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ASEMAKAAVANMUUTOS III KAUPUNGINOSAAN
Kaavan työnimi: ”Sepänkatu 1”
Osoite: Sepänkatu 1

Suunnittelualueen sijainti
Suunnittelualue
Asemakaavanmuutos laaditaan III kaupunginosaan korttelin 19 tontille 8. Suunnittelualueen rajaus
on esitetty yllä olevassa kartassa. Suunnittelualue rajautuu Sepänkadun lisäksi Sirkkalankatuun ja
Neitsytpolkuun sekä Samppalinnan vuoren puistoon.
Tontti 8 on kaupungin omistuksessa. Tontin alkuperäiset rakennukset rakennettiin vuosina 1964-66
Turun teknillisen oppilaitoksen käyttöön. Koulua laajennettiin 1990-luvun vaihteessa. Turun kaupunginhallitus teki periaatepäätöksen kampushankkeen toteuttamisen valmistelusta 31.10.2011.
Hankkeen taustalla on ollut ammattikorkeakoulun pyrkimys keskittää toimintojaan Kupittaan alueelle. Kaupunginvaltuusto päätti 1.6.2015, että Turun ammattikorkeakoulu Oy oikeutetaan luopumaan Sepänkatu 1 tilojen vuokrauksesta 1.6.2019 lukien ja kiinteistö myydään.
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Viistoilmakuva (suunnittelualue punaisella rajauksella)

©Blom

Aloite
Asemakaavanmuutos laaditaan kaupungin omasta aloitteesta.
Asemakaavanmuutoksen tarkoitus
Asemakaavanmuutoksella tutkitaan tontin 8 erilaisia maankäyttövaihtoehtoja kuten täydennysrakentamista, uudisrakentamista ja käyttötarkoituksen muutosta sekä mahdollisuutta sillan rakentamiseksi kävelyä ja polkupyöräilyä varten Samppalinnan vuoren ja Urheilupuiston välille. Kaava-aluetta laajennetaan tarvittaessa kun sillan tarkempi paikka on selvillä.
Kaavatilanne
Turun kaupunkiseudun maakuntakaavassa alue on taajamatoimintojen aluetta A. Alue on osa
kulttuuriympäristön tai maiseman kannalta tärkeää Aurajoen maisema-aluetta.
Turun kaupunkiseudun rakennemallissa 2035 alue on keskustatoimintojen aluetta, jossa on tavoitteena keskustan täydennysrakentaminen. Alue rajautuu lounais- ja luoteispuolella kehitettävään kaupunkiseudun vihervyöhykkeeseen.
Yleiskaava 2020:ssa alue on julkisten palvelujen ja hallinnon aluetta (PY) sekä kulttuurihistoriallisesti, kaupunkikuvallisesti, maisemallisesti tai luonnonoloiltaan arvokas alueen osa.
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Ote yleiskaava 2020:sta (suunnittelualue punaisella rajauksella)
20.12.1988 voimaan tulleessa asemakaavassa (20/1987) tontti on opetustoimintaa palvelevien
rakennusten korttelialuetta (YO). Tontilla saa rakentaa kaksi–viisi -kerroksisia rakennuksia, rakennusoikeutta on 20 000 k-m2. Katujulkisivuille on määrätty enimmäiskorkeudet. Neitsytpolun puolella
tontin reuna-alue on osoitettu istutettavaksi alueen osaksi.

Ote ajantasa-asemakaavasta lisättynä olemassa olevilla rakennuksilla (suunnittelualue
punaisella rajauksella)
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Laadittavat selvitykset
Kaavoitustyön aikana selvitetään rakennuskannan kulttuurihistorialliset ja rakennustaiteelliset arvot. Muita selvityksiä laaditaan kaavoitustyön niin vaatiessa.
Vaikutusten arviointi
Kaupunkisuunnittelun kaavoitusyksikkö ja muut asiantuntijat arvioivat kaavan valmistelun yhteydessä kaavan toteuttamisen vaikutuksia rakennettuun ympäristöön (mm. yhdyskuntarakenteeseen,
kaupunkikuvaan, kulttuuriympäristöön, liikenteen järjestämiseen), luonnonympäristöön, talouteen
sekä alueen turvallisuuteen.
Asemakaavanmuutoksen valmistelu ja osallistuminen
Kaavaa valmistellaan vaikutuksiltaan merkittävänä ja sen hyväksyy kaupunginvaltuusto. Vaikutuksiltaan merkittävän kaavan valmistelu kestää yleensä muutaman vuoden.
Mielipiteenne kaavan valmistelusta voitte ilmaista puhelimitse, sähköpostitse, käymällä ympäristötoimialan kaupunkisuunnittelun asiakaspalvelussa tai kaavoitusyksikössä sekä lähettämällä postitse vapaamuotoisen kirjeen tai tämän asiakirjan lopussa olevan mielipidelomakkeen. Mielipiteitä
voitte esittää koko kaavaprosessin ajan. Yhteystiedot ovat asiakirjan lopussa. Kirjallisesti jätettyjen
mielipiteiden yhteydessä pyydämme aina mainitsemaan asemakaavatunnuksen 21/2017 tai työnimen ”Sepänkatu 1”. 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, Varsinais-Suomen
Kiinteistöyhdistys ry
Viranomaiset ja kaupungin hallintokunnat: Kiinteistöliikelaitos, Turku Energia Oy, Turun Museokeskus, Turun Vesihuolto Oy, Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos, Varsinais-Suomen
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ELY/ Ympäristö ja luonnonvarat, Vapaa-aikatoimialan liikuntapaikkayksikkö sekä Ympäristötoimialan kaupunkisuunnittelu, rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu.

1. Aloitusvaihe





Kaavatyö käynnistyy, kun kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta on hyväksynyt osallistumis- ja arviointisuunnitelman.
Vireille tulosta ilmoitetaan kuulutuksella.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetetään osallisille.
Kaavahankkeeseen vaikuttavia tietoja ja lähtökohtia on tärkeä saada osallisilta heti hankkeen alkuvaiheessa. Näitä mielipiteitä toivotaan esitettävän 30.6.2017 mennessä.

2. Luonnosvaihe


Valmistellaan kaavaluonnos, jonka kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta hyväksyy.

3. Ehdotusvaihe



Hyväksytyn luonnoksen perusteella valmistellaan kaavaehdotus, josta pyydetään viranomaislausunnot.
Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta hyväksyy kaavaehdotuksen.
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Kaavaehdotus kuulutetaan julkisesti nähtäville lautakunnan hyväksymässä muodossa 30
päivän ajaksi. Tänä aikana kaavaehdotuksesta voi tehdä muistutuksen. Kaupunki laatii perustellut vastineet annettuihin muistutuksiin. Kaavaehdotus on nähtävillä Ympäristötoimialan asiakaspalvelussa ja internetin kaavahaussa (ks. yhteystiedot asiakirjan lopussa).

4. Hyväksyminen





Kaupunginvaltuusto päättää asemakaavan hyväksymisestä.
Päätöksestä lähetetään kirje viranomaisille ja niille muistutuksen tekijöille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.
Kaupunginvaltuuston päätöksestä on mahdollisuus tehdä valitus 30 päivän kuluessa Turun
hallinto-oikeuteen.
Kaavan voimaantulosta ilmoitetaan kuulutuksella.

Mistä saa tietoa ja yhteystiedot
Tätä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetään tarvittaessa. Viimeisin versio on nähtävissä
internetin kaavahaussa tai saatavissa valmistelijalta.
Tieto kulkee parhaiten kaavan valmistelijan kautta. Jos haluatte tulla tapaamaan valmistelijaa, niin
olettehan ystävällinen ja varaatte tapaamisajan suoraan valmistelijalta.
Kaavan valmistelija
Ympäristötoimiala / Kaupunkisuunnittelu
kaavoitusarkkitehti Katja Tyni-Kylliö
puhelin 050 310 1663
etunimi.sukunimi@turku.fi
Kuulutukset
Kaavahankkeen julkisesta nähtävillä olosta ja kaavan voimaantulosta tiedotetaan kuulutuksella
kaupungin ilmoitustaululla (Puolalankatu 5), Turun Sanomissa, Åbo Underrättelserissä ja internetissä osoitteessa www.turku.fi/kuulutukset. Myös kaavahankkeen vireilletulosta tiedotetaan
kuulutuksella, mikäli tätä ei ole tehty kaavoituskatsauksessa.
Kaavahaku
Hankkeen etenemistä voi seurata internetistä osoitteessa www.turku.fi/kaavahaku työnimellä
Sepänkatu 1. Lisäksi kohteen sivulta on linkki kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan
sekä kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston pöytäkirjoihin.
Käyntiosoite ja asiakaspalvelu
Ympäristötoimiala
Puolalankatu 5, 2. krs.
aukioloajat ma-pe: 9.00–15.00
puhelin: (02) 2624 300
sähköposti: kaupunkisuunnittelu@turku.fi
Postiosoite
Ympäristötoimiala
Kaupunkisuunnittelu
Puolalankatu 5
PL 355, 20101 Turku
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KAAVOITUSYKSIKKÖ

MIELIPIDE KAAVAN VALMISTELUSTA

Diaarinumero 5317-2017
Asemakaavatunnus 21-2017

ASEMAKAAVANMUUTOS III kaupunginosaan
Kaavan työnimi: Sepänkatu 1
Mielipidelomake pyydetään lähettämään 30.6.2017 mennessä osoitteeseen:
Ympäristötoimiala, PL 355, 20101 Turku
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aika ja paikka
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nimi ja osoite
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