa on 
toiminut vuodesta 2012 alkaen vaihto-opiskelija-asuntola Retrodorm, ja tilat on vuokrattu kansain-
välisille vaihto-opiskelijoille. Em. rakennukset ovat peruskorjauskunnossa ja nykyisen asuntolatoi-
minnan on määrä loppua vuoden 2020 loppuun mennessä. 
 
Kaava-alueen itäosassa sijaitseva 1960-luvulla rakennettu Mäntyrinteen vanhainkoti on mukana 
kaavamuutoksessa vain kaavateknisessä tarkoituksessa, tontin rakennusalan uudelleen rajauksen 
vuoksi. Mäntyrinteen vanhainkodin osalle on vireillä tonttijako. Em. järjestelyllä varaudutaan val-
misteilla olevan sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen (SOTE) myötä mahdollisesti tuleviin 
hyvinvointitoimialan kiinteistöjen omistusjärjestelyjen tarpeisiin.  
 

 
Ilmakuva alueelta  
 
 
Virvoituksentien asemakaavamuutoksen aloite 
 

Asemakaavanmuutos laaditaan kaupungin omasta aloitteesta kaupungin maalle.  
 
Virvoituksentien asemakaavanmuutoksen tavoitteet  

Asemakaavanmuutoksella tutkitaan länsiosalle tonttia 7 (entinen Luolavuoren vanhainkoti, 
nykyinen vaihto-opiskelija-asuntola Retrodorm) erilaisia maakäyttövaihtoehtoja kuten täy-
dennysrakentamista, uudisrakentamista ja käyttötarkoituksen muutosta.  

Nykyisen toiminnan loppumisen jälkeen v. 2020 on tarkoituksenmukaista muuttaa alueen 
kaavallinen käyttötarkoitus vastaamaan paremmin kasvavan kaupungin tarpeita. 

Turun kaupunki tulee etsimään avoimella kaksivaiheisella kilpailullisella menettelyllä kehit-
tämiskumppania / -kumppaneita ko. tontin osalle talvella 2018. 

Mäntyrinteen vanhainkodin osa nykyisestä tontista 7 on mukana kaavamuutoksessa vain 
kaavateknisessä tarkoituksessa, tontin rakennusalan uudelleen rajauksen vuoksi. 
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Kaavatilanne 
 

Turun kaupunkiseudun maakuntakaavassa alue on taajamatoimintojen aluetta A.  

Turun kaupunkiseudun rakennemallissa 2035 alue on osoitettu uudeksi asuinalueeksi 
(AO) ja se rajautuu kehitettävään kaupunkiseudun vihervyöhykkeeseen. 

Yleiskaava 2020:ssa alue on julkisten palvelujen ja hallinnon aluetta PY. 

 

 

Yleiskaavaluonnoksen 2029 / Viherympäristö ja maisemakartan mukaan kaava-alueen 
ympäristö on virkistysaluetta (V), jossa sijaitsee ulkoilureitti. Yleiskaavaluonnos 2029 (pvm. 
24.8.2018) on hyväksytty kaupunginhallituksessa 5.11.2018 § 4. 
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Alla olevassa nykyisessä 27.2.1962 voimaan tulleessa asemakaavassa (77/1961) tontti 7 
on osoitettu yleisten rakennusten korttelialueeksi (Y) rakennusalaa koskevan tarkemman 
määräyksen (YvhVI) mukaisen käyttötarkoituksen ollessa vanhainkoti sekä laitoksen toimin-
nalle tarpeelliset asunnot. Em. kaavan sallima tehokkuusluku tontilla 7 on enimmillään 0.3 
ja rakennusten kerrosluku 6; rakennusoikeus nykyisellään on 21 024 k-m2. 

 

 
Laadittavat selvitykset ja arvioitavat vaikutukset 
 
Luontoselvitys alueelta on tehty v. 2009 - 2010, ja sitä on päivitetty 2018. Luontoselvityksen mu-
kaan Retrodormin ympäristön rinteiltä löytyy mm. merkittäviä muinaisrantoja, joissa on satoja siirto-
lohkareita ja komeita mäntyjä. Muinaisrannat siirtolohkareineen suositellaan säästettäviksi, ja 
vanha maisemallisesti edustava puusto otettavaksi huomioon alueen maankäytössä ja viheraluei-
den käsittelyssä. Varsinaisia uhanalaisia kasvilajeja tai luontotyyppejä alueella ei ole. 
 

 
Yksi kaava-alueen maisemallisesti huomioitavia muinaisrantoja 
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Kaavoitustyön aikana tullaan selvittämään rakennuskannan kulttuurihistorialliset ja rakennustaiteel-
liset arvot. Muita selvityksiä laaditaan kaavoitustyön niin vaatiessa. 
 

 
Ilmakuva nykyisestä Retrodormista, entisestä Luolavuoren vanhainkodista 
 
Vaikutusten arviointi 
 
Kaupunkiympäristötoimialan kaavoitus ja muut asiantuntijat arvioivat kaavan valmistelun yhtey-
dessä kaavan toteuttamisen vaikutuksia rakennettuun ympäristöön (mm. yhdyskuntarakenteeseen, 
kaupunkikuvaan, kulttuuriympäristöön, liikenteen järjestämiseen), luonnonympäristöön, elinkei-
noelämään, yhdyskuntatalouteen.  
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Virvoituksentien asemakaavamuutoksen valmistelu ja osallistuminen 
 
Kaavaa valmistellaan vaikutuksiltaan merkittävänä ja sen hyväksyy kaupunginvaltuusto. Vaikutuk-
siltaan merkittävän kaavan valmistelu kestää keskimäärin muutaman vuoden.  
 
Mielipiteenne kaavan valmistelusta voitte ilmaista puhelimitse, sähköpostitse, käymällä Kaupun-
kiympäristötoimialan asiakaspalvelussa sekä lähettämällä postitse vapaamuotoisen kirjeen tai tä-
män asiakirjan lopussa olevan mielipidelomakkeen. Mielipiteitä voitte esittää koko kaavaprosessin 
ajan. Yhteystiedot ovat asiakirjan lopussa. Kirjallisesti jätettyjen mielipiteiden yhteydessä pyy-
dämme aina mainitsemaan asemakaavatunnuksen 13/2018 tai työnimen Virvoituksentie. 
Huomioittehan, että esitetyt mielipiteet ovat julkisia. 
 

Alueen suunnittelussa osallisia ovat: 
 

 Suunnittelualueen ja sen lähiympäristön maanomistajat ja maanvuokralaiset, käyttäjät, 
asukkaat ja yritykset. 

 Kansalaisjärjestöt: Turkuseura ry, Turun Pientalojen Keskusjärjestö ry, Kiinteistöliitto Varsi-
nais-Suomi ry.  

 Viranomaiset ja kaupungin hallintokunnat: Turku Energia Sähköverkot Oy, Turku Energia 
Lämpö Oy, Telia Finland Oyj, Vapaa-aikatoimialan Museopalvelut (Turun Museokeskus), 
Vapaa-aikatoimialan Liikuntapalvelut, Turun Vesihuolto Oy, Varsinais-Suomen aluepelas-
tuslaitos/riskienhallinnan palvelualue, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskus, sekä Kaupunkiympäristötoimialan kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus, kaupunki-
rakentaminen, luvat ja valvonta, paikkatieto ja kaupunkimittaus sekä seudullinen joukkolii-
kenne. 

 
1. Aloitusvaihe 

 

 Kaavatyö käynnistyy, kun kaupunkiympäristölautakunta on hyväksynyt asemakaavan ta-
voitteet ja merkinnyt osallistumis- ja arviointisuunnitelman tiedoksi. 

 Vireille tulosta on ilmoitettu vuosittain ilmestyvässä kaavoituskatsauksessa 2018 ja 2017.  

 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetetään osallisille.  

 Kaavahankkeeseen vaikuttavia tietoja ja lähtökohtia on tärkeä saada osallisilta heti hank-
keen alkuvaiheessa. Näitä mielipiteitä toivotaan esitettävän 21.12.2018 mennessä. 

 
2. Luonnosvaihe  

 

 Turun kaupunki etsii avoimella kaksivaiheisella kilpailullisella menettelyllä kehittämis-
kumppania / -kumppaneita ko. entisen Luolavuoren vanhainkodin tontin osalle talvella 
2018. 

 Valmistellaan kaavaluonnos yhteistyössä kehittämiskumppanin kanssa kaupunkiympäristö-
lautakunnan hyväksyttäväksi. Tavoitteena on, että kaavaluonnos olisi v. 2019 lautakunnan 
hyväksyttävänä. 

 
3. Ehdotusvaihe 

 

 Hyväksytyn luonnoksen perusteella valmistellaan kaavaehdotus yhteistyössä kehittämis-
kumppanin kanssa.  

 Kaavaehdotuksesta pyydetään viranomaislausunnot ja se asetetaan julkisesti nähtäville 30 
päivän ajaksi. Tänä aikana kaavaehdotuksesta voi tehdä muistutuksen. Kaupunki laatii pe-
rustellut vastineet annettuihin muistutuksiin. Nähtävillä olosta julkaistaan kuulutus. Kaava-
ehdotus on nähtävillä Kaupunkiympäristötoimialan asiakaspalvelussa ja internetin kaava-
haussa (ks. yhteystiedot asiakirjan lopussa). 

 Valmistellaan kaavaehdotus kaupunkiympäristölautakunnan hyväksyttäväksi. 
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4. Hyväksyminen 

 

 Kaupunginvaltuusto päättää asemakaavan hyväksymisestä. Kaupunginhallituksen 
18.12.2017 hyväksymän kaavoitusohjelman 2018 - 2021 mukaan tavoitteena on, että kaa-
vaehdotus olisi v. 2020 valtuuston hyväksyttävänä. 

 Päätöksestä lähetetään kirje viranomaisille ja niille muistutuksen tekijöille, jotka ovat ilmoit-
taneet osoitteensa. 

 Kaupunginvaltuuston päätöksestä on mahdollisuus hakea muutosta 30 päivän kuluessa Tu-
run hallinto-oikeuteen. 

 Kaavan voimaantulosta ilmoitetaan kuulutuksella. 
 
 
Mistä saa tietoa ja yhteystiedot  
 
Parhaiten tiedonkulku toimii kaavan valmistelijan kautta. Jos haluatte tulla tapaamaan valmistelijaa, 
niin olettehan ystävällinen ja varaatte tapaamisajan suoraan valmistelijalta. Tätä osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmaa päivitetään tarvittaessa. Viimeisin versio on saatavissa valmistelijalta tai in-
ternetistä kaavahaun kautta. 
 
Kaavan valmistelija 

Kaupunkiympäristötoimiala / Kaavoitus 
kaavoitusarkkitehti Päivi Siponen 
puhelin 050 4304 790 
etunimi.sukunimi@turku.fi 

 
Kuulutukset 

Kaavahankkeen julkisesta nähtävillä olosta ja kaavan voimaantulosta tiedotetaan kuulutuksella 
kaupungin ilmoitustaululla (Puolalankatu 5), Turun Sanomissa, Åbo Underrättelserissä ja inter-
netissä osoitteessa www.turku.fi/kuulutukset. Myös kaavahankkeen vireille tulosta tiedotetaan 
kuulutuksella, mikäli tätä ei ole tehty kaavoituskatsauksen avulla. 

 
Kaavahaku 

Hankkeen etenemistä voi seurata internetistä osoitteessa www.turku.fi/kaavahaku työnimellä 
Virvoituksentie. Lisäksi kohteen sivulta on linkki kaupunkiympäristölautakunnan sekä kaupun-
ginhallituksen ja kaupunginvaltuuston pöytäkirjoihin.  

 
Käyntiosoite ja asiakaspalvelu 

Kaupunkiympäristötoimiala 
Puolalankatu 5, 2. krs 
Aukioloajat ma-pe: 9.00–15.00 
puhelin: (02) 2624 300 
sähköposti: kaupunkisuunnittelu@turku.fi 

 
Postiosoite 

Kaupunkiympäristötoimiala 
Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus 
Kaavoitus 
Puolalankatu 5  
PL 355, 20101 Turku 

  

http://www.turku.fi/kuulutukset
http://www.turku.fi/kaavahaku
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ASEMAKAAVANMUUTOS LUOLAVUOREN KAUPUNGINOSAAN 
 
Kaavan työnimi: Virvoituksentie 
Osoite: Virvoituksentie 3 ja 5 
 
Huomioittehan,  
että mielipiteitä voi lähettää myös s-postitse, ja että esitetyt mielipiteet ovat julkisia!  
 
Mielipidelomake pyydetään lähettämään 21.12.2018 mennessä osoitteeseen: Kaupunkiympäristö-
toimiala, kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus, kaavoitus, Puolalankatu 5, PL 355, 20101 Turku 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

voitte jatkaa paperin toiselle puolelle 
 
 
aika ja paikka _________________________________________________________ 
 
 
nimi ja osoite  _________________________________________________________ 
(tekstaten) 

              KAUPUNKIYMPÄRISTÖTOIMIALA 
KAAVOITUS 

 
MIELIPIDE KAAVAN VALMISTELUSTA 

Diaarinumero 9646-2018 
Asemakaavatunnus 13/2018 

xxxx-xxxx 
Asemakaavatunnus xx/xxxx 

 
 


