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• Turun kaupunki pyytää ostotarjouksia 13 kohteesta, joissa harjoitetaan tällä 

hetkellä sosiaali-, terveys- tai pelastuspalvelutuotantoa. 

• Myyntikohteet on koottu neljään eri myyntisalkkuun. Tarjouksen jättäessään 

tarjoaja sitoutuu ostamaan kaikki salkussa olevat kohteet.

• Tämä myyntiesite tarjoaa kohteista yleisluonteista tietoa. Ostajien tutustuttavaksi 

tarjotaan laaja oheismateriaali. Tämän myyntiesitteen ja oheismateriaalin tietojen 

ollessa ristiriidassa on oheismateriaali pätevyysjärjestyksessä ennen tätä esitettä.



1. Pitkäaikaissairaala



Kaskenlinnan sairaala
• Kohteen osoite on Vähäheikkiläntie 3, 20700  TURKU

• Turun kaupunki pyytää tarjouksia kiinteistö Oy Turun kaskenlinnan osakesarjoista 1-4430 (Huoneistot C1-C4), 8989-9032 

(autopaikat C) ja 9069 – 9170 (yhdyskäytävä). Myytävät osakkeet edustavat 49,9 %:n osuutta yhtiön kaikista osakkeista. 

Yhtiön muut osakkeet omistaa Ruissalo Säätiö sr.

• Myynnin yhteydessä kaupunki solmii myytävästä tilakokonaisuudesta (4.532 m2) vuokrasopimuksen, joka on 

määräaikaisena voimassa 31.12.2033 asti. Vuokrasopimus siirtyy 1.1.2023 Varsinais-Suomen hyvinvointialueen 

vuokrasopimukseksi. Lainsäädännöstä johtuen hyvinvointialueella on oikeus irtisanoa sopimus päättymään aikaisintaan 

31.12.2025.

• Kohde on toteutettu Turun kaupungin ja Ruissalo Säätiö sr:n yhteishankkeena ja se on valmistunut vuonna 2008. Yhtiön 

osakkaiden välillä on solmittu osakassopimus, joka siirretään myyntitilanteessa oikeuksineen ja velvollisuuksineen ostajalle.

Osakassopimus sisältää etuosto-oikeuden yhtiön toiselle osakkaalle. 



Kaskenlinnan 
sairaalan tontti
• Kaavamerkintä:

Yleisen rakennuksen tontti, jolle 

rakennettaessa on noudatettava 

Turun kaupungin 14.8.1950 

vahvistetun rakennusjärjestyksen    

44 §:n määräyksiä.

• Kaavayksikön rakennusoikeus 

13.111 k-m2

• Valmiit rakennukset 10.817 k-m2



2. Sotekohdesalkku



Palvelukeskus Höveli
• Kohteen osoite on Hyrköistentie 26, 20240 TURKU

• Turun kaupunki pyytää tarjouksia kiinteistö Oy Paakarlanpuiston osakesarjoista 281-325 (liikehuoneisto 4), 326-380 

(liikehuoneisto 5) 381-420 (liikehuoneisto 6), 421-620 (liikehuoneisto 7), 1001-1430 (terveysasema), 1431-1660 

(kuntoutustilat), 1661-2080 (sosiaaliasema) ja 2681-3000 (palvelukeskus). Myytävät osakkeet edustavat 58,0 %:n osuutta 

yhtiön kaikista osakkeista. 

• Myynnin yhteydessä kaupunki solmii terveysaseman, kuntoutustilojen, sosiaaliaseman ja palvelukeskuksen käsittävästä 

tilakokonaisuudesta (1.297 m2) vuokrasopimuksen, joka on määräaikaisena voimassa 31.12.2032 asti. Vuokrasopimus 

siirtyy 1.1.2023 Varsinais-Suomen hyvinvointialueen vuokrasopimukseksi. Lainsäädännöstä johtuen hyvinvointialueella on 

oikeus irtisanoa sopimus päättymään aikaisintaan 31.12.2025. Kaupassa siirtyvät liikehuoneistojen vuokrasopimukset 

löytyvät myyntimateriaalista.



Palvelukeskus 
Hövelin tontti
• Kaavamerkintä:

Sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien 

rakennusten korttelialue, jolle sallitusta 

kerrosalasta enintään puolet saa käyttää 

yksityisten palvelujen ja liiketilojen rakentamiseen.

• Kaavayksikön rakennusoikeus 5.000 k-m2

• Valmiit rakennukset 5.022 k-m2

Tontti on mukana Pansio-Pernon monitoimitalon 

asemakaavanmuutoksen aluerajauksessa. 

Kaavaprosessi on luonnosvaiheessa.



Puolukkatien lastenkoti
• Kohteen osoite on Puolukkatie 9, 20720 TURKU

• Kiinteistötunnus: 853-23-58-2

• Pysyvä rakennustunnus: 101573876M

• Rakennus on valmistunut vuonna 1966

• Myynnin yhteydessä kaupunki solmii myytävästä rakennuksesta (1.112 m2) vuokrasopimuksen, joka on määräaikaisena 

voimassa 31.12.2032 asti. Vuokrasopimus siirtyy 1.1.2023 Varsinais-Suomen hyvinvointialueen vuokrasopimukseksi. 

Lainsäädännöstä johtuen hyvinvointialueella on oikeus irtisanoa sopimus päättymään aikaisintaan 31.12.2025.



Puolukkatien 
lastenkodin tontti
• Kaavamerkintä:

Sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien 

rakennusten korttelialue.

• Kaavayksikön rakennusoikeus 1.000 k-m2

• Valmiit rakennukset 954 k-m2



Lakkatien erityislastenkoti
• Kohteen osoite on Lakkatie 11, 20720 TURKU

• Kiinteistötunnus: 853-23-36-17

• Pysyvä rakennustunnus: 101564113P

• Rakennus on valmistunut vuonna 2011

• Myynnin yhteydessä kaupunki solmii myytävästä rakennuksesta (888 m2) vuokrasopimuksen, joka on määräaikaisena 

voimassa 31.12.2037 asti. Vuokrasopimus siirtyy 1.1.2023 Varsinais-Suomen hyvinvointialueen vuokrasopimukseksi. 

Lainsäädännöstä johtuen hyvinvointialueella on oikeus irtisanoa sopimus päättymään aikaisintaan 31.12.2025.



Lakkatien erityis-
lastenkodin tontti
• Kaavamerkintä:

Yleisen rakennuksen tonttiala, 1-kerroksista 

lastenkotirakennusta varten. Rakennuksessa 

saa olla asuntoja laitoksen henkilökuntaa 

varten.

• Kaavayksikön rakennusoikeus 957 k-m2

• Valmiit rakennukset 1.165 k-m2



Pormestarin toimintakeskus
• Kohteen osoite on Pormestarinkatu 12, 20750 TURKU

• Kiinteistötunnus: 853-26-24-1

• Pysyvä rakennustunnus: 101611700S

• Rakennus on valmistunut vuonna 1983

• Myynnin yhteydessä kaupunki solmii myytävästä rakennuksesta (796 m2) vuokrasopimuksen, joka on määräaikaisena 

voimassa 31.12.2032 asti. Vuokrasopimus siirtyy 1.1.2023 Varsinais-Suomen hyvinvointialueen vuokrasopimukseksi. 

Lainsäädännöstä johtuen hyvinvointialueella on oikeus irtisanoa sopimus päättymään aikaisintaan 31.12.2025.



Pormestarin 
toiminta-
keskuksen tontti
• Kaavamerkintä:

Kerho-, sosiaali- ja vapaa-ajantoimintaa 

palvelevien rakennusten korttelialue.

• Kaavayksikön rakennusoikeus        

3.000 k-m2

• Valmiit rakennukset 1.005 k-m2



Moikoisten lastenkoti
• Kohteen osoite on Moikoistenkatu 7, 20900  TURKU

• Kiinteistötunnus: 853-51-59-1

• Pysyvä rakennustunnus: 101843542J

• Rakennus on valmistunut vuonna 1982

• Myynnin yhteydessä kaupunki solmii myytävästä rakennuksesta 686 m2) vuokrasopimuksen, joka on määräaikaisena 

voimassa 31.12.2032 asti. Vuokrasopimus siirtyy 1.1.2023 Varsinais-Suomen hyvinvointialueen vuokrasopimukseksi. 

Lainsäädännöstä johtuen hyvinvointialueella on oikeus irtisanoa sopimus päättymään aikaisintaan 31.12.2025.



Moikoisten 
lastenkodin 
tontti
• Kaavamerkintä:

Opetus- ja sosiaalitoimintaa 

palvelevien rakennusten korttelialue, 

kullekin tontille saa rakentaa enintään 

kaksi asuinhuoneistoa kiinteistön 

hoidolle välttämätöntä henkilökuntaa 

varten.

• Kaavayksikön rakennusoikeus        

2.950 k-m2

• Valmiit rakennukset 790 k-m2



Orikedon toimintakeskus
• Kohteen osoite: Kimokatu 12, 20380 TURKU

• Kiinteistötunnus: 853-92-3-6

• Pysyvä rakennustunnus: 101416180N

• Rakennus on valmistunut vuonna 1990

• Myynnin yhteydessä kaupunki solmii myytävästä rakennuksesta (449 m2) vuokrasopimuksen, joka on määräaikaisena 

voimassa 31.12.2032 asti. Vuokrasopimus siirtyy 1.1.2023 Varsinais-Suomen hyvinvointialueen vuokrasopimukseksi. 

Lainsäädännöstä johtuen hyvinvointialueella on oikeus irtisanoa sopimus päättymään aikaisintaan 31.12.2025.



Orikedon 
toiminta-
keskuksen tontti
• Kaavamerkintä:

Ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien 

teollisuusrakennusten korttelialue.

• Kaavayksikön rakennusoikeus        

840 k-m2

• Valmiit rakennukset 501 k-m2



3. Paloasemasalkku



Artukaisten sivupaloasema
• Kohteen osoite: Hyrköistentie 2, 20240 TURKU

• Kiinteistötunnus: 853-65-14-2

• Pysyvä rakennustunnus: 1021253227

• Rakennus on valmistunut vuonna 1972

• Myynnin yhteydessä kaupunki solmii myytävästä rakennuksesta (746 m2) vuokrasopimuksen, joka on määräaikaisena 

voimassa 31.12.2032 asti. Vuokrasopimus siirtyy 1.1.2023 Varsinais-Suomen hyvinvointialueen vuokrasopimukseksi. 

Lainsäädännöstä johtuen hyvinvointialueella on oikeus irtisanoa sopimus päättymään aikaisintaan 31.12.2025.



Artukaisten 
sivupaloaseman
tontti
• Kaavamerkintä:

Yleisten rakennusten korttelialue.

• Kaavayksikön rakennusoikeus        

4.296 k-m2

• Valmiit rakennukset 780 k-m2



Satava-Kakskerran paloasema
• Kohteen osoite: Kakskerrantie 868, 20960 TURKU

• Kiinteistötunnus: 853-438-1-295

• Pysyvä rakennustunnus: 103751755T

• Rakennus on valmistunut vuonna 2019

• Myynnin yhteydessä kaupunki solmii myytävästä rakennuksesta (539 m2) vuokrasopimuksen, joka on määräaikaisena 

voimassa 31.12.2042 asti. Vuokrasopimus siirtyy 1.1.2023 Varsinais-Suomen hyvinvointialueen vuokrasopimukseksi. 

Lainsäädännöstä johtuen hyvinvointialueella on oikeus irtisanoa sopimus päättymään aikaisintaan 31.12.2025.



Satava-
Kakskerran 
paloaseman tontti
• Kaavamerkintä:

[ei asemakaavaa]

• Valmiit rakennukset 750 k-m2



4. Pienkohdesalkku



Virusmäentien lastenkoti
• Kohteen osoite: Virusmäentie 8, 20300 TURKU

• Kiinteistötunnus: 853-81-11-14

• Pysyvät rakennustunnukset: 102353275J ja 102353276K

• Rakennukset ovat valmistuneet vuonna 1902 

• Myynnin yhteydessä kaupunki solmii myytävästä rakennuksesta (376 m2) vuokrasopimuksen, joka on määräaikaisena 

voimassa 31.12.2027 asti. Vuokrasopimus siirtyy 1.1.2023 Varsinais-Suomen hyvinvointialueen vuokrasopimukseksi. 

Lainsäädännöstä johtuen hyvinvointialueella on oikeus irtisanoa sopimus päättymään aikaisintaan 31.12.2025.



Virusmäentien 
lastenkodin 
tontti
• Kaavamerkintä:

Asuin- ja liikerakennusten korttelialue, 

jolla ympäristö säilytetään. Alueelle 

saa sijoittaa myös lähipalveluja.

• Valmiit rakennukset 237 k-m2



Jaanin sivupaloasema
• Kohteen osoite: Teollisuuskatu 41, 20520 TURKU

• Kiinteistötunnus: 853-12-76-3

• Pysyvä rakennustunnus: 103416705R

• Rakennus on valmistunut vuonna 1968 

• Myynnin yhteydessä kaupunki solmii myytävästä rakennuksesta (370 m2) vuokrasopimuksen, joka on määräaikaisena 

voimassa 31.12.2027 asti. Vuokrasopimus siirtyy 1.1.2023 Varsinais-Suomen hyvinvointialueen vuokrasopimukseksi. 

Lainsäädännöstä johtuen hyvinvointialueella on oikeus irtisanoa sopimus päättymään aikaisintaan 31.12.2025.



Jaanin
sivupaloaseman
tontti
• Kaavayksikön rakennusoikeus    

600 k-m2

• Valmiit rakennukset 282 k-m2



• Jaanin sivupaloaseman kaavamerkintä:

Palvelurakennusten korttelialue. Korttelialueen rakennusten kadun- ja Karjaan radan 

puoleisten julkisivujen värisävyn tulee olla tumma punamulta. Rakennusten kattomuodon 

tulee olla pulpettikatto. Tontin 2 päärakennuksen raitisilman sisäänotto tulee järjestää 

sisäpihan puolelta ja tontin rakennusalan ulkopuolelle saa rakentaa katoksia. Korttelialueen 

rakennusten ympäristöön sopivuus tulee hyväksyttää kaupunkikuva- tai vastaavassa 

toimielimessä. Rakennuslupavaiheessa on esitettävä tarpeelliset melu- ja 

tärinäsuojarakenteet sekä laskelmat siitä, että liikenteestä aiheutuva melu- ja tärinätaso ei 

ylitä tontin käyttötarkoituksen edellyttämiä voimassa olevia sisä- ja ulko-oleskelutilojen 

melu- ja tärinätasojen ohjearvoja. Tontille tulee toteuttaa autopaikkoja tontin 

käyttötarkoituksen edellyttämä määrä, toiminnan edellyttämä saattoliikenne mukaanlukien. 

Laskelmat autopaikkojen riittävyydestä on esitettävä rakennuslupavaiheessa. Korttelialueen 

ajojärjestelyt ja autopaikoitus saadaan järjestää yhteisenä. Ajoyhteyksien ja autopaikkojen 

sijoituksessa on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että kulku niiden ja rakennusten 

välillä on turvallista. Korttelialueella tulee sallia maanalaisten kaapeli- ja johtorasitteiden 

perustaminen. Korttelialueen puusto tulee pyrkiä säilyttämään tai täydentämään 

vastaavasti. Piha-alueet, jotka eivät ole leikki-, pelikenttä-, kulkuväylä-, paikoitus- tms. 

käytössä, tulee istuttaa ja hoitaa puistomaisesti. Valmiit rakennukset 237 k-m2



Vakka-Suomentien lastenkoti
• Kohteen osoite: Vakka-Suomentie 28, 20300 TURKU

• Kiinteistötunnus: 853-74-74-14

• Pysyvät rakennustunnukset: 102258328R ja 102258329S

• Rakennukset ovat valmistuneet vuonna 1949 (lastenkoti) ja 2000 (pihavarasto)

• Myynnin yhteydessä kaupunki solmii myytävästä rakennuksesta (302 m2) vuokrasopimuksen, joka on määräaikaisena 

voimassa 31.12.2027 asti. Vuokrasopimus siirtyy 1.1.2023 Varsinais-Suomen hyvinvointialueen vuokrasopimukseksi. 

Lainsäädännöstä johtuen hyvinvointialueella on oikeus irtisanoa sopimus päättymään aikaisintaan 31.12.2025.



Vakka-
Suomentien 
lastenkodin tontti
• Kaavamääräys: 

Omakotirakennusten tai rivitalojen 

korttelialue.

• Kaavayksikön rakennusoikeus    

382 k-m2

• Valmiit rakennukset 402 k-m2



Paattisten paloasema
• Kohteen osoite: Levauksentie 26, 21330 PAATTINEN

• Kiinteistötunnus: 853-572-2-48

• Pysyvä rakennustunnus: 103414569U

• Rakennus on valmistunut vuonna 1956

• Myynnin yhteydessä kaupunki solmii myytävästä rakennuksesta (180 m2) vuokrasopimuksen, joka on määräaikaisena 

voimassa 31.12.2027 asti. Vuokrasopimus siirtyy 1.1.2023 Varsinais-Suomen hyvinvointialueen vuokrasopimukseksi. 

Lainsäädännöstä johtuen hyvinvointialueella on oikeus irtisanoa sopimus päättymään aikaisintaan 31.12.2025.



Paattisten 
paloaseman 
tontti
• Kaavamääräys:                             

[ei asemakaavaa]

• Valmiit rakennukset 240 k-m2


