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INLEDNING 

Generalplanen är en plan för övergripande styrning av utvecklingen och placeringen av stads-

miljön och trafiksystemen. Generalplanen lägger grunden för en kontrollerad och hållbar till-

växt av staden och styr den mer detaljerade planeringen. Målet är en funktionell, ekonomisk 

och enhetlig samhällsstruktur. Generalplanen sammanjämkar många funktioner, till exempel 

bostadsområden, arbetsplatser, kollektivtrafiken och rekreationsområden. 

Målet för den nya generalplanen är att stärka Åbos ställning, attraktionskraft och konkurrens-

kraft. Målåret för generalplanen är 2029, då staden fyller 800 år. Generalplanen styr tillväxten 

i huvudsak till centrum och områden längs med kollektivtrafikens huvudrutter i enlighet med 

stadsstyrelsens beslut (23.11.2015 § 494).  

Åbos tillväxt och befolkningsutveckling har under de senaste åren varit snabbare än man tidi-

gare förutspått. År 2017 höjde staden generalplanens befolknings- och arbetsplatsmål för att 

kunna fullt ut stödja den eftersträvade tillväxten och den positiva strukturomvandlingen. Åbos 

mål är 220 000 invånare och 115 000 arbetsplatser före 2029. Generalplanen grundar sig på 

mål som styr planeringen, ett omfattande utredningsmaterial och mångsidig växelverkan.  
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UTGÅNGSPUNKTER OCH PLANERINGSSITUATION 

Utgångspunkterna och planeringssituationen i generalplanens inledningsskede presenteras i 

en separat rapport, Yleiskaava 2035: Lähtökohdat ja tavoitteet (ung. Generalplan 2035: Ut-

gångspunkter och mål) (28.5.2013). Nedan behandlas preciseringar som tillkommit efter detta. 

Riksomfattande mål för områdesanvändningen 

Syftet med de riksomfattande målen för områdesanvändningen (RMO) är att säkerställa att 

omständigheter av riksintresse beaktas i planläggningen, bidra till att syftet med markanvänd-

nings- och bygglagen samt planeringen av områdesanvändningen uppnås, fungera som red-

skap för förutseende och interaktivt myndighetsarbete i markanvändningsfrågor av riksin-

tresse och främja genomförandet av internationella avtal i Finland. De nya riksomfattande 

målen för områdesanvändningen som statsrådet har fastställt trädde i kraft 1.4.2018. Efter 

revideringen är målen betydligt färre till antalet och överlappningar med speciallagstiftningen 

har undanröjts. Det finns inte längre några särskilda regionala mål. De nya målen delas in i 

fem helheter: 

• Fungerande samhällen och hållbara färdsätt 

• Ett effektivt trafiksystem 

• En sund och trygg livsmiljö 

• En livskraftig natur- och kulturmiljö samt naturtillgångar 

• En energiförsörjning med förmåga att vara förnybar 

Landskapsplan 

Landskapsplan för Åbo stadsregion 

Landskapsplanen för Åbo stadsregion fastställdes 23.8.2004. Landskapsplanen för Åbo 

stadsregion gäller endast till de delar som inte har hävts eller ersatts med etapplandskapspla-

ner. 

 

Bild 1. Landskapsplan för Åbo stadsregion (23.8.2004). 

http://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/turku_yleiskaava_2029_lahtokohdat_ja_tavoitteet.pdf
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Etapplandskapsplanen för markanvändning, tjänster och trafik i tätorter 

Landskapsfullmäktige godkände Etapplandskapsplan för tätorternas markanvändning, ser-

vice och trafik i Egentliga Finland på sitt sammanträde 11.6.2018. Landskapsstyrelsen be-

stämde på sitt sammanträde 27.8.2018 i enlighet med 201 § i markanvändnings- och byggla-

gen att landskapsplanen ska träda i kraft innan den har vunnit laga kraft. På landskapsfull-

mäktiges beslut om godkännande inlämnades två besvär som Åbo förvaltningsdomstol avslog 

genom sitt beslut 1.10.2019. Högsta förvaltningsdomstolen avslog genom sitt beslut 6.7.2020 

ansökan om besvärstillstånd för förvaltningsdomstolens beslut. Etapplandskapsplan för tätor-

ternas markanvändning, service och trafik i Egentliga Finland är nu lagakraftvunnen. 

I etapplandskapsplanen behandlas markanvändningen i centrumen och tätorterna, dimens-

ioneringen och placeringen av stora detaljhandelsenheter i enlighet med den reviderade mar-

kanvändnings- och bygglagen samt behovet av att utveckla trafiknätet på basis av landskap-

ets trafiksystemarbete. 

Etapplandskapsplanens mål är förenliga med generalplanens mål att styra nybyggandet in i 

den befintliga stadsstrukturen. I landskapsplanen anvisas också med beteckningar för utveckl-

ingsområden de områden för boende och arbetsplatser som är centrala med tanke på fören-

hetligandet av stadsstrukturen och dit största delen av kommunernas framtida markanvänd-

ning bör styras. Etapplandskapsplanen har också en direkt styrande verkan i regionalt bety-

dande områden för handel. I etapplandskapsplanen dimensioneras regionalt betydande om-

råden för handel samt regionalt betydande områden för centrumfunktioner, där mängden han-

del inte styrs. 

  

Bild 2. Etapplandskapsplan för tätorternas markanvändning, service och trafik i Egentliga Finland (11.6.2018). 

Regionalt betydande områden för kommersiell verksamhet 

Landskapsplanen definierar regionalt betydande områden för handeln utanför centrum i enlig-

het med 71 § i markanvändnings- och bygglagen (MBL). Bestämmelserna om handel i MBL 

gäller alla sektorer inom handeln. I och med lagreformen omfattas också affärer för special-

varor som kräver mycket utrymme av regleringen. I MBL 71 b § anges tre särskilda krav på 

innehållet i en landskaps- och generalplan i fråga om stora detaljhandelsenheter: 
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1. Den planerade markanvändningen får inte ha några betydande skadliga konse-
kvenser för de kommersiella tjänsterna i centrumområden eller för utvecklingen av 
dessa tjänster.  

2. De tjänster som lokaliseras till området ska i möjligaste mån kunna nås med kol-
lektivtrafik och gång-, cykel- och mopedtrafik. 

3. Den planerade markanvändningen ska främja möjligheterna att utveckla ett sådant 
servicenät där avstånden för uträttande av ärenden är skäliga och de skadliga kon-
sekvenserna av trafiken är så ringa som möjligt. 

På grund av dessa ovan nämnda särskilda mål ska stora detaljhandelsenheter i första hand 

förläggas i centrumområdet, om inte något annat läge är motiverat med beaktande av han-

delns art. 

Med lagreformen tillkom skyldigheten att i landskapsplanen ange placeringen och dimension-

eringen av stora detaljhandelsenheter utanför de områden i landskapsplanen som är avsedda 

för centrumfunktioner. Med lagreformen tillkom också skyldigheten att i landskapsplanen ange 

den undre gränsen för storleken på stora detaljhandelsenheter av regional betydelse. 

I och med ändringarna i MBL höjdes också gränsen för storleken på stora detaljhandelsen-

heter från 2 000 kvadratmeter våningsyta till 4 000 kvadratmeter våningsyta. Lagen tillämpas 

också på betydande utvidgning eller ändring av en redan befintlig detaljhandelsaffär till en stor 

detaljhandelsenhet. Samma paragraf tillämpas på sådana koncentrationer av affärer som till 

sina verkningar kan jämföras med en stor detaljhandelsenhet. 

Placeringen av en stor detaljhandelsenhet av regional betydelse utanför ett område som i 

landskapsplanen är avsett för centrumfunktioner förutsätter att det område som avses som 

placeringsplats för en stor detaljhandelsenhet särskilt har anvisats för detta ändamål i land-

skapsplanen. 

Motiveringen för lösningen förutsätts beakta och bedöma tjänsternas tillgänglighet i stället för 

handelns art som tidigare. Bedömningen av tillgängligheten förutsätter i vilket fall att man kän-

ner till och fastställer handelns art, eftersom kriterierna för tillgänglighet varierar inom olika 

sektorer inom handeln. Av bil- och båthandeln kan inte samma tillgänglighet förutsättas som 

av dagligvaruhandeln, bland annat eftersom affärernas besöksfrekvens är helt olika (MBL 71 

c §). 

Stora detaljhandelsenheter får inte placeras utanför ett område som i landskapsplanen eller 

generalplanen är avsett för centrumfunktioner, om inte området i detaljplanen särskilt har an-

visats för detta ändamål (MBL 71 d §). 

Den undre gränsen för regional betydelse kan variera i olika områden beroende på både om-

rådets särdrag och handelns art. Stora detaljhandelsenheter som är mindre än den undre 

gränsen för den regionala handeln omfattas fortfarande av de särskilda bestämmelserna för 

detaljhandeln i MBL, men deras placering styrs inte med landskapsplanen (MBL 71 b §). 

De undre gränserna för den regionala handeln fastställs i Etapplandskapsplan för tätorternas 

markanvändning, service och trafik i Egentliga Finland (11.6.2018). Den undre gränsen har 

fastställts sektorsvis, eftersom utrymmeskraven inom detaljhandeln varierar avsevärt bero-

ende på handelns art. I målområdena för utvecklingen av stads- och tätortsfunktionerna i kom-

munernas centrumtätorter gäller följande undre gränser: 

• Undre gräns för storleken på stora, separata detaljhandelsenheter för dagligvaru-

handel 6 000 kvadratmeter våningsyta. 



 

5 
 

• Undre gräns för storleken på stora detaljhandelsenheter för dagligvaruhandel och 

specialvaruhandel 10 000 kvadratmeter våningsyta. 

• Undre gräns för storleken på stora detaljhandelsenheter för utrymmeskrävande spe-

cialvaruhandel 15 000 kvadratmeter våningsyta. 

I enlighet med Etapplandskapsplan för tätorternas markanvändning, service och trafik i Egent-

liga Finland har följande helheter definierats som områden för stora detaljhandelsenheter av 

regional betydelse i Åbo stadsområde: Långbacka, Kärsämäki, Rieskalähdevägen, Oriketo–

Toppå, Kungsbäcken–Itäniitty och Österås. 

Etapplandskapsplan för naturvärden och ‑resurser 

Landskapsfullmäktige godkände Egentliga Finlands etapplandskapsplan för naturvärden och 

‑resurser 14.6.2021. Över beslutet om godkännande inlämnades fyra stycken besvär som 

kommer att behandlas i Åbo förvaltningsdomstol. Landskapsstyrelsen bestämde vid sitt sam-

manträde 13.9.2021 att planen ska träda i kraft med stöd av 201 § i markanvändnings- och 

bygglagen. I Egentliga Finlands etapplandskapsplan för naturvärden och ‑resurser behandlas 

användningen av och potentialen hos naturresurser som är centrala med tanke på cirkulär 

ekonomi och bioekonomi. Dessa samordnas med tryggandet av landskapets värdefulla natur-

områden och rekreationsmöjligheter. 

 

Bild 3. Utdrag ur Egentliga Finlands etapplandskapsplan för naturvärden och ‑resurser (14.6.2021). 

Strukturmodell 2035 

För Åbo stadsregion färdigställdes 2012 en strukturmodell, Strukturmodell för Åbo stadsregion 

2035, som främjar en hållbar utveckling av stadsstrukturen och områdets dragningskraft. Ar-

betet med strukturmodellen har fungerat som stadsregionens kommuners gemensamma för-

klaring av visionen för de långsiktiga huvudlinjerna för stadsregionens samhällsstruktur. Struk-

turmodellen har styrt kommunernas kommande planering av markanvändningen på en gene-

rell nivå. Det centrala resultatet av arbetet är målen för dimensioneringen av markanvänd-
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ningen i hela stadsregionen, som också har fungerat som grund för dimensioneringen i gene-

ralplanen. Stadsstyrelsen har senare ändrat dimensioneringen i generalplanen så att den 

bättre motsvarar områdets aktuella utveckling. I strukturmodellarbetet har det presenterats 

lösningar för de principiella riktlinjerna för funktioner och nätverk av regional betydelse. I den 

presenteras regionala utvecklingsscenarion fram till år 2035 för boende, områden för arbets-

platser, områden för handel och service, trafiknät, områden för rekreation och fritid samt sam-

hällsteknik. Strukturmodell 2035 stödjer planen Turun seudun joukkoliikenne 2020 (ung. 

Åboregionens kollektivtrafik 2020) och dess fortsatta utveckling. I arbetet anvisas dimension-

eringsmålen som grundar sig på linjebeslutet för kärnområdet och centrumnätet.  

 

Bild 4. Strukturmodell för Åbo stadsregion 2035 (2.4.2012). 

Generalplanesituationen 

Generalplan 2020 och justering av den 

Den gällande generalplanen, Generalplan 2020, godkändes av stadsfullmäktige 18.6.2001 

och förklarades lagakraftvunnen 28.7.2001 till de delar som inte överklagades och på nytt 

29.5.2004 i fråga om de delar vars överklaganden avslogs. Generalplan 2020 dimensionera-

des för 185 000 invånare och 92 700 arbetsplatser, vilket ansågs vara mycket måttfullt. Målet 

för arbetsplatser i Generalplan 2020 uppnåddes redan 2002 och invånarmålet 2016, så vad 

gäller målen för invånare och arbetsplatser kan planen sägas ha varit underdimensionerad. 

När planen godkändes beslutades att översynen av generalplanen ska inledas utifrån invånar- 

och arbetsplatsdimensioneringarna som ska höjas. I följande generalplan skulle invånarmålet 

vara 200 000 och arbetsplatsmålet 100 000. 

I översynen av generalplanen skulle dessutom i fråga om markanvändning och tjänster föl-

jande ingå: 

• Utarbetande av delgeneralplaner för Satava-Kakskerta, Centrumaxeln, Centrum och 

Patis. 

• Utredningar och planer för områden med beskrivnings- och planeringsbehov. 

• Närmare precisering av de PK-områden för service och förvaltning där boende kan 

placeras i betydande omfattning. 

• Slutförande av beredningen av planen för servicenätet särskilt för närservicens del och 

översyn av stadens småområdesindelning utifrån denna. 
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• Översyn av gränserna för storområdesindelningen som uppstått till följd av generalpla-

nen. 

• Utredning om lämpligheten av det föreslagna C-området i stadsdelen Jäkärlä. 

• Utredning om behovet av att effektivisera markanvändningen i den så kallade Karelar-

byn. 

• Utredning om förflyttning av stamhamnens godstrafik till Pansio och om ibruktagande 

av det nuvarande området för arbetsplatser och boende. 

• Plan för sekundära snötippar. 

Delgeneralplaneringen för öarna Satava och Kakskerta inleddes genom stadsstyrelsens be-

slut 4.3.2013. Utkastet till delgeneralplan som stadsstyrelsen har godkänt var framlagt till på-

seende och på remiss sommaren 2017. Planen bereddes till ett förslag under 2018 och 2019. 

Stadsfullmäktige godkände förslaget till delgeneralplan i december 2020. Beslutet om god-

kännande har överklagats till förvaltningsdomstolen. 

Begreppet centrumaxel hänvisar till målområdet för stadsutvecklingen i landskapsplanen som 

fastställdes 2004. Området sträcker sig från Nådendal till S:t Karins och Pikis. Delgeneralpla-

nen för Skansen och Piispanristi baserar sig på centrumaxeln. Delgeneralplanen för centrum-

axeln har inte upprättats som sådan. Målområdet för stadsutveckling i Etapplandskapsplanen 

för markanvändning, tjänster och trafik i tätorter har utvidgats jämfört med landskapsplanen 

från 2004. 

Under beredningen av Generalplan 2029 begärdes en linjedragning av stadsstyrelsen angå-

ende behovet att uppgöra en delgeneralplan för centrum och Österås. Stadsstyrelsen beslöt 

den 22.3.2021 § 132 att det inte ska göras separata delgeneralplaner för centrum och Österås 

i samband med Generalplan 2029. Planbestämmelserna för centrum är mer detaljerade än 

det övriga planområdet, och de är presenterade i skala 1:10 000. Separata utredningar har 

gjorts om såväl områdets potential för kompletteringsbyggande och stadsbildsmässigt bety-

dande helheter som trafikens framtid i centrum och dess konsekvenser för företagen i cent-

rum. 

Patis område behandlas som en del av generalplanen för hela staden. Området har inte an-

setts behöva granskas separat på delgeneralplanenivån.  

För områdena med planeringsbehov i Generalplan 2020 har man inte börjat utarbeta separata 

planer. Områdenas reserveringar för planeringsbehov är över tio år gamla och till dessa delar 

har reserveringarna redan förfallit. Områdena behandlas som en del av Generalplan 2029. 

PK-områdena (områden för service och förvaltning) i Generalplan 2020 har huvudsakligen 

utvecklats som områden för service och arbetsplatsfunktioner. Om de områden där boende 

kan placeras i betydande omfattning har ingen separat utredning gjorts. Av områdena med 

områdesbeteckningen PK längs med Tavastehus riksväg har Säkömäki, där byggande redan 

pågår, och Korois, vars detaljplan är anhängig, föreslås i Generalplan 2029 som områden för 

boende. Dessutom anvisas en del av PK-området vid Kärsämäkivägen och en del av PK-

området vid Rieskalähdevägen som områden för boende. 

I behandlingen av stadens servicenätsplaner för närservicen (daghem, skola) utnyttjas den av 

staden framtagna befolkningsprognosen. Befolkningsprognosen grundar sig på Statistikcen-

tralens befolknings- och flyttningsdata samt på uppgiften om placeringen av framtida bebyg-

gelse. Gjorda utredningar och planläggningslösningar kommer inte att påverka stadens små- 

eller storområdesindelningar. 
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C-området (området för centrumfunktioner) i stadsdelen Jäkärlä har inte förverkligats på det 

sätt som det var tänkt när Generalplan 2020 bereddes. Tanken var att utveckla ett områdes-

centrum för storområdet. I området har det byggts en handelsplats som erbjuder närservice 

(apotek, dagligvaruhandel och restaurang). Området ingår i delgeneralplanen för S:t Marie-

Ilmarinen, där det anvisas som område för service och förvaltning. 

Den nya användningen av stamhamnens område och framtiden för godstrafiken i hamnen 

behandlas i ett samterminalprojekt och den tillhörande planändringen Ferry Terminal Turku 

(8/2019) samt i planeringstävlingen för Slottsudden.  När hamnverksamheten effektiviseras 

frigörs nya områden för stadsutveckling i närheten av Åbo slott.  

Snötipparna visas på generalplanens karta Samhällsteknik.  

I fråga om trafiken skulle följande ingå i översynen av generalplanen: 

• Utredning av möjligheterna i områdesreserveringarna att genomföra en snabbspårväg 

eller något annat alternativ för spårbunden trafik på linjen Nylandsvägen–Satakunta-

vägen. 

• Plan för de sekundära gatunäten. 

Planeringen av spårvägen har sedan 2013 framskridit som ett eget projekt. I Generalplan 2029 

visas de planerade spårvägs- eller superbusslinjerna som en kvalitetskorridor för kollektivtra-

fiken. Generalplanens gatunät visas på kartan Trafik. I generalplanen visas huvudmatarvä-

garna som kompletterar huvudledsnätet. 

I fråga om kulturmiljön skulle följande ingå i översynen av generalplanen: 

• Översyn av avgränsningen av nationalstadsparken och nationallandskapet. 

• Utredning av hur broreserveringarna över Aura å passar in i landskapet. 

• Uppdatering av de kulturhistoriska inventeringarna. 

Nationalstadsparken inrättades 2013. Generalplanekontoret ansvarade för beredningsar-

betet. Auraådalen är ett av Finlands nationallandskap som miljöministeriet utsåg 1992. Mini-

steriet fastställde dock inte områdesgränserna på kartan. I Generalplan 2020 betecknades 

områdena som är värdefulla med tanke på stadsbilden, landskapet, kulturhistorien och natur-

miljön med samma beteckning som har använts för mycket olika slags objekt runtom i staden. 

Objekt av riksintresse eller nationallandskap har alltså inte anvisats med en egen beteckning, 

men med landskapsområdet vid Aura å avsågs just ett nationallandskap. Auraådalens övre 

lopp är ett av de nationellt värdefulla landskapsområdena om vars avgränsningar statsrådet 

nyligen har fattat beslut (18.11.2021). Landskapsområdena definierades ursprungligen i stats-

rådets principbeslut från 1995. De nya avgränsningarna grundar sig på uppdaterande och 

kompletterande inventeringar av landskapsområdena. 

De nationellt värdefulla landskapsområdena anvisas i Generalplan 2029. Den urbana delen 

av Auraådalen har sin egen områdesbeteckning i generalplanen (ma-2 värdefullt landskaps-

område vid Aura å). Nationalstadsparkens område anvisas på generalplanekartan enligt be-

slutet om inrättande av nationalstadsparken (2013). 

Under arbetet med generalplanen färdigställdes en bro för gång- och cykeltrafik över Aura å 

mellan Köpmansgatan och Rettigbrinken. I beredningen av Biblioteksbron ingick granskning 

av alternativen och en bedömning av konsekvenserna för landskapet. Syftet med detaljplane-

ändringen vid namn Raunistulan silta ja pyörätie (ung. Raunistula bro och cykelväg) (2/2015) 

som trädde i kraft 2021 är att möjliggöra en ny bro för gång- och cykeltrafiken norr om Järn-

vägsbron. I samband med planändringen nödvändiga landskapsutredningar gjorts. 
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Byggnadsskyddet i centrum förblev till väsentliga delar ofullbordat i Generalplan 2020 och i 

centrumområdet anvisades knappt några skyddsobjekt. Det konstaterades dock att centrumet 

är ett särskilt värdefullt område för bevarande utveckling, liksom även åstranden, områden 

med egnahemshus runt centrum och Runsala. Generalplanens byggnadsskyddsobjekt märk-

tes inte ut på plankartan, utan de presenterades i planbeskrivningen och i en kartbilaga. I 

generalplanen angavs inga arkeologiska objekt. 

När översynen av generalplanen inleddes var nästan hela byggnadsarvet efter krigen oinven-

terat. Byggnadsinventeringarna uppdaterades i form av tematiska utredningar. Vad gäller ar-

keologiska objekt är de grundläggande inventeringarna fortfarande föråldrade och för centru-

mets del har ingen modern stadsarkeologisk inventering gjorts. 

I fråga om grönnätverket och naturvärden skulle följande ingå i översynen av generalplanen: 

• Revidering av avgränsningen av de områden som i generalplanen definieras som vär-
defulla naturmiljöer. 

• Plan för sekundära grönnätverk och huvudfriluftslederna. 
 

Som stöd för beredningen av Generalplan 2029 utarbetades en utredning med namnet Viher-

verkkosuunnitelma (ung. Plan för grönnätverket), som omfattade en bred granskning av frågor 

i anslutning till grönnätverket, naturvärdena och friluftslederna. Utredningens innehåll beskrivs 

närmare i kapitlet Utredningar och dess inverkan på generalplaneförslagets utformning i ka-

pitlet Grönmiljö, landskap och fornlämningar (karta 7). 

Delgeneralplaner 

Utöver Generalplan 2020 gäller i Åbo följande delgeneralplaner med rättsverkningar: 

• Delgeneralplanen för Hirvensalo (trädde i kraft 11.12.2021) 

• Delgeneralplanen för Slottsstaden (trädde i kraft 25.2.2012) 

• Delgeneralplanen för bangårdsområdet (trädde i kraft 28.11.2009) 

• Delgeneralplanen för Skansen och Piispanristi (trädde i kraft 16.4.2005) 

• Delgeneralplanen för Övre S:t Marie-Koskennurmi (trädde i kraft 18.9.1995) 

• Delgeneralplanen för Runsala (trädde i kraft 16.10.1999).  

I Åbo pågår dessutom utarbetandet av följande delgeneralplaner med rättsverkningar: 

• Delgeneralplanen för flygplatsen och dess omgivning, utarbetas tillsammans med 

Rusko kommun 

• Delgeneralplanen för S:t Marie-Ilmarinen 2035, utarbetas tillsammans med Lundo 

kommun 

• Delgeneralplanen för Satava-Kakskerta. 

När Generalplan 2029 träder i kraft ersätter den Generalplan 2020 samt delgeneralplanerna 

för Skansen och Piispanristi, Slottsstaden och Övre S:t Marie-Koskennurmi. Delgeneralpla-

nerna för Hirvensalo, bangårdsområdet och Runsala förblir i kraft med undantag av en del av 

området med beteckningen LR i bangårdsområdet (bild 5). I Generalplan 2029 anges vissa 

ändringar och kompletteringar till delgeneralplanerna (se Beteckningarna i delgeneralplaner-

nas områden). 
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Bild 5. I delgeneralplanen för bangården stryks beteckningen LR-1 för det område som är avgränsat med blått på 

bilden. 

Generalplan 2029 ersätter inte de anhängiga delgeneralplanerna (delgeneralplanen för Hir-

vensalo, delgeneralplanen för Satava-Kakskerta, delgeneralplanen för S:t Marie-Ilmarinen 

2035 samt delgeneralplanen för flygplatsen och dess omgivning). 
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Bild 6. Generalplanesituationen. 

Spetsprojekt 

Åbo stad har tre omfattande spetsprojekt som grundar sig på stadsstrategin: Utveckling av 

centrum, Åbo Vetenskapspark och Smart and Wise Turku. 
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Utveckling av centrum och Centrumvisionen 

Utvecklingen av centrum är en omfattande helhet som omfattar utveckling av såväl kärncent-

rumet som andra delområden i centrum, trafiken och centrumbelysningen. Till spetsprojektet 

för utveckling av centrum hör också Centrumvisionen 2050 som publicerades i augusti 2017 

och som grundar sig på en sektorsövergripande grupps överväganden kring Åbo stadscent-

rums framtid. 

Utgångspunkten för arbetet med visionen är insatsområdena för utvecklingen av centrum i 

stadsstrategin Turku 2029 (ung. Åbo 2029): Ett tillgängligt och lättframkomligt centrum, ett 

kommersiellt och för turismen attraktivt centrum samt en trivsam och levande plattform för 

kultur och möten. 

Stadsfullmäktige beslutade 14.5.2018 att ”spetsprojektet Utveckling av centrum styr behöriga 

organs och tjänsteinnehavares beredning och beslut”. Genomförandet av spetsprojektet är 

indelat i tre prioriterade områden och åtgärderna inom dessa. Ett av dessa är beredningen av 

generalplanen i enlighet med spetsprojektets mål. 

Åbo Vetenskapspark 

För att främja spetsprojektet Åbo Vetenskapspark som är beläget i Österås är stadsutveckl-

ingen i Österås ett prioriterat område i generalplanen. Med Vetenskapsparken eftersträvas ett 

internationellt intressant och logistiskt attraktivt kompetenskluster med mångsidiga funktioner. 

Masterplan för Åbo Vetenskapspark 2050 som togs fram inom spetsprojektet presenterades i 

december 2017.  

Smart and Wise Turku 

Smart and Wise Turku är ett spetsprojekt som kombinerar det strategiska målet för en kolne-

utral region år 2029 och konceptet Smart City. Av helheterna i spetsprojektet länkas till gene-

ralplanläggningen särskilt kolneutralitet och resursklokhet, stadsplanering samt trafik och rör-

lighet. 

Utredningsplaner för markanvändningen 

Allmänna beskrivningar av målen för markanvändningen, det vill säga utredningsplaner, har 

utarbetats under åren 2014–2015 för Runosbacken och Skansen. I samband med planeringen 

av spårvägen har utredningsplaner utarbetats för Västra centrum och Satakuntavägen. Ge-

neralplanen möjliggör genomförandet av planerna med beaktande av generalplanens skala 

och översiktliga karaktär. 

Bild 7. Centrumvision 2050 och Masterplan för Åbo Vetenskapspark 2050 (bilder: Lundén Architecture Company 
och Cederqvist & Jäntti Arkkitehdit Oy). 
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Förtätningszon för en hållbar stadsstruktur 

Generalplanens förtätningszon för en hållbar stadsstruktur grundar sig på forskningsprojekten 
Urban Zone (UZ) I och II som genomfördes 2007–2013 samt forskningsprojektet i Urban Zone 
III som avslutades 2017. Projekten undersökte zonindelningen i samhällsstrukturen. Metoden 
med zoner bygger på modellen Urban Fabrics som tagits fram av Leo Kosonen och Peter 
Newman (Kosonen 2013). Idén bakom modellen är tre stadssystem som fungerar på olika 
villkor: fotgängarstaden, kollektivtrafikstaden och bilstaden. Dessa tre stadssystem är både 
historiska utvecklingsskeden i städerna och grundläggande system i dagens städer.   

Mer information om ämnet: www.syke.fi/hankkeet/urbanzone3 

 

Bild 8. Stadsvävnader i Åbo stadsregion (Ristimäki m.fl. 2017). 

Förtätningszonen för en hållbar stadsstruktur som anvisas i generalplanen grundar sig på en 
analys av Åbo stadsstruktur som gjorts baserat på kartrutor med storleken 250×250 meter. I 
analysen har man beaktat hållbar rörlighet, närservice samt invånar- och arbetsplatstätheten 
i området idag och i framtiden. 

Bild 9 åskådliggör materialet som ligger till grund för zonerna och förädlingen av materialet till 
en förtätningszon för en hållbar stadsstruktur. 

 

Bild 9. Analys av Åbo stadsstruktur baserad på kartrutsmaterial samt förtätningszonen för en hållbar stadsstruktur 
som bildats utifrån analysen. 

Stadsvävnadsområden 
 

Kollektivtrafiksutbudet 
 

Fotgängarstad, 1 km–kärnområdet 

Fotgängarstad, 1 km–övrigt område 

Fotgängarstad, 2 km–kärnområdet 

Fotgängarstad, 2 km–övrigt område 

Undercentrum 

Inre kollektivtrafiksstad, under 8 km 

Yttre kollektivtrafiksstad, över 8 km 

Intensiv kollektivtrafikzon 

Kollektivtrafikzon 

Innerstadens fotgängarzon 

http://www.syke.fi/hankkeet/urbanzone3
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Förtätningszonen för en hållbar stadsstruktur sträcker sig på cirka tre kilometers radie från 

kärncentrum och fortsätter därifrån längs med korridorerna för kollektivtrafiken. Längs med 

korridorerna finns de viktigaste undercentrumen Västra centrum, Runosbacken, Kråkkärret 

och Skansen. I Hirvensalo sträcker sig zonen till de norra delarna av Färjstranden och till 

området runt den kommande Uittamobron.  

År 2019 bodde 72 % av invånarna i Åbo stad innanför förtätningszonen för en hållbar stads-

struktur. År 2017 var 79 % av arbetsplatserna belägna i zonen. Av de nya kvadratmetrarna 

våningsyta för boende som planlagdes under åren 2015–2019 placerades 85 % i förtätnings-

zonen för en hållbar stadsstruktur. Stadens strategiska mål är att 85 % av våningsytan för 

boende i detaljplanerna ska placeras i förtätningszonen för en hållbar stadsstruktur.  

 

Bild 10. Andelen kvadratmetrar våningsyta för boende i detaljplaner som godkänts under det aktuella året i förtät-
ningszonen för en hållbar stadsstruktur åren 2000–2019. 

Befolkningsutveckling 

Planläggningen ska grunda sig på information om den tidigare och den förväntade befolk-

ningsutvecklingen i planområdet. I detta avsnitt beskrivs den tidigare befolkningsutvecklingen 

och gjorda befolkningsprognoser.  

Bild 11 visar folkökningen i Åbo under 2000-talet. Åren 2000–2019 har befolkningen i Åbo 

ökat med 20 855 personer. Befolkningstillväxten har varit positiv sedan 2008. Under de sen-

aste tio åren har tillväxttakten ökat jämfört med tidigt 2000-tal: 2000–2009 var den genom-

snittliga befolkningstillväxten 398 invånare per år, 2010–2019 var den 1 688 invånare per år.  
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Bild 11. Folkökningen i Åbo 2000–2019 (Källa: Befolkningsstruktur, Statistikcentralen). 

Under åren 2010–2019 har centrums storområde haft den största folkökningen i absoluta tal i 

(+ 7 548). Storområdet Hirvensalo-Kakskerta har haft den största ökningen i relativa tal (+ 

23,8 %). 

Tabell 1. Folkökningen per storområde 2010–2019 (Källa: Statistikcentralen). 

Område 
Befolkning 

2010 
Befolkning 

2019 Skillnad Förändring  

Hela Åbo 177 326 192 962 +15 636 +8,8 % 

Centrum 49 536 57 084 +7 548 +15,2 % 

Hirvensalo-Kakskerta 9 305 11 522 +2 217 +23,8 % 

Skansen-Uittamo 23 202 23 979 +777 +3,3 % 

Kråkkärret-Laustis 18 006 18 134 +128 +0,7 % 

Nummis-Hallis 20 330 22 617 +2 287 +11,2 % 

Runosbacken-Raunistula 14 258 14 991 +733 +5,1 % 

Västra centrum 20 564 23 356 +2 792 +13,6 % 

Pansio-Jyrkkälä 9 362 9 110 -252 -2,7 % 

S:t Marie-Patis 9 155 9 200 +45 +0,5 % 

Befolkningstillväxt och flyttningsrörelse 

Befolkningen i Åbo växer. Befolkningstillväxten påverkas av såväl nativiteten som dödligheten 

och flyttningsrörelsen. På hela Finlands nivå har den naturliga befolkningstillväxten, det vill 

säga skillnaden mellan nativiteten och dödligheten, varit mycket långsam. Samma fenomen 

kan även ses i Åbo. Åren 2017 och 2018 har den naturliga folkökningen i Åbo till och med varit 

negativ. Befolkningstillväxten i Åbo förklaras alltså inte av den naturliga befolkningstillväxten, 

utan av flyttningen inom Finland och invandringen. Nettoflyttningen mellan kommunerna har i 

huvudsak varit negativ 2004–2009, men sedan 2010 har befolkningen i Åbo ökat tack vare 

flyttningen mellan kommunerna. På 2010-talet har invandringen i genomsnitt utgjort cirka 40 

% av den årliga befolkningstillväxten. 
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Bild 12. Folkökningen i Åbo 2010–2018 (Källa: Kommunernas nyckeltal, Statistikcentralen). 

Åbo har profilerats som en studerandestad. I Åbo finns sex högskolor och över 170 utbild-

ningsalternativ. Var fjärde Åbobo är högskolestuderande eller sakkunnig vid en högskola. 

Detta kan även ses vid granskning av flyttningsstatistiken: den vanligaste inflyttaren till Åbo är 

en studerande. Bland utflyttarna från Åbo finns flest barn i åldern 0–14 år. Bild 13 visar flytt-

ningsrörelsen i Åbo indelat efter den huvudsakliga sysselsättningen. 

 

Bild 13. Totalflyttning, netto 2010–2018 i Åbo (källa: Kommunernas nyckeltal, Statistikcentralen). 

Profilerna för invandringen och flyttningen mellan kommunerna skiljer sig avsevärt från 

varandra. Flyttningen mellan kommunerna ökar antalet studerande, medan invandringen ökar 
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antalet sysselsatta. Invandringen har nästan helt ersatt den inhemska sysselsatta arbetskraf-

tens utflyttning från Åbo. 

 

Bild 14. Nettoflyttning mellan kommunerna 2010–2018 i Åbo (källa: Kommunernas nyckeltal, Statistikcentralen). 

 

Bild 15. Invandringsnetto 2010–2018 i Åbo (Källa: Kommunernas nyckeltal, Statistikcentralen). 

Statistikcentralens prognos för befolkningsutvecklingen  

Statistikcentralen gör prognoser för den kommande befolkningsutvecklingen utifrån historiska 

data om befolkningsutvecklingen. Statistikcentralens senaste befolkningsprognos (2019) 

sträcker sig till år 2040. Bild 16 visar prognoser som Statistikcentralen producerat för olika 

tidpunkter under olika år, invånarmålet enligt Strukturmodell 2035 som var det ursprungliga 

målet för generalplanen samt generalplanens nuvarande invånarmål. Under de senaste åren 

har befolkningstillväxten i Åbo överskridit Statistikcentralens prognos och Statistikcentralens 

prognos och det för strukturmodellen satta befolkningsmålet har närmat sig varandra. Enligt 

Statistikcentralens senaste prognos (2019) kommer Åbo att ha över 206 000 invånare år 2029. 

-133

457

284

10636

-2923

1280

-971

-4000 -2000 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

Övriga utanför arbetskraften

Pensionärer

Beväringar, civiltjänstepliktiga

Studerande, skolelever

Barn (0–14-åringar)

Arbetslösa

Sysselsatta

Flyttning mellan kommunerna, netto 2010–2018

2327

296

10

2146

1886

1781

4011

0 1000 2000 3000 4000 5000

Muut työvoiman ulkopuolella olevat

Eläkeläiset

Varusmiehet, siviilipalvelusmiehet

Opiskelijat, koululaiset

Lapset (0-14 v.)

Työttömät

Työlliset

Invandringsnetto 2010–2018

Sysselsatta 

Arbetslösa 

Barn (0–14-åringar) 

Studerande, skolelever 

Beväringar, civiltjänstepliktiga 

Pensionärer 

Övriga utanför arbetskraften 



 

18 
 

 

Bild 16. Statistikcentralens befolkningsprognoser från olika år, generalplanens invånarmål och den faktiska be-

folkningsutvecklingen (Källa: Befolkningsprognos, Statistikcentralen). 

Stadens egna tillväxtmål har alltid varit högre än Statistikcentralens prognos. De målsatta till-

växtsiffrorna kan motiveras med att man förbereder sig på en snabbare befolkningsutveckling 

än vad som prognostiserats. 

Stadens befolkningsprognoser 

Stadens befolkningsprognoser har förutom på Statistikcentralens befolkningsdata grundat sig 

på information om utvecklingen av stadens markanvändning.  

I generalplanens utvecklingsscenarioskede (2015) utarbetades befolkningsprognoser för att 

bedöma de demografiska och ekonomiska konsekvenserna av tre olika utvecklingsscenarion. 

Bild 17 visar befolkningsprognosen enligt det valda utvecklingsscenariot Tillväxtkorridorer. En-

ligt denna prognos har Åbo cirka 203 000 invånare år 2029. 

På grund av de senaste årens snabbare befolkningstillväxt höjdes invånarmålet i generalpla-

nen till 220 000 invånare år 2029. Bild 17 visar invånarantalet enligt invånarmålet per år. 

Åbo stads senaste befolkningsprognos har utarbetats i maj 2020. Enligt den kommer Åbo att 

ha cirka 211 000 invånare år 2029. Befolkningsprognosen har utarbetats per småområde och 

den uppdateras årligen. Långsiktiga prognoser är förknippade med betydande osäkerhet. 
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Bild 17. Befolkningsprognoser som har påverkat generalplanen. 

Enligt Åbo stads befolkningsprognos (5/2020) kommer befolkningsstrukturen enligt ålders-

klass att förbli ungefär likadan år 2029 som år 2019 (tabell 2). De största förändringarna gäller 

åldersgrupperna över 65 år. Åldersgruppen 65–74 år minskar i både relativa och absoluta tal. 

Befolkningen i de så kallade stora åldersklasserna övergår från denna åldersklass till ålders-

klassen över 75 år. Åldersklassen över 75 år växer med 5 258 invånare. 

Tabell 2. Åbo stads befolkningsprognos (5/2020) enligt åldersklass. 

  0–6 år (%) 7–12 år (%) 16–64 år (%) 65–74 år (%) 75– år (%) 
Samman-
lagt 

Invånare 2019 11 702 
(6,1) 

14 345  
(7,4) 

126 874 
(65,8) 

22 176  
(11,5) 

17 865 
(9,3) 

192 962 

Invånare 2029 9 420  
(4,5) 

14 496  
(6,9) 

143 456 
(68,1) 

20 188  
(9,6) 

23 123 
(11,0) 

210 682 

 

Enligt Åbo stads befolkningsprognos kommer befolkningstillväxten att koncentreras till Cent-

rums storområde (tabell 3). Näst efter Centrums storområde kommer invånarantalet att växa 

kraftigast i Skansen-Uittamo och Nummis-Hallis. 
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Tabell 3. Åbo stads befolkningsprognos (5/2020) enligt storområden. 

Storområde Befolkning 
 2019 

Befolkningspro-
gnos 2029 

Skillnad Förändring 

Centrum 57 084 63 803 +6 719 11,8 % 

Hirvensalo-Kakskerta 11 522 13 147 +1 625 14,1 % 

Skansen-Uittamo 23 979 27 502 +3 523 14,7 % 

Kråkkärret-Laustis 18 134 18 107 -27 -0,2 % 

Nummis-Hallis 22 617 25 324 +2 707 12,0 % 

Runosbacken-Raunistula 14 991 16 390 +1 399 9,3 % 

Västra centrum 23 356 25 003 +1 647 7,0 % 

Pansio-Jyrkkälä 9 110 9 286 +176 1,9 % 

S:t Marie-Patis 9 200 9 171 -29 -0,3 % 

okänd 2 969 2 951 -18 -0,6 % 

Sammanlagt 192 962 210 682 +17 720 9,2 % 

Utvecklingen av boenderymligheten och prognosen för ökning av boen-

derymligheten  

Utöver den demografiska utvecklingen behövs för dimensionering av planen också informat-

ion om boenderymlighetens utveckling. Informationen behövs för att beräkna det totala bygg-

behovet i planen. 

Statistikcentralen har sedan 1989 samlat in årlig statistik över boenderymligheten. Bild 18 vi-

sar boenderymlighetens utveckling i Åbo fram till 2015. Statistiken har vidareutvecklats till en 

prognos genom att anta att boenderymligheten i framtiden ökar stadigt i enlighet med den 

genomsnittliga tillväxten under granskningsperioden (1989–2015) (trendtillväxt 2016–2050). 

Enligt trendtillväxten 2016–2050 kommer boendevolymen att vara 49,8 kvadratmeter vånings-

yta per invånare år 2029 och 55,8 kvadratmeter våningsyta per invånare år 2050. Prognosen 

för ökning av boenderymligheten i generalplanens gamla befolkningsmål grundade sig på 

detta antagande. På årsnivå innebar detta 0,29 m2/år/invånare. Under de senaste årtiondena 

har dock utvecklingen av boenderymlighetens ökning saktats ned. 

 

Bild 18. Utvecklingen av boenderymligheten i Åbo (källa: Statistikcentralen) 

Under åren 2003–2018 har boenderymligheten ökat med i genomsnitt 0,165 vy-m²/år/person. 

Under åren 2010–2018 har den genomsnittliga ökningen varit 0,05 vy-m²/år/person. Ökningen 

av boenderymligheten har alltså avsevärt saktats ned under de senaste åren. 

Boenderymligheten tros öka i framtiden, men långsammare. Finlands miljöcentral förklarar i 

publikationen Yhdyskuntarakenteen tulevaisuus kaupunkiseuduilla (2017) förändringsfaktorer 
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för boendet och deras konsekvenser för bostadsbyggandet och utvecklingen av boenderym-

lighetens ökning. 

När generalplanens mål höjdes diskuterades utvecklingen av boenderymligheten. På grundval 

av diskussionen sattes som antagande om boenderymlighetens ökning i generalplanen den 

genomsnittliga tillväxten åren 2000–2015, som är 0,208 vy-m²/år/person. Antagandet om bo-

enderymlighetens ökning har i generalplaneförslaget justerats till att motsvara medelvärdes-

perioden 2004–2018, som var 0,165 ym-m²/år/person.  

Generalplanens dimensionering 

Generalplanens invånarmål 

När målet för generalplanen fastställdes, bestämdes som befolkningsmål den i Strukturmodell 

2035 angivna befolkningstillväxten. Strukturmodellen angav en befolkningstillväxt om 75 000 

nya invånare i kärnstadsområdet från 2014 till 2035. Kärnstadsområdet bestod av kärnområ-

dena i kommunerna Åbo, S:t Karins, Reso, Nådendal och Lundo. I Åbo innebar detta cirka 

30 000 nya invånare före 2035. 

Strukturmodellens befolkningsmål räknades om till generalplanens målår 2029. Det bakom-

liggande antagandet var dock detsamma: 2035 kommer Åbo att ha 210 000 invånare. För 

generalplanens målår innebar detta cirka 202 000 invånare, med andra ord 20 000 nya invå-

nare åren 2014–2029. Den genomsnittliga befolkningstillväxten var 1 300 invånare/år. När 

strukturmodellen utarbetades var befolkningsutvecklingen i regionen ganska måttlig och be-

folkningsutvecklingsmålet som sattes för strukturmodellen ansågs vara mycket ambitiöst. Be-

folkningsutvecklingen i Åbo stad har dock varit snabbare än antagandet i strukturmodellen. 

Om den genomsnittliga tillväxten under 2010–2017 (1 644 invånare/år) förverkligas även i 

framtiden, kommer Åbo att ha cirka 209 000 invånare 2029. 

Stadsstyrelsen behandlade vid sitt sammanträde 22.5.2017 det för generalplanen uppsatta 

befolkningsmålet och konstaterade att befolknings- och arbetsplatsmålen enligt strukturmo-

dellen är för låga med beaktande av den nuvarande utvecklingen. Enligt stadsstyrelsens be-

slut bör generalplanen ha beredskap för 220 000 invånare före 2029. Detta innebär cirka 

35 000 nya Åbobor från 2014 till 2029 och cirka 2 495 invånare per år. Med hänvisning till de 

positiva sysselsättningsutsikterna höjdes arbetsplatsmålet från 105 000 till 115 000 arbets-

platser.  

Planens totala byggbehov 

På generalplanens totala byggbehov inverkar både befolkningsmålet och ökningen av boen-

derymligheten. Boenderymligheten ökar i både gamla och nya bostäder. 

I generalplaneutkastet antogs att boenderymligheten ökar med 0,208 vy-m²/år/person. Detta 

antagande grundade sig på den genomsnittliga ökningen av boenderymligheten 2001–2015. 

I generalplaneförslaget reviderades prognosen för boenderymligheten till att motsvara den 

genomsnittliga ökningen 2004–2018 (0,165 vy-m2/år/person). Under de senaste åren har 

alltså boenderymligheten ökat allt långsammare. Att ökningen av boenderymligheten minskar 

kan antas bero på att bostadsbyggandet i allt högre grad koncentreras till höghusbyggande. 

Tabell 4 visar den totala byggvolymen enligt generalplanens befolkningsmål. Enligt antagan-

det om boenderymlighet i generalplaneutkastet borde man under åren 2017–2029 ha byggt 

sammanlagt 2 090 000 vy-m2 nya bostadshus för att ha tillräckligt mycket bostäder för hela 
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det eftersträvade invånarantalet. På årsnivå innebar detta cirka 175 000 vy-m2 nya bostäder. 

Den i generalplaneförslaget gjorda revideringen av prognosen för ökning av boenderymlig-

heten minskade den totala byggvolymen som fastställts för planen. Det sammanlagda bygg-

behovet 2020–2029 är enligt de mål som satts upp för generalplanen samt enligt den revide-

rade prognosen för ökning av boenderymligheten sammanlagt 1 609 993 kvadratmeter vå-

ningsyta. 

Tabell 4. Det sammanlagda byggbehovet. 

 Invånare 

Ökning av  

boenderymlig-

heten 

   vy-

m²/inv. Byggbehov 

Nuvarande invånarantal 

(2019): 192 962 

0,165 vy-

m2/inv./år  1,65 318 387  

Befolkningstillväxtmål före 

2029: 27 038  47,77 1 291 605 

Invånarantal (2029): 220 000   1 609 993 

Byggvolym 

Den sammanlagda våningsytan i de nya bostäderna som byggts i Åbo under åren 2005–2019 

har varit 1 295 374 vy-m2. Av detta är 28 % egnahemshus, 9 % radhus och 63 % flervånings-

hus. Utvecklingen under 2010–2019 har betydligt förskjutit tyngdpunkten i bostadsbyggandet 

mot höghusbyggande. Flervåningshusens andel har ökat till 69 %, egnahemshusens andel till 

22 % och radhusens andel till 9 %. 

I slutet av 2018 var egnahemshusens andel av hela bostadsbeståndets våningsyta 22 %, rad-

husens andel 14 % och andelen av bostäder i flervåningshus 64 %. 

Tabell 5. Bostadsbeståndet i Åbo. 

  

Egnahemshus 

% 

Radhus  

% 

Flervåningshus 

% 

Byggvolym  

(vy-m2) 

2005–2009 46 11 44 331 447 

2010–2019 22 9 69 963 927 

Hela bostadsbeståndet 

31.12.2018  
(Källa: Statistikcentralen – 

Byggnader och fritidshus) 22 14 64 9 462 882 

Bild 19 visar byggvolymen (vy-m2) fördelad på egnahemshus, radhus och flervåningshus åren 

1998–2019. Den genomsnittliga årliga byggvolymen har varit cirka 88 000 vy-m2. 
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Bild 19. Nya bostadshus (vy-m2) som färdigställts i Åbo enligt byggnadstyp och år. 

Produktionsmål 

Tomtreserv 

Av våningsytan i detaljplanerna som godkänns under perioden 2020–2023 kommer 85 % att 

förläggas i förtätningszonen för en hållbar stadsstruktur. 

För att trygga byggandets smidighet i stadsområdet är det viktigt att det finns byggbar tomt-

mark i stadsområdet, vid behov även med kort varsel. I områden med detaljplan i Åbo finns 

en sammanlagd planreserv om cirka 600 000 kvadratmeter våningsyta för byggande av fler-

våningshus. Om generalplanens invånarmål uppnås räcker den hittills detaljplanerade tomt-

reserven i ungefär fyra år. För bostadssmåhus finns det cirka 170 000 kvadratmeter vånings-

yta detaljplanerad tomtreserv. Med den tillväxt som eftersträvas räcker detta för ungefär sex 

år.  

För att säkerställa tillräckliga tomtreserver har man i stadsmiljösektorns Strategiska avtal 2020 

satt upp som mål för detaljplaneringen att det ska finnas tomtmarksreserv för tre år för små-

hus, radhus, flervåningshus och näringsändamål. Reservmålet för tre år grundar sig på det 

regionala bostads- och markpolitiska programmet som utarbetats för att genomföra Struktur-

modell för Åbo stadsregion 2035. I materialet som ligger till grund för beräkningen har man 

inte gjort skillnad mellan privatägd och stadens tomtmark. 

Planreserv 

I detaljplaneringen bör man förbereda sig på att det invånarmål som satts upp mål för gene-

ralplanen uppnås. Av denna anledning har produktionsmålen för de strategiska och operativa 

avtalen som ingås om detaljplaneringen höjts. Tyngdpunkten för den kommande detaljplane-

ringen ligger på förtätningszonen för en hållbar stadsstruktur. Av våningsytan i detaljplanerna 

som godkändes 2020 placerades 100 % till förtätningszonen för en hållbar stadsstruktur. En-

ligt målen i stadsmiljösektorns Strategiska avtal 2020 bör 85 % av våningsytan för boende i 

de detaljplaner som godkänns under åren 2020–2023 placeras i förtätningszonen för en håll-

bar stadsstruktur. Av det totala byggandet bör 85 % vara flervåningshus.  
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Tabell 6 visar de årliga planreservmålen som ska detaljplaneras för ökning av våningsytan 

enligt stadsmiljösektorns Strategiska avtal 2020. Minst 20 % av våningsytan för boende bör 

placeras på mark som ägs av staden. Detta gör det möjligt att bebygga stadens egnahems-

tomter och genomföra den statligt understödda bostadsproduktionen till rimligt pris. 

Tabell 6. Utdrag ur stadsmiljösektorns Strategiska avtal 2020: de strategiska målen för planreserven. 

 2020 2021 2022 2023 

Bostadssmåhus (AO, AP, AR),  
vy-m2 

25 000 23 600 23 800 24 000 

Bostadshöghus (AK), vy-m2 140 000 133 900 134 900 135 000 

Andelen våningsyta för boende på 
stadens mark, % 

> 20 % > 20 % > 20 % > 20 % 

Arbetsplatstomter, vy-m2 80 000 64 000 64 000 64 000 

Våningsyta för boende som plan-
läggs på stadens och koncernbo-
lagens mark och anvisas koncern-
bolagen, vy-m2 

25 000 25 000 25 000 25 000 

Arbetsplatsutveckling  

Att prognostisera antalet arbetsplatser i framtiden är svårare än att prognostisera befolknings-

utvecklingen, eftersom arbetsplatsutvecklingen inte följer sådana demografiska lagbunden-

heter som befolkningsutvecklingen.  

Egentliga Finlands förbund har i sin beskrivning av Etapplandskapsplanen för markanvänd-

ning, tjänster och trafik i tätorter (Egentliga Finlands förbund 2018) uppskattat regionens ar-

betsplatsutveckling med hjälp av Statens ekonomiska forskningscentrals (VATT) sysselsätt-

ningsprognos. Enligt prognosen kommer antalet arbetsplatser i regionen att öka med cirka 

20 000 arbetsplatser 2015–2030. Enligt prognosen sker ökningen snabbast i slutet av 2010-

talet, vilket grundar sig på antagandet om ekonomisk återhämtning efter den lågkonjunktur 

som började 2009. VATT:s prognos gjordes 2014, och den har således inte tagit hänsyn till 

de senaste förändringarna i sysselsättningsutvecklingen. 

I Egentliga Finland pågår en exceptionellt kraftig strukturomvandling inom industrin. Under de 

senaste åren har antalet produktionsbaserade arbetsplatser minskat och de nya arbetsplat-

serna i området har uppstått inom servicesektorn. De förändringar på arbetsmarknaden som 

nu sker i regionen kommer dock att skapa fler arbetsplatser i produktionssektorerna än väntat. 

Enligt uppskattning kommer det att uppstå upp till 15 000–30 000 nya arbetsplatser inom ma-

rin- och läkemedelsindustrin samt den tillverkande industrin i regionen före 2020-talets mitt 

(Egentliga Finlands förbund 2017). I och med den positiva strukturomvandlingen i regionen 

finns det skäl att anta att arbetsplatsutvecklingen överstiger VATT:s prognos.  

Sysselsättningen i Åbo har under de senaste åren genomgått en positiv utveckling. I kärnom-

rådet för Åboregionens strukturmodell, som nästan hela Åbo hör till, förutspås antalet arbets-

platser öka med cirka 10 000 arbetsplatser före 2030. Den långsiktiga trendutvecklingen för-

utspår endast en tillväxt på cirka 5 000 arbetsplatser under samma period.  

Generalplanens arbetsplatsmål höjdes från 105 000 till 115 000 arbetsplatser 2017. Höj-
ningen av målet motiverades med en positiv arbetsmarknadsutveckling. Med det uppdaterade 
målet förbereder man sig på uppkomsten av cirka 1 400 arbetsplatser i området per år, medan 
det gamla målet var cirka 737 nya arbetsplatser per år.  



 

25 
 

Enligt Statistikcentralen fanns det i Åbo sammanlagt 100 128 arbetsplatser 2017 (bild 20). 
Enligt generalplanens mål eftersträvas till området cirka 15 000 nya arbetsplatser under åren 
2017–2029. Detta mål är mycket ambitiöst. 

 

Bild 20. Antalet arbetsplatser i Åbo 1987–2017 (Källa: Kommunernas nyckeltal, Statistikcentralen). 

Coronaviruspandemin som bröt ut 2020 har sannolikt konsekvenser för den framtida arbets-
platsutvecklingen. Pandemins eventuella effekter har inte beaktats i uppskattningarna ovan. 

Arbetsplatsbyggandets volym per bransch 

Bedömningen av arbetsplatsbyggandets omfattning i generalplanen har gjorts utifrån Newsec 

Valuation Oy:s (2015) utredning om den marknadsbaserade efterfrågan för olika branscher. 

Dessutom har man i bedömningen använt sig av stadens sakkunnigas syn på utvecklingen 

inom olika branscher och på hur olika fenomen påverkar den kommande efterfrågan på ar-

betsplatsbyggande. Nedan presenteras de olika branschernas eftersträvade årliga byggvolym 

i hela Åbo utifrån Newsec Valuation Oy:s utredning samt stadens sakkunnigas motiveringar.  

Industri 

Den positiva utvecklingen i regionen inom både marin- och läkemedelsindustrin ger anledning 

att förbereda sig på att utvidga de områden som reserveras för industriell produktion. I Åbo 

finns det för närvarande ganska mycket planreserv för industrin. För att stödja och utveckla 

verksamheten bör det finnas områdesreserveringar i närheten av de befintliga områdena. 

Dessutom behövs ersättande lägen för gamla industriområden som ändras. I Åbo är industri-

områdena belägna i närheten av hamnområdena, flygplatsen och Åbo ringväg. Ökad efterfrå-

gan på moderna och effektiva logistikfastigheter bland annat till följd av investeringarna i Mey-

ers varv och ökat behov av sådana (bl.a. till följd av den växande webbhandeln) kommer att 

öka behovet av industri- och logistikutrymmen i framtiden. För att tillgodose den framtida ef-

terfrågan förbereder man sig på att det årliga byggandet av industri- och logistikutrymmet upp-

går till 18 000 kvadratmeter våningsyta fram till 2029. 

I närheten av Åbo varv ligger Blue Industry Park (BIP). I regionen bedrivs såväl produktion 

som produktutveckling och forskning. Målet för området är 100 företag och 10 000 anställda. 
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Syftet med BIP-konceptet är att tillgodose tillväxtbehoven inom marinindustrin och den tillver-

kande teknologiindustrin i Åboregionen och vidare i Sydvästra Finland och att främja bran-

schens framtida konkurrenskraft. Området betjänar företag i alla storleksklasser och stärker 

Åboregionens industrikluster som helhet.  

I arbetsplatsområdena i närheten av flygplatsen och längs med Åbo ringväg finns det för när-

varande planreserver för industri- och logistikverksamheter i Starrbacka industriområde samt 

i marktäktsparkens område. Den sammanlagda planreserven uppgår till 340 000 vy-m2. Utan-

för Generalplan 2029 är i närheten av flygplatsen detaljplanen för Svartkärret anhängig, med 

vilken man stärker möjligheterna att placera arbetsplatser i området. I området för den an-

hängiga planen bildas sammanlagt 105 000 kvadratmeter våningsyta ny byggrätt för industri-

ella arbetsplatsfunktioner.  

Kontorslokaler 

Uppskattningen av det kommande antalet kontorslokaler grundar sig på Statistikcentralens 

prognoser av den kommande utvecklingen av olika näringsgrenar. Utifrån detta har man be-

räknat det framtida utrymmesbehovet för kontorsbyggande med beaktande av trender som 

påverkar utvecklingen av utrymmesbehovet. För kontorsbyggandets del innebär detta allt tä-

tare och mångsidigare arbetsmiljöer, där antalet arbetsplatser i förhållande till de byggda 

kvadratmetrarna minskar. Med andra ord pågår en effektivisering av användningen av loka-

lerna. I det sammanlagda byggbehovet med avseende på kontorsutrymmen har hänsyn tagits 

även till bortfallet av äldre kontorsbestånd och kontorsbestånd med ett sämre läge med tanke 

på efterfrågan. En del av dessa utrymmen kommer att tömmas och konverteras för bland 

annat boende. Tyngdpunkten i framtidens kontorsbyggande ligger i allt högre grad på Åbo 

Vetenskapsparks område. De goda trafikförbindelserna, det befintliga kontorsbeståndet och 

satsningarna på Vetenskapsparken kommer att öka områdets attraktivitet som objekt för kon-

torsbyggande. Målet är att årligen möjliggöra byggandet av 33 000 kvadratmeter våningsyta 

för kontorslokaler i hela Åbo fram till 2029, så att det kontorsutbud som staden reserverar 

motsvarar den efterfrågan som uppstår. 

Affärslokaler 

Befolkningstillväxten har en stor inverkan på hur behovet av affärslokaler utvecklas. Den väx-

ande befolkningen skapar ökad konsumtionspotential i området, vilket ökar behovet av affärs-

lokaler. I takt med att befolkningen åldras ökar behovet av närservice. Löneutvecklingen i Åbo 

förväntas stiga, vilket också leder till ökad konsumtion på lång sikt. Faktorer som påverkar 

efterfrågan på affärslokaler negativt är bland annat att webbhandelns allt större dominans, 

dagligvaruhandelns hemkörningstjänster och koncentrationen av handeln. Målet är att årligen 

möjliggöra byggandet av 12 500 kvadratmeter våningsyta för affärslokaler i hela Åbo fram till 

2029, så att det lokalutbud som staden reserverar motsvarar den framtida efterfrågan. 

För byggandet av affärslokaler planeras i Åbo flera platser för affärslokaler i närheten av cent-

rum, till exempel Resecentrum, Slottsstadens kommersiella centrum, utvidgningen av Lång-

backa köpcentrum samt det till bangårdsområdet planerade upplevelsecentret. Även utveckl-

ingen av Österås samt Kuppis ställning som en allt viktigare knutpunkt för trafiken kommer att 

öka intresset för området ur kommersiella aktörers perspektiv. 

Således beräknas det totala behovet av arbetsplatsbyggande inom industri och logistik, kon-

torslokaler och affärslokaler i hela Åbo uppgå till 63 500 kvadratmeter våningsyta per år fram 

till 2029.  
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MÅL 

Om utgångspunkterna och målen för generalplanen har det utarbetats en separat rapport, 

Yleiskaava 2035: Lähtökohdat ja tavoitteet (2013) (ung. Generalplan 2035: Utgångspunkter 

och mål). 

Principerna för stadsutvecklingen grundar sig på Strukturmodellen för Åbo stadsregion 2035 

(2012) och de riksomfattande målen för områdesanvändningen (2000, justeringar 2008 och 

2017).  Målen för generalplanen godkändes av stadsstyrelsen 30.9.2013. Till beslutet tillades 

att man i den fortsatta beredningen bör beakta tryggandet av tillräckliga och mångsidiga ar-

betsplatsområden intill goda trafikförbindelser i olika delar av staden. Dessutom beslutade 

stadsstyrelsen att målsättningarna för gång-, cykel- och kollektivtrafikens andel i Åbo ska re-

videras för Åbo stads del så att de är i linje med fullmäktiges beslut om klimat- och miljömålen 

samt utvecklingen av kollektivtrafiken, inklusive beslutet om spårväg. I det följande beskrivs 

de beslut som fattats efter godkännandet av målen och som styr generalplaneringen. 

Generalplanens befolknings- och arbetsplatsmål ändrades genom stadsstyrelsens beslut 

22.5.2017 till att motsvara den positiva strukturomvandlingen och den positiva utvecklingen 

av befolkningstillväxten som har varit snabbare än väntat.  

Efter att målen för generalplanen godkändes har Åbo preciserat målen för markanvändningen 

i stadsstrategin (SF 16.4.2018 § 72) och för centrumets del i spetsprojektet för utveckling av 

centrum (mål SF 14.5.2018 § 92). 

Målen för generalplanen 

Detaljerade mål 

Utveckling av centrum 

Åbo centrum utvecklas som kärnan för stadskulturen: som ett mångsidigt kluster för handel, 

rekreation, fritid och kultur. Målet är att öka antalet invånare och arbetsplatser i centrum samt 

att förenhetliga centrumområdets funktionalitet.  

• I centrumet pågår handel, möten mellan människor och här sammanblandas olika 

livsstilar och funktioner. Källan för trivseln är en högklassig miljö.  

• Centrumet är levande dygnet runt, under alla årstider. Stadens kommersiella och hi-

storiska centrum, åstranden och parkerna samt de rutter som binder dessa samman 

utvecklas så att olika funktioner varvas med varandra.  

• Tillväxten främjas genom att erbjuda attraktivt boende i närheten av servicen och ge-

nom att stödja placeringen av nya arbetsplatser inom servicebranschen i centrumom-

rådet.  

• Fotgängarzonen och randzonen för gångtrafiken utvidgas. Centrumets åtkomlighet för-

bättras genom cykelvägar av god kvalitet och en effektiv kollektivtrafik. De detaljerade 

trafikmålen för centrum beskrivs i avsnittet Rörlighet i en hållbar stadsstruktur.  

• Grönskan och de värdefulla kulturmiljöerna i centrum värnas som attraktionsfaktorer. 

Det kompletterande byggandet planeras omsorgsfullt och ur helhetsperspektiv med 

respekt för de olika skikten i den bebyggda miljön och kulturarvets särskilda värden. 

Den mångformiga stadsnaturen värnas som ekologisk rikedom och som en källa till 

rekreation och välmående.  

http://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/turku_yleiskaava_2029_lahtokohdat_ja_tavoitteet.pdf
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Näringslivets verksamhetsförutsättningar  

Åbo stödjer näringslivets verksamhetsförutsättningar genom att erbjuda företag och närings-

livet tillräckligt med attraktiva lägen intill goda trafikförbindelser. Målet är att Åbos självförsörj-

ningsgrad i fråga om arbetsplatser ska förbli oförändrad.  

• Åbo centrum utvecklas så att det är stadsregionens viktigaste arbetsplatsområde inom 

servicebranscherna även i framtiden.  

• För utrymmeskrävande arbetsplatsfunktioner och arbetsplatsfunktioner som eventuellt 

orsakar olägenheter för miljön erbjuds tillräckligt omfattande nya lägesmöjligheter run-

tom i staden som är ändamålsenliga med tanke på näringslivet och stadsstrukturen. 

• För att skapa arbetsplatser stöds små och medelstora företags tillväxt och spets-

branschernas förnyelse genom att erbjuda tillräckligt med mångsidiga arbetsplatsom-

råden i olika delar av staden. Det finns beredskap för flexibilitet i arbetsplatsområdena.  

• Genom att blanda olika funktioner och säkerställa ett mångsidigt utbud av bostadsom-

råden främjas tillgången på arbetskraft och näringslivets tillväxtmöjligheter.  

• Arbetsplatsområdenas åtkomlighet till fots, med cykel och med kollektivtrafiken förbätt-

ras.  

I strukturmodellens kärnstadsområde skapas beredskap för 20 000 nya arbetsplatser.  

Positiv befolkningsutveckling och attraktiva bostadsområden  

Åbo erbjuder mångsidiga, lockande och trivsamma boendemiljöer med närservice. I plane-

ringen beaktas invånarnas olika behov, preferenser och förutsättningar. Det finns beredskap 

för ett ökat antal äldre och invandrare, förändringar i familjestrukturen samt ökad boenderym-

lighet.  

• Det erbjuds mångsidiga boendealternativ till rimligt pris i olika delar av staden. Bo-

stadsproduktionen fördelas jämlikt mellan flervåningshus och olika typer av småhus. 

Största delen av byggandet har en urban karaktär.  

• Havet och närheten till vattendrag erbjuds som attraktionsfaktor för alla befolknings-

grupper: Man tryggar en tillräcklig, fri tillgång till stränderna och bygger nya högklas-

siga havsnära bostadsområden som också erbjuder förmånliga boendealternativ.  

• Förortszonen utvecklas på ett hållbart sätt genom att öka befolkningsunderlaget i kol-

lektivtrafikzonen och skapa förutsättningar för att utveckla närservicen.  

• En blandad regionstruktur främjas för att minska mobilitetsbehoven och öka livskraf-

ten.  

• Förtätningen av samhällsstrukturen koncentreras till närheten av tjänster, arbetsplat-

ser och kollektivtrafik. Ny- och kompletteringsbyggande genomförs så att områdets 

särskilda värden bevaras.  

• Man skapar förutsättningar för att bilda rekreationsområdeshelheter med regional be-

tydelse och tryggar bevarandet av viktiga närrekreationsområden.  

• Antalet tillstånd som beviljas för nybyggnation i glesbygdsområdena minskar jämfört 

med nuläget.  

Rörlighet i en hållbar stadsstruktur  

Markanvändningen, servicenätet och trafiksystemet utvecklas tillsammans. Användningen av 

hållbara färdsätt ökas och utsläppen av växthusgaser från trafiken minskas.  

Genom att styra utvecklingen av samhälls- och servicestrukturen hålls ökningen av mobilitets-

behovet i styr och ökas kollektivtrafikens och gång- och cykeltrafikens konkurrenskraft. Trafik-

systemet är begripligt, logiskt, kontinuerligt och lätt att använda, oberoende av färdsätt.  
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• Markanvändningen utvecklas samhällsekonomiskt och energieffektivt genom att stöda 

den redan existerande samhällsstrukturen och infrastrukturen. Boende, tjänster, han-

delsplatser, arbetsplatsområden och tyngdpunktsområden för kompletterande byg-

gande placeras för att förstärka fotgängar-, cykel- och kollektivtrafikstaden. Minst 85 

% av den nya markanvändningen och markanvändningen som utvecklas (boende, 

tjänster inom handeln och andra centrumorienterade arbetsplatser) placeras i fot-

gängarzonen, randzonen för fotgängare samt intensiva kollektivtrafikzoner.  

• Även utanför centrum finns områden där invånarna kan klara sig med en bil eller till 

och med utan bil.  

• Det erbjuds fortgående, högklassiga huvudförbindelser, trygga närleder och funge-

rande centrumarrangemang för fotgängare och cyklister.  

• Grunden för den regionala kollektivtrafiksystemet är ett snabbt stomlinjenät med ett 

konkurrenskraftigt turutbud.  

• En smidig personbilstrafik säkerställs i centrum, på mellanringen och utanför den.  

• Godstransporternas behov samordnas tryggt med den övriga markanvändningen.  

• Olägenheterna som trafiken orsakar minskas genom att trafiken styrs till hållbara färd-

sätt. Endast nödvändiga nya trafikleder byggs.  

Fördelningen av färdsätt enligt målen i Åbo stads klimat- och miljöprogram 2009–2013 för-

verkligas. Gång-, cykel- och kollektivtrafikens andel i Åbo överstiger 66 % år 2030. 

Stadsstrategin 2029 

Efter att målen för generalplanen blivit godkända har Åbo preciserat sina mål för markanvänd-

ningen i stadsstrategin Turku 2029 (ung. Åbo 2029) (SF 16.4.2018 § 72) och dess åtgärdsav-

snitt. Stadsstrategins mål att staden ska vara kolneutral år 2029 är särskilt viktigt med tanke 

på markanvändningen. För att uppnå detta mål har man utarbetat Klimatplan 2029 (SF 

11.6.2018 § 142). Också målen gällande smidiga och utsläppssnåla trafiklösningar förutsätter 

konkreta åtgärder med tanke på planläggningen. I stadsstrategin ingår två strategiska pro-

gram: Välfärd och aktivitet samt Konkurrenskraft och hållbar tillväxt som omfattar flera åtgär-

der i anslutning till styrningen av markanvändningen. Utöver detta ingår i helheten tre strate-

giska utvecklingsprojekt, så kallade spetsprojekt, där planläggningen spelar en central roll. 

Projekten är följande: 

• Utveckling av centrum. Mål: En livskraftig stadskärna och konkreta åtgärder för att 
uppnå den. 

 

• Åbo Vetenskapspark. Mål: Innovativ utveckling av arbetsplatserna, tjänsterna, boen-
det, rörligheten och det offentliga stadsrummet i Kuppisområdet i samarbete med 
bland annat företag och högskolor. 

 

• Smart and Wise Turku. Mål: Att skapa nya verksamhetsmodeller som baserar sig på 
utnyttjande av data på sådana sätt där invånare, kunder och intressentgrupper aktivt 
medverkar i förändringen. 

 
Mer information om spetsprojekten finns under rubriken Spetsprojekt i kapitlet Utgångspunk-
ter och planeringssituation. 
 

• Stadsstrategin Åbo 2029 (2018) 

https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/abo_stadsstrategi_2018.pdf
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Klimatplan 2029 

Åbo stadsfullmäktige godkände Klimatplan 2029 som är i linje med den gemensamma europeiska 

modellen i juni 2018. Klimatplanen innehåller åtgärder och delmål för att uppnå stadsstrategins 

kolneutralitetsmål. 

Generalplanen genomför klimatplanen genom att rikta byggandet till den redan byggda miljön 

i centrum och till brownfield-områden samt längs de viktigaste rutterna. Förtätning av sam-

hällsstrukturen är ett viktigt sätt att minska växthusutsläppen. En effektivare stadsstruktur bi-

drar till att bevara skogar som är särskilt viktiga som kolbindare. Korta avstånd, närheten till 

service och fungerande kollektivtrafik bromsar trafikens tillväxt och uppmuntrar till en mer kli-

matvänliga färdsätt.  

• Åbo stads Klimatplan 2029 (2018). 

Allmänna mål 

Stärka Åbos ställning, dragningskraft och konkurrenskraft.  

Åbo är en internationell, konkurrenskraftig och attraktiv centralstad i en blomstrande stadsreg-

ion som erbjuder en god livskvalitet och en innovativ verksamhetsmiljö.  

Åbo främjar hållbar utveckling genom att skapa en sammanhängande samhällsstruktur och 

bekämpa ojämlikhet. Vattendragen och grönområdena bildar ett enhetligt ekologiskt nätverk 

som på ett hållbart sätt betjänar turismen och rekreationsanvändningen samt målen för skydd 

av den biologiska mångfalden i stadsnaturen.  

I planeringen av markanvändningen förutses tillräckligt väl de begränsningar som naturförhål-

landena medför och de ekonomiska risker och miljörisker som uppstår samt identifieras åtgär-

der som står i strid med målen för hållbar utveckling.  

Närheten till havet, skärgården samt områdets mångsidiga natur och unika kulturmiljö utgör 

grunden för stadens starka identitet. De erbjuder idealiska utgångspunkter för att bevara och 

skapa verksamhetsmiljöer som ökar människornas välfärd.  

Åbo stadsregion är en del av utvecklingskorridoren Stockholm-Åbo-Salo-Helsingfors och ingår 

i en större pendlingsregion i Södra Finland. Internationella hamn- och flygtrafikförbindelser 

samt snabba och högklassiga järnvägs- och landsvägsförbindelser till övriga Finland betjänar 

i synnerhet näringslivet och dess utveckling.  

Generalplaneringen genomför tillgängligheten genom att utveckla delaktigheten och till-

gången till information. Genom planeringen av markanvändningen skapas ramarna för en an-

vändarvänlig stadsstruktur, bland annat genom lösningar med korta avstånd.  

År 2029 har Åbo 220 000 invånare och 115 000 arbetsplatser som främst finns i kärnstads-

regionen och kollektivtrafikzonen.  

https://ah.turku.fi/sfm/2018/0611007x/Images/1625935.pdf
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UTREDNINGAR 

För utarbetandet av generalplanen har det genomförts omfattande utredningar om olika äm-

nesområden. Utredningar har gjorts bland annat om trafiken, kompletterande byggande, nä-

ringslivet, dagvattenhanteringen, grönmiljön, stadsbilden och kulturmiljön. Planbeteckning-

arna och planbestämmelserna som sammanställts baserat på utredningarna styr, begränsar, 

dimensionerar och schemalägger åtgärderna. Utredningarna finns samlade på planens webb-

sida. 

Grönområdesplanen 

Under arbetet med utredningen Plan för grönnätverket genomfördes en omfattande undersök-

ning av grönområdena i Åbo. Grönområdena granskades ur många olika perspektiv och de 

olika natur-, landskaps- och rekreationsvärden samt kulturhistoriska värden som finns i Åbos 

grönområden kartlades. Exempelvis sammanställdes den spridda informationen om områden 

som är särskilt viktiga med tanke på naturens mångfald. Likaså kartlades friluftsledernas ak-

tuella status och utvecklingsbehov. Under arbetets gång gjordes mycket arbete i terräng. 

I Planen för grönnätverket presenterades det målsatta grönnätverket för hela Åbo indelat i 

värdeklasser. Syftet med klassificeringen av grönområdenas värde var att bidra till att bevara 

grönområdenas särskilda värden i generalplaneringen. 

I utredningen gavs också rekommendationer om planbeteckningar för de olika delarna och 

egenskaperna i grönnätverket samt om planbestämmelser i anslutning till dem. Med planbe-

teckningar separerades bland annat de stora skogbevuxna rekreationsområdena som ingår i 

stadens huvudnätverk av grönområden, andra rekreationsområden som hör till huvudnätver-

ket av grönområden och närrekreationsområden som kompletterar nätverket samt olika typer 

av öppna grönområden. 

Planen för grönnätverket gjordes som stadens eget arbete. Beredningen inleddes 2005 och 

utredningen blev klar våren 2007. Planen för grönnätverket består av utrednings- och plankar-

tor samt en rapport och den finns tillgänglig på Åbo stads webbplats. 

• Plan för grönnätverket | Åbo.fi 

Regional dagvattenplan 

För att skaffa tillräcklig information om dagvatten som underlag för generalplanen utarbetades 

åren 2013–2014 Alueellinen hulevesisuunnitelma (ung. en regional dagvattenplan). Planen 

gjordes i ett regionalt samarbete med grannkommunerna och planeringen inriktades till mar-

kanvändningens förändringsområden i stadsregionen. 

Planen består av en beskrivning och en kartbilaga. I planen gås planeringsområdet igenom 

separat för varje avrinningsområdes del och för varje avrinningsområde har det utarbetats tre 

kartor: nuläget, åtgärder och förslag till generalplanebeteckningar. Samma indelning används 

i beskrivningen och vid varje avrinningsområde finns en förklaring till de beteckningar för pro-

blemobjekt och åtgärdsrekommendationer som anges på kartorna. 

Som resultat av planen fick man fram områdena med behov av dagvattenåtgärder, områdes-

reserveringar för konstruktioner för dagvattenhanteringen samt dikesfåror som ska bevaras 

öppna. Dessa presenteras på kartan Hållbar hantering av vatten. 

https://www.turku.fi/viherverkkosuunnitelma
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Efter färdigställande av planen har en del av informationen i planen preciserats i samband 

med mer ingående planering än generalplanenivån. Därmed är beteckningarna för åtgärds-

områden i kartan Hållbar hantering av vatten och den regionala dagvattenplanen inte helt 

enhetliga till alla delar.  

• Regional dagvattenplan | Åbo.fi  

Preliminär bedömning av riskerna för dagvattenöversvämningar med 

hjälp av resultaten från översvämningsmodelleringen 

Finlands miljöcentral (SYKE) gjorde år 2018 en ytavrinningsmodell för hela landets tätortsom-

råden för den preliminära bedömningen av risken för dagvattenöversvämningar som är obli-

gatorisk för alla kommuner. I anslutning till detta gjordes ett diplomarbete som granskade ris-

kerna för dagvattenöversvämningar i Åbo stad, både i nuläget och när den kommande mar-

kanvändningen genomförs. Som underlag för granskningen användes utöver översvämnings-

modelleringen även information om konstaterade dagvattenproblem. 

Som ett resultat av arbetet identifierades flera områden i staden där risken för dagvattenöver-

svämningar måste beaktas i planeringen av markanvändningen. Baserat på detta resultat och 

SYKEs modelleringsresultat avgränsades områden med risk för dagvattenöversvämning. 

Dessa visas på kartan Hållbar hantering av vatten. 

• Hulevesitulvariskien alustava arviointi tulvamallinnuksen tuloksia hyödyntäen 
(Ung. Preliminär bedömning av riskerna för dagvattenöversvämningar med hjälp av resultaten 

från översvämningsmodelleringen) (Gustafsson 2018). 

Kulturmiljön 

Byggnadsarvsobjekten som ska bevaras anvisas på kartan Värdefulla objekt i den bebyggda 

miljön. Objektförteckningen har utarbetats i samarbete med museicentralen, stadsplaneringen 

och byggnadstillsynen. Planering av markanvändningen i anslutning till kulturmiljön har dess-

utom beretts på grundval av delutredningarna om grönnätverket, stadsbilden och högt byg-

gande. Grönmiljöer och odlingslandskap som är värdefulla med tanke på kulturmiljön samt 

centrala vyer och landmärken liksom även arkeologiska objekt visas på kartan Grönmiljö, 

landskap och fornlämningar. 

Som basmaterial för utredningen har man använt byggnadsinventeringar som har komplette-

rats betydligt i samband med beredningen av generalplanen. De kompletterande inventering-

arna har genomförts i form av tematiska, det vill säga fenomenbaserade inventeringar, vilket 

innebär att utredningarna inte har avgränsats utifrån område eller tidsperiod. De komplette-

rande inventeringarna har omfattat de viktigaste objekten för modern arkitektur, detaljplane-

rade bostadsområden utanför centrum, industriobjekt utanför centrum, skolor och andra läro-

anstalter, daghem samt vårdhem och servicehus. Utöver de tematiska inventeringarna gjor-

des fullständiga inventeringar av de hittills oinventerade öarna utanför Hirvensalo, Satava och 

Kakskerta som en del av delgeneralplaneringen av öarna. För centrumets del grundar sig 

skyddsmålen på museicentralens inventering från år 2002. Skyddsmålen och inventeringar i 

centrum har reviderats i samarbete med museicentralen. 

Beteckningarna för arkeologiska objekt grundar sig på fornminnesregistret. Om arkeologiska 

objekt fås ständigt ny information, men informationen om de olika delarna av staden är ojämn 

och många objekt har ännu inte undersökts tillräckligt. Även avgränsningen av kända fornläm-

ningar behöver ofta preciseras allt efter som byggandet framskrider. 

https://www.turku.fi/sv/regional-dagvattenplan
https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/30560
https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/30560
https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/30560
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Tidsmässigt omfattar det arkeologiska skyddet numera även lager som är yngre än medelti-

den, i Åbos fall kulturlagren ända till branden 1827 och i särskilda fall även yngre tider. Åbo är 

den enda av Finlands historiska städer som saknar en modern stadsarkeologisk inventering. 

Den arkeologiska inventeringsrapporten om centrumet är från 1986. Definitionen av fornläm-

ningsobjekt och principerna för skyddet har sedan dess förändrats och skyddet omfattar nu-

mera även lager som är yngre än från medeltiden. Det stadsområde i centrala Åbo som kan 

tolkas som ett fornlämningsområde har därmed utvidgats betydligt sedan 1980-talet. Därför 

bör den arkeologiska inventeringen av centrum uppdateras, varvid man samtidigt bör kontrol-

lera avgränsningen av fornlämningsområdet i centrum. 

Museiverkets Valtakunnallisesti merkittävien arkeologisten kohteiden inventointihanke (ung. 

projekt för inventering av arkeologiska objekt av riksintresse) (VARK) pågår just nu.  I projektet 

fastställs de viktigaste arkeologiska objekten i Finland. Inventeringens hörandeprocess inleds 

under år 2023. I generalplanen har utmärkts de i beredningsskedet föreslagna VARK-objek-

ten. När inventeringen är klar godkänner statsrådet den slutliga listan över VARK-objekt som 

en för planläggning avsedd inventering för styrandet av de nationella markanvändningsmål-

sättningarna. Dessa objekt ska i fortsättningen beaktas som en utgångspunkt vid planeringen 

av markanvändningen. 

• Yleiskaava 2029: Kulttuuriympäristö, arvokkaat rakennetun ympäristön kohteet ja arkeologi-

nen kulttuuriperintö (Ung. Generalplan 2029: Kulturmiljön, värdefulla objekt i den bebyggda 

miljön och det arkeologiska kulturarvet) (Åbo stad 2018).  

Utredning om högt byggande i Åbo 

Högt byggande är en internationell trend som har allt större inflytande även i Finland. Möjlig-

heterna och begränsningarna för högt byggande har utretts i flera städer i vårt land. Anvis-

ningar behövs, eftersom högt byggande på många sätt avviker från så kallat vanligt byggande. 

Turun korkean rakentamisen selvitys (ung. Utredningen om högt byggande i Åbo) strävade 

efter att belysa dessa särskilda frågor i anslutning till placeringen och planeringen av högt 

byggande. 

Syftet med utredningen var att anvisa områden som har de bästa förutsättningarna för högt 

byggande och där högt byggande kan ge imagefördelar samt att identifiera var de befintliga 

kulturmiljövärdena ska prioriteras. Målet var att hjälpa till att styra högt byggande till platser 

där detta är motiverat med tanke på stadsstrukturen och -bilden. 

Högt byggande förutsätter särskilt väl valda och väl motiverade lägen, eftersom byggnaderna 

har stora volymer och stor påverkan på stadsbilden. Ett högt topografiskt läge ökar byggan-

dets stadsbildsmässiga påverkan. Platsen måste vara lätt åtkomlig med alla trafikformer, sär-

skilt med kollektivtrafiken. Det är ofta en bra lösning att koncentrera högt byggande. I områden 

där stadsstrukturen förändras, i nya områden och i utvecklingen av regioncentra kan höga 

byggnader ge imagefördelar och ökad dragningskraft. Det är lättare att anpassa högt byg-

gande till omgivningen när det genomförs som en del av en större helhet.  

i samband med utredningen om högt byggande skapades också ett verktyg för bedömning av 

projekt för högt byggande i olika planeringsskeden. 

I utredningens slutsatser presenterades de områden som bäst lämpar sig för högt byggande. 

Dessa områden anvisas med en egen beteckning i generalplanen. Högt byggande ska i första 

hand styras till dessa områden.  

Turun korkean rakentamisen selvitys (ung. Utredningen om högt byggande i Åbo) gjordes som 

stadens eget arbete. Den färdigställdes i februari 2017. 

https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/kulttuuriymparisto_-_arvokkaat_rakennetun_ympariston_kohteet_ja_arkeologinen_kulttuuriperinto_16.5.2018.pdf
https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/kulttuuriymparisto_-_arvokkaat_rakennetun_ympariston_kohteet_ja_arkeologinen_kulttuuriperinto_16.5.2018.pdf
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• Turun korkean rakentamisen selvitys (Ung. Utredning om högt byggande i Åbo) (Åbo stad 

2017).  

Säkerhetsutredning i Pansio, Perno och Artukais 

Målet för säkerhetsutredningen som utfördes av Gaia Consulting Oy var att kartlägga ramvill-

koren för markanvändningen i Pansio, Perno och Artukais. Med utredningen bedömdes even-

tuella konsekvenser av olyckor.  

I området finns sammanlagt 15 anläggningar med omfattande kemikaliehantering. Anlägg-

ningarna är under Säkerhets- och kemikalieverket Tukes tillsyn och för en del av dem har en 

så kallad konsultationszon fastställts. När man planerar placeringen av riskfyllda verksam-

heter inom konsultationszonen med risk för storolyckor ska man i samband med planarbetet 

be Tukes och räddningsmyndigheten om ett utlåtande. Utöver anläggningarna som är under 

Tukes tillsyn finns det i området sammanlagt tolv objekt som övervakas av räddningsverket. I 

denna utredning behandlas av dessa de fyra verksamheter som påverkar markanvändningen 

mest. Dessutom möjliggör planen placering av en högst 30 000 m3 stor LNG-terminal i Pansio 

oljehamns område. 

Syftet med utredningen var följande: 

1) Att ta fram motiverade synpunkter på dimensionerna av olycksriskerna i områdets Seveso-

anläggningar och eventuella andra verksamheter som medför fara samt på konsekvenserna 

för området i fråga. Dessa bör ge ett tillräckligt bedömningsunderlag för planläggningsarbetet. 

2) Att lägga fram förslag på hur den nuvarande verksamheten och den kommande markan-

vändningen i området ska samordnas genom att utreda på vilka avstånd och under vilka för-

utsättningar det är möjligt att placera olika verksamheter i närheten av objekt som medför fara. 

Som resultat av arbetet konstaterades att flera av de granskade scenariona är mycket lokala 

med tanke på markanvändningen och att de inte orsakar någon betydande press som styr 

planeringen av området. Dock finns det vissa områden där man enligt utredningen inte bör 

placera känsliga funktioner. 

Baserat på utredningen tillfogades beteckningen T/kem (industri- och lagerområde där en be-

tydande anläggning för produktion eller lagring av farliga kemikalier finns) i generalplanens 

planbeteckningar för en del av arbetsplatsområdena i Pansio, Perno och Artukais. 

• Vaarallisia kemikaaleja käsittelevien ja/tai varastoivien laitosten onnettomuuksien vaikutuk-

sien arviointi kaavoituksen näkökulmasta Pansion, Pernon ja Artukaisten alueella (Ung. Be-

dömning av konsekvenserna av olyckor vid anläggningar i Pansio, Perno och Artukais som 

hanterar och/eller lagrar farliga kemikalier ur planläggningsperspektiv (Gaia Consulting Oy 

2016, inte offentlig). 

Den marknadsorienterade framtiden för företagsområdena i Åbo 

I utredningen bedömdes framtiden för de företagsområden som koncentreras till Åbo stads 

område och beräknades det framtida behovet av arbetsplatsbyggande. Utredningen som gjor-

des av Newsec Valuation 2015 användes som hjälp vid fastställandet av omfattningen av ar-

betsplatsbyggandet i generalplanen. Efter utredningen har det skett en positiv utveckling på 

arbetsmarknaden och i utvecklingen av invånarantalet, och de uppskattningar av byggbehovet 

och -volymerna som man kommit fram till i utredningen har korrigerats. 

https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/turun_korkean_rakentamisen_selvitys_id_74071.pdf
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• Turun yritysalueiden markkinalähtöinen tulevaisuus (Ung. Den marknadsorienterade framtiden 

för företagsområdena i Åbo) (Newsec Valuation Oy 2015).  

Utredning om handelns servicenät i Åbo 2029 

Målet för Turun kaupan palveluverkkoselvitys (ung. utredningen om handelns servicenät i 

Åbo) som gjordes av Realprojekti Oy var att ange en helhetssyn på utvecklingen, utvecklandet 

och styrningen av områdena för handel i Åbo stadsområde före generalplanens målår 2029. I 

utredningen beaktades också en eventuell utvecklingsväg för handelns servicenät fram till 

2050. Granskningen baserade sig på generalplanens befolkningsmål, markanvändning och 

trafikutredningar. I utredningen presenterades kalkyler om behovet av ytterligare affärslokaler 

för målåren 2029 och 2050. Baserat på dessa kalkylerna utformades ett scenario som tog 

hänsyn till alternativa framtidsscenarion.  

I utredningen granskades främst Åbo, men handeln granskades också över kommungrän-

serna. Utredningen presenterade ingen egentlig regional analys, utan i de regionala frågorna 

utnyttjades Varsinais-Suomen kaupan palveluverkkoselvitystä (ung. Egentliga Finlands utred-

ning om handels servicenätet) från 2013.  

I utredningen behandlades alla typer av detaljhandel, inklusive dagligvaruhandeln och speci-

alhandeln inklusive den utrymmeskrävande handeln. Dessutom granskades kommersiella 

tjänster som en del av servicenätet. Utredningen bedömde att kaféer, restauranger, motions-

, välbefinnande- och underhållningstjänster samt andra tjänster kommer att få ökad betydelse 

i människornas tids- och penninganvändning. Analyserna genomfördes med beaktande av 

reformen av markanvändnings- och bygglagen, genom vilken placeringen av stora handels-

enheter styrs utanför centrumen med beaktande av tjänsternas tillgänglighet.  

Utredningen fokuserade särskilt på de kommersiella centrumen i Generalplan 2029. I anslut-

ning till centrumen pågår flera planprojekt som möjliggör framtida byggande av stora handels-

enheter. Utredningen tog ställning till centrumens och projektens storlek, tidsplanering och 

deras inbördes roller. Ställningstagandet gällde olika projekts konsekvenser för det nuvarande 

kommersiella centrumet. Dessutom gavs rekommendationer om rollen och koncepten för nya 

projekt. Syftet med detta var att projekten, när de byggs, ska komplettera luckor i handelns 

servicenät och inte försämra verksamhetsförutsättningarna för befintliga kommersiella en-

heter.  

Enligt utredningen är servicenätet i Åbo för närvarande ganska omfattande och det finns inga 

stora luckor i tillgången till tjänster. I första hand bör man trygga utbudet av handel i centrum. 

Det nuvarande invånarantalet i centrum skulle möjliggöra en ökning av affärsytan. Om ök-

ningen av utbudet av handel utanför centrum grundar sig på en folkökning och ökning av 

köpkraften inom området, har ett ökat utbud i allmänhet inga negativa konsekvenser för andra 

centrum. 

Under arbetets gång utarbetades en kommersiell utredning av Resecentrum, det vill säga 

Aningais centrum. Om detta utarbetades en separat rapport. 

• Turun kaupan palveluverkkoselvitys 2029 (Ung. Utredning om handelns servicenät i Åbo 2029) 

(Reaprojekti Oy 2018). 

Generalplanens trafikprognos 2029 

Trafikprognoserna för generalplanen utarbetades med trafikmodellen för Åbo stadsregion. 

Modellen togs fram baserat på det berikade forskningsmaterialet för Åboregionen från den 

https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/turun_yritysalueiden_markkinalahtoinen_tulevaisuus_31.12.2015.pdf
https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/turun_kaupan_palveluverkkoselvitys_2029_29.3.2018.pdf
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riksomfattande persontrafikundersökningen 2016. Den viktigaste delen av modellsystemet är 

en individmodell som producerar simulerade resor inklusive val av färdsätt för varje invånare 

i stadsregionen under ett dygn i den valda prognossituationen. Modellen beaktar placeringen 

av boende, arbetsplatser och olika tjänster samt trafikförbindelserna mellan dessa och pri-

serna för resor. Modellen producerar sannolika riktningar för resorna samt val av färdsätt med 

hjälp av beräkningsformler som fastställts utifrån det beteende som observerats i rörlighets-

undersökningen. Prognoserna som modellsystemet producerar och tolkningen av dem är för-

knippade med osäkerhetsfaktorer. 

När modellen utarbetades producerades regionala basprognoser för åren 2030 och 2050. Tre 

trafiknätsalternativ granskades: ALT0+, ALT1 och ALT2. ALT0+ innebär minst förändringar till 

det nuvarande trafiknätet, i ALT1 görs de åtgärder för utveckling av trafiknätet som enligt den 

aktuella uppfattningen är mest brådskande och i ALT2 ingår alla långsiktiga trafiknätsprojekt. 

I alla trafiknätsalternativen användes samma beskrivning av markanvändningen. Det fanns 

var sin beskrivning av markanvändningen för år 2030 respektive år 2050. 

• Turun yleiskaavan liikenne-ennusteet (Ung. Trafikprognoserna i Åbo generalplan) (Ramboll 

2020). 

Utredningen Ökning av andelen hållbara färdsätt i Åbo 

Stadens mål är att gång-, cykel- och kollektivtrafiken ska utgöra minst 66 % av Åbobornas 

resor. I utredningen bedömdes vilka åtgärder som behövs för att uppnå målet. Fördelningen 

av färdsätten har också en betydande inverkan på uppnåendet av kolneutralitetsmålet i Kli-

matplan 2029. 

I utredningen samlade man in närmare 30 åtgärder från olika källor och bedömde utifrån en 

litteraturöversikt och expertanalyser deras effektpotential för användningen av hållbara färd-

sätt i Åbobornas resor. I utredningen föreslogs de mest effektiva åtgärderna för att uppnå det 

i Generalplan 2029 uppsatta målet för färdsättsfördelningen. 

• Kestävien kulkutapojen osuuden lisääminen Turussa (Ung. Ökning av andelen hållbara färd-

sätt i Åbo) (Åbo stad 2020). 

Generalplanens bullerutredning av vägtrafikbuller 

Baserat på generalplanens trafikprognos utarbetades en bullerutredning av vägtrafikbuller för 

hela stadsområdet. Granskningen begränsades till vägtrafikbuller, eftersom det inte finns till-

räckligt exakta utgångsdata och trafikprognoser om spårtrafikens och flygtrafikens volymer. 

Bullerutredningen gjordes för trafikprognosens alternativ ALT0+ och ALT2 år 2050. I alterna-

tiven ingår trafiknätet i generalplanens nya trafikleder och andra nya trafikarrangemang som 

presenteras närmare i trafikprognosrapporten (Ramboll 2020, s. 19). Planer där gatugeome-

trin har planerats med någorlunda noggrannhet finns endast för en del av de nya trafiklederna. 

Därför beskrivs de nya trafiklederna i bullermodellen mestadels bara grovt. I modelleringen är 

terrängen och byggnaderna desamma som i nuläget. Bullerutredningen beskriver alltså den 

framtida situationen i fråga om bullerkällan, det vill säga vägtrafiken, men beaktar inte effek-

terna av kommande byggnader, terrängformationer eller nya bullerhinder. 

https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/turun_yleiskaavan_liikenne-ennusteet_290520.pdf
https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/kestavien_kulkutapojen_osuuden_lisaaminen_turussa.pdf
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Nya bullerbekämpningsåtgärder modellerades i de bullergranskningar som omfattade hela 

staden endast i enlighet med gatuplanerna som godkänts för Hampspinnarebågen samt om-

rådena vid Uittamobron och Södra bågen, eftersom delgeneralplanen för Hirvensalo innehål-

ler bestämmelser om skydd av Naturaområdet. Bullerbekämpningen planeras i allmänhet först 

i samband med detaljplaneringen eller gatuplaneringen när planens precisionsnivå är tillräck-

lig. 

Bild 21. Utdrag ur generalplanens bullerutredning: Genomsnittlig bullernivå från vägtrafiken i centrum år 2050, 
trafikprognosalternativ 2. 

Generalplanens bullerutredning kompletterar den bullerbekämpningsutredning från 2018 som 

omfattar hela staden och beskriver den nuvarande trafiken. Dessa två utredningar tillsammans 

kan användas som informationskälla vid bedömning av behovet av bullerbekämpning och när-

mare bullerutredningar i detaljplaneringen, följande planeringsskeden och när bygglov bevil-

jas. Vid användning av bullerutredningar som gjorts på basis av trafikprognosen bör man dock 

beakta att trafikmodellen alltid är förknippad med osäkerhetsfaktorer i fråga om både trafik-

produktionen och trafikens placering och att de inte till alla delar direkt kan jämföras med den 

bullerutredning som avser nuläget och som baserar sig på trafikberäkningar. 

För Naturabedömningen av Runsala gjordes dessutom en separat, mer exakt bullerutredning 

av buller från den i generalplanen föreslagna Frilagersgatan. Denna utredning undersökte 

möjligheterna att bekämpa bullerolägenheterna från vägtrafiken i östra delen av Runsala. I 

utredningen kom man fram till en lösning för bullerbekämpningen, med vilken buller mot Na-

turaområdet kan minskas så att det sannolikt inte orsakar betydande olägenheter för Natura-

områdets naturvärden. För bekämpning av buller från den nya gatan har det i generalplanen 

utfärdats bestämmelser som gäller ordnandet av bullerbekämpning i den fortsatta planeringen 

samt hastighetsnivån på Pansiovägen och Runsala parkväg. 

Generalplanen innehåller en allmän bestämmelse om buller, enligt vilken trafikbuller måste 

utredas närmare i den fortsatta planeringen om den i generalplanens bullerutredning fast-

slagna bullernivån dagtid överstiger 55 decibel (bild 22). 

• Turun kaupungin yleiskaavan 2029 meluselvitys (Ung. Bullerutredning för Åbo stads gene-

ralplan 2029) (Promethor 2020b).  

• Ympäristömeluselvitys, Vapaavarastonkatu, Turku (Ung. Miljöbullerutredning, Frilagersgatan, 

Åbo) (Promethor 2020a). 

https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/turun_kaupungin_yleiskaavan_2029_meluselvitys.pdf
https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/ymparistomeluselvitys_vapaavarastonkatu_turku.pdf
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Bild 22. Genomsnittlig bullernivå från vägtrafiken kl. 7–22 enligt trafikprognosalternativ 2 år 2050. 

GENERALPLAN 2029 
Alternativ 2 för trafiknätet år 2050, genomsnittlig bullernivå från vägtrafiken 

 

Genomsnittlig bullernivå kl. 7–22 
 

Åbo kommungräns 

Delgeneralplanens gräns 
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Generalplan 2029: Naturabedömning 

I generalplanens område finns tre Naturaområden: Kurjenrahka (FI0200084), Pomponrahka 

(FI0200061) och Rauvolaviken (FI0200060). Dessutom avgränsar Naturaområdet på Runsala 

(FI0200057) direkt till planområdet. 

Skyddet av Naturaområdena är förknippat med en särskild skyldighet som gäller alla projekt 

och markanvändningsbeslut som eventuellt påverkar dessa områden. Skyddet grundar sig på 

bestämmelserna i habitatdirektivet. De naturvärden som ligger till grund för skyddet av ett 

område som ingår i nätverket Natura 2000 får inte kännbart försämras. 

Enligt naturvårdslagen (65 §) ska, om ett projekt eller en plan antingen i sig eller i samverkan 

med andra projekt eller planer sannolikt betydligt försämrar de naturvärden i ett område som 

statsrådet föreslagit för nätverket Natura 2000 eller som redan införlivats i nätverket, för vars 

skydd området har införlivats eller avses bli införlivat i nätverket Natura 2000, den som ge-

nomför projektet eller gör upp planen på behörigt sätt bedöma dessa konsekvenser. Det-

samma gäller ett sådant projekt eller en sådan plan utanför området som sannolikt har bety-

dande skadliga verkningar som når området. 

En myndighet får inte bevilja tillstånd att genomföra ett projekt eller godkänna eller fastställa 

en plan, om bedömnings- och utlåtandeförfarandet visar att projektet eller planen betydligt 

försämrar de naturvärden för vilkas skydd området införlivats eller avses bli införlivat i nätver-

ket Natura 2000 (naturvårdslagen 66 §). 

På alla planprojekt tillämpas de särskilda stadganden om Europeiska gemenskapens nätverk 

Natura 2000 som föreskrivs i kapitel 10 i naturvårdslagen (MBL 197 §). 

Minimikravet är att behovet av en Naturabedömning ska övervägas när beslut fattas om ett 

planprojekt som kan påverka naturvärdena i ett område som ingår i nätverket Natura 2000. 

Konsekvensbedömningen för Natura 2000-områdena i Generalplan 2029 gjordes utifrån plan-

förslaget som var färdigt att skickas på remiss för myndighetsutlåtanden. Därefter har inga 

väsentliga förändringar anvisats i generalplanen i närheten av Naturaområdena som kan ha 

betydande konsekvenser för områdenas naturvärden. Ändringarna i gatunätet och trafikar-

rangemangen i stamhamnsområdet beaktades genom en separat bullerutredning som inklu-

derades i Naturabedömningen. Konsekvenserna av generalplanelösningen bedömdes proak-

tivt före beslutsprocessen för godkännande av planen. Syftet med bedömningen av planens 

konsekvenser var att hitta sådana markanvändningsalternativ och planbestämmelser, vars 

verkställande inte försämrar Naturaobjektens naturvärden. 

En konsekvens som gäller alla Naturaområden är att rekreationsanvändningen ökar i takt med 

att stadens folkmängd ökar. Som en lindrande åtgärd föreslogs i Naturabedömningen lös-

ningar för styrning av rutterna för friluftslivet, med vilket konsekvenserna kan minskas. Trafik-

bullret som påverkar områdena i Runsala och Katrinedal identifierades som en betydande 

negativ konsekvens. I den del av området som ligger i Katrinedal har förebyggandet av bul-

lerolägenheter inkluderats som planbestämmelse (bullerskydd, hastighetsbegränsningar) re-

dan i delgeneralplanen för Hirvensalo som ett resultat av konsekvensbedömningen av Uit-

tamobron. En bestämmelse med samma innehåll ingår också i Generalplan 2029. För be-

kämpning av vägtrafikbuller i Runsala till följd av de nya gatu- och trafikarrangemangen i stam-

hamnens område utfärdas i generalplanen bestämmelser om ordnande av bullerbekämpning 

genom hastighetsbegränsningar och bullerskydd i den fortsatta planeringen. Genom dessa 

lindrande åtgärder undviks betydande olägenheter för Naturaområdena. 
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Naturabedömningen kompletterades utifrån Närings-, trafik- och miljöcentralens utlåtande. 

Gjorda kompletteringar presenteras i bedömningens bilaga 1. I bilaga 2 presenteras de änd-

ringar som ska göras i generalplanen på basis av Naturabedömningen. Ändringarna har gjorts 

till generalplaneförslaget daterat 24.11.2021. 

Sammanfattningsvis konstaterades i Naturabedömningen att genomförandet av markanvänd-

ningen enligt generalplaneförslaget inte avsevärt försämrar integriteten av Naturaområdena i 

Åbo stads område och inte heller avsevärt försämrar de naturvärden för vilkas skydd områ-

dena har valts till nätverket Natura 2000. 

• Turun Yleiskaava 2029: Natura-arviointi (Ung. Generalplan 2029: Naturabedömning) (Enviro 

2021).  

Bedömning av klimatkonsekvenserna från Generalplan 2029 

Generalplanens klimatkonsekvenser bedömdes kvantitativt i utvecklingsscenarioskedet och 

kvalitativt i förslagsskedet.  

I utvecklingsscenarioskedet bedömdes klimatkonsekvenserna med avseende på utsläpp med 

hjälp av verktyget Ecocity Evaluator. Kolförråden bedömdes i en egen geodataspecifikation. 

Specifikationerna gällde nybyggnad. Enligt dem var alternativen Tillväxt i centrumen och Till-

växtkorridorer mycket jämlika och klart bättre än alternativet Decentraliserad tillväxt både med 

tanke på koldioxidavtrycket och kolförråden. I fråga om koldioxidavtrycket skulle alternativet 

Decentraliserad tillväxt ha genererat en dubbel effekt av koldioxid som frigörs jämfört med de 

andra alternativen. Som underlag för det fortsatta arbetet med generalplanen valdes alterna-

tivet Tillväxtkorridorer. https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/kehitysku-

vien_vaikutusten_arviointi_raportti.pdf, bilaga 6. 

I generalplaneprocessens förslagsskede bedömdes klimatkonsekvenserna kvalitativt. Detta 

gjordes eftersom på generalplanens allmänna nivå förblir utgångsmaterialet för en kvantitativ 

beräkning av klimatbalansen mycket generellt. Då är också resultaten endast grovt riktgi-

vande, eventuellt till och med vilseledande. Konsekvenserna för växthusgasutsläppen och å 

andra sidan kolförråden preciseras avsevärt i samband med detaljplanearbetet när byggnads-

typerna och deras placering, trafiklösningarna samt den grönstruktur som ska bevaras och 

planteras definieras närmare. Vidare är det en utmaning att i de kvantitativa bedömningarna 

av växthusgaser urskilja hur just generalplanen påverkar växthusgaserna i stadsbyggandet 

och stadens verksamhet. Många kvantitativa mätmetoder bedömer snarare den totala mäng-

den växthusgaser som summan av alla styr- och verksamhetsnivåer som påverkar dem.    

Som modell för den kvalitativa bedömningen av klimatkonsekvenserna användes bedöm-

ningen av klimatkonsekvenserna i landskapsplanen Nyland 2050 samt miljöministeriets pub-

likation om klimathållbar planläggning. Ur landskapsplanen för Nyland utnyttjades i synnerhet 

kriterierna för klimathållbar planläggning. Utöver reflektionen som strukturerats baserat på 

dessa kriterier presenteras också några kvantitativa grafer och kartor.  

Klimatkonsekvenserna bedömdes ur tre perspektiv, på vilka just generalplanen har betydande 

styrande verkan: samhällsstrukturen, trafiken och grönstrukturen. Som ett underliggande tema 

behandlades också energieffektiviteten, även om Generalplan 2029 inte direkt styr den.  

Som resultat konstateras följande:  

• Förtätningszonen för en hållbar stadsstruktur och målet att anvisa 85 % av våningsytan 

för boende till den är generalplanens viktigaste klimatbeslut. På detta sätt styrs ener-

gieffektiviteten på samhällsstrukturens nivå. Med den avses blandade och tillgängliga 

https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/turun_yleiskaava_2029_natura-arviointi_enviro_2020.pdf
https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/kehityskuvien_vaikutusten_arviointi_raportti.pdf
https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/kehityskuvien_vaikutusten_arviointi_raportti.pdf
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funktioner, tätt utnyttjande av den byggda miljön och effektivt utnyttjande av den grund-

läggande infrastrukturen samt små strukturella rörlighetsbehov och ett effektivt trafik-

system där hållbara färdsätt prioriteras.   

• En riklig och mångformig grönstruktur samt att hanteringen av vatten behandlas som 

ett eget tema i arbetet med generalplanen är också mycket positivt i synnerhet med 

tanke på anpassningen till klimatförändringen – för trädens och skogarnas del även 

med tanke på kolförråden, med andra ord tyglandet av klimatförändringen. 

• Ändå kommer stadsstrukturen oundvikligen även att växa. Negativt med tanke på kli-

matkonsekvenserna är att en del förändringsområden inom markanvändningen anvi-

sas till befintliga skogar. Dessa områden finns i zonerna för industri och produktions-

verksamhet i Paimala och Perno och deras areal motsvarar cirka 2 % av skogarna på 

stadens område. I den närmare planeringen under detaljplaneskedet bör därför sär-

skild uppmärksamhet fästas vid att försöka bevara så stora delar som möjligt av det 

befintliga trädbeståndet och den omgivande jordmånen som värdefulla kolförråd. 

• En annan negativ aspekt med tanke på anpassningen till klimatförändringen är också 

att utveckling av markanvändningen anvisas till områden med betydande risk för havs- 

och dagvattenöversvämningar. Detta gäller för Meyers varv, olje- och tågfärjehamnen 

i Perno, passagerarhamnen på Slottsudden och det nya bostadsområdet i Rönnudden. 

Konstruktionernas hållbarhet och decentraliserad hantering av vatten bör beaktas 

noga i olika skeden under den närmare planeringen. 

• För trafikens del förblir generalplanens klimatkonsekvenser öppna: utrymmet för håll-

bara färdsätt, det vill säga gång, cykling och kollektivtrafik, prioriteras särskilt i centrum. 

Effekten på trafikens växthusgasutsläpp och färdsättsfördelningen i kan ändå vara li-

ten. Enligt den trafikprognos som beställdes i samband med generalplanearbetet kom-

mer målen inte att uppnås till dessa delar. Generalplanens mål för färdsättsfördel-

ningen är att andelen hållbara färdsätt ska vara 66 %, medan den enligt prognosen 

stannar på cirka 53 %. För koldioxidutsläppen är klimatplanens mål däremot att utsläp-

pen ska halveras från 2015 års nivå före 2030. Enligt prognosen kommer koldioxidut-

släppen från trafiken att minska med cirka 24 % och utsläppsmålet med en minskning 

om 50 % kommer att nås först 2050. 

Den kvalitativa bedömningen av klimatkonsekvenserna under förslagsskedet för Generalplan 

2029 gjordes inom delprojektet CANEMURE i Åbos klimathållbara stadsplanering. 

• Yleiskaavaehdotuksen ilmastovaikutusten arviointi (Ung. Bedömning av generalplaneförsla-

gets klimatkonsekvenser) (CANEMURE 2020). 

Utvecklingsplan för vattenförsörjningen 2018–2021 

Kommunen ska utveckla vattenförsörjningen på sitt område i enlighet med samhällsutveckl-

ingen. Syftet ska vara att trygga vattentjänster som, till skäliga kostnader, ger tillgång till till-

räckligt med hygieniskt och även i övrigt oklanderligt hushållsvatten samt sådan avloppshan-

tering som är ändamålsenlig med avseende på hälso- och miljöskyddet. Utvecklingen förut-

sätter planering och utarbetandet av utvecklingsplanen för vattenförsörjningen är ett bra red-

skap i den. 

Åbo stad uppdaterade utvecklingsplanen för vattenförsörjningen år 2018. Vattenförsörjning-

ens verksamhetsområde som godkändes i samband med uppdateringen visas på kartan Sam-

hällsteknik. Utöver verksamhetsområdet visas på kartan de områden som till följd av den nya 

markanvändningen eventuellt ska anslutas till verksamhetsområdet. De föreslagna verksam-

hetsområdena enligt detta mål beräknas genomföras före 2029. 

https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/yleiskaavaehdotuksen_ilmastovaikutusten_arviointi.pdf
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• Utvecklingsplan för vattenförsörjningen 2018–2021 (Åbo stad 2018). 

Stadsutvecklingens totalekonomi och återverkningar 

I generalplanens utkastskede utarbetades en utredning om stadsutvecklingens totalekonomi 

och återverkningar (Kaupunkikehittämisen kokonaistaloudellisuus ja heijastusvaikutukset, 

TeknD Antti Kurvinen, Tammerfors tekniska universitet 2018) som granskade samhällsstruk-

turens kostnadseffekter på kommunekonomin. Till undersökningen valdes fem olika utveckl-

ingsområden: Slottsstaden, Skansen, Österås triangel, Hirvensalo och Vakiniittu-Ko-

skennurmi. I utredningen undersöktes inkomst- och kostnadsposterna i anslutning till utveckl-

ingen av olika områden samt bedömdes utvecklingens ekonomiska effekter. Granskningspe-

rioden var 50 år. 

På basis av utredningen bör Åbo stad i utvecklingen av markanvändningen prioritera områden 

i den stadsaktiga zonen nära kärncentrum (Slottsstaden, Skansen och Österås triangel). I 

synnerhet Slottsstaden och Österås triangel kan ses som områden för utvidgande av centrum 

och som utvecklingsriktningar som stöder centrumets livskraft. Österås triangel, som har 

mångsidiga funktioner med tanke på de positiva effekterna och utvecklingen av näringslivet, 

erbjuder den allra största potentialen och är viktig för att nå målen enligt Åbo strategi. 

• Kaupunkikehittämisen kokonaistaloudellisuus ja heijastusvaikutukset (Ung.Stadsutvecklingens 

totalekonomi och återverkningar) (Kurvinen 2018). 

Ändringsarbeten vid Åbo hamnspår - Alternativa stationsplatser och de-

ras verkningar 

Sitowise har på uppdrag av Åbo stad utrett nio olika alternativ för hamnspårets läge. I alternativ 

ALT0-ALT4 används den nuvarande sträckan för hamnspåret, i alternativ ALT5-ALT7 an-

vänds den s.k. nordliga sträckan och i alternativ ALT8 rivs hamnspåret. Planeringen har utgått 

från principen att bl.a. passagerarkapaciteten inte försvagas jämfört med den nuvarande platt-

formen. Plattformens längd är 350 meter och bredd 7,6 meter. Enligt utredningen är ALT2, 

ALT3, ALT4, ALT6 och ALT8 de svagaste alternativen. 

Alternativ ALT7, där spårförbindelsen anländer från norr och stationen ligger i terminalens 

omedelbara närhet, anses vara det bästa läget för hamnspåret. Med tanke på resekedjorna, 

tillgängligheten och trafiksäkerheten är detta det bästa alternativet. Då trafiken till och från 

fartyget styrs via den planskilda anslutningen vid Pansiovägen tryggas trafikens smidighet 

bäst på lång sikt. Alternativet medför positiva verkningar på utvecklingen av Aura ås strand-

område tack vare rivningen av det nuvarande hamnspåret.  

På basis av utredningen beslutade stadsstyrelsen 6.6.2022 om hamnspårets läge. Utifrån be-

slutet har beteckningarna i förslaget till generalplan preciserats. 

• Turun satamaradan muutostyöt - Vaihtoehtoiset asemapaikat sekä niiden vaikutukset (Ung. 

Ändringsarbeten vid Åbo hamnspår - Alternativa stationsplatser och deras verkningar) 

(Sitowise 2022). 

https://www.turku.fi/sv/boende-och-miljo/boende/vattenforsorjning/verksamhetsomraden-och-utvecklingsplan-vattenforsorjning
https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/tutkimuskatsauksia_7_2018.pdf
https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/turun_satamaradan_muutostyot.pdf
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Kuppis koloniträdgårdsområde – Undersökningar över alternativa an-

vändningsändamål 

Utredningar över alternativa användningssätt för Kuppis koloniträdgårdsområde har uppgjorts. 

Utredningarna beställdes av ett arkitektkontor, och deras syfte är att visualisera i general-

planeförslaget 1.8.2022 föreslaget den byggnation som möjliggörs med generalplanebeteck-

ningen C-3.  

Tre huvudsakliga alternativ har framlagts, därtill har det gjorts två variationer på ett av huvud-

alternativen. I alternativen har på området planerats bostadsbyggande, en park och utrymme 

för småskaliga tjänster, samt i några alternativ ett daghem. 

• Kupittaan siirtolapuutarha-alue - Vaihtoehtoiset käyttötarkastelut (Ung. Kuppis koloniträdgårds-

område - Undersökningar över alternativa användningsändamål) (Arkkitehdit Anttila & Rusanen 

Oy 2022). 

Stadsstyrelsen ändrade den 11.10.2022 (§ 419) planbeteckningen för Kuppis koloniträdgårds-

område. Den tidigare beteckningen C-3 Område för centrumfunktioner ändrades till beteck-

ningen RP/V Område för koloniträdgård / rekreationsområde. Beteckningen möjliggör inte om-

rådets delvisa ibruktagande i bostadsbruk såsom det förevisats i de alternativa bruksgransk-

ningarna. 

https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/kupittaan_siirtolapuutarhan_alueen_vaihtoehtotarkastelut.pdf
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UTREDNINGAR OM CENTRUMOMRÅDET  

Stadskärnans livskraft ställer särskilda krav på markanvändningen i området. I generalplane-

arbetet har centrumområdet kartlagts noggrannare än det övriga planområdet. Utredningar 

har gjorts om såväl områdets potential för kompletteringsbyggande som stadsbildsmässigt 

betydande helheter, om trafikens framtid i centrum och trafikscenarionas konsekvenser för 

företagen. Planbeteckningarna och planbestämmelserna som sammanställts baserat på ut-

redningarna styr, begränsar, dimensionerar och schemalägger åtgärderna. Utredningarna 

finns samlade på planens webbsida. 

Stadsbilden i Åbo centrum 

Centrumet är Åbos hjärta. Hur centrumet utvecklas påverkar hela stadens identitet och drag-

ningskraft samt de föreställningar som staden väcker. 

Syftet med utredningen Turun keskustan kaupunkikuva (ung. Stadsbilden i Åbo centrum) var 

att öka kunskaperna om stadsbildens särdrag och värden. I utredningen ville man beskriva 

hur stadsbilden i centrum har formats till det den är idag och vilka element den består av. Ett 

mål var att dela in centrum i stadsbildsmässiga helheter, miljötyper, och beskriva särdragen 

hos och utvecklingsriktlinjerna för varje miljötyp. 

I utredningen behandlades såväl offentliga miljöer som tomter. Den offentliga miljön spelar en 

central roll i stadsmiljön, men byggandet som i huvudsak riktar sig till privata tomter formar 

gränserna för den offentliga miljön. Det som händer på tomterna har stor inverkan på stads-

bilden. 

Utredningen gjordes för att stödja utarbetandet av generalplanen, men den kan också utnytt-

jas i detaljplaneringen, planeringen av allmänna områden och byggnadstillsynen. 

Utredningen Turun keskustan kaupunkikuva (ung. Stadsbilden i Åbo centrum) gjordes som 

stadens eget arbete. Den färdigställdes i september 2017. 

• Turun keskustan kaupunkikuva (Ung. Stadsbilden i Åbo centrum) (Åbo stad 2017).   

Möjligheter för kompletterande byggande i centrala Åbo 

Kompletterande byggande erbjuder möjligheter att utveckla centrumets livskraft, ett 

mångsidigt bostadsutbud och tillgången till service. Målsättningar som blir särskilt viktiga i 

kärncentrum är också tryggande av attraktionskraften året runt och stadslivet. Det komplette-

rande byggandet bör genomföras så att det också bidrar till en kvalitativ förbättring av stads-

miljön. 

Om området för centrumfunktioner i generalplanen gjordes utredningen Täydennysrakenta-

misen mahdollisuudet Turun keskusta-alueella (ung. Möjligheter för kompletterande byggande 

i centrala Åbo). Syftet med utredningen var att bidra till att styra kommande kompletterande 

byggande till lämpliga platser. 

Utredningen belyser möjligheterna till kompletterande byggande i centrum ur olika perspektiv 

samt presenterar principerna för det kompletterande byggandet. Genom att följa dessa prin-

ciper kan man åstadkomma en levande och trivsam stadsmiljö för alla människogrupper. 

https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/turun_keskustan_kaupunkikuva.pdf
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Principerna är kopplade till bland annat funktionerna i stadsmiljön, planeringen av markplans-

nivån i den offentliga miljön och byggnaderna, alternativen för boende, vindsbyggandet, grön-

miljön, dagvatten och parkering. 

Utredningen åskådliggör dessutom med hjälp av exempel på vilka sätt kompletterande byg-

gande kan genomföras i centrum samt beskriver hur staden aktivt kan främja det komplette-

rande byggandet. 

Utredningen gjordes som stadens eget arbete. Utkastet till utredningen färdigställdes samti-

digt som generalplaneutkastet och publicerades på generalplanens webbsida för allmänheten 

att ta del av. Utredningen reviderades under generalplanens förslagsskede bland annat på 

basis av åsikterna som erhållits om utredningen. Utredningen färdigställdes i juni 2020. 

• Täydennysrakentamisen mahdollisuudet Turun keskusta-alueella (Ung. Möjligheter för kom-

pletterande byggande i centrala Åbo) (Åbo stad 2020). 

Trafikplan för centrum 

Trafikplanen för centrum har utarbetats i flera etapper, under vilka man har undersökt olika 

alternativ för trafiknätet i centrum. Trafikplanen för centrum har bearbetats parallellt med ge-

neralplanen och Spetsprojektet för centrum och planens viktigaste trafiknätslösningar har 

märkts ut på generalplanekartan. Arbetet med trafikplanen för centrum fortsätter fortfarande 

på en mer detaljerad nivå än generalplanen och de viktigaste frågorna som behandlas i den 

kommer att lämnas in för beslut separat. När principerna för trafiknätet har godkänts i gene-

ralplanen kan man i nästa skede närmare undersöka bland annat kommande lösningar för 

distributionstrafiken, cykelvägarnas placering och kvalitetsnivå, parkeringslösningar, gångvä-

gar och urbana vistelsemiljöer för fotgängare. 

  

https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/taydennysrakentamisen_mahdollisuudet_turun_keskusta-alueella.pdf
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Bild 23. Faserna hittills under arbetet med trafikplanen för centrum. 
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Centrumvision 2050 som utarbetades för att genomföra stadsstrategin och Spetsprojektet för 
centrum publicerades i augusti 2017. Stadsfullmäktige godkände de tio första genomförande-
åtgärderna i Spetsprojektet för centrum 14.5.2018 § 92. Fokusområdena för utvecklingen 
av centrum är ”Ett lättillgängligt och lättframkomligt centrum”, ”Ett kommersiellt attraktivt cent-
rum” samt ”Ett trivsamt och levande centrum där människor möts”. I stadsstyrelsens beslut 
13.8.2018 § 288 om genomförandet av spetsprojektet Utveckling av centrum preciserades 
åtgärderna i fråga om fokusområdet ”Ett tillgängligt och lättframkomligt centrum” enligt föl-
jande: 
”Åbo centrum, som är alla stadsinvånares gemensamma stadsdel, har en unik tillgänglighet 

och miljöerna där människorna rör sig är föredömligt trivsamma och attraktiva under alla års-

tider.  

• Utveckling av trafiken i centrum: Den övergripande trafikplanen för centrum bereds 

som en del av arbetet med Generalplan 2029. Huvudgatorna som omger centrum får 

en starkare roll för trafiken förbi kärncentrum och matartrafiken och vi arbetar för att 

centrumområdet ska vara fritt från onödig fordons-, service- och distributionstrafik. Vi 

anpassar de olika trafikformernas körhastigheter i kärncentrum. Vi ordnar väl förbe-

redda försök om omorganisering av centrumtrafiken på avgränsade platser i kärncent-

rum. Vi främjar också utvecklingen av skyltningen och förnyandet av parkeringstjäns-

terna i samarbete med projektet Smart and Wise Turku.  (Huvudansvarig för styr-

ningen: stadsmiljösektorn) 

• Bättre förhållanden för gång- och cykeltrafiken: Vi utvecklar ett enhetligt nätverk av 

gång- och cykelvägar i hela stadskärnan och förbättrar säkerheten och trivseln på rut-

terna. Utrymmet för gång- och cykeltrafiken ökas stegvis på nya gatuavsnitt. I planerna 

för senare utvecklingsetapper förbereds bilfrihet på båda strandgatorna. (stadsmiljö-

sektorn) 

• Arrangemang för kollektivtrafiken: Vi inleder Resecentrumprojektet som en del av det 

övergripande trafiksystemet och utvecklingen av Aningais. Salutorgets roll som kollek-

tivtrafikens knutpunkt minskas genom att omorganisera bussrutterna i centrum. Vi stär-

ker kollektivtrafikens prioritering och smidighet. Vi främjar användningen av kollektiv-

trafiken genom att utveckla de digitala lösningarna och modellen rörlighet som service 

i samarbete med projektet Civitas Eccentric/Smart and Wise Turku. Vi ordnar även väl 

förberedda försök för att utveckla kollektivtrafiksystemet och främja sjötrafiken. (stads-

miljösektorn)” 

Stadsstyrelsens beslut om generalplaneutkastet och om kollektivtrafikrutterna i centrum har 

påverkat arbetet med trafikplanen för centrum: 

• Stadsstyrelsen beslutade 5.11.2018 (§420) att godkänna utkastet till trafikplanen för 

centrum, daterat 28.8.2018 och uppdaterat 17.9.2018, som grund för den fortsatta pla-

neringen och för framläggande till påseende. Samtidigt beslutade stadsstyrelsen, att 

beredningen av trafikplanen för 2029 och samtidigt beredningen av generalplanen ska 

fortsättas på den grund att privatbilism från Domkyrkobron och Aningaisgatan tillåts 

och att de slutgiltiga besluten gällande trafik på Aurabron fattas utifrån erhållna erfa-

renheter. 

• Stadsstyrelsen beslutade 23.4.2019 (§167) att när reparationerna i området runt Sa-

lutorget färdigställds och de tillfälliga trafikarrangemangen i centrum rivs sommaren 

2021, ska kollektivtrafikens rutt från busstationen till centrum ordnas längs den så kal-

lade traditionella rutten, det vill säga från Aningaisgatan till Mariegatan och Auragatan. 

I Spetsprojektet för centrum har man låtit utarbeta tre olika scenarion för trafiken i cent-
rum. Scenarierna presenterades för stadsfullmäktige 16.4.2020. Om scenariona har det 
dessutom ordnats en medborgarpanel.  
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• Utgångspunkten för scenariot med långsam förändring är att staden inte fattar 

beslut om de stora linjerna för utvecklingen av trafiken i centrum. I detta scenario 

genomförs i första hand de åtgärder som redan har beslutats och gatunätet i centrum 

förblir i huvudsak oförändrat. Gatunätet präglas även i fortsättningen av bildominans 

och gatornas karaktär eller hierarki kan inte härledas ur gatuvyn. I kollektivtrafiken har 

man övergått till stomlinjenätet, men som helhet kan åtgärdernas inverkan på kollek-

tivtrafikens attraktivitet och andel av färdsätten förbli liten. 

• I scenariot med snabb förändring görs gatunätet trivsammare och genomfarts-

trafiken begränsas till exempel genom flyttbara hinder och vägmarkeringar. Ga-

tunätet i centrum har en tydlig hierarki och av gatorna är en del avsedda för gångtrafi-

ken, en del för kollektivtrafiken och en del tydligt endast för bosättningen vid gatan. 

Parkeringen koncentreras till strukturell parkering, vilket frigör gatuutrymme för andra 

användningar. Med spårvägen får staden ett nytt färdsätt och som stöd för kollektivtra-

fiken finns egna filer och företräde i trafikljus. Cykelnätet utökas särskilt genom förbin-

delser till centrum och genom att separera buss- och cykeltrafiken i centrum. 

• I scenariot med omfattande förändring genomförs gatuhierarkin med perma-

nenta lösningar och särskilt gångtrafiken ges mer utrymme. Cykelnätet i centrum 

genomförs helt och hållet med enkelriktade lösningar. Kollektivtrafikens turintervall är 

tätt och kollektivtrafiken anvisas egna filer och prioritet. Från parkeringsanläggning-

arna vid centrumringen finns goda gångförbindelser till centrum. Godstrafiken till cent-

rum genomförs från ett distributionscenter i utkanten av centrum. 

Det trafiknät i centrum som presenteras i generalplaneförslaget grundar sig på scenariot 
med snabb förändring. I generalplanen presenteras trafiknätet dock med klart mindre nog-
grannhet än i scenariona. De närmare principerna för och lösningarna i scenariot utreds 
vidare i trafikplanen för centrum och lämnas in för beslut separat.  

• Turun keskustan liikenneskenaariot (Ung. Trafikscenarion för Åbo centrum) (WSP 2020).  

Bedömning av trafikscenarionas konsekvenser för företag  

För trafikplanen för Åbo centrum har det utarbetats tre trafikscenarion: ett scenario med lång-

sam förändring, ett med snabb förändring och ett med omfattande förändring. Trafikscenario-

nas konsekvenser för företag bedömdes 2020 av professor Heli Marjanen (ED), projektfors-

kare Meri Malmar (EM) och universitetslärare Anna-Maija Kohijoki (ED) på avdelningen för 

ekonomisk geografi vid Åbo handelshögskolas institution för marknadsföring och internationell 

affärsverksamhet i utredningen Turun keskustan liikenneskenaarioiden yritysvaikutusten ar-

viointi (ung. Bedömning av trafikscenarionas konsekvenser för företag).  

I början av utredningen granskades Åbo centrums aktuella status som en plats för handel. Här 

behandlas vart människorna i Åboregionen åker för att handla, tillgängligheten och lättfram-

komligheten i Åbo centrum, Åbo centrum som plats och objekt för konsumtion samt använd-

ningen av pengar.  

Som stöd för bedömningen användes flera tidigare studier gjorda vid Åbo handelshögskola 

som genomfört omfattande undersökningar av handelns strukturomvandling, det allt glesare 

butiksnätet, uppkomsten av stora enheter och tynandet av stadskärnorna. Den senaste stu-

dien (ASKURA – Asiointisyyt, kulkutavat ja rahankäyttö) är från våren 2020. I bedömningen 

användes även andra kompletterande material och utnyttjades ALL-in-undersökningen som 

analyserade livskraften i stadskärnor i Finland.  

https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/turun_keskustan_liikenneskenaariot_raportti_20200409.pdf
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I slutet av utredningen sammanfattades uppskattningarna om Åbo centrum år 2029 och 2050. 

De tre trafikscenariona behandlades med hjälp av en SWOT-analys där man bedömde styr-

korna, svagheterna, möjligheterna och hoten i varje scenario.  

• Turun keskustan liikenneskenaarioiden yritysvaikutusten arviointi (Ung. Bedömning av tra-

fikscenarionas konsekvenser för företag) (Marjanen, H., Malmari, M. & A. Kohijoki 2020).  

Förstudie om bergrumsparkering i Åbo centrum 

I förstudien om bergrumsparkering granskades utnyttjandet av bergsresurser i parkeringen i 

centrum. I Åbo Centrumvision 2050 föreslogs bergrumsparkering baserat på den så kallade 

centrumringen som skulle bidra till att freda gatorna i centrum och frigöra gatuutrymme från 

parkering för andra ändamål. I riktlinjerna för parkeringen rekommenderades att man utreder 

nätverket av parkeringsanläggningar i centrum. I Åbo centrum gäller ett byggförbud för byg-

gande av underjordiska utrymmen och förbudet är kraft tills det har kungjorts att generalplanen 

för området med byggförbud är i kraft, dock högst fem år (SF 27.1.2020 § 5).  

I arbetet undersöktes utbyggnaden av den nuvarande bergrumsparkeringen, P-Louhi, både 

västerut och österut, samt genomförandet av en separat parkeringsanläggning, P-Vartiovuori. 

Behovet av samtliga undersökta parkeringsanläggningar motiveras till viss del av möjlighet-

erna till kompletterande byggande och nybyggnad i centrum och i dess omedelbara närhet. 

I generalplanen anges bergsresursområden för att möjliggöra byggande av parkeringsanlägg-

ningar bland annat baserat på förstudien om bergrumsparkering i centrum. 

• Turun keskustan kalliopysäköinnin esiselvitys (Ung. Förstudie om bergrumsparkering i Åbo 

centrum) (Sitowise 2020).   

https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/yleiskaava2029_turun_keskustan_liikenneskenaarioiden_yritysvaikutusten_arviointi_marjanen_ym._2020.pdf
https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/turun_keskustan_kalliopysakoinnin_esiselvitys.pdf
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BEREDNINGSSKEDEN OCH VÄXELVERKAN 

Inledningsfasen 

Beredningen av generalplanen inleddes under namnet Generalplan 2025 i början av 2010 

genom att utarbeta ett program för deltagande och bedömning, daterat 26.1.2010, som stads-

styrelsen antecknade för kännedom 22.3.2010. Generalplanens anhängighet har meddelats i 

planläggningsöversikterna. 

Under generalplaneprocessen har det funnits många möjligheter till växelverkan. Beredningen 

av planen har förutsatt kontinuerlig tväradministrativ växelverkan mellan experter. Under plan-

processens gång har frågor kring planen också diskuterats med stadsinvånarna via olika ka-

naler samt genom att ordna möten för allmänheten, verkstäder och enkäter. 

Under 2010 gjordes grundutredningar och genomfördes en enkät för intressegrupperna där 

man utredde förverkligandet av den föregående generalplanen, Generalplan 2020, samt kart-

lade målen och möjligheterna för den generalplan som är under beredning. Enkäten besvara-

des av 21 personer, men den gav rikligt med kvalitativ information i förhållande till antalet 

svarspersoner. 

• Yleiskaavan vaikuttavuuden arviointi -kysely (Ung. Enkäten Bedömning av generalplanens ef-

fekt) (rapport 2010). 

Våren 2012 fortsatte beredningen av generalplanen baserat på Strukturmodell för Åbo stads-

region 2035. Som målår för generalplanen fastställdes 2035. Utgångspunkterna sammanställ-

des i rapporten: Yleiskaava 2035. Lähtökohdat ja tavoitteet (ung. Generalplan 2035. Utgångs-

punkter och mål). 

Generalplanens målsättningar har utarbetats utifrån utgångspunkterna. De preliminära målen 

bearbetades i en verkstad för intressegrupper i maj 2012 och presenterades för allmänheten 

i juni 2012. Responsen på mötet för allmänheten var positiv och uppmuntrande. Stadsplane-

rings- och miljönämnden föreslog 16.4.2013 att stadsstyrelsen godkänner målen för general-

planen och stadsstyrelsen godkände målen för generalplanen i slutet av september 2013. 

 

Bild 24. Bilder från verkstaden och mötet för allmänheten. 

• Utgångspunkter och mål, verkstad 11.5.2012 (pm). 

• Möte för allmänheten 11.6.2012 (pm). 

Myndighetssamrådet om generalplanen hölls 4.6.2012 medan arbetet med de preliminära må-

len pågick. I samrådet deltog representanter för NTM-centralen i Egentliga Finland, S:t Karins 

stad, Museiverket, Lundo kommun, Rusko kommun, Reso stad, Egentliga Finlands förbund 

och Pargas stad. 

• Myndighetssamråd 4.6.2012 (pm). 

https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/yleiskaavan_vaikuttavuuden_arviointi_-kysely_2010.pdf
http://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/yk_lahtokohdat_ja_tavoitteet_-tyopaja_11.5.2012.pdf
https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/muistio_11062012_yleisotilaisuus.pdf
https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/yleiskaava_2035_viranomaisneuvottelu_muistio_4.6.2012.pdf
https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/yleiskaava_2035_viranomaisneuvottelu_muistio_4.6.2012.pdf
https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/yleiskaava_2035_viranomaisneuvottelu_muistio_4.6.2012.pdf
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Bild 25. Generalplanens beredningsskeden och deltagande i olika skeden under planarbetet. 
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Utvecklingsscenarion 

I februari 2014 fastställdes som målår för generalplanen 2029, samma år som är målåret för 
Åbo stadsstrategi. 

Utifrån målen för Strukturmodell 2035 och generalplanen beredde den tväradministrativa pro-
jektgruppen tre olika utvecklingsscenarion för Åbos tillväxt före 2029. Stadsområdets tillväxt 
kan styras på mycket olika sätt beroende på vilka mål man sätter upp för stadsutvecklingen. 
Strukturmodell 2035 gav vissa ramar för hur Åbo ska inrikta stadens tillväxt. Det finns dock 
fortfarande spelrum för beslut om markanvändningen inom stadsområdet. 

Ett utvecklingsscenario är en generell och strategisk beskrivning av den eftersträvade, kom-
mande markanvändningen i områdena, faktorer som påverkar den och de förändringar som 
den medför. I utvecklingsscenariona presenteras bland annat placeringen, dimensioneringen, 
profileringen och utvecklingsmålen för bostads- och arbetsplatsområdena, placeringen av 
handel och service, grönnätverket och trafiksystemet. 

I utvecklingsscenariona placerades den eftersträvade tillväxten på tre olika sätt till stadsom-

rådet. Tillväxten var densamma i de olika alternativen.  

• Utvecklingsscenariot Tillväxt i centrumen där den befintliga servicestrukturen har stor 

betydelse placerade den eftersträvade tillväxten främst till centrala Åbo och undercent-

rumen.  

• Utvecklingsscenariot Tillväxtkorridorer placerade tillväxten i utvecklingskorridorer 

som tar stöd av Åbo kärncentrum och kollektivtrafiken samt till områden vid infartsle-

derna.  

• Utvecklingsscenariot Decentraliserad tillväxt tog stöd av kärncentrum och på byg-

gande som stöder småhusboende genom att utvidga stadsområdet.  

Utvecklingsscenarionas konstellation och utkasten till utvecklingsscenarion presenterades till 

stadsstyrelsen i aftonskolan 3.2.2014 och till stadsfullmäktige 10.2.2014. 

Bild 26. Utvecklingsscenariona från vänster till höger: Tillväxt i centrumen, Tillväxtkorridorer och Decentraliserad 
tillväxt. 
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Bedömning av utvecklingsscenarionas konsekvenser 

Hösten 2014 bereddes tre mer detaljerade utvecklingsscenarion. Av dessa utvecklingsscen-

arion utarbetades en omfattande konsekvensbedömning som ett tväradministrativt expertar-

bete. I konsekvensbedömningen jämfördes de olika utvecklingsscenarionas effekter på boen-

det, trafiken, tjänsterna, näringarna och företagen, ekonomin, klimatförändringen samt grön-

områdena och kulturmiljöerna. Med konsekvensbedömningarna kartlades skillnaderna mellan 

utvecklingsscenariona och möjliggjordes inbördes jämförelse av dem. Dessutom bedömdes 

hur väl utvecklingsscenariona förverkligar generalplanens mål och stadsstrategin. 

Det valda utvecklingsscenariot påverkar hela stadsområdets funktionalitet på många sätt. 

Konsekvenserna gäller såväl ekonomin, rörligheten, tillgängligheten, tjänsterna, grönstruk-

turen, klimatet som näringslivets verksamhetsförutsättningar.  

Resultaten från bedömningen av generalplanens konsekvenser visade att utvecklingsscena-

riot Tillväxt i centrumen har flest positiva effekter med tanke på såväl utvecklingen av kost-

nadseffektiva tjänster som ekonomin, klimatkonsekvenserna och trafiken. Skillnaderna mellan 

utvecklingsscenariona Tillväxt i centrumen och Tillväxtkorridorer i de olika delområden som 

ingick i konsekvensbedömningarna var inte särskilt stora. Utvecklingsscenariot Tillväxtkorri-

dorer erbjuder mångsidigare boendeformer och även mer småhusdominerade boendeformer 

samt ett mer regionalt perspektiv och det tar bättre hänsyn till grönområden och kulturmiljöer 

samt trivselfaktorerna för boende i centrum.  

Enligt konsekvensbedömningarna riktades fördelarna med utvecklingsscenariona Tillväxt i 

centrumen och Tillväxtkorridorer till kommunekonomin, samhällsstrukturens enhetlighet, 

skapandet av urbana, centrumaktiga boendealternativ, främjandet av möjligheterna att ut-

veckla gång-, cykel- och kollektivtrafiken, en positiv utveckling av näringslivet samt goda möj-

ligheter att utveckla tjänsterna med beaktande av de fördelar som uppnås genom koncentrat-

ion. Till fördelarna hos utvecklingsscenariot Decentraliserad tillväxt räknades möjligheterna att 

skapa en havsnära image och bostadsområden av småhustyp.  

Stadsstyrelsen beslutade 23.11.2015 att godkänna utvecklingsscenariot Tillväxtkorridorer 
som grund för den fortsatta beredningen av generalplanearbetet. Dessutom förutsatte stads-
styrelsen att man med generalplanen tryggar företagens etableringsmöjligheter i Åbo och sä-
kerställer utbudet av alla boendeformer i enlighet med efterfrågan. 

Materialet för beredning av utvecklingsscenariona samt konsekvensbedömningarna som 

gjorts för dem finns på generalplanens webbsida: www.turku.fi/yleiskaava2029. 

Växelverkan under utvecklingsscenarioskedet 

Möten för allmänheten och enkäter 

Utkasten till generalplanens utvecklingsscenarion presenterades under våren 2014 vid två 

olika invånarmöten. I invånarverkstaden som ordnades i De ungas konst- och aktivitetshus 

Vimma 2.4.2014 fick stadsinvånarna dela med sig av sina åsikter om modellerna och riktning-

arna för stadens utveckling. Responsen på mötet var uppmuntrande. Det ansågs positivt att 

även planer i detta utvecklingsskede presenteras öppet för invånarna. Mest positiv respons 

fick utvecklingsscenariona Tillväxt i centrumen och Tillväxtkorridorer. Under paneldiskuss-

ionen på Åbo huvudbibliotek 10.4.2014 diskuterades Åbos framtid i vidare bemärkelse under 

konceptet Tapaa Turku, som presenterar stadens projekt.  

http://www.turku.fi/yleiskaava2029


 

55 
 

 

Bild 27. Bilder från invånarmötena. 

• Invånarverkstad 2.4.2014 (pm). 

Invånarna kunde våren 2014 svara på en enkät om utvecklingsscenariona. På enkäten inkom 

415 svar. Enkäten nådde i synnerhet unga svarspersoner, vilket ansågs vara bra. Utifrån sva-

ren fick utvecklingsscenariot Tillväxtkorridorer mest bifall. Utvecklingsscenariot Decentrali-

serad tillväxt fick klart minst understöd.   

• Rakenna Turkua -asukaskysely (Ung. Invånarenkäten Bygg ut Åbo) (rapport 2014) 

Med en enkät riktad till företag samlade man in företagens åsikter om företagens läge, nuläge 

och framtida behov. Av företagen ville man även ha information om hur intressanta och attrak-

tiva företagsområdena i Åbo är samt om företagsområden som eventuellt saknas. De företag 

som svarade var i huvudsak nöjda med sina nuvarande lokaler och sitt nuvarande läge. Som 

det mest idealiska läget för företaget valde svarspersonerna utan undantag centrum. Utveckl-

ingsscenariona Tillväxtkorridorer och Tillväxt i centrumen upplevdes ha den mest positiva in-

verkan på näringslivets utveckling. Å andra sidan upplevde en del av svarspersonerna också 

att modellen Decentraliserad tillväxt har positiva effekter. 

• Yleiskaava 2029: Yrityskysely (Ung. Generalplan 2029: Företagsenkät) (rapport 2014). 

På paneldiskussionen som ordnades på stadsbiblioteket under Konstens natt 13.8.2015 dis-

kuterades Åbos framtid i anslutning till de teman som ingått i bedömningen av generalplanens 

konsekvenser. Modellen Tillväxtkorridorer var det bästa alternativet enligt tre av fem medlem-

mar i expertpanelen, medan resterande två medlemmar ansåg att modellen Tillväxt i centru-

men var det. 

 

Bild 28. Bilder från paneldiskussionen på Konstens natt.  

• Tapaa tulevaisuuden Turku 13.8.2015 (Ung. Möt framtidens Åbo 13.8.2015) (pm från paneldis-

kussionen) 

Utlåtanden 

Utlåtanden om generalplanens utvecklingsscenarion begärdes 24.8.2015 av stadens nämn-

der och direktioner, grannkommunerna, Egentliga Finlands förbund och NTM-centralen. Efter 

http://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/asukastyopaja_2.4.2014_muistio.pdf
https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/asukaskyselyraportti.pdf
https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/yrityskyselyraportti.pdf
https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/tapaa_tulevaisuuden_turku_13.8.2015_muistio.pdf
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behandlingen i stadsstyrelsens aftonskola 20.8.2015 skickades begäran om utlåtande även 

till fullmäktigegrupperna. Utlåtandeinstanserna ombads lämna ett utlåtande om konsekvens-

bedömningarna i generalplanen och om kompletteringar som behövs göras till dem samt att 

ange vilket utvecklingsscenario man helst vill skicka vidare för fortsatt bearbetning med tanke 

på utlåtandeinstansens eget verksamhetsområde. 

• Yleiskaava 2029: Lausunnot kehityskuvavaihtoehtojen vaikutusten arvioinnista (Ung. General-

plan 2029: Utlåtanden om bedömningen av de alternativa utvecklingsscenarionas konsekven-

ser) (rapport 2015). 

Utkast till generalplan 

Generalplaneutkastet bereddes utifrån det valda utvecklingsscenariot Tillväxtkorridorer. Åbos 

tillväxt och befolkningsutveckling har under de senaste åren varit snabbare än väntat och 

samtidigt snabbare än de tillväxtmål som satts upp i generalplanen. För att kunna stödja den 

eftersträvade tillväxten, det vill säga den positiva strukturomvandlingen, fullt ut var det i utkast-

skedet nödvändigt att precisera i synnerhet generalplanens detaljerade befolknings- och ar-

betsplatsmål. Stadsstyrelsen godkände de reviderade målen för generalplanen 22.5.2017. 

Växelverkan under utkastskedet 

När utvecklingsscenariot hade valts kunde stadsborna svara på enkäten Tulevaisuuden Turku 

2029 (ung. Framtidens Åbo 2029), som var öppen 15.2–15.3.2016. Enkäten genomfördes 

som en kartbaserad webbenkät med programmet Maptionnaire. Syftet med enkäten var att 

kartlägga invånarnas åsikter om platserna för boende, servicen, grön- och rekreationsområ-

den samt rörligheten. Anteckningar begärdes i synnerhet om bostadsbyggande i centrumom-

rådet och längs kollektivtrafikens huvudrutter, i enlighet med utvecklingsscenariot. 

Svarspersonerna förespråkade bostadsbyggande särskilt i Slottsstadens område. Också bo-

stadsbyggande i Österås industriområde, Rönnudden och Skansen fick medhåll. Viktiga grön- 

och rekreationsområden för svarspersonerna var Aura åstrand, i synnerhet i området runt Ko-

rois, de största parkerna i centrum, Runsala och Katrinedal samt grön- och rekreationsområ-

dena i Luolavuori och Ilpois. På basis av svaren är centrumområdet klart viktigast med tanke 

på servicen: många svarspersoner upplevde att serviceutbudet var bra, men å andra sidan 

önskades till centrum också mycket mer service. Också serviceutbudet i Kuppis, Västra cent-

rum och Skansen fick beröm av svarspersonerna. Enligt enkäten finns de största bristerna i 

serviceutbudet helt klart i Port Arthur, Kakola och Hamnen. Dessutom önskade man mycket 

Bild 29. Enkätens sida om boende och svar gällande lämpliga platser för bostadsbyggande. 

https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/lausunnot_yleiskaavan_kehityskuvista.pdf


 

57 
 

mer service till Studentbyn och Månberget. Enligt svaren är det mycket viktigt att utveckla 

förutsättningarna för gång och cykling i centrumområdet. Exempelvis upplevde svarsperso-

nerna att cykling är i dagsläget otryggt och osmidigt i nästan hela kärncentrums område. 

• Tulevaisuuden Turku 2029 -kysely (Ung. Enkäten Framtidens Åbo 2029) (rapport 2016). 

Vid de öppna Turku Future Forum-evenemangen som ordnats som stöd för spetsprojekten 

Utveckling av centrum och Åbo Vetenskapspark har man också engagerat Åboborna att delta 

i verkstäder, presenterat generalplanen och berättat hur spetsprojekten behandlas i samband 

med generalplanen. 

I november–december 2016 ordnades en fem dagar lång intensivvecka med verkstäder om 

spetsprojektet Åbo Vetenskapspark. 28.11.2016 var temat Urbant byggande och utveckling 

av stadsmiljön samt Generalplan 2029. 

I anslutning till spetsprojektet för utveckling av centrum ordnades en serie med fem seminarier 

i februari–mars 2017. Allt som allt deltog på seminarierna ungefär 350 personer. Under semi-

narierna ordnades utöver expertanföranden även verkstäder för delaktighet. Generalplanen 

var framlagd under evenemanget 13.2.2017 där temat var i synnerhet Åbo centrums åtkom-

lighet, trivsel och centrumboende. 

• Turku Future Forum 13.2.2017 (pm). 

Inom ramen för konceptet Turku Future Forum hölls också ett möte för allmänheten om trafi-

ken i centrum 10.5.2017. Syftet för mötet var att öppna diskussionen om i vilken riktning tra-

fiklösningarna och trafikmiljön i centrum borde utvecklas. Under mötet presenterades tre olika 

skisser av det framtida trafiksystemet i centrum som deltagarna fick kommentera i verkstä-

derna. På verkstäderna deltog ungefär 50 personer. 

Under mötet publicerades också en kartbaserad webbenkät om rörligheten i centrum, med 

vilken man samlade in åsikter om tre olika utkast till framtidens trafiksystem i centrum från en 

större grupp. Enkäten var öppen 10.5–16.7.2017. Enkäten besvarades av 444 personer och 

sammanlagt gjordes över 1 800 kartanteckningar. 

• Liikkuminen Turun keskustassa -kyselyn tuloksia (Ung. Resultat från enkäten Rörlighet i Åbo 

centrum) (rapport 2017). 

Godkännande av utkastet 

Utkastet presenterades för stadsmiljönämnden 28.8.2018. Planutkastet har också presente-

rats i fullmäktigegrupperna och för fullmäktigegruppernas ordföranden 27.8.2018.  

Bild 30. Bilder från Turku Future Forum-evenemangen. 

http://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/kyselyraportti.pdf
https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/turku_future_forum_13.2.2017_muistio.pdf
https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/keskustan_liikkumiskysely_2017_raportti.pdf
https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/keskustan_liikkumiskysely_2017_raportti.pdf
https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/keskustan_liikkumiskysely_2017_raportti.pdf
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Generalplaneutkastet godkändes av stadsmiljönämnden 25.9.2018 (§ 387). I enlighet med 

nämndens beslut ströks beteckningen VU/C för den östra delen av Kuppisparken (område 

för idrotts- och rekreationsanläggningar/område för centrumfunktioner) och den ersattes med 

beteckningen VU (område för idrotts- och rekreationsanläggningar avsett för idrottscenter). 

Stadsstyrelsen godkände generalplaneutkastet, daterat 24.8.2018 och ändrat i enlighet med 

nämndens beslut 25.9.2018, som underlag för generalplaneförslaget som ska utarbetas 

(5.11.2018 § 420). I generalplaneutkastet ingår utkastet till trafikplan för centrum, daterat 

28.8.2018 och uppdaterat 17.9.2018. 

Samtidigt beslutade stadsstyrelsen att beredningen av trafikplanen för 2029 och beredningen 

av generalplanen ska fortsättas på den grund att privatbilism på Domkyrkobron och Aningais-

gatan tillåts och att de slutgiltiga besluten gällande trafik på Aurabron fattas utifrån erhållna 

erfarenheter. 

Dessutom beslutade stadsstyrelsen följande:  

• För generalplanens förslagsskede ska man utreda möjligheten att ändra bostads- och 

arbetsplatsområdena som anvisats till Österås med beteckningen innovations- och 

kompetenskluster eller delar av dem till ett område för centrumfunktioner i syfte att 

utvidga området för centrumfunktioner. 

• Med Reso inleds förhandlingar om att inrätta ett naturskyddsområde i området Mälik-

kälä-Kungsbäcken, vilket föreslagits av flera medborgarorganisationer i Åboregionen, 

och om att stryka den riktgivande vägreserveringen mellan Raisiontie/Satakuntavägen 

och Kuloistentie ur generalplanen. 

Förslag till generalplan 

Växelverkan under förslagsskedet 

Generalplaneutkastet var offentligt framlagt 12.11–31.12.2018. Utlåtandena och åsikterna om 

generalplaneutkastet samt svaren på dem har sammanställts i rapporten Yleiskaava 2029, 

luonnosvaiheen lausunnot, mielipiteet ja vastineet (ung. Generalplan 2029, utlåtanden, åsikter 

och svaromål i utkastskedet). I rapporten redogörs för de ändringar som gjorts på basis av 

ställningstagandena. 

• Yleiskaava 2029: Luonnosvaiheen lausunnot, mielipiteet ja vastineet (Ung. Generalplan 2029: 

Utlåtanden, åsikter och svaromål i utkastskedet) (rapport 2020).  

Under den tid då utkastet var framlagt ordnades två möten för allmänheten. Det första mötet 

för allmänheten ordnades 19.11.2018 och temat för mötet var centrum. Under mötet presen-

terades följande teman: Generalplan 2029, Centrumvision 2050, Högt byggande och stadsbil-

den i Åbo centrum, Kompletteringsbyggande i centrum, Trafiken i centrum. Efter presentation-

erna kunde deltagarna ställa frågor. Det andra mötet för allmänheten hölls 26.11.2018 och 

temat för mötet var hela generalplanen. Under mötet presenterades stadens strategier och 

deras kopplingar till generalplanen. Efter presentationen ställde deltagarna frågor. Dessutom 

presenterades samtliga generalplanekartor för allmänheten. Efter detta fick deltagarna disku-

tera de enskilda kartorna med beredarna och lämna kommentar på kartan med lappar. Vid 

båda mötena för allmänheten delades en blankett ut med anvisningar för hur man lämnar sin 

åsikt. 

https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/yleiskaava_2029_luonnosvaiheen_lausunnot_mielipiteet_ja_vastineet.pdf
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Bild 31. Mötena för allmänheten i konst- och aktivitetshuset Vimma i november 2018. 

• Yleisötilaisuus 19.11.2018, keskusta (Ung. Möte för allmänheten 19.11.2018, centrum) (pm). 

• Yleisötilaisuus 26.11.2018, koko yleiskaava (Ung. Möte för allmänheten 26.11.2018, hela ge-

neralplanen) (pm). 

Den webbaserade enkäten Turku 2029 (ung. Åbo 2029) öppnades samtidigt med mötena för 

allmänheten. Enkäten genomfördes som en kartbaserad webbenkät med programmet Mapt-

ionnaire. I enkäten utreddes invånarnas åsikter om grönmiljön, servicen och trafiken i centru-

mområdet. I början av enkäten presenterades generalplaneutkastet samt granskningen av 

alternativen i trafikplanen för centrum. Enkäten var öppen 19.11–16.12.2018 och kunde bes-

varas på finska eller svenska.  Sammanlagt 529 personer besvarade enkäten. Cirka en fem-

tedel lämnade endast svar på frågorna i början av enkäten. 

 

Bild 32. Enkätens sida om stadsbäckar. 

Baserat på antalet svar var av de frågor som gällde grönmiljöer särskilt påståendena om Kupp-

pis koloniträdgård och den planerade gatulinjen mellan Satakuntavägen och Mylly viktiga. Tre 

fjärdedelar ansåg att Kuppis koloniträdgård är en viktig kulturhistorisk grönmiljö. Majoriteten 

av svarspersonerna ansåg att det är viktigt att skogarna kring Mälikkälä konditionsbana beva-

ras enhetliga.  

Önskemål om friluftsleder koncentrerades till närheten av åarna och havet samt särskilt till 

hamnen, Heikkilä kasernområde, längs Lillån och på Aura ås södra strand uppåt från 

Hallisbron. Bland rekreationsområdena i det egna bostadsområdet lyftes fram bland annat 

https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/yleisotilaisuus_19.11.2018_muistio.pdf
https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/yleisotilaisuus_26.11.2018_muistio.pdf
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Aura ås omgivning, Mälikkälä, Luolavuori, Nunneberget, Katarina och Uittamo. Flest naturob-

servationer märktes ut i närheten av Jahndiket. Av stadsbäckarna gjordes flest anteckningar i 

områden i närheten av Jahndiket, Lillån, Kungsbäcken och Kovasoja samt Saukonoja. Obser-

vationerna av problem var jämnt fördelade på områden i närheten av olika stadsbäckar.  

Drygt hälften av svarspersonerna svarade att de var nöjda med servicen i närområdet. En 

något större del av svarspersonerna ansåg att bostadsområdet bör fredas från kompletterings-

byggande, även om detta skulle leda till att servicen försämras. En nästan lika stor del svarade 

att det bör finnas ett bra serviceutbud i bostadsområdet, även om det skulle förutsätta ett 

kraftigt kompletteringsbyggande i området. En större del av svarspersonerna skulle helst an-

vända närservice, även om nivån på tjänsterna skulle vara lägre än längre bort. Utifrån svaren 

är alltså närservice uppskattat. Av områdena för utveckling av närservicen lyftes särskilt Slotts-

stadens område fram. Dessutom frågades var någonstans svarspersonerna använder tjänster 

utanför sitt eget bostadsområde. Dessa svar koncentrerades till centrumområdet samt Kuppis 

och Västra centrum.  

Enligt svaren ansågs det vara klart viktigare att utveckla kollektiv-, cykel- och gångtrafiken i 

centrum än att utveckla bilismen och distributionstrafiken. Utanför centrum ansågs utveckl-

ingen av kollektivtrafiken och cykeltrafiken vara viktigast. Enligt svarspersonerna bör fot-

gängarcentrumet helst utvidgas till Slottsgatan. Av cykellederna ville man helt utveckla cykel-

vägen på Aningaisgatan. Trätorgets område ansågs vara det viktigaste området med tanke 

på bevarandet av kollektivtrafiken. Majoriteten av svarspersonerna ansåg att biltrafik borde 

vara tillåten på Aningaisgatan och Mariegatan. Svaren gällande Domkyrkobron var mycket 

jämnt fördelade mellan de olika påståendena. Däremot ansåg majoriteten att Aurabron bör 

fredas från biltrafiken. Även i fråga om Slottsgatan ansåg en större del av svarspersonerna att 

gatan borde fredas från trafik.  

• Turku 2029 -kyselyn tuloksia (Ung. Resultat från enkäten Åbo 2029) (rapport 2019). 

Som en del av beredningen av generalplanen utredde Åbo stad stadsbornas åsikter om trafi-

ken i centrum och dess utveckling inom projektet Turku keskustelee (ung. Åbo samtalar). Först 

skickade man i slutet av mars ut en enkät till 12 000 slumpmässigt utvalda 15–79-åriga Åbo-

bor. Enkäten besvarades av 2 423 personer. Enligt de preliminära resultaten från forsknings-

projektet är stadsbornas ståndpunkt klar: privatbilismen i centrum måste minskas. I synnerhet 

önskar invånarna mer gatuutrymme för fotgängare och cyklister, samtidigt som de vill minska 

genomfartstrafiken i centrum. Däremot är en klar majoritet av Åboborna inte för byggandet av 

en spårväg. 

Utöver enkäten erbjöds svarspersonerna möjlighet att delta i en medborgarpanel med namnet 

Turku keskustelee (ung. Åbo samtalar). I medborgarpanelen deltog 172 Åbobor. De bekan-

tade sig med bakgrundsinformation om ämnet och diskuterade det via videoförbindelse i små-

grupper 7–14.5.2020. Sammanlagt fanns 21 smågrupper. Efter diskussionen valde varje del-

tagare ett av de tre scenariona och svarade på nytt på frågor om trafikarrangemangen. Delta-

garnas blev allt mer positivt inställda till gång- och cykeltrafik, men stödet för spårvägen ökade 

inte till följd av informationen och diskussionen. Av de tre trafikscenariona för centrum fick 

scenariot med snabb förändring mest medhåll. Över hälften av diskussionsdeltagarna gav sitt 

stöd till detta scenario. Näst populärast var scenariot med omfattande förändring, som nästan 

30 procent av deltagarna stödde. Minst gillade medborgarpanelens deltagare scenariot med 

långsam förändring, som understöddes av drygt en tiondel av deltagarna.  

Utöver medborgarna deltog i diskussionerna sammanlagt 21 stadsfullmäktigeledamöter i en-

lighet med styrkeförhållandena mellan partierna. För de praktiska arrangemangen vid med-

https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/turku_2029_-kyselyn_tuloksia.pdf
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borgarpanelen ansvarade forskare vid Åbo Akademi och Tammerfors universitet och forsk-

ningsprojektet finansieras av Åbo stadsforskningsprogram, Åbo Akademis stiftelse och Fin-

lands Akademi. De preliminära resultaten från forskningsprojektet presenterades 28.5 på ett 

öppet webbinarium och en mer detaljerad rapport publiceras hösten 2020. 

• Åbo samtalar | Abo.fi 

Generalplaneförslaget var ute på remiss 30.6–15.9.2020. Om förslaget inkom 42 utlåtanden. 

Utlåtandena om generalplaneförslaget och svaren på dem har sammanställts i en rapport. I 

rapporten redogörs för de ändringar som gjorts på basis av ställningstagandena. 

• Yleiskaava 2029: 30.6.–15.9.2020 lausunnoilla olleesta kaavaehdotuksesta saadut lausunnot 

ja vastineet (Ung. Generalplan 2029: Utlåtanden om planförslaget från remissbehandlingen 

30.6–15.9.2020 samt svaromålen) (rapport 2020). 

Bedömning av generalplaneförslagets konsekvenser 

Under beredningen av generalplaneförslaget genomfördes en bedömning av generalplanens 

konsekvenser som ett samarbete mellan sektorerna och delvis också med hjälp av utomstå-

ende experter. Konsekvensbedömningen har sammanställts i en egen rapport. 

I förslagsskedet bedömdes konsekvenserna för 

• planläggningsekonomin  
• klimatet  
• befolkningsutvecklingen och bostadsområdenas dragningskraft  
• utvecklingen av centrum  
• offentliga tjänster  
• näringar och företag 
• rörligheten  
• hanteringen av vatten 
• säkerheten  
• grönmiljön och  
• den byggda kulturmiljön. 

Bedömningen av de sociala konsekvenserna ingår i de underordnade helheterna. 

• Yleiskaava 2029: Vaikutusten arviointi (Ung. Generalplan 2029: Konsekvensbedömning)  (rap-

port 2020). 

Godkännande av förslag 

Utifrån det godkända planutkastet bereddes ett planförslag daterat 30.6.2020 och ändrat 

22.10.2020 (utlåtanden), som behandlades första gången i stadsmiljönämnden 27.10.2020 § 

369. Stadsmiljönämnden återförvisade förslaget för ny beredning 1.12.2020 § 430 med rös-

terna 8–5. Enligt beslutet om återförvisande ”utarbetas i den nya beredningen separata del-

generalplaner för centrum och Österås (som i förslaget kallas innovations- och kompetens-

kluster), i vilka områdena planläggs med delgeneralplanens noggrannhet.” Enligt beslutet om 

återförvisande ska det dessutom göras flera enskilda ändringar i planförslaget innan planför-

slaget tas upp till ny behandling. 

Den fortsatta beredningen av generalplanen behandlades första gången i stadsstyrelsen 

8.3.2021 § 116. Till stadsstyrelsen föreslogs att man till skillnad från stadsmiljönämndens be-

slut om återförvisande inte utarbetar några separata delgeneralplaner i samband med plan-

förslaget och att man endast gör små justeringar till generalplaneförslaget. Stadsstyrelsen 

https://www.abo.fi/turkukeskustelee/
https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/yleiskaava_2029_ehdotusvaiheen_lausunnot_ja_vastineet.pdf
https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/yleiskaava_2029_ehdotusvaiheen_lausunnot_ja_vastineet.pdf
https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/yleiskaava_2029_ehdotus_vaikutusten_arviointi.pdf
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beslutade 22.3.2021 § 132 att inga separata delgeneralplaner ska utarbetas för centrumom-

rådet och Österås i samband med Generalplan 2029 och att generalplaneförslaget ändras till 

de delar som detta är nödvändigt med tanke på stadens servicenät. Förslaget till generalplan 

läggs fram för behandling i nämnden med små ändringar. 

Efter den nya beredningen lämnades generalplaneförslaget till stadsmiljönämnden för be-
handling 7.12.2021. Nämnden fattade beslut om generalplanen 14.12.2021 § 492. Stads-
styrelsen beslutade 20.12.2021 § 582 att förslaget till generalplan, daterat 24.11.2021, 
godkänns med ändringar och att generalplaneförslaget läggs fram till offentligt påseende 
för framförande av anmärkningar i januari 2022. 

Ändringar till kartbeteckningarna: 

• Renparken, västra delen av Fogdeparken samt den byggda daghemsfastigheten och 

småhuskvarteret anvisas som områden för service och boende (PA). 

• Beteckningen för TP-5-området i närheten av hamnen ändras till ett område för service 

och boende (PA).  

• En del av kvalitetskorridorerna för kollektivtrafiken ändras till reserveringar för kvali-

tetskorridorer för kollektivtrafiken. 

• Ändhållplatsen i kvalitetskorridoren för kollektivtrafiken i Kråkkärret anvisas ett alter-

nativt läge. 

Ändringar till planbestämmelserna: 

• Den allmänna bestämmelsen på karta 1, Högt byggande ska placeras utanför rutnäts-

planens område till sådana platser som är motiverade med tanke på stadsbilden och 

stadsstrukturen med iakttagande av principerna i utredningen om högt byggande i Åbo 

stryks.  

• Meningen Byggnadshöjden ska anpassas till byggnadshöjderna i omgivningen i den 

allmänna bestämmelsen för C- och Cy-områden för centrumfunktioner stryks. 

• Meningen Kompletterande byggande genomförs med iakttagande av principerna i ut-

redningen Möjligheter för kompletterande byggande i centrala Åbo i den allmänna be-

stämmelsen för C-, Cy- och C-3-områden för centrumfunktioner stryks.  

• Den allmänna bestämmelsen för C-, Cy- och C-3-områden för centrumfunktioner kom-

pletteras med följande tillägg, med understrykning: Dessa genomföranden ska stödja 

stenfotshandeln och dess verksamhetsmöjligheter genom att de första våningarna i 

byggnader som gränsar till gator och andra allmänna områden, utgående från en se-

parat bedömning, reserveras för affärer och service 

• Beteckningen Reservering för kvalitetskorridor för kollektivtrafik tillfogas bestämmel-

sen Reservering för kollektivtrafikrutt med hög servicenivå. Beteckningen anvisar det 

långsiktiga målet för spårvägsnätet. Gatan utvecklas särskilt genom att förbättra kol-

lektivtrafikens kvalitet och hållplatsernas nåbarhet. 

• Från bestämmelsen Värdefull byggnad eller helhet av byggd miljö stryks meningen 

Värdefulla byggnader får inte rivas. Meningen stryks inte från objekt som ska bevaras 

med stöd av lagen om skyddande av byggnadsarvet/byggnadsskyddslagen, kyrkola-

gen och/eller förordningen om skydd för staten tillhöriga byggnader 480/85 eller detalj-

planen.  

Förslaget till generalplan var offentligt framlagt 31.1–23.3.2022. Samtidigt begärdes komplet-

teringar till utlåtandena av grannkommunerna, NTM-centralen, Egentliga Finlands förbund och 

Åbo museicentral. Utlåtandena, anmärkningarna och åsikterna som inlämnats om förslaget till 
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generalplan samt svaren på dem har sammanställts till rapporten Yleiskaava 2029: Lausun-

not, muistutukset, mielipiteet ja vastineet (Ung. Generalplan 2029: utlåtanden, anmärkningar, 

åsikter och svar). I rapporten tas upp ändringar som gjorts på basis av ställningstagandena. 

• Yleiskaava 2029: Lausunnot, muistutukset, mielipiteet ja vastineet (Ung. Generalplan 2029: 

Utlåtanden, anmärkningar, åsikter och svar) (rapport 2022). 

Angående förslaget till generalplan ordnades ett möte för allmänheten 7.3.2022. Mötet ordna-

des på webben som ett Teams Live Event-evenemang. Avsikten med mötet var att presentera 

förslaget till Generalplan 2029 medan det var offentligt framlagt 31.1–23.3.2022. Först be-

handlades generalplanens centrala innehåll, varefter tid hade reserverats för publikens frågor. 

Publiken kunde ställa frågor och kommentera skriftligt via chatten. Frågorna och stadens svar 

på dessa frågor har sammanställts till en promemoria. I evenemanget deltog cirka 60 stads-

bor. 

• Vastaukset 7.3.2022 pidetyn yleisötilaisuuden kysymyksiin (Ung. Svar på frågorna som ställdes 

vid mötet för allmänheten 7.3.2022) (rapport 2022). 

Det utgående från utlåtanden och anmärkningar ändrade generalplaneförslaget behandlades 

i stadsmiljönämnden första gången den 30.8.2022 § 304. Stadsmiljönämnden godkände den 

13.9.2022 § 338 svaren på anmärkningarna och beslöt att föreslå för stadsstyrelsen att det 

24.11.2021 daterade, 20.12.2021 ändrade (SS § 582) och 1.8.2022 ändrade (utlåtanden och 

anmärkningar) generalplaneförslaget sätts ut på nytt till allmänt påseende med den förändring 

som gjorts på Kuppis koloniträdgårdsområde. 

Efter behandlingen i stadsmiljönämnden uppkom ett behov att ändra på ännu två planbeteck-

ningar innan generalplaneförslaget sätts ut på nytt till allmänt påseende. Ändringsbehovet 

gällde Juhana Herttuan koulu och P-områdesmärkningen i korsningen av Tammerfors riks-

vägs och Vahtovägen. 

Stadsstyrelsen beslöt den 22.9.2022 § 399 att returnera planen till stadsmiljönämnden så att 

nämnden kan ta ställning till de ändringsbehov som uppkommit efter nämndens tidigare be-

handling. 

Stadsmiljönämnden beslöt den 4.10.2022 § 367 att föreslå för stadsstyrelsen, att general-

planeförslaget sätts ut på nytt till allmänt påseende med nämndens den 13.9.2022 § 338 fö-

reslagna ändringar samt med de två tidigare nämnda, nya ändringarna. 

Stadsstyrelsen beslöt den 11.10.2022 § 419, att det 24.11.2021 daterade, 20.12.2021 änd-

rade (SS § 582) och 1.8.2022 ändrade (utlåtanden och anmärkningar) generalplaneförslaget 

godkänns med nämnda ändringar och sätts ut  på nytt till allmänt påseende. 

Ändringar i planebeteckningarna: 

• C-3-beteckningen tas bort från Kuppis koloniträdgårdsområde och ersätts med beteck-

ningen Område för koloniträdgård / rekreationsområde (RP/V), vars innehåll är:  

Området är reserverat för koloniträdgårds- och rekreationsanvändning. På området 

kan utgående från en noggrannare plan förverkligas byggnader och konstruktioner 

som befrämjar koloniträdgårds- eller rekreationsverksamhet. 

I samband med projekt som innefattar området ska eftersträvas att öka områdets funkt-

ionalitet, öppenhet och allmän rekreation, samtidigt som förutsättningarna för koloni-

trädgårdsverksamhetens fortsättning ska tryggas. Vid planeringen och användningen 

av området ska särskilt beaktas koloniträdgårdsområdets kulturhistoriska, landskaps-

mässiga och trädgårdskonstnärliga värden. 

https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/yleiskaava_2029_lausunnot_muistutukset_mielipiteet_ja_vastineet_1.8.2022.pdf
https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/yleiskaava_2029_-_vastaukset_7.3.2022_pidetyn_yleisotilaisuuden_kysymyksiin.pdf
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• Värdefull byggnad eller helhet av byggd miljö-beteckningen tas bort från Juhana hert-

tuan koulu. 

• P-områdesmärkningen i korsningen av Tammerfors riksvägs och Vahtovägen ändras 

till bostadsområde som kompletteras (A) för att motsvara områdets kommande mar-

kanvändning. 

Generalplaneförslaget var till påseende 31.10.–29.11.2022. De utlåtanden, anmärkningar och 

åsikter som kom in angående generalplaneförslaget samt svaren på dessa har sammanställts 

till en rapport Yleiskaava 2029: Lausunnot, muistutukset, mielipiteet ja vastineet (Ung. Gene-

ralplan 2029: Utlåtanden, anmärkningar, åsikter och svar). I rapporten har redogjorts för änd-

ringar gjorda utgående från den respons som kommit in. 

• Yleiskaava 2029: Lausunnot, muistutukset, mielipiteet ja vastineet (Ung. Generalplan 2029: 

Utlåtanden, anmärkningar, åsikter och svar) (rapport 2023). 

https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/yleiskaava_2029_lausunnot_muistutukset_mielipiteet_ja_vastineet_13.1.2023.pdf
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FÖRSLAG TILL GENERALPLAN 

Generalplaneförslaget består av åtta kartor och planbeskrivningar. Alla kartor godkänns med 

rättsverkningar. Plankartorna presenteras både som digitala kartor och kartor i PDF-format. I 

utlåtandeskedet fanns endast digitala plankartor. De digitala kartorna finns i Åboregionens 

karttjänst på adressen https://opaskartta.turku.fi/ims/, där varje plankarta och bakgrundskarta 

visas som sitt eget lager på fliken Planläggning. Stadens centrumområde på en mer exakt 

nivå, i skala 1:10 000, på varje PDF-karta. I övrigt är kartornas skala 1:40 000.   

Generalplan 2029 består av följande kartor: 

Karta 1 Samhällsstruktur 

Karta 2 Boende 

Karta 3 Tjänster och näringar 

Karta 4 Trafik 

Karta 5 Hållbar hantering av vatten 

Karta 6 Samhällsteknik 

Karta 7 Grönmiljö, landskap och fornlämningar 

Karta 8 Värdefulla objekt i den bebyggda miljön  

Områdesreserveringarna A och TP-3 på kartorna 2 och 3 har delats in i områden som ska 

genomföras före respektive efter målåret 2029. På karta 4 Trafik visas de befintliga objekten i 

svart och utvecklingsobjekten i vinrött. På kartorna 1, 2 och 3 har dessa inte skilts åt, utan allt 

visas i svart. Dessutom visas inte på kartorna 1, 2 och 3 alla beteckningar som rör trafiken. 

Beteckningar i delgeneralplanernas områden 

Generalplan 2029 ersätter Generalplan 2020 i sin helhet samt delgeneralplanerna för Slotts-

staden, Övre S:t Marie-Koskennurmi och Skansen. För områden i de gällande eller anhängiga 

delgeneralplanerna för Hirvensalo, Satava-Kakskerta, Runsala och bangårdsområdet, delge-

neralplan 2035 för S:t Marie-Ilmarinen samt delgeneralplanen för flygplatsen och dess omgiv-

ning anvisas preciserande, det vill säga styrande beteckningar, samt informativa beteck-

ningar som inte preciserar delgeneralplanen. 

Gränser och planbeteckning för gällande / anhängig delgeneralplan 

För området finns en gällande delgeneralplan (68/1991, 25/2005, 13/2007) eller 

en anhängig delgeneralplan (4/2007, 14/2007, 10/2013). Beteckningarna på ge-

neralplaneområdena är styrande, ifall det i planebeteckningen inte nämns att de 

är enbart informativa. 

Styrande beteckningar preciserar delgeneralplanen och ersätter för områdesreserveringsbe-

teckningarnas del de nuvarande delgeneralplanbeteckningarna. Styrande beteckningar är an-

vända på Bangårdsområdets och Ruissalos delgeneralplanområden. 

Det finns behov att ändra Bangårdsområdets delgeneralplan genom att markera område för 

centrumfunktioner (C och Cy) på järnvägsområdet. De styrande, överlappande beteckning-

arna preciserar delgeneralplanen bl a angående behandlingen av dagvatten.  

https://opaskartta.turku.fi/ims/
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På Ruissalo delgeneralplansområde har markerats åtskilliga styrande beteckningar. Delgene-

ralplanen har kommit i kraft år 1999, och det finns skäl att göra preciseringar bl a vad gäller 

beteckningarna gällande olika värdefulla områden och -objekt. 

Följande planbeteckningar i delgeneralplanernas områden är styrande: 

• planbeteckningarna C och Cy (kartorna 1, 2 och 3) i delgeneralplanområdet för Ban-

gårdsområdet 

• utredningsområdet för TFÄ-rangeringsbangård (kartorna 1, 4 och 6) i delgeneralplan-

området för Bangårdsområdet 

• åtgärdsområdena för hantering av dagvatten (karta 5) i delgeneralplanområdet för 

delgeneralplanen för Bangårdsområdet 

• området med risk för dagvattenöversvämning (karta 5) i delgeneralplanområdet för 

Bangårdsområdet 

• områdena med risk för havsöversvämning (karta 5) i delgeneralplanområdet för Run-

sala  

• område med bergsresurser som senare kan tas i bruk för parkering eller något annat 

ändamål (karta 6) i delgeneralplanområdet för Bangårdsområdet 

• skyddszon sv-1 (karta 6) i delgeneralplanområdet för Runsala 

• skjutbanans bullerområde (60 dB) me-2 (karta 6) i delgeneralplanområdet för Run-

sala 

• nationellt värdefullt landskapsområde (karta 7) i delgeneralplanområdet för Runsala 

• nationalstadspark (karta 7) i delgeneralplanområdet för Runsala 

• värdefulla objekt i den bebyggda miljön (karta 8) i delgeneralplansområdena för Ban-

gårdsområdet och Runsala 

De informativa beteckningarna preciserar inte delgeneralplanerna. Informativa beteckningar 

har använts bl a för att vida beteckningar, såsom flygbullerzoner och flygplans landningszoner 

ska uppfattas i sin helhet. Också dikesbäddar som ska bevaras, åtgärdsområden nödvändiga 

för behandling av dagvatten och ekologiska korridorer är exempel på beteckningar, vars ut-

sträckning in på delgeneralplanernas områden har ansetts nödvändiga att visa. Beteckning-

arna ger tilläggsinformation, som annars inte skulle fås från t ex grundkartan.  

Informativa beteckningar i delgeneralplanernas områden är: 

• förtätningszon för en hållbar stadsstruktur (kartorna 1 och 2)  

• zon för produktionsverksamhet och logistik (kartorna 1 och 3)  

• åtgärdsområden för hantering av dagvatten (karta 5) i delgeneralplansområdet för 

Flygplatsens och dess omgivnings 

• dikesfåra som är viktig med tanke på dagvatten (karta 5)  

• område med risk för dagvattenöversvämning (karta 5) i delgeneralplansområdet för 

Flygplatsens och dess omgivnings 

• grundvattenområde (karta 5)  

• konsultationszoner för kemikalieanläggningar (karta 6)  

• flygbullerzon (karta 6)  

• landningszon för flygplan (karta 6) 

• behov av friluftsled (karta 7) 

• områden som hör till nätverket Natura 2000 (karta 7)  

• områden som är särskilt viktigt med tanke på naturens mångfald (karta 7) 

• ekologiska korridorer som ska bevaras, förstärkas eller som är nya (karta 7)  

• nationalstadspark (karta 7) i delgeneralplansområdet för Hirvensalo 

• centrala vyer vid historiska landmärken (karta 7) 



 

67 
 

Samhällsstruktur (karta 1) 

På kartan Samhällsstruktur visas en övergripande bild av markanvändningen samt beteck-

ningarna för de strategiska utvecklingsmålen, vilka är förtätningszon för en hållbar stadsstruk-

tur, zon för produktionsverksamhet och logistik samt beteckningen innovations- och kompe-

tenskluster. De allmänna bestämmelserna, beteckningarna för de strategiska utvecklingsmå-

len samt beteckningarna för centrum och undercentrum beskrivs närmare nedan. Övriga plan-

beteckningar för samhällsstrukturen presenteras på de övriga kartorna i beskrivningen.  

Planbeteckningar 

Beteckningar som anger strategiska utvecklingsmål 

Beteckningarna som anger strategiska utvecklingsmål anvisar de områden som är viktigast 

med tanke på trafiken, servicen och näringsstrukturen och dit stadens tillväxt i första hand 

styrs. Utvecklingen av dessa områden stödjer bäst stadens strategiska mål för hållbar tillväxt.  

Förtätningszon för en hållbar stadsstruktur 

Primärt område för utveckling av markanvändningen. Det kompletterande byg-

gandet styrs till en zon som binds ihop av olika centrum, tätbebodda områden, 

hållbar trafik och närservice. Områdets samhällsstruktur görs tätare och dess 

exploateringsgrad höjs. Utvecklingen av området ska stöda förbättrandet av 

gång-, cykel- och kollektivtrafikrutter och främja tillgången till och tryggandet av 

tjänster. I zonen ska fästas särskild uppmärksamhet vid stadsgrönska och han-

teringen av dagvatten. Områdena ska byggas gröneffektivt dvs. så att det finns 

mycket växtlighet och dränerande beläggningar i förhållande till den bebyggda 

arealen. Beteckningen är informativ på Hirvensalo delgeneralplansområde. 

Enligt utvecklingsscenariot Tillväxtkorridorer ska det kompletterande byggandet styras till för-

tätningszonen för en hållbar stadsstruktur som sträcker sig i form av en ring på cirka tre kilo-

meters radie från kärncentrum och fortsätter därifrån längs med kollektivtrafikskorridorerna. 

Längs med korridorerna finns de viktigaste undercentrumen Västra centrum, Runosbacken, 

Kråkkärret och Skansen. I Hirvensalo sträcker sig zonen till de norra delarna av Färjstranden 

och till området runt den kommande Uittamobron. Stadens strategiska mål är att 85 % av 

våningsytan för boende i detaljplanerna ska placeras i förtätningszonen för en hållbar stads-

struktur. Bakgrunden till zonen har redogjorts nogrannare för i kapitlet Utgångspunkter och 

planeringssituation. 

Zon för produktionsverksamhet och logistik  

Internationellt, nationellt och regionalt betydande område för produktionsverk-

samhet och logistik. I planeringen av området ska en samordning av markan-

vändningen och ett hållbart trafiksystem främjas samt en mångsidig tillgänglighet 

och smidig trafik säkerställas. Beteckningen är informativ på Flygplatsens och 

dess omgivnings delgeneralplansområde. 

Beteckningen anvisar produktions- och logistikbetonade arbetsplatsområden som är nära 

bundna till tätorterna och vars förutsättningar för verksamhet och utveckling i den allt tätare 

stadsstrukturen måste beaktas och tryggas. 

Flygplatsens område byggs i huvudsak avhängigt av olika funktioner inom logistik och pro-

duktion. I företagsområdena vid Åbo ringväg placeras utöver industrifunktioner även affärslo-

kaler. Längs med Åbo ringväg finns också utrymmesreserveringar för utrymmeskrävande han-

del. 
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I Pansio-Perno och Artukais finns betydande arbetsplatsområden och stora samlingslokaler. 

I den omedelbara närheten av Meyer Turkus varv planeras ett produktions- och innovations-

kluster för marinindustrin och den tillverkande industrin som heter Blue Industry Park. I när-

heten av Pansio hamn finns också ett stort antal anläggningar som hanterar kemikalier och 

som är under Säkerhets- och kemikalieverkets tillsyn. 

Beteckningen zon för produktionsverksamhet och logistik har i förslagsfasen inskränkts gäl-

lande Koivuluoto i Pansio. 

 Innovations- och kompetenskluster 

Åbo Vetenskapspark. Mångsidigt tillväxtcentrum för kompetens och högteknolo-

giska arbetsplatser. I området kan placeras t.ex. undervisningsverksamhet, 

forskningsanstalter, företagsverksamhet, tjänster för hälsa och välbefinnande, 

boende samt annan verksamhet som väsentligt anknyter till innovationsklustret. 

Detaljplaneringen ska främja bildandet av en god stadsbild och trivsam miljö.  

Områdets anknytning till stadsstrukturen ska främjas genom att utveckla smidiga 

gång-, cykel- och kollektivtrafikförbindelser till centrumtjänsterna och närrekre-

ationsområden. 

Blue Industry Park. Den tillverkande marin- och teknologiindustrins produktions-

, service- och innovationskluster. I området placeras kontors-, produktions- och 

lagerlokaler. I området eftersträvas en blandad struktur, där en tomt kan inne-

hålla flera olika funktioner, såsom tjänster och produktionslokaler. I området kan 

också placeras inkvarteringsverksamhet och hamnfunktioner. 

Vid utvecklingen av området ska dess tillgänglighet och logistiska funktion tryg-

gas med alla trafikformer såväl till lands som till sjöss. Vid utvecklingen av om-

rådet ska områdets tillgänglighet säkerställas med hjälp av högklassiga cykel- 

och kollektivtrafikförbindelser.  

Åbo Vetenskapspark och Blue Industry Park (BIP) anvisas med beteckningen innovations- 
och kompetenskluster. 

Åbo Vetenskapsparks område håller på att ändras till ett bostads- och arbetsplatsområde med 

blandade funktioner och service. Området är ett av de viktigaste utvecklingsobjekten för hela 

regionen, där man skapar möjligheter att kombinera undervisning, forskning, företagsverk-

samhet och boende. Målet är en blandad centrumliknande stadsstruktur. Den mer detaljerade 

markanvändningen i Åbo Vetenskapsparks område grundar sig på områdets utvecklingsplan. 

I kapitlet Utgångspunkter och planeringsläge, Spetsprojekt berättas noggrannare om utveckl-

ingsplanen. Innovations- och kompetenskluster-beteckningen har i förslagsskedet expande-

rats till att omfatta även högskolornas campusområden. 

Målet för Blue Industry Park är att bygga ett i europeisk skala ledande produktions- och inno-

vationskluster för marinindustrin och den tillverkande industrin. Dess uppgift är att tillgodose 

tillväxtbehoven inom marinindustrin och den tillverkande teknologiindustrin i Åboregionen och 

att främja branschens framtida konkurrenskraft. Beteckningen innovations- och kompetens-

kluster har i förslagsfasen inskränkts gällande Koivuluoto i Pansio. 

Beteckningar i centrum 

Ett levande och trivsamt centrum är viktigt för kommersen, kulturen, turismen och stadens 

dragningskraft. Målet är att skapa en bra stadsmiljö för alla grupper som använder centrum 

samt erbjuda nya alternativ för boende. Centrumvisionen 2050 som publicerades 2017 styr 
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den framtida utvecklingen av centrumområdet. I visionen utvidgas det kommersiella centrumet 

från Salutorgets omgivning mot åstranden och hamnen. 

Under beredningen av generalplanen har man gjort utredningar om trafiken i centrum, stads-

bilden och möjligheterna till kompletterande byggande. Dessa utredningar beskrivs närmare i 

kapitlet Utredningar om centrumområdet. I kapitlet Delområdena i centrum beskrivs särdragen 

i och kompletteringen av de olika delarna av centrumområdet. 

Allmänna bestämmelser som gäller områdena för centrumfunktioner C och 

Cy 

I området för centrumfunktioner utgår utvecklingen från en blandad stadsstruktur 

där såväl kvarter som byggnader möjliggör en sammanslagning av olika funkt-

ioner. I området ska gång- och cykeltrafikens roll samt kontinuerliga nätverk 

främjas. 

Dessa genomföranden ska stöda butiker i gatuplan och dess verksamhetsmöj-

ligheter genom att de första våningarna i byggnaderna som gränsar till gator och 

andra allmänna områden reserveras utgående från separat bedömning för af-

färs- och servicebruk. 

I samband med kompletteringsbyggande ska uppmärksamhet fästas vid trivseln 

i vistelseutrymmena. 

När detaljplanen ändras ska minst hela kvarteret tas upp till granskning. Byg-

gandet på tomterna styrs så att de skadliga konsekvenserna på trädbeståndet 

blir så små som möjligt. Den eventuella förlusten av grönska ska kompenseras 

genom att plantera träd på andra delar av tomten eller på allmänna områden.  

Område för centrumfunktioner 

Området reserveras för centrumfunktioner som betjänar Åbo stadsområde. De 

huvudsakliga funktionerna i området är centrumaktigt boende, offentliga och pri-

vata tjänster, förvaltning och arbetsplatsfunktioner som lämpar sig för centrum 

och inte orsakar olägenheter för miljön. 

Obelagd mark ska bevaras på de tomter där sådan ännu finns. Det rekommen-

deras att minst 20 % av dessa tomters areal bevaras som obebyggda gårdsom-

råden. 

Hela Åbo centrum, som fungerar som centrum för hela stadsregionen, anges i generalplanen 

som ett område för centrumfunktioner. Området för centrumfunktioner sträcker sig i söder till 

Stålarmsgatan och Österlånggatan. Även K-Citymarket i Kuppis anges som område för cent-

rumfunktioner. I öst sträcker sig området för centrumfunktioner till Lemminkäinengatans om-

givning och industriområdet i Österås som förnyas. Järnvägen avgränsar området för cent-

rumfunktioner från Tavastbron till Aningaisbron. 

I väst sträcker sig området för centrumfunktioner till Slottsstadens utvecklingsområde. En del 

av det nuvarande terminalområdet i närheten av Åbo slott anvisas för centrumfunktioner. Om-

rådet för centrumfunktioner har utvidgats till det nuvarande området för hamnfunktioner (LS). 

Detta gör det möjligt att utveckla hamnområdet. Förbättringen av verksamhetsförutsättning-

arna för passagerar- och frakttrafiken i Åbo hamn samt utvecklingen av trafikarrangemangen 

undersöks i de nuvarande passagerarterminalernas område i Kanavaniemi. För att genomföra 

projektet har man inlett en detaljplaneändring för området, som går under namnet Ferry Ter-

minal Turku. Målet är att möjliggöra en ny samterminal för passagerartrafiken. Samtidigt öpp-

nar sig betydande stadsutvecklingsmöjligheter i slottets omgivning och vid Aura ås mynning. 
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Om slottets omgivning och västra stranden av Aura ås mynning ordnades i början av 2020 en 

internationell idétävling och tävlingsresultaten offentliggjordes i oktober 2020. Målet med täv-

lingen var att hitta en helhetsidé och mångsidiga utvecklingsalternativ för ett historiskt och 

kulturellt betydelsefullt område och göra det möjligt för stadsinvånarna att få tillträde till strand-

områden som nu används av hamntrafiken. Åbo slott, Forum Marinum och Museet för historia 

och framtid, som kommer att placeras i området i framtiden, spelar en central roll i utvecklingen 

av området. Utgångspunkten för museets placering är det vinnande förslaget i idétävlingen för 

Slottsudden. 

I planområdet Bangården har järnvägstrafikområdet (LR) ändrats till område för centrumfunkt-

ioner för att möjliggöra ett mångsidigt upplevelse- och evenemangskluster. 

I det 1.8.2022 daterade planförslaget var både Kuppis Citymarkets och Kuppis koloniträdgårds 

områden utmärkta med beteckningen C-3 Område för centrumfunktioner. För dessa områden 

har planbeteckningarna ändrats för att svara mot stadsstyrelsens beslut 11.10.2022 § 419). 

K-Citymarket är utmärkt med beteckningen C Område för centrumfunktioner och koloniträd-

gården med RP/V Område för koloniträdgård / rekreationsområde. 

 

Centrum – Åbo Vetenskapspark 

Området reserveras för centrumfunktioner som betjänar Åbo stadsområde. De 

huvudsakliga funktionerna i området är offentliga och privata tjänster, förvaltning 

och arbetsplatsfunktioner som lämpar sig för centrum och inte orsakar olägen-

heter för miljön samt centrumaktigt boende. 

Av fasaden vid gatan ska minst 50 % bestå av utrymmen med skyltfönsteryta 

som lämpar sig som affärslokaler. 

Gångförbindelser genom kvarteren som omger salutorget ska öppnas i mån av 

möjlighet. 

Åtgärderna för utveckling av kärncentrum bör i synnerhet stärka verksamhetsförutsättningarna 

för arbetsplatsfunktionerna i syfte att trygga centrumets livskraft. I området för centrumfunkt-

ioner anvisas kärncentrumet (Cy) separat som en koncentration av handel, service och ar-

betsplatsfunktioner. Området avgränsas av Skolgatan, Aura å, Aningaisgatan och bangården. 

Vid Tavastgatan, som är en förlängning av huvudcentrumet, anvisas ett område för kärncent-

rumfunktioner med samma Cy-beteckning. Områdesavgränsningen fortsätter till planerings-

området för Österås däck och anvisar ett framtida centrumaktigt område där arbetsplatsfunkt-

ionerna spelar en viktig roll. Detta gör det möjligt att genomföra utvecklingsplanen för spets-

projektet Turun Tiedepuisto (ung. Åbo Vetenskapspark).  

Undercentrum 

Undercentrumen delas i generalplanen in i områdescentrum och lokalcentrum. En spårvägs-

linje har planerats i anslutning till både områdes- och lokalcentrumen. 

Områdescentrum 

Områdescentrumen utvecklas som lätt nåbara och mångsidiga enheter som till-

handahåller arbetsplatser, tjänster, boende och fritidsverksamhet. Områdena re-

serveras för centrumfunktioner som betjänar flera storområden, såsom affärer, 

offentliga och privata tjänster, förvaltning, centrumaktigt boende och arbetsplats-



 

71 
 

funktioner som inte orsakar olägenheter för miljön. Vid den noggrannare plane-

ringen ska säkerställas att servicenivån för gång- och cykeltrafiken och kollek-

tivtrafiken hålls hög och förbindelserna smidiga. 

I området får placeras stora detaljhandelsenheter av regional betydelse.  

Som områdescentrum anvisas i generalplanen Västra centrum och Skansen. Områdescent-

rumet Skansen vid Helsingfors riksväg omfattar det nuvarande köpcentret Skanssi samt 

västra sidan av Skansgatan. Tillsammans med området för utrymmeskrävande handel i 

Biodalen bildar den en motpart till området Mylly-Kungsbäcken i Reso. Jämfört med den gäl-

lande delgeneralplanen för Skansen har områdescentrumet utvidgats till västra sidan av 

Skansgatan. Genom utvidgningen tryggas eventuella framtida behov av tilläggsutrymme för 

servicen. I stadsdelen Skansen pågår utveckling av området till ett smart och hållbart bostads-

område för över 6 000 invånare före 2035. 

Västra centrums område vid Satakuntavägen har före byggandet av Mylly i Reso varit region-

ens största handelskoncentration utanför centrum. Idag har Västra centrum upp till 75 000 km2 

våningsyta för handel, vilket motsvarar den nuvarande storleken på Skansen-Biodalen. Västra 

centrums område kommer i framtiden att omvandlas från det nuvarande bildominerade kom-

mersiella centrumet till ett stadsaktigt mångsidigt och blandat område för arbetsplatser, ser-

vice och boende. Visioner om områdets framtid har lagts fram i specifikationen av utrednings-

planen för spårvägen. Enligt markanvändningsvisionen skulle cirka 4 000 nya invånare kunna 

flytta till området före 2050. Om området inte utvecklas finns det risk för att handeln på stads-

regionens västra sida koncentreras i allt högre grad till Mylly på bekostnad av Västra centrum 

(Realprojekti Oy 2018). 

Lokalcentrum 

Området reserveras i första hand för centrumfunktioner som betjänar storområ-

dets invånare, såsom affärer, offentliga och privata tjänster, förvaltning, centru-

maktigt boende och arbetsplatsfunktioner som inte orsakar olägenheter för mil-

jön. Vid den noggrannare planeringen ska säkerställas att servicenivån för gång- 

och cykeltrafiken och kollektivtrafiken hålls hög och förbindelserna smidiga.  

Lokalcentrumens tjänster och funktioner betjänar i huvudsak bosättningen i när-

området. Områdets kommersiella funktioner får inte växa så att de får en reg-

ional betydelse. 

Som lokalcentrum anvisas Runosbacken och Kråkkärret. Kråkkärrets lokalcentrum ligger vid 

Littoisvägen. Kråkkärret som byggdes i skiftet mellan 1970–80-talen och har cirka 8 800 invå-

nare är Åbos största och Finlands mest mångkulturella förort. De offentliga och kommersiella 

tjänsterna ligger i ett affärscentrum som öppnades 1981 och på en axel som korsar området i 

syd-nordlig riktning. Serviceutbudet är mångsidigt och tjänsterna är lättillgängliga både till fots 

och med cykel. 

Visioner om utvecklingen av Kråkkärret har lagts fram i utredningsplanen för spårvägen, där 

man har bedömt områdets potential för kompletteringsbyggande. Enligt utredningen finns det 

i synnerhet i affärscentralens omgivning platser med potential för kompletteringsbyggande. 

Genom att placera kompletteringsbyggande på Littoisvägen skulle man kunna utveckla områ-

dets attraktivitet och stadslika karaktär. Utvecklingen av Kråkkärret är starkt sammanknuten 

med spårvägslösningen. 

Jämfört med Generalplan 2020 har Kråkkärrets lokalcentrum utvidgats norrut för att beakta 

servicen där samt spårvägens ändhållplats som anvisats i utredningsplanen för spårvägen. 

Antalet hållplatser och ändhållplatsens läge avgörs i mer specifika planer. 
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Runosbackens lokalcentrum ligger vid Piparestigen, som korsar Runosbackens område. Ru-

nosbacken, som byggdes på 1970-talet och kompletterades under 1990- och 2000-talen, har 

cirka 6 900 invånare och är den näst största förorten i Åbo. I närheten av Piparestigens gång-

trafikaxel finns ett mångsidigt serviceutbud och tjänsterna är lättillgängliga för områdets be-

folkning. Enligt planen ska spårlinjen korsa områdescentrumet, vilket skulle stärka områdena 

i närheten av Piparestigen betydligt. 

År 2015 färdigställdes en utredningsplan för Runosbacken, där man undersökte områdets 

struktur, trafikens smidighet och ändringsbehov, förutsättningarna för upprätthållande av ser-

vicenätet och dess utvecklingsmöjligheter, till- och kompletteringsbyggande och principbeslut 

i anslutning till detta samt områdets grönområden. Enligt utredningsplanen har området stor 

potential för kompletteringsbyggande. Genom kompletteringsbyggande kan man för viss del 

trygga bevarandet av servicen i området genom att stärka områdets invånarantal. 
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Boende (karta 2) 

I enlighet med stadsstrategin Turku 2029 (ung. Åbo 2029) riktas stadens tillväxt och komplet-

teringsbyggandet till centrum och närliggande förnyelseområden längs med kollektivtrafikens 

utvecklingskorridorer. Stadsstrukturens tyngdpunkt utvidgas mot havet. Stadsstrukturen för-

enhetligas på ett mångsidigt sätt för att tillgodose boenderelaterade önskemål samt näringsli-

vets behov, med fokus på stadsmiljöns kvalitet. Attraktionskraften stärks av den värdefulla och 

mångsidiga naturmiljön samt av den historiska bebyggda miljön i Finlands äldsta stad. Välfär-

den i området främjas genom att öka delaktiggörande planering och utnyttja bostadsområde-

nas särdrag. 

På kartan Boende presenteras placeringen av bostadsbyggandet enligt generalplanens in-

vånarmål. Närmare information om dimensioneringsgrunderna finns i kapitlet Utgångspunkter 

och planeringssituation. I generalplanen placeras nytt boende mestadels till zonen för en håll-

bar stadsstruktur. Centrumområdet som utvidgas samt områdena längs utvecklingskorrido-

rerna för kollektivtrafiken är prioriterade områden. Generalplanen erbjuder möjligheter för bo-

ende i olika miljöer i närheten av såväl havet som ån och kulturmiljöerna. Havsnära förnyel-

seområden finns i Slottsstaden och Rönnudden. 

I bostadsproduktionen är målet en demografiskt och socioekonomiskt hållbar invånarstruktur 

i stadsstrukturen. Målet är att de socioekonomiska skillnaderna mellan områdena ska minska 

jämfört med idag. Man strävar efter att förebygga segregation genom att öka mångfalden av 

finansierings- och besittningsformer samt bostadstyper både i nya områden och i synnerhet i 

sådana gamla områden där bostadsbeståndet är mycket ensidigt. I områden som domineras 

av ägarbostäder strävar man efter att öka ARA-produktionen och i områden som domineras 

av hyresbostäder den fritt finansierade bostadsproduktionen.  

I generalplanen anvisas områdena för boende med beteckningen bostadsområde (A). Inom 

områdesreserveringarna med beteckningen A har man inte gjort någon åtskillnad mellan till 

exempel höghusdominerade eller småhusdominerade områden. På detta sätt strävar man ef-

ter att möjliggöra en mångsidig utveckling av bostadsområdena. I enlighet med generalpla-

nens mål strävar man efter att erbjuda olika boendeformer i olika områden och öka mångsidig-

heten i bostadsområdena.  Särskilt i förorterna strävar man efter att möjliggöra andra boen-

deformer i anslutning till det ensidiga höghusbyggandet. 

Genom ett mångsidigt utbud strävar man efter att förbättra möjligheterna att ha kvar sin be-

kanta boendemiljö när livssituationen förändras. Om till exempel utrymmesbehovet ökar ska 

invånaren ha möjlighet att hitta en bostad nära hemmet utan att byta bostadsområde, eller när 

underhållet av egnahemshuset blir för tungt, möjlighet att flytta till ett flervåningshus eller vid 

behov till ett servicehus. På så sätt kan invånarna bo kvar i sin bekanta boendemiljö i olika 

livsskeden. 

Nya bostäder placeras förutom till områden med bostadsområdesreserveringar (A) även till 

områden för centrumfunktioner (C, Cy), undercentrum (C-1, C-2) samt områden för service 

och boende (PA). Närmare information om områdena för service och boende finns i beskriv-

ningen av kartan Tjänster och näringar, om områdena för centrumfunktioner och undercent-

rum i beskrivningen av kartan Samhällsstruktur och om kompletteringsbyggandet i centrum i 

kapitlet Delområdena i centrum. Områden utanför centrum som är nya eller ändras väsentligt 

och de viktigaste områdena för kompletteringsbyggande beskrivs närmare i avsnittet Områ-

den som förändras. 

Förklaringarna till beteckningar som rör trafiken på kartan Boende finns i anslutning till be-

skrivningen av kartan Trafik. Beteckningarna på kartan Boende har inte delats in i befintliga 
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områden, nya områden och utvecklingsområden. Förtätningszonen för en hållbar stadsstruk-

tur beskrivs i anslutning till kartan Samhällsstruktur. T/PA-beteckningen är beskriven i sam-

band med kartan Tjänster och näringar. 

Planbeteckningar 

Bostadsområden 

Allmän bestämmelse som gäller bostadsområden (A, A-1) 

I områdesreserveringen ingår bostadskvarter, gator och närparker. Vid detaljpla-

neringen ska tillräckligt med utrymme anvisas i området för offentliga och privata 

tjänster som är nödvändiga för boendet. På området får också placeras sådana 

småskaliga arbetsutrymmen som inte föranleder buller, tung trafik, luftförore-

ningar eller med dessa jämförbara miljöstörningar. 

Färdigt bostadsområde 

I området kan genomföras ändringar som beaktar dess särdrag. 

Bostadsområde som kompletteras 

Område som lämpar sig för kompletteringsbyggande och vars karaktär inte ska 

ändras. Beteckningen anger också områden som byggs eller är halvfärdiga.  

Bostadsområde som är nytt eller som ändras väsentligt 

Område vars användningssyfte ändras eller vars markanvändning effektiviseras 

väsentligt. 

Bostadsområde som är nytt eller som ändras väsentligt (efter 2029) 

Område vars användningssyfte ändras eller vars markanvändning effektiviseras 

väsentligt efter 2029. 

Utvidgningsriktning för bebyggelsen efter 2029 

 

På kartan över boendet visas de färdiga bostadsområdena och de bostadsområden som änd-

ras före 2029. De sist nämnda är indelade i bostadsområden som kompletteras, som är nya 

eller som ändras väsentligt. 

Största delen av de nuvarande bostadsområdena i Åbo har klassificerats som färdiga bostads-

områden. Detta är områden för vilka man inte planerar planprojekt som förändrar nuläget och 

som kommer att bevara sin nuvarande karaktär. Med beteckningen anvisas både områden 

med flervåningshus och områden med småhus. 

Beteckningen för ett färdigt bostadsområde har förkortats. Ändringen i planbeteckningen möj-

liggör kompletterande av området med hänsyn till områdets specifika egenskaper genom mer 

detaljerad planering. Som exempel på mer detaljerad planering kan tas den i borgmästarpro-

grammet inskrivna utredningen över kompletterande byggande, vars mål är att bredda utbudet 

på egnahems-, rad- och parhustomter. 

Betydelsen av enskilda projekt i förhållande till områdets nuvarande karaktär ska övervägas i 

samband med den närmare planeringen. Färdiga bostadsområden finns till exempel i Num-

misbacken, Räntämäki och Suikkila. 
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Med beteckningen Bostadsområde som kompletteras anvisas områden där kompletterande 

byggande genomförs i anslutning till det nuvarande bostadsbeståndet. Dessa områden kan 

ha outnyttjad tomtreserv som grundar sig på gällande detaljplaner och områdena förväntas 

kompletteras till dessa delar. I områdena kan det dessutom pågå detaljplaneändringar eller 

utvecklingsprojekt i syfte att komplettera området. Byggandets omfattning eller skala ska inte 

väsentligt ändra områdenas nuvarande karaktär. Bostadsområden som kompletteras är till 

exempel Varvstranden, Hepokulta och Runosbacken. 

Med beteckningen Bostadsområde som är nytt eller som ändras väsentligt anvisas områden 

vars användningsändamål ändras till exempel från arbetsplatsfunktioner till boende eller vars 

karaktär förändras avsevärt i och med det planerade nybyggandet. I många av dessa områden 

pågår detaljplaneringen just nu eller avses inledas inom kort. Vissa områden har redan börjat 

byggas. Nya bostadsområden eller bostadsområden som ändras väsentligt är till exempel 

Rönnudden, Korois och Skansen. 

Bostadsområden som kompletteras samt bostadsområden som är nya eller ändras väsentligt 

är i huvudsak belägna i förtätningszonen för en hållbar stadsstruktur. 

Utanför förtätningszonen för en hållbar stadsstruktur i norra Åbo har nytt boende föreslagits 

till Övre S:t Marie-Koskennurmi samt till Patis tätort. I Moisio anvisas nya bostadsområden 

som kommer att byggas efter 2029. Genom att öka bosättningen i norra Åbo strävar man efter 

att trygga områdets livskraft och bevarandet av servicen samt säkerställa utbudet av småhus-

bostäder. 

Bostadsområde 

Området hör inte till de primära områdena för kompletteringsbyggande på grund 

av att det ligger i närheten av ett utredningsområde för TFÄ-rangeringsbangård. 

Bostadsområdena Pahaniemi och Storheikkilä har tillfogats beteckningen A-1 för att anvisa 

närheten till utredningsområdet för TFÄ-rangeringsbangård. I generalplaneutkastet föreslogs 

ett nytt bostadsområde i Pahaniemi som skulle byggas efter 2029. I planförslaget har detta 

slopats på grund av eventuella omorganiseringar av funktionerna på TFÄ-rangeringsbangår-

den. Beteckningen har lagts till i generalplaneförslaget som en ny beteckning. 

Byområden 

Byområde 

Området reserveras för byboende samt service- och arbetslokaler som behövs 

i området. 

I generalplanen anvisas fyra byområden (AT): tre längs Patisvägen och ett längs Paimalavä-

gen. Byområden anvisas med samma beteckning i de anhängiga delgeneralplanerna för Hir-

vensalo och Satava-Kakskerta. Som ett resultat av planlös utveckling har byområdena blivit 

glest byggda bostadsområden. Områdena avses inte detaljplaneras. Områdena kan utvidgas 

med kompletteringsbyggande som kan gälla en eller flera byggplatser (områdesvisa beslut på 

områden i behov av planering MBL 137a §). 

I Generalplan 2020 är områdena längs Patisvägen småhusdominerade bostadsområden (AP) 

som inte har detaljplanerats. I Generalplan 2020 är området längs Paimalavägen ett område 

i behov av planering. Beteckningen Område i behov av planering gäller i högst tio år, så om-

rådet i behov av planering har förfallit. 
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Tjänster och näringar (karta 3) 

Framtiden planeras i en situation där miljöer i anslutning till affärsverksamhet, logistik och 

service förändras i allt snabbare takt. Klimatförändringen, urbaniseringen, digitaliseringen och 

platsoberoendet är exempel på fenomen som formar utrymmesbehoven inom både de offent-

liga tjänsterna och näringslivet. 

En generalplan som baserar sig på tillväxtkorridorer främjar en enhetlig stadsstruktur där tjäns-

ter som kräver ett fysiskt verksamhetsställe och centrumaktiga arbetsplatser placeras i cent-

rumen och längs de viktigaste lederna som binder samman centrumen, i anslutning till bosätt-

ning. En tät stadsstruktur stöder ordnandet av effektiv kollektivtrafik samt gång- och cykeltra-

fikens attraktivitet. Industriella arbetsplatser som orsakar mycket tung trafik och eventuella 

olägenheter för miljön ligger åtskilda från bebyggelse i närheten av ringvägen, Pansio hamn 

och Perno varv. 

På kartan visas de områden för service och näringsverksamhet som är viktiga för hela staden. 

Tjänster inne i bostadsområden, såsom enskilda skolor, daghem och affärslokaler, anvisas 

inte separat. 

I beskrivningen av kartan Samhällsstruktur ges närmare information om områdena för cent-

rumfunktioner, zonen för produktionsverksamhet och logistik samt beteckningen innovations- 

och kompetenskluster. Förklaringarna till beteckningarna som rör trafiken på kartan Tjänster 

och näringar finns i anslutning till beskrivningen av kartan Trafik. Beteckningarna på kartan 

Tjänster och näringar har inte delats in i befintliga områden, nya områden och utvecklingsom-

råden. Specialområdena (E, EJ-1, EJ-2, EP) beskrivs närmare i samband med beskrivningen 

av kartan Samhällsteknik. 

Planbeteckningar 

Områden för service 

Område för service, förvaltning och handel 

Området reserveras för offentliga och privata tjänster, förvaltning och handel.  

Generalplanens områden för service, förvaltning och handel (P) är identifierade helheter med 

flera tjänster. Jämfört med Generalplan 2020 anvisas inga separata serviceområden för of-

fentliga tjänster. 

Under arbetet från utkast till förslag har en stor del av det omfattande TP-området i Artukais 

ändrats till ett P-område. Beteckningen P beskriver områdets funktioner bättre.  

Område för närservice 

 

Med objektbeteckningen område för närservice anvisas koncentrationer av servicefunktioner 

som ligger inne i bostadsområden och används dagligen. 

Område för service och boende 

Området reserveras för offentliga och privata tjänster och boende. Områdets 

tjänster ska vara sådana att de är lämpliga i anslutning till boende och får inte 

orsaka olägenheter för miljön. Boendets och tjänsternas omfattning och place-

ring avgörs vid den noggrannare planeringen.  
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Som områden för service och boende (PA) anvisas områden som förändras och där det fram-

tida förhållandet mellan service och boende än så länge är osäkert. De lösningar som man 

kommer fram till i den mer detaljerade planeringen måste basera sig på adekvata utredningar 

både av områdenas lämplighet för boende och av hur eventuella förändringar påverkar ser-

viceutbudet i området.  

Efter att området i delgeneralplanen för Slottsstaden integrerats i sin helhet i Generalplan 

2029 har en del av områdena för arbetsplatser, service och boende (PAK-2) och områdena 

för service och förvaltning (P-1) i delgeneralplanen ändrats till PA-områden.  

I generalplaneförslaget har TP-5-området i närheten av hamnen ändrats till PA-område. Ren-

parken i Huhkola och västra delen av Fogdeparken i Laustis samt den närliggande daghems-

fastigheten och småhuskvarteret har ändrats till PA-område. 

Industri- och lagerområde / Område för service och boende (efter år 2029) 

Område reserverat för industri- och lageranvändning. Områdena kan också in-

rymma lokaler som betjänar de huvudsakliga funktionerna, såsom kontors- och 

terminallokaler.  

Området kan stegvis omvandlas till ett område för tjänster och boende när det 

finns förutsättningar för det. Områdets tjänster ska vara sådana att de är lämpar 

sig för boende och får inte orsaka olägenheter för miljön. Boendets och tjänster-

nas omfattning och läge avgörs vid den noggrannare planeringen. 

Området väster om Pansio oljehamn omvandlades från LS- och T/kem-områden i utkastet till 

PA-område i planförslaget. På basis av ett utlåtande och anmärkningar gällande områdesre-

serveringen har PA-beteckningen ändrats till T/PA-beteckning. Med beteckningen tryggas 

verksamhetsförutsättningarna hos företagen som för tillfället är verksamma i området. Beteck-

ningen möjliggör en stegvis omvandling av området från industri- och lagerområde till område 

för tjänster och boende efter år 2029. Målet är att skapa nya attraktiva och havsnära bostads-

områden med eventuella tjänster i Pansio-området. Ändringen stöder områdesutvecklingen i 

Pansio och Perno och bidrar till att göra den nuvarande bostadsstrukturen mångsidigare.  Möj-

ligheterna till nyanvändning av området omvärderas som en del av utvecklingsvisionen för det 

Maritima Åbo och det därav följande uppdateringen av generalplanen. 

Områden för arbetsplatser 

I generalplanen anvisas mångsidiga områden för arbetsplatser, vars huvudsakliga använd-

ningsändamål inte orsakar olägenheter för miljön, samt regionalt betydande områden för de-

taljhandeln med TP-beteckningar. I förhållande till de tidigare planerna har områdena för ar-

betsplatser utvidgats i Pansio-Perno samt norr om ringvägen. 

I dagens läge kan det i områden för arbetsplatser finnas sådana funktioner för vilka det krävs 

bland annat miljötillstånd. Dessa funktioner ska dock under generalplanens tidsspann flyttas 

annanstans eller avvecklas.  

Område för arbetsplatser 

Området reserveras för mångsidiga arbetsplatsfunktioner. I området kan finnas 

kontors- och i servicearbetsplatser, industri som inte orsakar olägenheter för mil-

jön samt affärslokaler och lagring i anslutning till dem. 

Den sida av området som gränsar till MA-området ska i mån av möjlighet plant-

eras med skyddande träd för att trygga en harmonisk landskapsbild. 
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Under arbetet från utkast till förslag har en stor del av det omfattande TP-området i Artukais 

ändrats till ett P-område. Beteckningen P beskriver områdets funktioner bättre. TP-reserve-

ringarna längs Nådendalsvägen har ändrats till V-reserveringar för att bevara den ekologiska 

korridoren. Beteckningarna i området för delgeneralplanen för Slottsstaden har justerats i 

samband med att delgeneralplanens område i sin helhet inkluderats i planområdet för Gene-

ralplan 2029. Områdena för service och förvaltning (P-2 och P-3) i delgeneralplanen för 

Oxbacka har ändrats till TP-områden. 

Område för arbetsplatser 

Området reserveras för mångsidiga arbetsplatsfunktioner. I området kan finnas 

kontors- och i servicearbetsplatser, industri som inte orsakar olägenheter för mil-

jön samt affärslokaler och lagring i anslutning till dem. I området får placeras 

stora detaljhandelsenheter av regional betydelse. 

Största våningsyta för detaljhandel av regional betydelse: Österås-Biodalen 

86 000 v-m², Kärsämäki 20 000 v-m², Manhattan 30 000 v-m².  

Byggandet av stora regionala centruminriktade specialvaruhandelsenheter för-

utsätter att de lätt kan nås av kollektivtrafiken och gång- och cykeltrafiken samt 

kräver utveckling som förbättrar miljöns kvalitet. 

Den sida av området som gränsar till MA-området ska i mån av möjlighet plant-

eras med skyddande träd för att trygga en harmonisk landskapsbild. 

Område för arbetsplatser 

Området reserveras för mångsidiga arbetsplatsfunktioner. I området kan finnas 

kontors- och i servicearbetsplatser, industri som inte orsakar olägenheter för mil-

jön samt affärslokaler och lagring i anslutning till dem. I området får placeras 

stora skrymmande detaljhandelsenheter av regional betydelse. 

Största våningsyta för skrymmande detaljhandel av regional betydelse: Oriketo-

Toppå 50 000 v-m², Kungsbäcken 12 000 v-m². 

Den sida av området som gränsar till MA-området ska i mån av möjlighet plant-

eras med skyddande träd för att trygga en harmonisk landskapsbild. 

Byggandet av området TP-2 som ligger i närheten av Natura-området Pom-

ponrahka får inte orsaka ändringar som försvagar vattenekonomin i kärr- och 

skogsområdena i området som hör till Natura-området. 

Status- och åtgärdsutredningen för Pomponrahka Naturaområde visade att områdets vatten-

ekonomi har förändrats till följd av den omgivande markanvändningen. Miljötillståndet för flyg-

platsen innefattar en skyldighet att återställa Naturaobjektets myrområden genom att förbättra 

vattenekonomin. Finavia och Åbo stad har gemensamt kommit överens om att vidta åtgärder 

för återställande, eftersom markanvändningsprojekt i närheten av ett Naturaområde inte heller 

får medföra betydande skadliga konsekvenser för de naturvärden som ligger till grund för 

skyddet av Naturaområdet. 

I förslagsskedet har beteckningen TP-2 tillfogats en bestämmelse om Pomponrahka Natura-

område. I förslagsskedet har det dessutom anvisats en buffertzon med beteckningen V som 

tryggar naturvärdena mellan Pomponrahka och TP-2-området sydväst om Pomponrahka och 

avgränsningen av TP-2-området till det intilliggande V-området har preciserats. 
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Område för arbetsplatser 

Området reserveras för mångsidiga arbetsplatsfunktioner. I området kan finnas 

kontors- och i servicearbetsplatser, industri och trädgårdsodling som inte orsa-

kar olägenheter för miljön samt affärslokaler och lagring i anslutning till dem.  

Den sida av området som gränsar till MA-området ska i mån av möjlighet plant-

eras med skyddande träd för att trygga en harmonisk landskapsbild. 

I utkastet anvisades arbetsplatsområdena i Paimala med beteckningen TP. I förslaget har 

dessa områden fått beteckningen TP-3, som bättre beaktar trädgårdsodlingens behov. På 

basis av NTM-centralens utlåtande har området utvidgats i riktning mot Niittykulmantie och S:t 

Mariebassängen för att möjliggöra en utvidgning av trädgårdsfunktionerna. Dessutom har in-

dustri- och lagerområdet (T) sydost om Tammerfors riksväg ändrats till ett TP-3-område.  

Område för arbetsplatser 

Området reserveras för mångsidiga arbetsplatsfunktioner. I området kan finnas 

kontors- och i servicearbetsplatser, industri som inte orsakar olägenheter för mil-

jön samt affärslokaler och lagring i anslutning till dem. I området får placeras 

stora skrymmande detaljhandelsenheter av regional betydelse. I området får 

byggas lokaler och anordningar som är nödvändiga med tanke på skötseln av 

trafik och samhällsteknisk försörjning. 

Största våningsyta för skrymmande detaljhandel av regional betydelse: Ri-

eskalähdevägen 32 000 v-m².  

Arbetsplatsområdet vid Rieskalähdevägen har ändrats från utkastets TP-2-område till ett TP-

4-område, vilket gör det möjligt att bygga lokaler och anordningar som behövs för skötseln av 

trafiken och den samhällstekniska försörjningen. En del av området har ändrats till ett nytt 

bostadsområde (A). 

Område för arbetsplatser (efter 2029)  

Området reserveras för mångsidiga arbetsplatsfunktioner. I området kan finnas 

kontors- och i servicearbetsplatser, industri och trädgårdsodling som inte orsa-

kar olägenheter för miljön samt affärslokaler och lagring i anslutning till dem.  

Den sida av området som gränsar till MA-området ska i mån av möjlighet plant-

eras med skyddande träd för att trygga en harmonisk landskapsbild. 

Arbetsplatsområdet i Paimala som avser tiden efter 2029 anvisades i utkastet med en TP-

beteckning. I förslaget ändrades beteckningen till TP-3, som bättre beaktar trädgårdsodling-

ens behov. På basis av NTM-centralens utlåtande har området utvidgats i riktning mot Ni-

ittykulmantie och S:t Mariebassängen för att möjliggöra en utvidgning av trädgårdsfunktion-

erna. Beteckningen tryggar möjligheterna att bygga arbetsplatser i området långt in i framti-

den. 

Utvidgningsriktning för bebyggelsen efter 2029 

 

Industri och logistik 

På kartan anvisas industri- och lagerområden, som även kan innehålla kontors- och terminal-

utrymmen. De viktigaste områdena ligger i Pansio, Perno och Hamnen samt i omgivningen 

kring och norr om ringvägen.  
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Industri- och lagerområde 

Område reserverat för industri- och lageranvändning. Områdena kan också in-

rymma lokaler som betjänar de huvudsakliga funktionerna, såsom kontors- och 

terminallokaler.  

Den sida av området som gränsar till MA-området ska i mån av möjlighet plant-

eras med skyddande träd för att trygga en harmonisk landskapsbild. 

Under arbetet från utkast till förslag har Frilagrets omfattande industri- och lagerområde änd-

rats till ett område för hamnfunktioner (LS). Beteckningarna i området för delgeneralplanen för 

Slottsstaden har justerats i samband med att delgeneralplanens område i sin helhet inklude-

rats i planområdet för Generalplan 2029. En del av hamnområdet (LS) norr om Västra hamnen 

i delgeneralplanen har ändrats till industri- och lagerområde. 

Industri- och lagerområde där en betydande anläggning för produktion el-

ler lagring av farliga kemikalier finns 

Området reserveras för industrianläggningar som berörs av EU-direktiv 

2012/18/EU om åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga 

olyckshändelser där farliga ämnen ingår. Därtill får anläggningar för samhälls-

teknisk försörjning placeras i området. 

Områdena för de anläggningar som fastställts i säkerhetsutredningen för Pansio, Perno och 

Artukais anvisas med beteckningen T/Kem. Mer information om utredningen finns under punk-

ten Utredningar och konsekvensbedömning.  

I generalplaneutkastet hade området väster om Pansio oljehamn felaktigt anvisats som 

T/kem-område. I området finns ingen verksamhet som skulle kräva ifrågavarande områdes-

specifikation med beteckningen /kem. 

Hamnområdena 

I generalplanens område finns de viktiga hamnområdena Stamhamnen, Västra hamnen och 

Pansio hamn.  

 Hamnområde 

 

Under arbetet från utkast till förslag har hamnområdet utvidgats till Frilagret. Dessutom har 

hamnområdet väster om Pansio oljehamn minskats under arbetet från utkast till förslag, då 

man här anvisat ett område för service och boende (PA). Beteckningarna i området för delge-

neralplanen för Slottsstaden har justerats i samband med att delgeneralplanens område i sin 

helhet inkluderats i planområdet för Generalplan 2029. Hamnområdet för passagerartrafik har 

ändrats till hamnområde. En del av hamnområdet (LS) norr om Västra hamnen i delgeneral-

planen har ändrats till industri- och lagerområde. 

Området för centrumfunktioner (C) har tidigare i förslagsfasen byggts ut mot det nuvarande 

området för hamnfunktioner (LS). En del av detta område för centrumfunktioner har återställts 

till hamnområde. Ändringen har gjorts på området mellan Hertig Johans parkgata och Trans-

portgatan för att möjliggöra en nordlig sträckning av hamnspåret. 
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Trafik (karta 4) 

På generalplanens karta Trafik presenteras en helhetsbild av stadens trafiknät. Principerna 

för trafiknätet grundar sig på trafiksystemplanen för Åbo stadsregion samt på Etapplandskaps-

plan för tätorternas markanvändning, service och trafik i Egentliga Finland. 

Målet för generalplanen är ett trafiksystem som stöder en hållbar stadsstruktur. En tätare 

stadsstruktur med korta avstånd och kompakta servicenät minskar bilberoendet och stöder 

målsättningen att öka hållbara färdsätt. Dessutom stöder och underlättar lösningarna för tra-

fiknätet omställningen till hållbara färdsätt. Målet för ökningen av hållbara färdsätt är ambitiöst: 

Gång-, cykel- och kollektivtrafikens andel ska vara över 66 % år 2030. Även målet enligt Åbos 

klimatplan att minska växthusgasutsläppen från väg- och gatutrafiken med minst 50 % från 

2015 års nivå före 2029 förutsätter att färdsättsfördelningen ändras på kort tid i riktning mot 

hållbara färdsätt. 

Biltrafik 

Trafiknätet för biltrafiken i generalplanen presenteras som en hierarki med tre nivåer för tra-

fiklederna. De viktigaste trafiklederna för biltrafiken är de riksomfattande huvudlederna, den 

riksomfattande hamnförbindelsen och infartssträckorna för riksomfattande trafik, där biltrafi-

kens hindrande effekt och hastigheter är som störst. Man strävar efter att styra trafiken förbi 

Åbo till de riksomfattande huvudlederna och huvudlederna i landskapet. Hamntrafiken, särskilt 

den tunga trafiken, försöker man styra via de riksomfattande huvudlederna och den riksom-

fattande hamnförbindelsen. När man kommer närmare Åbo centrum upphör de riksomfattande 

huvudlederna på den så kallade mellanringen (Suikkilavägen–Markulavägen–Hallisvägen–

Jahnvägen–Södra bågen). På huvudlederna i stadsregionen strävar man efter att på ett smi-

digt och säkert sätt samordna behoven av olika färdsätt med riksomfattande leder i en mer 

stadslik miljö. På huvudlederna i stadsregionen ökar kollektivtrafikens och cykeltrafikens roll. 

Huvudlederna i stadsregionen upphör på den så kallade centrumringen (Bangårdsgatan–

Parkgatan/Skolgatan–Österlånggatan–Helsingforsgatan). Innanför centrumringen ökar anta-

let fotgängare betydligt. För trafiksäkerhetens och trivselns skull försöker man styra genom-

fartstrafiken till andra rutter från området innanför centrumringen samt sänka körhastighet-

erna. Huvudmatarvägnätet kompletterar huvudledsnätet. 

Vägnätet för biltrafiken utnyttjar i första hand det nuvarande väg- och gatunätet. Utöver detta 

anges i generalplanen trafikledsreserveringar långt in i framtiden. Utvecklingen av trafikle-

derna ökar också efterfrågan på trafik. På grund av målen för färdsättsfördelningen och klima-

tet bör i synnerhet biltrafiknätet inte utvecklas för intensivt i initialfasen. När regionen växer är 

trafikledsreserveringarna ändå viktiga med tanke på den långsiktiga utvecklingen av trafiksy-

stemet. 

I framtiden kommer trafikmängderna att öka allteftersom antalet invånare och arbetsplatser i 

regionen ökar, men i synnerhet i centrum kommer trafikutrymmet inte att öka. Därför blir tra-

fikstockningarna i centrum allt fler under högtimmarna. Även under rusningstid strävar man 

efter att säkerställa framkomligheten till centrum genom att separera kollektivtrafiken och bil-

trafiken till separata filer på de mest kritiska rutterna samt säkerställa kontinuiteten, smidig-

heten och säkerheten på lederna för cykel- och gångtrafiken. Man strävar efter att utveckla 

huvudledsnätet för biltrafiken i synnerhet på förbifartslederna förbi Åbo centrum och styra den 

ökade biltrafiken till dessa leder, där man bland annat kan hantera de olägenheter som trafiken 

orsakar bättre än i den trånga centrummiljön. 
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I det lägre gatunätet och på nya områden grundar sig utvecklingen av biltrafiknätet särskilt på 

markanvändningens utvecklingsbehov samt eventuellt på att minska olägenheterna från trafi-

ken i det lägre gatunätet. Dessutom gör parallellvägen till Åbo ringväg det möjligt att förbjuda 

långsam trafik på Åbo ringväg. 

Stadsstyrelsen har 19.12.2019 § 507 godkänt Åbo stads riktlinjer för parkering, som anger 

principerna för parkeringsförvaltningen i Åbo. Riktlinjerna för parkeringen tar ställning till bland 

annat prioriteringen av användningen av gaturummet, parkeringsavgifterna, tillståndssyste-

men för parkering och principerna för parkeringsnormen. Enligt riktlinjerna för parkering prio-

riteras effektiva, centraliserade parkeringslösningar i stadsplaneringen och staden tar en aktiv 

roll i parkeringsbolagen för att främja kompletteringsbyggandet. De dimensioneringsanvis-

ningar för parkering som stadsstyrelsen godkände 8.2.2021 § 71 kräver färre bilplatser i cent-

rumets gång- och cykelzon och längs kollektivtrafikens kvalitetskorridor än i övriga områden i 

staden. Utnyttjandet av bergsresurser för parkeringen i centrum har utretts i förstudien om 

bergrumsparkering i Åbo centrum. Bland annat utifrån förstudien har man i generalplanen fört 

in bergresursreserveringar för parkeringsanläggningar, som eventuellt kan genomföras på 

lång sikt. 

 

Bild 33. Visionen för väg-, gatu- och bannätet i Åbo stadsregion enligt Trafiksystemplan för Åbo stadsregion 2020. 
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Bild 34. Huvudrutterna för logistiken i Åbo stadsregion och de viktigaste logistikområdena enligt Trafiksystemplan 
för Åbo stadsregion 2020. 

Planskild anslutning 

 

Beteckningen anger nuvarande planskilda anslutningar. 

Ny planskild anslutning 

 

Beteckningen anger en ny planskild anslutning på Tammerfors riksväg (rv 9) på gränsen mel-

lan Åbo och Lundo i anslutning till omläggning av riksväg 10 och för den så kallade HaKu-

vägreserveringen föreslås en reservering för planskild anslutning i enlighet med etappland-

skapsplanen. Utöver de nya planskilda anslutningarna som föreslås i generalplanen eftersträ-

vas en ny planskild anslutning på Tammerfors riksväg i delgeneralplaneområdet för flygplat-

sen.  

Riksomfattande huvudled, riksomfattande hamnförbindelse eller infarts-

sträcka för riksomfattande trafik 

Beteckningen anger de väg- och gatuförbindelser av riksintresse enligt Trafiksystemplan för 

Åbo stadsregion 2020 där det inte finns behov av betydande ändringar.  

Riksomfattande huvudled som ska utvecklas 

Beteckningen anger utvecklingen av Åbo ringväg med extra filer. 
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Huvudled i stadsregionen eller landskapet 

Beteckningen anger de huvudleder i stadsregionen eller landskapet enligt Trafiksystemplan 

för Åbo stadsregion 2020 där det inte finns behov av betydande ändringar. 

Huvudled i stadsregionen eller landskapet som är ny eller som ska utveck-

las 

Beteckningen anger de huvudleder i stadsregionen eller landskapet enligt Trafiksystemplan 

för Åbo stadsregion 2020, vilka avses utvecklas betydligt. Nya gatuförbindelser i huvudleds-

nätets är Uittamobron, Hallisleden och Koroisbågen. Uittamobron som ingår i delgeneralpla-

nen för Hirvensalo skapar en förbindelse från växande Hirvensalo till huvudgatunätet förbi 

centrum. Hallisleden ersätter den nuvarande Magnus Tavasts gata i huvudgatunätet och Ko-

roisbågen förlängs till Toppå planskilda anslutning för att komplettera huvudgatunätet. Utöver 

de nya huvudlederna utvecklas det befintliga huvudledsnätet särskilt för trafik förbi centrum 

baserat på den så kallade mellanringen (Suikkilavägen–Markulavägen–Hallisvägen–Jahn-

vägen–Södra bågen).  På de markerade avsnitten på mellanringen innebär utvecklingen byg-

gande av extra filer. 

Huvudmatarväg 

Beteckningen anger huvudmatarvägnätet som kompletterar huvudledsnätet. 

Ny huvudmatarväg 

Tunnel 

Ny underjordisk del av huvudleds- och huvudmatarvägnätet (tunneln i Tran-

backen). 

Beteckningen anger placeringen av de nya huvudmatarvägarna: Vetenskapsparkens nya an-

slutning till Helsingforsgatan, tunneln i Tranbacken, förbindelsen mellan Kråkkärret och 

Laustis som ersätter Svalas planskilda korsning i anslutning till utvecklingen av Entimmestå-

get, förbindelsen från Pansiovägen till Runsala (Frilagersgatan), förbindelsen mellan Nåden-

dals snabbväg och Satakuntavägen (Kähäri parkväg), Raisionkaaris förlängning till Västra Bå-

gen samt det avsnitt på parallellvägen till Åbo ringväg som fattas. 

Till sitt läge riktgivande farledssträckning 

Som farledssträckning med riktgivande läge föreslås Harittu parkvägs avsnitt mellan Harittu 

och Nylandsvägen, det avsnitt mellan Muddergatan och Mathilda Wredes gata på parallellvä-

gen till Åbo ringväg som fattas samt den så kallade HaKu-vägreserveringen i norra delen av 

Åbo. Lösningarna för dessa preciseras i den fortsatta planeringen. 

Allmän bestämmelse 

Bullerområden anvisas i Turun kaupungin yleiskaavan 2029 meluselvitys (ung. 

Bullerutredningen i Åbo stads generalplan 2029). Bullerområdena anvisar den 

genomsnittliga bullernivån dagtid på 55 dBA som har beräknats utifrån trafikpro-

gnosen för 2050. Bullerkänsliga funktioner som planeras i området kräver en 

noggrannare bullerutredning. Bullerområdena gäller hela stadsområdet. 

Allmän bestämmelse om bullerbekämpning i Naturaområden 

Den del av Naturaområdet som ligger i östra ändan av Runsala ska skyddas mot 

buller på det sätt som anvisas i bilaga 1 till karta 4, eller genom något annat lika 
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effektivt förfarande. I lösningen som läggs fram i bilagan finns det ett bullerhinder 

omedelbart på västra sidan av Frilagersgatans körbana från Pansiovägens kors-

ning fram till Runsalabron, samt på norra sidan av Runsalabrons körbana. Bul-

lerhindret ska vara +2 meter högt räknat från Frilagersgatans och +1 meter högt 

räknat från Runsalabrons linjeföring. Bullerhindren ska byggas i samband med 

byggandet av Frilagersgatan. 

För att bekämpa trafikbuller som riktas mot Naturaområdet i Runsala ska dess-

utom hastighetsbegränsningen vid Pansiovägen fastställas till 50 km/h på 

sträckan mellan Västra bågen och Kanslersvägen senast i samband med byg-

gandet av Frilagersgatan.  Hastighetsbegränsningen vid Frilagersgatan och 

Runsala parkväg (sträckan mellan Runsalabron och Herrgårdsvägen) ska fast-

ställas till 40 km/h senast i samband med byggandet av Frilagersgatan.  

I samband med byggandet av Uittamobron, ska bullerbekämpningen genomfö-

ras enligt det som anvisas i bilaga 2 till karta 4:  

• på bron ska ett räck anläggas på båda sidorna av körbanan på ett av-

stånd på minst +2 meter räknat från linjeföringen. 

• på fastlandet ska ett räck anläggas på ett avstånd på +1,5 meter räknat 

från linjeföringen på gatan som leder till bron samt på södra sidan av 

Södra bågen vid Hansdottersgatan-Sonckgatan, Bryggmansgatan och 

Geraniumsparken. 

För att bekämpa trafikbuller i Naturaområdet Rauvolaviken ska hastighetsbe-

gränsningen vid Uittamobron och gator i anknytning till bron, på det avsnitt mot 

söder som börjar från Ryttaregatan vid Ispois parkväg och Södra bågen faststäl-

las till 40 km/h. 

De allmänna bestämmelserna gällande buller har lagts till i planen i förslagsskedet. 

Kollektivtrafik  

Som underlag för beredningen av generalplanen valdes utvecklingsscenariot Tillväxtkorrido-

rer som baserar sig på utvecklingskorridorer som tar stöd av kollektivtrafiken (SS 23.11.2015 

§ 494). När den eftersträvade tillväxten riktas till centrum och utvecklingskorridorer som tar 

stöd av kollektivtrafiken blir användningen av kollektivtrafiken ett attraktivt alternativ för allt fler. 

När antalet användare av kollektivtrafiken ökar förbättras förutsättningarna för att ordna kol-

lektivtrafik av hög kvalitet. En kollektivtrafik som håller hög kvalitet är också en attraktionsfak-

tor för genomförandet av den eftersträvade tillväxten i utvecklingskorridorerna. 

Grunden för den regionala kollektivtrafiken är ett stomlinjenät bestående av spårväg och stom-

busslinjer som erbjuder konkurrenskraftiga hastigheter och ett konkurrenskraftigt turutbud. 

Tillsammans med de övriga busslinjerna bildar spårvägen och stombusslinjerna ett hierarkiskt 

och effektivt kollektivtrafiksystem. 
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Bild 35. Planerade spårvägslinjer. 

Spårvägen har planerats i ett nära samarbete med planeringen av markanvändningen. Spår-

vägen har en exceptionellt stor strategisk betydelse för Åbo stad och stadsregion. Lösningen 

definierar stadsregionens utveckling tiotals år framåt i tiden samt genomför stadens klimatmål 

genom att ändra fördelningen av färdsätt och förtäta stadsstrukturen. Stadsfullmäktige beslu-

tade 20.4.2020 att planeringen av spårvägen ska fortsättas genom att utarbeta utrednings- 

och genomförandeplaner för spårvägslinjerna till Vetenskapsparken och Hamnen. Stadssty-

relsen fattade 18.1.2021 beslut om de spårvägslinjer som ska undersökas i utredningsplanen. 

Åboregionens kollektivtrafik Föli kommer att genomföra reformen som kallas stomlinjenätet år 

2025. Det nya linjenätet bygger på stomlinjer med så täta turer att resenären kan gå till håll-

platsen till och med utan att titta på tidtabellen. Stomlinjerna kompletteras med anslutningslin-

jer, kompletterande linjer samt separat skräddarsydda skol- och servicelinjer. Genom refor-

men strävar man efter att förbättra resornas smidighet: öka antalet tvärgående förbindelser, 

förbättra tillgängligheten i hela Föliområdet och förkorta turintervallerna. Kollektivtrafiknämn-

den för Åbo stadsregion fattade beslut om rutterna 23.1.2019. Åbo stadsfullmäktige beslutade 

21.9.2020 § 7 att stomlinjenätet kommer att byggas 1.7.2025. 

SPÅRVÄGEN I ÅBOREGIONEN 

 Etapp 1 
Alternativa rutter anges med 
streckad linje 

Senare etapper 
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Bild 36. Stomlinjenätet 2022 (Åboregionens kollektivtrafik 6.3.2019). 

Som knutpunkter för den långväga kollektivtrafiken fungerar framför allt Resecentrum som ska 

byggas sydväst om Aningaisbron samt området runt Kuppis järnvägsstation. Utöver dessa är 

Salutorget den viktigaste knutpunkten för den regionala kollektivtrafiken. Vid Resecentrum 

inom delgeneralplanen för bangårdsområdet möts den långväga järnvägstrafiken och buss-

trafiken samt den regionala kollektivtrafiken. Kuppis järnvägsstations betydelse som knutpunkt 

för kollektivtrafiken ökar i takt med att markanvändningen i Vetenskapsparkens område effek-

tiviseras. Behoven i samband med detta tillgodoses särskilt med hjälp av de ringformiga kol-

lektivtrafikförbindelserna som blir fler i och med spårvägen och stomlinjenätet. När stomlinje-

nätet och framför allt ringstomlinjenätet byggs kommer det att bildas nya knutpunkter på de 

ställen där stomlinjerna korsar varandra på olika håll i staden. I hamnen baserar sig trafiklös-

ningarna på principbeslutet om hamnspåret (SS 6.6.2022 § 269). Flygplatsen är belägen i 

delgeneralplaneområdet för flygplatsen och dess omgivning. 

Det växande antalet invånare och arbetsplatser i området kommer att öka rusningen i framti-

den. Med tanke på kollektivtrafiksystemets funktion, kollektivtrafikens konkurrenskraft, målen 

för färdsättsfördelningen och klimatmålen samt de centrala områdenas åtkomlighet är det vik-

tigt att säkerställa att kollektivtrafiken är smidig och punktlig i synnerhet i kollektivtrafikens 

kvalitetskorridorer. Det bästa sättet att säkerställa detta är genom att skilja kollektivtrafiken 

och biltrafiken till separata filer på kritiska sträckor. 

Järnvägsnätet utvecklas för att betjäna den långväga trafiken och möjliggöra inledandet av 

lokaltågtrafiken. Järnvägarna utvecklas med dubbelspår på sträckorna Åbo–Salo och Åbo–

Toijala. Under de senaste 20 åren har det gjorts flera utredningar om inledandet av den reg-

ionala lokaltågtrafiken i Egentliga Finland. I generalplanen möjliggörs inledandet av lokaltåg-

trafiken med hjälp av nya spårtrafikplatser. 
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Bild 37. Trafiksystemplan för Åbo stadsregion 2020 visar bland annat placeringen av stationerna för lokaltågtrafi-
ken. 

Kvalitetskorridor för kollektivtrafiken 

Kollektivtrafikrutt med hög servicenivå. Gatan utvecklas särskilt genom att för-

bättra kollektivtrafikens kvalitet och hållplatsernas nåbarhet.  

Beteckningen Kvalitetskorridor för kollektivtrafiken anger spårvägens första etapp, Kråkkär-

ret–Hamnen, jämte alternativa rutter och de viktigaste avsnitten på stombusslinjerna. På 

dessa avsnitt har kollektivtrafikens kvalitet och punktlighet särskilt stor betydelse för det reg-

ionala kollektivtrafiksystemet. Vid utveckling av gatan bör man säkerställa kollektivtrafikens 

smidighet bland annat genom filarrangemang och hållplatsernas nåbarhet bland annat genom 

planering av hållplatsernas läge, gångförbindelserna och anslutningsområdena. Planeringen 

av markanvändningen ska stödja kollektivtrafikens verksamhetsförutsättningar.  

För spårvägens del föreslås alternativa rutter för Humlegårdsgatan och Västra Långgatan, 

Nylandsgatan–Tavastgatan och Domkyrkotorget. För Bältargatans ändhållplats i kollektivtra-

fikens kvalitetskorridor i Kråkkärret anvisas ett alternativt läge på Suurpäägatan. De slutliga 

linjesträckningarna och ändstationens placering kommer att avgöras i närmare planer. 
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Reservering för kvalitetskorridor för kollektivtrafiken 

Reservation för kollektivtrafikrutt med hög servicenivå. Med markeringen ut-

märks spårvägens långsiktiga nätverksmål. Gatan utvecklas särskilt genom att 

förbättra kollektivtrafikens kvalitet och hållplatsernas nåbarhet. 

Som reserveringar för en kvalitetskorridor för kollektivtrafiken anvisas sträckan Satakuntavä-

gen–Runosbacken–Flygplatsen, avsnittet från Nylandsvägens och Begravningsplatsvägens 

korsning till Skansen samt platsen för den nya bron mellan Lasarettsgatan och Sotalaisgatan. 

Dessa är reserveringar för spårvägens senare etapper. 

Järnväg 

Beteckningen anger befintliga järnvägar och järnvägar som ska utvecklas. På spårsträckorna 

Åbo–Salo och Åbo–Toijala möjliggörs byggandet av dubbelspår. 

Dubbelspåret som planerats till sträckan Kuppis–Salo placeras intill den nuvarande järnvägen, 

varvid utrymmesreserveringarna i de nuvarande detaljplanerna är i det väsentliga tillräckliga. 

På banavsnittet finns ställvis ställen som kräver utbyggnad av banområdet. Detaljplaneringen 

av de avsnitt som fattas pågår. 

På banavsnittet Åbo–Toijala genomförs ett likadant arrangemang som på banavsnittet Åbo–

Salo. I stadens område är reserveringen för dubbel bana placerad bredvid den nuvarande 

banan, växelvis på båda sidorna av den. På banavsnittet finns ställen som kräver närmare 

planering och utbyggnad av banområdet för att kunna bygga det eventuella dubbelspåret. 

Stadsstyrelsen beslutade 6.6.2022 § 269 om hamnspårets läge. Utifrån beslutet har beteck-

ningarna i förslaget till generalplan preciserats och hamnspåret har anvisats från norr. Beteck-

ningen för järnväg har strukits gällande den nuvarande bansträckan. 

Järnvägsstation 

Spårtrafikplats 

Ny spårtrafikplats 

Station för lokaltågstrafiken. Läget är riktgivande. 

Beteckningen anger den riktgivande placeringen av stationer för lokaltågtrafiken vid nya spår-

trafikplatser baserat på trafiksystemplaneringen för Åbo stadsregion och utredningen Varsin-

ais-Suomen alueellisen junaliikenteen järjestämisen pilottihanke Liite 6. Paikallisjunaliiken-

teen liikennepaikkojen toteutettavuus (ung. Pilotprojekt för om ordnande av regional tågtrafik 

i Egentliga Finland Bilaga 6 Genomförbarheten av trafikplatser för lokaltågtrafiken). Utöver de 

spårtrafikplatser som föreslås i generalplanen eftersträvas en station för lokaltågtrafiken till 

delgeneralplaneområdet för flygplatsen. I Åbo hamn har en ny plats för spårtrafik anvisats 

enligt beslutet om läget för hamnspåret. 

Cykling 

Åbo är till sin storlek och stadsstruktur idealisk för cykling: Över 90 procent av de nuvarande 

Åboborna bor mindre än på 30 minuters cykelavstånd från Salutorget. Den blandade stads-

strukturen i närheten av kollektivtrafiken och centrum som kommer att förtätas samt kollektiv-

trafiken som utvecklas stöder varandra. Således har cyklingen fortfarande en stor tillväxtpot-

ential i Åbo.  
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Stommen för cykling är huvudnätverket för cykling som föreslås i generalplanen och som be-

står av både nya cykelvägar och befintliga cykelvägar som delvis ska förbättras. Huvudnät-

verkets snabba och tydliga rutter av hög kvalitet binder samman närkommunerna samt de 

största bostads- och arbetsplatsområdena med Åbo centrum och områdescentrumen. För att 

infria cyklingens tillväxtpotential krävs en omfattande utveckling av infrastrukturen, underhållet 

och cykeltjänsterna. En del av huvudnätverket för cykling utvecklas som så kallade kvalitets-

korridorer i enlighet med den regionala trafiksystemplaneringen. Huvudnätverket för cykling 

kompletteras av ett lokalt cykelnät som inte visas i generalplanen på grund av kartpresentat-

ionens tydlighet. 

 

Bild 38. Kvalitetskorridorer för cykling och regionala cykelrutter i Åbo stadsregion enligt Trafiksystemplan för Åbo 

stadsregion 2020. 

Huvudnätverk för cykling 

Huvudnätverket för cykling utvecklas för att möjliggöra smidig och snabb var-

dagscykling med jämn hastighet. En del av rutterna är regionala kvalitetskorri-

dorer. Läget är riktgivande. 

Med beteckningen beskrivs huvudnätverket för cykling baserat på Åbo stads utvecklingspro-

gram för cykling 2029 (SS 26.11.2018 § 364) och på planeringen efter programmet, bland 

annat trafikscenariona för Åbo centrum och den regionala trafiksystemplaneringen. General-

planen tar inte närmare ställning till läget eller kvalitetsnivån för huvudnätverket för cykling. 

Dessa förbättras med hjälp av mer detaljerade planer med beaktande av förhållandena vid 

respektive objekt. 
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Huvudnätverket för cykling har kompletterats i planförslaget med beteckningen huvudcykelled 

för landsväg 204 (Säkylävägen) mellan den f.d. Paavolan koulu – Tortinmäki och Auvaismäki-

vägen (landsväg 12266 S:t Marie – Kreivilä) 

Gång 

I dagsläget är gångtrafikens andel av färdsätten störst efter biltrafiken. Gångtrafiken kommer 

att ha stor betydelse även framöver i synnerhet i förtätningszonen för en hållbar stadsstruktur 

där avstånden är korta och markanvändningen blandad.  

Promenadområde i centrum 

Promenadområdet ska byggas som en omgivning som i första hand betjänar 

fotgängartrafiken. Förutom hastighetsbegränsningar begränsas motorfordons-

trafikens genomfart vid behov även med hjälp av strukturella lösningar. Service-

trafikens behov tas i beaktande i den detaljerade planeringen. 

Med beteckningen anvisas promenadområden i centrum enligt scenariot med snabb föränd-

ring i utredningen Turun keskustan liikenneskenaariot (ung. Trafikscenarion för Åbo centrum 

) (WSP 2020). Promenadområden föreslås också till åstranden, hela vägen till Aura ås myn-

ning, i enlighet med målen för samterminalen och planeringstävlingen för Slottsudden. I Gamla 

Åbo föreslås promenadområden på samma sätt som i dagsläget.  

Trafiknätet i centrum 

I utredningen Turun keskustan liikenneskenaariot (ung. Trafikscenarion för Åbo centrum) 

(WSP 2020) granskades trafiksystemet i centrum som en helhet. Med hjälp av tre scenarion 

(långsam förändring, snabb förändring respektive omfattande förändring) undersöktes genom-

förandet av målen för centrum. Rörlighet och trafik är centrala teman i utvecklingsmålen för 

Åbo centrum. Ett välfungerande trafiksystem är en förutsättning förutom för centrums åtkom-

lighet också för den kommersiella utvecklingen och trivseln i området. Åbo stads mål att öka 

andelen hållbara färdsätt och minska växthusgasutsläppen från trafiken är mycket ambitiösa. 

Åbo och hela stadsregionen växer. Med nya invånare och arbetsplatser ökar också trafiken. I 

centrum kan biltrafiken inte öka, eftersom det utrymme som står till trafikens förfogande inte 

ökar. Om man inte övergår till mer effektiva färdsätt och säkerställer deras smidighet finns det 

risk för att åtkomligheten av centrum försämras. Detta skulle även försämra möjligheterna att 

uppnå andra mål som gäller centrum. 

För att uppnå de mål som satts upp för utvecklingen av trafiksystemet är det viktigt att prioritera 

användningen av det utrymme som reserverats för trafiken i centrum och på infartslederna till 

centrum. Med hjälp av dem kan de hållbara färdsättens konkurrenskraft och servicenivå för-

bättras. Utvidgningen av fotgängarcentrumet är en viktig åtgärd som förbättrar trivseln i cent-

rum. Ett ökat antal besökare bidrar också till områdets livskraft och kommersiella attraktivitet. 

I generalplanen presenteras trafiknätet enligt scenariot med snabb förändring från utredningen 

Turun keskustan liikenneskenaariot (ung. Trafikscenarion för Åbo centrum), men beteckning-

arna i generalplanen är inte till alla delar lika specifika som i scenarioarbetet.  I scenariot med 

snabb förändring är de viktigaste utvecklingsåtgärderna att göra gatunätet trivsammare och 

begränsa genomfartstrafiken. Hierarkin i gatunätet i centrum har förtydligats genom att anvisa 

en del av gatorna för gångtrafiken, en del för kollektivtrafiken och en del tydligt endast för 

bosättningen vid gatan.  

I scenariot med snabb förändring säkerställs tillförlitligheten i kollektivtrafikens restider och 

kollektivtrafikens konkurrenskraft, vilken är väsentlig även med tanke på kolneutralitetsmålet, 
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på kritiska ställen med hjälp av separata filer för kollektivtrafiken och smidiga bytesarrange-

mang. Fotgängarcentrumet utvidgas som en trivsam, kompakt och enhetlig helhet bland annat 

på Slottsgatan och Kristinegatan. Man strävar efter att styra biltrafiken till den så kallade cent-

rumringen, innanför vilken det dock finns matargator som ger genomfartsmöjlighet till rutterna 

Trädgårdsgatan–Mariegatan samt Aningaisgatan–Nylandsgatan/Tavastgatan. Cykelnätet ut-

ökas bland annat på Aningaisgatan, på den nya bron över Aura å samt med nya cykelförbin-

delser mot Slottsstaden och Vetenskapsparken i utkanterna av centrum. Genom att bygga till 

cykelnätet och freda gatunätet förbättras tydliga, direkta, kontinuerliga och säkra cykelförbin-

delser.  

 

Bild 39. Principerna för trafiknätet i centrum av förslaget till generalplan är i linje med ”scenariot med snabb föränd-
ring” i utredningen om Turun keskustan liikenneskenaariot (ung. Trafikscenarion för Åbo centrum) (WSP 2020). 
Efter att arbetet med Trafikscenarion för Åbo centrum avslutades har spårvägsrutten i samband med planeringen 
av trafikarrangemangen i Aningais och resecentrums område preciserats till Aningaisgatan (SS 18.1.2021). Därför 
anges i generalplaneförslaget ingen kvalitetskorridor för kollektivtrafiken på Brahegatan. 

Sjötrafik  

På kartan anvisas fartygslederna och småbåtslederna/färjförbindelserna samt småbåtsham-

narna/småbåtsplatserna.  

Fartygsled 

Småbåtsled/färjförbindelse 

Småbåtshamn/småbåtsplats 

Vattenområde 

Vattenområde på vilket den målsatta hastighetsbegränsningen är 11 km/h. Be-

gränsningen gäller inte övnings- och tävlingsverksamheten vid Rodd- och padd-

lingscentret. 

Den ökade motorbåtstrafiken i Långvattnet orsakar olägenheter för sjöfågelbeståndet i Rau-

volavikens Naturaområde. Dessutom stör det rodd- och paddlingsaktiviteterna i området.  

För att minska effekterna har havsområdet utanför Katrinedalen tillfogats beteckningen W-1 i 

förslagsskedet. För området föreslås en hastighetsbegränsning på 11 km/h för farkoster enligt 

Gågata 

Gångtrafikdominerad gata 

Bostadsgata 

Kollektivtrafikgata 

Kollektivtrafikdominerad gata 

Matargata 

Huvudgata 

Centrumringen 

 

Gågata: ingen kollektivtrafik, ingen separat cykelväg, men 

cykling tillåten, servicekörning tillåten med tidsbegränsning, 

inga nivåskillnader 

Gångtrafikdominerad gata: en gata där gång och cykling är 

huvudfärdsätten, men där även fordons- och kollektivtrafik i 

begränsad omfattning kan finnas 

Bostads-/tomtgata: cykeltrafik på körbanan, mer plats för 

gångtrafiken, biltrafik tillåten, hastighetsbegränsning 20–30 

km/h, effektivisering strukturellt, parkering, eventuellt enkel-

riktad fordonstrafik 

Kollektivtrafikgata: mycket kollektivtrafik, mycket plats för 

gångtrafiken, cykelvägar eller -filer, körning till tomterna och 

servicekörning tillåten 

Kollektivtrafikbetonad gata: mycket kollektivtrafik, mer 

plats för gångtrafiken, cykelvägar eller -filer, fordonstrafik till 

tomterna tillåten, minskad parkering 

Matargata: 30 km/h, cykeltrafik separerad 

Huvudgata: fordons- och kollektivtrafik, separata cykelvägar 

eller -filer, hastighet ≥ 40 km/h 

Centrumringen: huvudled för fordonstrafiken, cykelvägar el-

ler -filer 

Samma gata kan ha flera funktioner och i detta fall har gatan märkts ut 

på kartan med två parallella linjer. 

W-1 
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sjötrafiklagen. Åbo stad gör en framställning till Transport- och kommunikationsverket om be-

gränsning av båtliv enligt sjötrafiklagen (782/2019). En framställningen om hastighetsbegräns-

ning för farkoster görs senast när generalplanen vinner laga kraft. 
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Hållbar hantering av vatten (karta 5) 

Markanvändning och planläggning är de viktigaste metoderna för dagvattenhanteringen. Dag-

vattenplaneringens betydelse ökar ständigt, eftersom stadsstrukturen blir tätare och för att 

både nederbörden och skyfallen förutspås öka i Finland till följd av klimatförändringen. Den 

traditionella dagvattenhanteringen där vattnet avleds från området i dagvattenavlopp räcker 

inte till för att garantera en trygg stadsmiljö i de föränderliga förhållandena. Dagvattenavloppen 

fungerar i allmänhet bra vid vanliga regn. Även då kan planläggning som förtätar bebyggda 

områden orsaka problem där kapaciteten i avloppsnätet som dimensionerats för den gamla 

situationen inte räcker till för de behov som nybyggandet medför. Avloppsnätet räcker dock 

inte till för exceptionella regnhändelser, utan utöver rören måste även andra metoder använ-

das. Utmaningar i fråga om dagvatten orsakas förutom av den allt tätare stadsstrukturen även 

av att man först nyligen insett dagvattenhanteringens nödvändighet. I största delen av staden 

har man förlitat sig på traditionell dränering och översvämningshantering har knappt beaktats. 

En stor del av staden är redan bebyggd och problem med dagvatten förekommer också i 

gamla områden. 

Man måste sträva efter att jämna ut flödestoppar orsakade av störtregn och reservera plats 

för vattnet på sådana ställen där det inte orsakar skada och översvämningsrutterna måste 

vara planerade. Utrymmet för hanteringen av dagvatten måste också finnas på rätt ställen, 

annars uppnås ingen nytta. Skalan i utredningarna på detaljplanenivån är för liten för att hela 

avrinningsområdet ska kunna beaktas. Dessutom kan utrymmesbrist förhindra placeringen av 

åtgärderna. Beaktandet av dagvatten kräver goda utgångsdata om avrinningsområdena re-

spektive dagvattenförhållandena och -problemen i de olika områdena. Med andra ord är det 

viktigt att studera helheten och göra utrymmesreserveringar redan i generalplaneskedet. 

För dagvattenhanteringen är det väsentligt att förstå avrinningsområdena och deras funktion. 

Ändringar i avrinningsområdets övre lopp har en betydande inverkan på översvämningsrisken 

i områden vid det nedre loppet. Vatten från hela avrinningsområdet samlas till det nedre lop-

pet, vilket leder till att de kraftigaste variationerna i flödet och vattenståndet sker där. Därför 

måste åtgärder för hantering av dagvatten vidtas i hela avrinningsområdet för att undvika över-

svämningar. I den byggda miljön finns avrinningsområden där vattnets naturliga flöde har för-

ändrats helt på grund av mänsklig verksamhet. Till exempel i hamnens och Lillheikkiläs avrin-

ningsområden grundar sig dagvattenhanteringen nästan helt på avlopp. Översvämningsrisken 

ökar betydligt också i låglänta landskap och områden nära havet. Det blir svårare att släppa 

ut dagvatten i havet när havsytan stiger till följd av störtregn, stormar samt stigande havsnivåer 

till följd av den prognostiserade klimatförändringen. 

Under beredningen av generalplanen identifierades områden vid kusten där det enligt över-

svämningsmodelleringarna finns risk för både dagvatten- och havsvattenöversvämningar. Mer 

information om modelleringarna finns nedan under rubriken Planbeteckningar. Av områdena 

valdes de för vilka det har föreslagits betydande ny markanvändning och där det finns sam-

hällsviktig verksamhet vars funktion översvämningar kan äventyra eller industri som kan or-

saka förorening av miljön. Dessa särskilda områden med översvämningsrisk är östra sidan av 

Meyers varvs område, industriområdet vid Pansio strand, Åbo hamn, Slottsudden och Rönn-

udden. Meyers varv och Pansio strand anvisas i planen som industri- och lagerområde med 

viktiga anläggningar som tillverkar eller lagrar farliga kemikalier. Åbo hamn är en betydande 

regional hamn där man planerar betydande omorganiseringar av funktionerna i anslutning till 

den nya samterminalen. Slottsudden utvecklas till ett mångsidigt område för centrumfunkt-

ioner. I Rönnudden i sin tur planeras ett nytt omfattande bostadsområde. 

I dessa områden är det särskilt viktigt att utgångspunkten för planeringen är översvämnings-

beredskap. Områdets belägenhet i ett översvämningsområde innebär markhöjning för att höja 
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byggnaderna till en säker nivå. I mer låglänta områden kan man placera mindre riskfyllda 

funktioner, såsom parker. Dessa fungerar också som ett säkert översvämningsutrymme dit 

vatten kan avledas vid en översvämning. För områdena måste det utarbetas planer för över-

svämningsberedskap och man måste förbereda sig på att vidta tillfälliga skyddsåtgärder mot 

översvämningar, i synnerhet i anslutning till havsöversvämningar som är lättare att förutse. 

Detta är särskilt viktigt i områden som har byggts redan tidigare och där det finns gamla bygg-

nader i översvämningsområden. 

Avrinningsområdena med utloppspunkter, vattendelare och särskilda översvämningsområden 

visas på bild 40.  

Förberedelser 

Dagvattenhanteringen har införts i planläggningsstudier först nyligen. I den gällande general-

planen har dagvattnet inte beaktats. Åbo stads dagvattenarbetsgrupp inrättades 2006 och 

2009 publicerades stadens dagvattenprogram. Ett av programmets mål var att bredda plane-

ringsperspektivet, med andra ord att ta avrinningsområdet som utgångspunkt för planeringen. 

En viktig åtgärd var att utarbeta planer för hantering av dagvatten per avrinningsområde i 

samband med beredningen av generalplanen. Detta genomfördes genom att utarbeta en ut-

redning med namnet Alueellinen hulevesisuunnitelma (ung. Regional dagvattenplan) för ge-

neralplanen. 

Dagvattenplaneringen pågår hela tiden. Under beredningen av generalplanen har man också 

gjort många utredningar på detaljplanenivå, vidtagit åtgärder inom såväl dagvattenprogram-

met 2006 som den uppdaterade versionen 2016 och deltagit i dagvattenprojekt. Utifrån dessa 

har man preciserat och uppdaterat uppgifterna i Alueellisen hulevesisuunnitelman (ung. Den 

regionala dagvattenplanen) och på kartan Hållbar hantering av vatten. Kartan har också be-

arbetats i Åbo stads dagvattenarbetsgrupp. 

På kartan har man sammanställt faktorer som styr den fortsatta planeringen och som bör be-

aktas. Dessa beteckningar gäller objekt som ska bevaras och skyddas samt de risker i anslut-

ning till vatten som ska beaktas i planeringen. 

Dagvattenhanteringen i Åbo styrs av stadens dagvattenprogram, som uppdaterades 2016. 

Den nya uppdateringsrundan påbörjades år 2021. Programmet omfattar cirka 50 åtgärder som 

är indelade under fem huvudteman. De viktigaste temana med tanke på stadsplaneringen är 

utnyttjandet av dagvatten i byggandet av en attraktiv stadsmiljö och beredskapen inför stads-

översvämningar. Utöver dessa anger dagvattenprogrammet prioritetsordningen för dagvatten-

hanteringen, som också har införts i generalplanen i form av en allmän bestämmelse. 

Vidare har man vid utarbetandet av generalplanen utnyttjat Finlands miljöcentrals modell för 

ytavrinning i identifieringen av områden som är känsliga för dagvattenöversvämningar samt 

ett diplomarbete (Gustafsson 2018) som skrivits i anslutning till modelleringen och som stu-

derar riskerna för dagvattenöversvämningar i Åbo stad både i nuläget och när den kommande 

markanvändningen genomförs. Närmare information om dessa finns i planbeskrivningen un-

der rubriken Utredningar. 

Åbo kustområde har genom jord- och skogsbruksministeriets beslut (20.12.2018) utsetts till 

ett område med havsöversvämningsrisk av nationell betydelse. Översvämningsgruppen, som 

består av representanter för NTM-centralen, staden och andra intressentgrupper, planerar 

hanteringen av översvämningsrisker i området med betydande översvämningsrisk. I enlighet 

med lagstiftningen om översvämningsrisker som trädde i kraft 2010 omfattar planeringen av 

hanteringen av översvämningsrisker en preliminär bedömning av översvämningsriskerna, ut-

arbetande av kartor över översvämningshotade områden och kartor över översvämningsrisker 
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samt planen för hantering av översvämningsrisker, vars uppdatering pågår. NTM-centralen 

ansvarar för planeringen av hanteringen av havsöversvämningsrisker, men kommunerna an-

svarar delvis för genomförandet av hanteringsåtgärderna. För att säkerställa att havsöver-

svämningarna beaktas på alla planeringsnivåer visas området med risk för havsöversvämning 

på kartan Hållbar hantering av vatten. 
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Bild 40. Avrinningsområden, vattendelare och särskilda områden med översvämningsrisk.
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Planbeteckningar 

På kartan Hållbar hantering av vatten reserveras områden för dagvattenhanteringens metoder 

och lyfts fram områden där dagvattenhanteringen kräver särskild uppmärksamhet. Syftet med 

kartan är också att säkerställa att diken hålls öppna och att stadsbäckarnas ekologiska värden 

bevaras. Förutom beteckningar för dagvatten visar kartan grundvattenområdena och havs-

översvämningsområdena. 

Dagvattenhantering 

Allmän bestämmelse 

Vid hanteringen och styrningen av dagvatten ska följande prioritetsordning iakt-

tas. 

1. Bildandet av dagvatten förebyggs genom att välja genomsläppliga belägg-

ningar och grönområden.  

2. Dagvatten hanteras och utnyttjas på den plats det bildas.  

3. Dagvatten leds bort från den plats det bildas genom att använda ett avsak-

tande och fördröjande system, till exempel dike eller sänka.   

4. Dagvatten leds bort från det plats det bildas via dagvattenavlopp till fördröj-

ningsområden i grönområden innan det leds vidare till ett dike eller vattendrag.  

5. Dagvatten leds via dagvattenavlopp direkt till mottagande vattendrag, såsom 

å eller hav, endast om inget annat är möjligt.  

Prioritetsordningen grundar sig på principerna i både markanvändnings- och bygglagen och 

Kommunförbundets handbok om dagvatten, Hulevesiopas, och den har också inkluderats i 

Åbo stads dagvattenprogram och byggnadsordning. Ordningen ska tillämpas i all planering 

och allt byggande. Prioritetsordningen har införts i generalplanen i form av en allmän bestäm-

melse. 

Åtgärdsområde för hantering av dagvatten 

Ungefärlig avgränsning av ett område, där ett behov av åtgärder för att hantera 

dagvattnet har identifierats. Hanteringsmetoder och lägen utreds närmare i den 

fortsatta planeringen. Beteckningen är informativ på Flygplatsens och dess om-

givnings delgeneralplansområde. 

Den tätare stadsstrukturen som är målet för generalplanen är problematisk med tanke på dag-

vattenhanteringen. När byggandet utvidgas till områden som tidigare varit gröna eller grusbe-

lagda minskar infiltrationen av regnvatten i marken, varvid mängden dagvatten ökar. Den allt 

tätare stadsstrukturen stöder sig också på befintliga dagvattenavlopp med otillräcklig kapa-

citet. För att kunna kontrollera den ökade mängden dagvatten och minska översvämningsris-

kerna bör dagvattnet fördröjas i alla nya områden och olika hanteringsåtgärder vidtas. Åt-

gärdsområden har också anvisats för att lösa problem i gamla områden. Beroende på vilka 

behov som identifierats i områdena varierar de föreslagna åtgärderna från konkreta utrym-

mesreserveringar för hanteringsmetoden, behov av tilläggsplanering, fastighetsvis fördröjning 

och så vidare. 
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Småvatten 

Å- eller bäckstrand som är betydande med tanke på naturen och/eller land-

skapet 

Vattenfårans naturliga flöde samt å- eller bäckstrandens ekologiska och land-

skapsmässiga värden ska bevaras. I samband med projekt som gäller området 

ska en ökning av områdets värden eftersträvas. Innan åtgärder vidtas ska Åbo 

stads miljöskydd kontaktas. 

Beteckningen å- eller bäckstrand som är betydande med tanke på naturen och/eller land-

skapet jämte bestämmelser gäller värdefulla fåror i naturligt eller naturliknande tillstånd. För 

att säkerställa överföringen av informationen om fårornas värde och rätt skötsel till parter har 

bestämmelsen tillfogats ett krav på att kontakta stadens miljöskydd. 

Dikesfåra som är viktig med tanke på dagvatten 

Beteckningen är informativ på Flygplatsens och dess omgivnings delgeneral-

plansområde. 

Med beteckningen Dikesfåra som är viktig med tanke på dagvatten anvisas de diken som har 

speciellt stor betydelse för dagvattenhanteringen. 

Stadsbäckar är på många sätt värdefulla småvatten. De har många ekologiska värden med 

tanke på artbeståndet, fungerar som ett stöd för det ekologiska nätverket och är landskaps-

mässigt värdefulla. Till exempel i Kungsbäcken och Jahndiket påträffas hotade arter, såsom 

öring och flodkräfta. 

Stadsbäckarna är också en del av stadens dagvattensystem. Otaliga dagvattenavlopp har sitt 

utlopp i dem, de fungerar som översvämningsvägar för sina respektive avrinningsområden 

och samlar både yt- och dagvatten. Att hålla dem öppna och välskötta minskar översväm-

ningsriskerna och bevarar värdefulla småvatten. En del av stadsbäckarna har en gång i tiden 

rätats ut och rensats, varvid deras ekologiska värde har minskat jämfört med de bäckar som 

är i naturligt tillstånd. Mitt i stadsstrukturen finns också diken mellan de rörlagda avsnitten. 

Även dessa diken är mycket värdefulla med tanke på dagvattenhanteringen och de bör hållas 

öppna. I öppna fåror, till skillnad från rör, är det möjligt att vidta åtgärder för att till exempel 

hantera översvämningar. 

Områden med översvämningsrisk  

Område med risk för dagvattenöversvämning 

I området har konstaterats en översvämningsrisk på grund av exceptionella 

regn. Översvämningsrisken måste beaktas vid den fortsatta planeringen. Be-

teckningen är informativ på Flygplatsens och dess omgivnings delgeneralplans-

område. 

Översvämningsmodellerna har gett mycket tilläggsinformation som kan användas som un-

derlag för stadsplaneringen. Modelleringsresultaten lämpar sig inte för byggnadsspecifik 

granskning, men för områdesplaneringen ger de mycket information. Modelleringen med olika 

skyfallshändelser som grundar sig på en markytamodell avslöjar vart vattnet transporteras 

baserat på topografin, vilket hjälper till att rikta åtgärder, placera funktioner och planera över-

svämningshanteringen. Modelleringen av dagvattenöversvämningar hänför sig till den preli-

minära bedömningen av riskerna för dagvattenöversvämningar som kommunerna var skyldiga 

att utföra 2018. Som underlag för bedömningen modellerade Finlands miljöcentral Finlands 
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tätortsområden och områdena på samma kartblad med dessa. I Åbos norra spets finns ingen 

tätort, så därifrån finns inga modelleringsresultat. Baserat på modelleringsmaterialet avgrän-

sades för generalplanen områden som på basis av topografin har hög sannolikhet för dagvat-

tenöversvämningar. Vid fastställandet av områdena granskades översvämning till följd av sky-

fall som sannolikt inträffar en gång per 100 år i den ursprungliga modelleringen, översväm-

ningssituationen vid det ännu mer sällsynta skyfallet i Björneborg 2007 samt korrigerat 

material med modelleringar av de viktigaste dagvattenavloppen. 

Område med risk för havsöversvämning 

I området rekommenderas inte byggande av bostäder. I området bör inte place-

ras objekt som är samhälleligt betydande eller sårbara. 

Områdena med risk för havsöversvämning har fastställts genom att generalisera NTM-cen-

tralens material om havsöversvämningar. Utbredningen av sällsynta översvämningssituat-

ioner ligger ganska nära varandra, men översvämningsdjupet varierar. Sällsynta översväm-

ningar blir mer sannolika i och med klimatförändringen, så avgränsningen av området har 

utvidgats till området för mycket sällsynt översvämning som sannolikt inträffar gång per 1 000 

år. 

Grundvatten 

Grundvattenområde 

Åtgärder som vidtas i ett grundvattenområde ska planeras och genomföras så 

att de inte försämrar grundvattnets kvalitet eller minskar dess förekomst. På om-

rådet får inte placeras funktioner som kan orsaka risk för att grundvattnet föro-

renas. För att trygga bildandet av grundvatten ska rent dagvatten infiltreras i 

marken och dränerande beläggningar föredras. Dagvattnet ska ledas bort från 

trafikområden som placeras i grundvattenområden. 

Skyddsbestämmelserna för grundvattenområdena påverkar förutom markanvändningen som 

lämpar sig för området även hanteringen av dagvatten. Grundvattenbildningen ska tryggas 

även när byggandet ökar. Å andra sidan ska till exempel vatten från trafikområden ledas ut-

anför grundvattenområdet, eftersom infiltrationen av dem kan hota grundvattnets kvalitet. 

Grundvattenområdena i Åbo används inte längre för vattenförsörjning. 

Vattenområden 

Vattenområde 

 

Vattenområde 

Vattenområde på vilket den målsatta hastighetsbegränsningen är 11 km/h. Be-

gränsningen gäller inte övnings- och tävlingsverksamheten vid Rodd- och padd-

lingscentret. 

W-1 



 

101 
 

Samhällsteknik (karta 6) 

På kartan visas bland annat specialområden, områden för samhällsteknisk försörjning, olika 

funktioner som begränsar områdesanvändningen samt utredningsområden. De industri- och 

lagerområden (T, T/kem, T/PA) som visas på kartan beskrivs närmare i samband med be-

skrivningen av kartan Tjänster och näringar. 

Planbeteckningar 

Allmänna bestämmelser 

Allmän bestämmelse 

För vindkraftverk med en totalhöjd över 50 meter ska inom hela kommunen be-

gäras ett separat utlåtande från Försvarsmakten. Även för mindre vindkraftverk 

under 50 meter ska ett utlåtande från Försvarsmakten begäras, såvida den fas-

tighet på vilken vindkraftverket byggs gränsar till ett område som Försvarsmak-

ten använder. Höjden mäts från marken. 

De hinderbegränsande ytorna omkring flygplatsen ska beaktas i den noggrann-

nare planeringen. Noggranna höjdbegränsningar och zongränser ska granskas 

i samband med den mer detaljerade planen. 

I närheten av flygplatsens start- och landningsbana finns i enlighet med luftfartsföreskrifterna 

en hinderbegränsande yta som fastställer den högsta höjden för konstruktioner som placeras 

i området. Beteckningen hinderbegränsande yta har i förslagsfasen strukits ur plankartan och 

planbestämmelsen om hinderbegränsande ytor har omvandlats till allmän bestämmelse. I 

planbeskrivningen har tillagts en karta på de hinderbegränsande ytorna (bild 41) som är mer 

omfattande än planbeteckningen som ströks. 
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Specialområden 

Specialområde 

 

 

Med beteckningen anvisas området för Åbo fängelse i Starrbacka. 

Försvarsmaktens område 

Med beteckningen anges sådana områden som är i konstant bruk av Försvars-

makten eller som sådana planerade garnisons-, övnings- eller motsvarande om-

råden, på vilka vistelse är begränsad. Området utvecklas för Försvarsmaktens 

behov. 

Genom beteckningen anvisas områden som reserverats för Försvarsmakten i Pansio och 

Rönnudden. Områdesreserveringarna har utvidgats på basis av Försvarsmaktens utlåtande i 

förslagsfasen. 

Bild 1.  Bild 41. Hinderbegränsande yta. 
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Avfallshantering 

Område för cirkulär ekonomi 

Området reserveras för anläggningar och konstruktioner som betjänar sam-

hällets avfallshantering samt verksamhet som främjar cirkulär ekonomi. Nya 

funktioner som placeras i området kan omfatta bl.a. näringsämnes- och materi-

alåtervinning, återvinning av markbyggnadsmaterial, trygg slutförvaring av 

material samt energiproduktion. 

Toppå, som länge använts för traditionella deponeringsfunktioner och slutdeponering av av-

fall, ska huvudsak omvandlas till ett kluster för funktioner som betjänar återvinning av avfalls-

material.  

Avfallshanteringsområde som tas ur bruk 

Området reserveras för trygg slutförvaring av avfall. I området får endast byggas 

konstruktioner som betjänar slutförvaring och efterbehandling av avfall samt där-

till anslutande tekniska utrymmen. 

Området som fungerat som avstjälpningsplatsens deponeringsområde tas ur bruk och sane-

ras för annan användning. 

Avfallsbehandlingsanläggning 

 

Produktionsenheter som är specialiserade på återvinning av avfallsmaterial, såsom byggavfall 

och oljehaltigt vatten, anvisas som avfallsbehandlingsanläggningar.  

Avloppsreningsverk 

 

Avloppsvattnet från Åbo leds centraliserat till de underjordiska utrymmena i avloppsrenings-

verket som brutits i berget under Kakolabacken. Förutom avloppsvatten från Åbo behandlar 

reningsverket även avloppsvatten från 13 andra kommuner i närområdet. Det renade avlopps-

vattnet släpps ut i hamnbassängen. 

Utredningsområden 

Område med bergsresurser som senare kan tas i bruk för parkering eller 

något annat ändamål 

Eventuellt byggande eller infartsplatser inne i berget får inte begränsas genom 

annat byggande. Förutsättningarna för kunna bygga aktuella och planerade un-

derjordiska utrymmen och tunnlar ska säkerställas. Underjordiska utrymmens 

lämplighet och användningssyfte utreds närmare i samband med detaljplane-

ringen. 

I centrum finns många slags underjordiska utrymmen som exempelvis Kakola reningsverk, 

parkeringsgrottor, avlopps- och fjärrvärmetunnlar, en elstation, olika utrymmen som används 

under kristider samt gamla, ofta oanvändbara skyddsrum. Eventuella framtida behov är bland 

annat nya parkeringsgrottor och utbyggnad av de befintliga parkeringsgrottorna, trafiktunnlar 

och olika motionsutrymmen. För att underjordiska projekt ska vara möjliga även i framtiden, 

anges i generalplanen områden som har reserverats för bergsbyggande. 
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Områdena med bergsresurser grundar sig på Förstudien om bergrumsparkering i Åbo cent-

rum, den preliminära utredningsplanen för trafiken i Aningais och resecentrumets område 

(2021) och Bergsresursutredningen (1991) samt på uppgifter om underjordiskt byggande hit-

tills. 

Utredningsområde för TFÄ-rangeringsbangård 

Området reserveras som utredningsområde för TFÄ-rangeringsbangård. Arran-

gerandet av transporter av farliga ämnen i bangårdsområdet orsakar en risk för 

storolycka i de närliggande områdena. Den detaljerade riskbedömningen och 

åtgärderna för att behärska dem ska bedömas i samband med detaljplaneringen 

av bangården och dess närområde. 

På Åbo bangård finns numera så kallade TFÄ-spår för hantering av tågvagnar som innehåller 

farliga ämnen. TFÄ-rangeringsbangården ska flyttas från dess nuvarande plats. Anledningen 

är utvecklingsåtgärderna i området. 

De alternativa förläggningsplatserna för TFÄ-rangeringsbangården har sammanställts och 

sammanställningen har lagts till utredningarna i generalplaneförslaget på generalplanens 

webbsida (Selvitys VAK-ratapiha-alueiden vaihtoehtoisista sijainneista, ung. Utredning av al-

ternativa förläggningsplatser för TFÄ-rangeringsbangården). Utredningsområdet för TFÄ-ran-

geringsbangården i generalplaneutkastet har utvidgats till att omfatta den nuvarande verk-

samheten och eventuella nya alternativa förläggningsplatser. Utredningsområdet för TFÄ-ran-

geringsbangården i generalplaneutkastet har utvidgats österut så att det omfattar den nuva-

rande rangeringsbangården och västerut ända till stadsdelen Pahaniemi. Banavsnittet till 

hamnområdet i Pansio har tagits bort från områdesspecifikationen. Detta banavsnitt har kon-

staterats vara olämpligt för verksamheten i fråga. 

I generalplanen anvisas utredningsområdet, inom vilket den nya TFÄ-bangården är belägen.  
Den mest sannolika förläggningsplatsen är området intill järnvägen i stadsdelen Pahaniemi. 

Trafikverket inledde sommaren 2018 planeringen av omorganiseringen av Åbo bangård. Pro-

jektet ingår i planeringen av den snabba tågförbindelsen mellan Helsingfors och Åbo. I plane-

ringsområdet ingår både den nuvarande bangården i Åbo och Åbo godsbangård. Målet med 

projektet är att planera ett dubbelspår mellan Kuppis och Åbo bangårdar samt att förnya an-

vändningen av spåren på Åbo bangård. På Åbo bangård finns TFÄ-spår, ett virkeslastnings-

spår, underhållsspår samt ett billastningsspår och plattformsarrangemangen. Målsättningen 

är att planera bangårdens VAK-risknivå samt att säkra Logomobrons hiss- och trappkontakt 

med de nya stationsperrongerna. Elektrifieringen av Nystadsbanans minskar behovet av 

omdirigering av transporter av farliga ämnen på Åbo stadsområde och minskar för sin del 

riskerna förenade med transporterna. 

Utredningsområde för jordtipp 

Gällande eventuell jorddeponi ska dess naturverkningar bedömas och en avväg-

ning göras mellan olika intressen. Först efter det kan man avgöra om området 

kan tas i bruk som jordtipp eller för hamnens bruk. 

I förslaget som var framlagt har området Koivuluoto–Verkkoluoto i Pansio beteckningen T-1 

för eventuellt jorddeponi. På basis av utlåtanden har T-1-beteckningen ändrats delvis till T-

betecking (industri- och lagerområde) och delvis till EP-beteckning (Försvarsmaktens område) 

samt till en överlappande beteckning utredningsområde för jordtipp som sträcker sig till båda 

områdesreserveringarna. 

https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/turun_keskustan_kalliopysakoinnin_esiselvitys.pdf
https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/turun_keskustan_kalliopysakoinnin_esiselvitys.pdf
https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/selvitys_vak-ratapiha-alueen_vaihtoehtoisista_sijainnesta.pdf
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Skyddszoner 

Planläggningsmyndigheterna ska i samband med utarbetandet av planen beakta olycksfarliga 

objekt, till exempel kemikalie- och sprängämnesanläggningar. När området kring olycksfarliga 

objekt planläggs ska utlåtanden begäras av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) och rädd-

ningsmyndigheten. 

Konsultationszon för kemikalieanläggning 

Vid planeringen av områdets användning ska ett utlåtande begäras av rädd-

ningsmyndigheten och Säkerhets- och kemikalieverket reserveras tillfälle att ge 

utlåtande. Beteckningen är informativ på delgeneralplansområdena. 

För alla kemikalieobjekt som är under Tukes tillsyn har en konsultationszon fastställts. Kon-

sultationszonerna har bildats utifrån allmänt kända bedömningar av anläggningarnas risker, 

och kan därmed inte direkt tillämpas som skyddsavstånd mellan produktionsanläggningar och 

känsliga verksamheter. Om planläggningsändringar eller betydande byggande i konsultations-

zonen ska utlåtanden begäras av Tukes och räddningsmyndigheten. Största delen av anlägg-

ningarna är objekt som använder flytgas som bränsle eller lagrar små mängder andra kemi-

kalier. 

Skyddszon 

Beteckningen anger områden vars användning måste begränsas på grund av 

närliggande verksamhet som orsakar fara eller betydande olägenhet. 

I området tillåts i första hand jord- och skogsbruksbyggande och byggande som 

betjänar försvarsförvaltningen. 

Vid planeringen av områdets användning ska Försvarsmakten reserveras tillfälle 

att ge utlåtande. 

Beteckningen anger en skyddszon i anslutning till Försvarsmaktens verksamhet. 

Skjutbanans bullerområde (65 dB) 

I områdets noggrannare planering ska normerna för miljöbuller beaktas. På ett 

bullerområde där maximiljudnivån överskrider 65 dB (LAImax) får inte bostads-

byggnader, läroanstalter eller andra bullerkänsliga funktioner placeras. 

Skjutbanans bullerområde (60 dB) 

I områdets noggrannare planering ska normerna för miljöbuller beaktas. På ett 

bullerområde där maximiljudnivån överskrider 60 dB (LAImax) får inte fritidsbo-

städer, rekreationsområden, vårdanstalter, naturskyddsområden eller andra sär-

skilt bullerkänsliga funktioner placeras. 

Statsrådet har utfärdat ett beslut om riktvärden för bullernivåer från skjutbanor (53/1997). En-

ligt beslutet får bullernivån i form av den A-vägda högsta ljudnivån definierad med impulstid-

konstanten LAImax inte överstiga värdet 65 dB i områden som används för stadigvarande bo-

ende för att förebygga bullerolägenheter orsakade av skjutbanor och för att säkra trivsamheten 

i omgivningen. I planförslaget har tillagts en ny beteckning och bestämmelse skjutbanans bul-

lerområde me-2 för att anvisa ett område där bullret från skjutbanan överskrider maximiljud-

nivån 60 dB. Skjutbanans bullerområden har fastställts genom modellberäkning och på gene-

ralplanekartan visas bullerområdena i enlighet med maximiljudnivån. 

 



 

106 
 

Beteckningar som avser verksamheten på flygplatsen 

Flygbullerzon (55 dB) 

Område där bullernivå per dygn från flygtrafiken (Lden) uppskattas överstiga 55 

dB år 2030. I det avgränsade området får inte anvisas ny bullerkänslig verksam-

het. Det är möjligt att bevara, reparera eller i liten utsträckning komplettera be-

fintlig bosättning och övrig bullerkänslig verksamhet i området. Beteckningen är 

informativ på delgeneralplansområdena. 

Beteckningen flygbullerzon är förenlig med en bullerutredning som Finavia utarbetat 2020. 

Landningszon för flygplan 

Landningszon för flygplan där buller ska tas i beaktande vid byggande. Klimat-

skalet i byggnader som används för boende och andra bullerkänsliga funktioner 

ska ha en ljudisolering mot flygbuller på minst 35 dB. Beteckningen är informativ 

på delgeneralplansområdena. 

Beteckningen landningssektor för flygplan har i förslagsfasen ersatts med beteckningen land-

ningszon för flygplan. Landningszonen utsätts för flygbuller som begränsar placeringen av 

bullerkänsliga funktioner i området. 

Samhällsteknisk försörjning 

Energiproducerande anläggning 

 

På kartan visas energiproducerande anläggningar vars verksamhet regleras av miljötillstånd 

eller registreringsförfarande enligt miljöskyddslagen. Nästan alla enheter är en del av fjärrvär-

meproduktionen. Anläggningarna producerar energi för fjärrvärmenätet eller processånga och 

värme för produktionsanläggningar och växthus. Energi produceras också i värmepumpsan-

läggningen som byggts i anslutning till Kakola reningsverk. Med den energi som återvinns i 

samband med reningsprocessen produceras nästan all fjärrkyla i Åboregionen och dessutom 

en betydande mängd fjärrvärme. 

Snötipp (tillfällig) 

 

Plogsnön från gatuområdena ska i första hand transporteras och placeras med korta förflytt-

ningar genom att reservera lämpliga utrymmen för detta i kvartersområdena i detaljplanerna. 

Om möjligt kan dessa objekt kombineras funktionellt med grönfiler och områden som reserv-

eras för dagvattenhantering. För stora mängder plogsnö har tillfälliga och permanenta snötip-

par med så korta transportavstånd som möjligt reserverats. De permanenta snötipparna är 

knutna till objekt med verksamhet som kräver miljötillstånd (Marktäktsparken) eller objekt som 

tidigare haft verksamhet som kräver miljötillstånd (Karhula avstjälpningsplats för marksubstan-

ser). Beslut om de tillfälliga snötipparna har fattas på basis av åtgärdstillstånd som gäller tills 

vidare eller för viss tid. De tillfälliga snötipparna är sådan markanvändning som försvinner i 

takt med att detaljplaneringen framskrider. De permanenta snötipparna ligger utanför gene-

ralplaneområdet. Avstjälpningsplatserna för marksubstanser ligger utanför generalplaneom-

rådet. 
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Vattenbehandlingsanläggning 

 

Vattenbehållare 

 

Det vatten som används i Åbo är konstgjort grundvatten som tillverkats på Virttaankangasåsen 

i Säkylä och som strömmar med hjälp av tyngdkraften till bergreservoaren i Starrbacka. Ber-

greservoaren rymmer den mängd vatten som används under en dag i Åbo, Reso och Nåden-

dal. I reservoarerna tillsätts klor i vattnet, vilket garanterar att vattenkvaliteten inte försämras i 

vattenledningsnätet. Från Starrbacka leds vattnet via Hallis vattenverk till vattenledningsnätet 

och stadens fyra vattentorn som är belägna i Universitetsbacken, Luolavuori, Johannehöjden 

och Parolaparken.  

110–400 kV elledning 

 

110–400 kV elledning (ny) 

 

På kartan syns de viktigaste nuvarande och planerade ovanjordiska avsnitten av 110–400 kV 

elledningar. Dessa ledningsgator är av väsentlig betydelse för planeringen av markanvänd-

ningen och landskapet. I generalplaneförslaget har en ny ledning som ersätter elledningen 

Kakonpelto–Korois tillfogats vid ringvägen. 

Elstation 

Ny elstation 

 

Befintliga och nya elstationer som planeras i anslutning till elledningarna anvisas med egna 

beteckningar. Elstationer och nya elstationer har införts i generalplaneförslaget som nya be-

teckningar. 

Ledningslinje, reservering 

Reservering för ledning eller linje för samhällsteknisk försörjning. 

Beteckningen visar den riktgivande reserveringen för naturgasrörledningen enligt alternativet 

för naturgasnätets sträckning enligt gällande Generalplan 2020. Denna ledningslinje anvisas 

som markanvändningsreservering för den samhällstekniska försörjningen. Ledningslinjen går 

i Åboregionen i öst-västlig riktning strax norr om flygplatsen. Linjen förgrenar sig parallellt med 

Lundo kommuns gräns söderut och mot Toppå avfallshanteringsområde. 

Med beteckningen anges också reserveringen för Turun seudun puhdistamo Oy:s kommande 

tryckavloppslinje längs Nådendalsvägen. Linjens läge ska beaktas vid planeringen av områ-

dets markanvändning.  

Verksamhetsområde för vattenförsörjning 

Verksamhetsområde i enlighet med utvecklingsplanen för vattenförsörjningen 

som har godkänts 15.10.2018. 
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Målsatt verksamhetsområde för vattenförsörjning 

Område som eventuellt ansluts till verksamhetsområdet vid utvecklingen av den 

nya markanvändningen. Situationen med markanvändningen i området ska ut-

redas i samband med utarbetandet av en utvecklingsplan för vattenförsörj-

ningen. 

Stadsfullmäktige godkände 15.10.2018 utvecklingsplanen och åtgärdsprogrammet för vatten-

försörjningen för åren 2018–2021 samt avgränsningen av verksamhetsområdet för Åbo stads 

vattentjänstverk, Turun Vesihuolto Oy (hushållsvatten och avloppsvatten). Enligt utvecklings-

planen för vattenförsörjningen utvecklar Åbo vattenförsörjningen i stadens område i enlighet 

med samhällsutvecklingen. Utgångspunkten för verksamheten är att trygga en vattenförsörj-

ning som säkerställer en tillräcklig tillgång till hälsosamt och även i övrigt oklanderligt hushålls-

vatten till en skälig kostnad. Avloppssystemet ordnas på ett ändamålsenligt sätt med tanke på 

hälsan och miljöskyddet. Beteckningarna verksamhetsområde för vattenförsörjning och mål-

satt verksamhetsområde för vattenförsörjning har lagts till i generalplanen i förslagsskedet. 
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Grönmiljö, landskap och fornlämningar (karta 7) 

Ån, havet, den mångsidiga naturmiljön och den historiska byggda miljön är Åbos styrkor. De 

lyfts fram också i Åbos program Kilpailukyky ja kestävä kasvu (ung. Konkurrenskraft och håll-

bar tillväxt). Utvecklingen av grönnätverket och rekreationsmöjligheterna är ett sätt att främja 

stadsbornas välfärd och aktiva livsstil i enlighet med strategin Turku 2029 (ung. Åbo 2029). 

Närheten till grön- och vattenområden samt rekreationsmöjligheterna ökar också bostadsom-

rådenas dragningskraft. Den offentliga stadsmiljön i centrum har betydelse för alla Åbobor, 

liksom för besökare och turister. Den påverkar också bilden av staden och stadens livskraft. 

Grönområdena producerar många slags ekosystemtjänster: bland annat erbjuder de rekreat-

ion, näring och skönhetsvärden, hjälper till med dagvattenhanteringen, producerar syre, renar 

luften och binder växthusgaser. Åbos mål är att vara kolneutralt före 2029, och ju mer i syn-

nerhet skog det finns i området, desto större är kolförråden i stadens växtlighetsområden. I 

tyglandet av naturförluster spelar också städernas grönmiljöer en viktig roll. 

Grönnätverket i Åbo är en mångsidig helhet som förenar natur och kulturmiljöer. I det tätt 

bebyggda stadsområdet på fastlandet bildar områdena längs Aura å, Lillån och stadsbäckarna 

stommen för grönnätverket. Här förtätas många ekologiska, landskapsmässiga och kulturhi-

storiska värden. Ädellövskogar, hassellundar, våtmarker, torrängar och klippor som är viktiga 

med tanke på naturens mångfald finns på olika håll i Åbo. 

Speciellt viktiga med tanke på rekreation och motion är de vidsträckta, enhetliga skogsområ-

dena i bland annat Mälikkälä, Runosbacken, Kråkkärret och Svalberga, Laustis och Ilpois. 

Grönnätverket kompletteras av mindre skogs-, bergs- och ängsområden. En väsentlig del av 

grönnätverket i centrum är det ädelträddominerade trädbeståndet i parker och på gårdar. Vat-

tenområdena ansluter till grönnätverket och tillför det mervärde. 

Planbeteckningar 

Kartan Grönmiljö, landskap och fornlämningar visar områdena som bildar Åbos grönnätverk: 

rekreations-, skydds- samt jord- och skogsbruksområden, koloniträdgårdar och begravnings-

platser. Natur- och landskapsvärden anges med överlappande beteckningar. På samma karta 

visas också objekt som ingår i det arkeologiska kulturarvet. 

Som stöd för utarbetandet av generalplanen gjordes utredningen Viherverkostosuunnitelma 

(ung. Plan för grönnätverket) som beskrivs närmare i kapitlet Utredningar och konsekvensbe-

dömning. Grönnätverket och de rekommenderade planbeteckningarna i Planen för grönnät-

verket har legat som grund för beteckningarna på kartan Grönmiljö, landskap och fornläm-

ningar. Planen för grönnätverket upprättades på delgeneralplanens detaljnivå. Därför har 

grönnätverket förenklats till att motsvara noggrannheten i den mer övergripande Generalplan 

2029. 

Grönområdesbeteckningarna i generalplaneförslaget följer och kompletterar det översiktliga 

grönnätverket som presenteras i etapplandskapsplanen för naturvärden och -resurser. 

Generalplanens mål i fråga om grönmiljön har varit bland annat att vattendragen och grönom-

rådena ska bilda ett sammanhängande ekologiskt nätverk som tjänar rekreationsanvänd-

ningen och målen för skyddet av stadsnaturens mångfald. 

I konsekvensbedömningen som gjordes i samband med generalplaneförslaget beskrivs plan-

lösningarnas konsekvenser för bland annat grönmiljön. I den bedöms hur väl Generalplan 
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2029 förverkligar de riksomfattande målen för områdesanvändningen, målen för generalpla-

nen och stadsstrategin Turku 2029 (ung. Åbo 2029) samt vilka hot och möjligheter general-

planen medför.  

Efter att konsekvensbedömningen färdigställdes har beteckningarna i generalplanen ändrats 

för att främja bevarandet av grönnätverkets värden och de ekologiska korridorerna. De viktig-

aste ändringarna är följande: En del av TP-området längs Nådendalsvägen har ändrats till V-

område. På gränsen mellan Pomponrahka Naturaområde och TP-2-området i Haapa-alho har 

det tillfogats en buffertzon med beteckningen V som tryggar naturvärdena. Beteckningen eko-

logisk korridor som ska bevaras, förstärkas eller som är ny har lagts till i Artukais, Moisio och 

Paimala. Den riktgivande gatusträckningen genom grönområdet i Mälikkälä har strukits. 

Ett område som lyfts fram i konsekvensbedömningen, vars naturvärden kommer att utsättas 

för påverkan, är vassen mellan Koivuluoto och Verkkoluoto i Pansio-Perno. För att området 

ska bli byggnadsmark krävs att området höjs med nästan tre meter. Det är skäl att ta i bruk 

området som deponeringsplats för muddringsmassor, eftersom man har avstått från havsde-

ponering. I en naturutredning som gjorts för området Koivuluoto–Verkkoluoto har områdets 

naturvärden konstaterats. I praktiken innebär detta att vassområdet som anvisas som ett luo-

område och de låglänta naturtyperna som gränsar till det, såsom klibbalslundarna och klibbal-

kärret på stränderna som har klassificerats som starkt hotade, försvinner. Naturtyperna på 

stränderna hamnar under deponimassorna eller så förändras vattenekonomin fullständigt, var-

vid de förstörs. Vassområdets häckfågelbestånd, till exempel videsparven som är klassificerad 

som sårbar och rödsparven som är klassificerad som nära hotad, kommer att försvinna från 

området. Att bedöma konsekvenserna för andra naturtyper och arter i området är svårare. 

I förslaget till generalplan har området beteckningen utredningsområde (se-2), enligt vilken 

man vid eventuell jorddeponi måste bedöma naturverkningarna och göra en avvägning mellan 

olika intressen. Först efter det kan man avgöra huruvida området kan användas som jordtipp. 

I samband med generalplanearbetet har områdets lämplighet för deponering bedömts preli-

minärt, men områdets användbarhet för och behov av deponering kommer att utredas när-

mare och avgöras senare i den detaljerade planeringen.  

Generalplanens beteckningar gällande naturen grundar sig på uppgifter som står till förfo-

gande i dagsläget. Naturuppgifterna kommer att uppdateras och preciseras ytterligare i och 

med naturutredningarna i detaljplaneskedet. Naturskyddsområden som grundar sig på la-

gakraftvunna skyddsbeslut visas med motsvarande planbeteckningar. Man har strävat efter 

att i planområdet identifiera områdena med skyddade naturtyper enligt naturvårdslagen för 

vilka inget skyddsbeslut har fattats, habitaten för arterna enligt bilaga IVa till habitatdirektivet, 

förekomstområdena för hotade arter, områdena för hotade naturtyper som grundar sig på nat-

ionell bedömning, växtplatserna för fridlysta växtarter, skogsnaturens särskilt viktiga livsmiljöer 

enligt skogslagen, värdefulla klippområden samt naturområden som är viktiga med tanke på 

ekologiska korridorer eller annars motsvarande artrika naturområden.  

För att utreda naturmiljöns värden i generalplaneområdet har man som centralt bakgrunds-

material använt planprojektens naturutredningar. Bakgrundsmaterialet har kompletterats med 

andra naturutredningar och inventeringar där generalplaneområdet har ingått. För arternas 

del har förekomsterna av hotade arter och arter enligt bilaga IVa till habitatdirektivet kontrolle-

rats med hjälp av uppgifterna i miljöförvaltningens register över hotade arter. Uppgifterna har 

bedömts objektspecifikt och till nödvändiga delar uppdaterats med hjälp av miljöskyddets ter-

rängkartläggningar. Av arterna på fågelskären i Erstans havsområde har Åbo stads miljöskydd 

gjort en långvarig uppföljning av skärgårdsfåglarna (1997-2020), och detta material har an-

vänts som hjälp vid fastställandet av objektens skyddsvärde. I revideringen av skogsobjekten 
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har man utnyttjat materialet i stadens skogsplan som uppdateras kontinuerligt och METSO-

kartläggningen (2012). Utredningarna och källmaterialet som använts som bakgrundsmaterial 

för de värdefulla naturobjekten presenteras som en bilaga till planen. 

Beteckningarna för arkeologiska objekt grundar sig på Museiverkets fornminnesregister. Plan-

bestämmelserna har utarbetats i samarbete med Åbo museicentral. Under beredningen av 

generalplanen har inga kompletterande inventeringar av arkeologiska objekt gjorts. Basinven-

teringarna av fornlämningar är i regel inte uppdaterade, varför man vid den närmare plane-

ringen måste vara beredd på att utreda om uppgifterna i området är aktuella och om det finns 

behov av ytterligare utredningar. 

Rekreation och motion 

Rekreationsområdena anvisas med olika beteckningar utifrån deras användning, skötsel och 

kulturhistoriska värden: 

Rekreationsområde 

I området får på basis av en mera detaljerad plan byggas konstruktioner och 

anläggningar som betjänar rekreation. Idrottshallar får inte byggas i området. 

Nya bostadsbyggnader får inte byggas i området (MarkByggL 43.2 §). Reparat-

ion och mindre utbyggnad av befintliga byggnader är tillåtet. 

Med beteckningen V anvisas i huvudsak grönområden i naturliknande eller naturligt tillstånd, 

till vilka det hör såväl skogar och berg som ängsliknande områden. Områdena kan också 

innehålla bebyggda delar, såsom gräsmattor, småplaner och lekparker. 

Även Mälikkäläskogen är utmärkt med V-beteckning, på vars område förbereds grundandet 

av ett naturskyddsområde. Beteckningen är inte i strid med det planerade skyddet. V- och A-

beteckningarnas gränser är i förslagsskedet preciserade enligt det förberedda naturskydds-

området. 

Rekreationsområde 

Området reserveras huvudsakligen för rekreation. Nya bostadsbyggnader får 

inte byggas i området (MarkByggL 43.2 §). Reparation och mindre utbyggnad av 

befintliga byggnader är tillåtet. Vid behov kan området eller en del av området 

anvisas för boende i detaljplanen. 

Park 

 

Beteckningen VP används för byggda grönområden som i huvudsak består av gräsmattor, 

planteringar och belagda ytor. Områdena kan också omfatta delar som är i naturligt tillstånd. 

Historiskt parkområde där miljön bevaras 

Vid planeringen och användningen av området ska dess kulturhistoriska, land-

skapsmässiga och trädgårdskonstnärliga värden samt eventuella arkeologiska 

värden och naturvärden särskilt beaktas. 

Åbos historiska parker som anvisas med beteckningen VPH/s är till största delen belägna i 

nummerstadsdelarna. En del av dem grundar sig på Engels stadsplan. Många av dem ligger 

på backar som lämnades obebyggda i Engels stadsplan och som togs med i parkplaneringen 

senare. Också Kuppisparken har en lång historia. 
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Område för idrotts- och rekreationsanläggningar avsett för idrottscenter 

I området får placeras byggnader och konstruktioner för idrott, rekreation och 

fritidsverksamhet, såsom idrottshallar och idrottsplaner. 

Beteckningen VU används för de viktigaste idrottsanläggningskoncentrationerna i Åbo: södra 

delen av Kuppisparken och Impivaara idrottscenter. 

Område för idrotts- och rekreationsanläggningar, där miljön bevaras 

I området får placeras byggnader och konstruktioner för idrott, rekreation och 

fritidsverksamhet. 

Byggandet i området ska anpassas till områdets kulturhistoriska, landskaps-

mässiga och trädgårdskonstnärliga värden. 

Idrottsparken, som också är en av stadens viktigaste idrottsanläggningar, anvisas med be-

teckningen VU/s på grund av dess stora kulturhistoriska värde. 

Område för idrotts- och rekreationsanläggningar avsett för idrottscenter 

och idrottsrelaterad verksamhet 

I området får placeras byggnader och konstruktioner som betjänar idrotts-, re-

kreations- och fritidsverksamhet samt därtill hörande företags-, inkvarterings-, 

forsknings- och undervisningsverksamhet samt annan motsvarande verksam-

het. 

Den del av Kuppisparken som ligger på Hipposvägens sida har fått beteckningen VU-1, som 

möjliggör företags-, inkvarterings, och undervisningsverksamhet samt annan verksamhet i an-

slutning till idrott. 

Område för idrotts- och rekreationsanläggningar / Område för centrum-

funktioner 

I området får placeras byggnader och konstruktioner för idrott, rekreation och 

fritidsverksamhet, såsom idrottshallar och idrottsplaner. I området får också pla-

ceras centrumfunktioner som betjänar Åbo stadsområde. Sådana funktioner är 

centrumaktigt boende, offentliga och privata tjänster, förvaltning och arbetsplats-

funktioner som lämpar sig för centrum och inte orsakar olägenheter för miljön. 

Största delen av området ska bevaras som en plan som används för idrott och 

rekreation oberoende av centrumfunktionerna. 

Beteckningen VU/C för Barkplanen gör det möjligt att placera centrumfunktioner i området 

men den tryggar bevarandet av idrottsfunktionerna. 

Koncentration av utomhusidrottsplatser 

Vid planeringen ska ställets betydelse som områdescentrum för idrott beaktas. 

Utöver idrottscentren som anvisas med områdesreserveringsbeteckningar finns det i staden 

flera mindre koncentrationer av utomhusidrottsplatser, områdescentrum för idrott. Vid alla 

dessa finns flera olika aktivitetsplatser i samband med någon högklassig kärnidrottsplats. Nät-

verket av områdescentrum utgör en ram för stadsbornas dagliga motion. 

I Generalplan 2029 anvisas alla befintliga områdescentrum för idrott inom planområdet i syfte 

att säkerställa att dessa platsers betydelse beaktas i den närmare planeringen. 
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Friluftsled 

I utvecklingen av friluftslederna är det viktigt att lederna bildar ett nätverk där var och en kan 

välja en lämplig rutt. Konditionsbanorna hör till de allra populäraste idrottsplatserna, vilket inne-

bär att utvecklingen av dem berör en stor del av Åboborna. 

I generalplanen anges det befintliga huvudnätverket av friluftsleder. Det består av konditions-

banor, friluftsleder, vandringsleder och så kallade Paavos stigar i olika miljöer. För läsbarhet-

ens skull visas inte alla Paavos stigar och konditionsbanor på kartan. Av Paavos stigar har i 

första hand de avsnitt som följer grönområdena tagits med. Vissa avsnitt på friluftslederna 

ligger dock i byggda miljöer på gator och cykelvägar. 

Beteckningen friluftsled har också använts för sådana gator och cykelvägar som i nuläget inte 

ansluter till friluftsleder men som i framtiden skulle kunna vara en del av nya leder. Denna 

ruttindelning på befintliga avsnitt och avsnitt som fattas visar var det lederna avbryts och var 

det finns potential för framtida friluftsleder. 

Behov av friluftsled 

Beteckningen är informativ på Flygplatsens och dess omgivnings delgeneral-

plansområde. 

Behov av friluftsleder finns på olika håll i staden. I fråga om en del av rutterna finns inga fysiska 

hinder för genomförandet, medan de på andra avsnitt avbryts av huvudleder, järnvägen eller 

för att Försvarsmakten har områden i sin besittning. Att anlägga rutter på sådana ställen är i 

allmänhet ett långsiktigt mål. 

Beteckningen behov av friluftsled har använts för sådana avsnitt där en rutt för vars underhåll 

staden ansvarar fattas eller där det finns faktiska hinder för rutten. På vissa avsnitt har det till 

följd av användningen formats stigar som inte hör till i de leder som staden underhåller. Även 

enskilda vägar anvisas med beteckningen behov av friluftsled. 

I Rönnudden har beteckningen behov av friluftsled strukits i förslagsfasen gällande området 

som Försvarsmakten besitter. Den nya förbindelsen går runt området som Försvarsmakten be-

sitter från Långvattnets strand via Regementsvägen till Uittamo folkpark. 

Badstrand 

I planområdet finns Ispois och Saaronniemi badstränder. De övriga badstränderna som sta-

den underhåller ligger utanför planområdet. 

Vattenområde 

 

Vattenområde 

Vattenområde på vilket den målsatta hastighetsbegränsningen är 11 km/h. Be-

gränsningen gäller inte övnings- och tävlingsverksamheten vid Rodd- och padd-

lingscentret. 

Naturvärden 

I generalplaneområdet finns naturmiljöer som bör bevaras som en del av en god livsmiljö på 

grund av naturtypernas särdrag, artrikedomen eller platsens särskilda karaktär eller natur-

skönhet. För en av dessa objekt gäller direkta skyldigheter att skydda området baserat på 

bestämmelser i naturvårdslagstiftningen. En betydande del av de naturvärdesobjekt som 

W-1 
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anges på plankartorna är resultat av de utredningar och kartläggningar som gjorts som bak-

grundsmaterial för planeringen av markanvändningen. 

Planbeteckningarna är indelade enligt objektskyddets betydelse så att objekt som grundar sig 

på lagakraftvunna myndighetsbeslut anvisas med detaljerade skyddsbeteckningar. Övriga ob-

jekt anvisas som områden som är särskilt viktiga med tanke på naturens mångfald, så kallade 

luo-objekt. 

Naturskyddsområde 

Område som är skyddat eller ska skyddas med stöd av naturvårdslagen. Det är 

förbjudet att skada och förstöra områdets skyddsvärden. Innan ett naturskydds-

område inrättas förutsätter sådant jordbyggnadsarbete och sådan trädfällning 

eller någon annan härmed jämförbar åtgärd som förändrar landskapet ett till-

stånd för miljöåtgärder enligt 128 § i markanvändnings- och bygglagen. 

Med beteckningen SL anvisas naturskyddsområden som inrättats eller avses inrättas med 

stöd av naturvårdslagen. Objekt i naturskyddsområden på gränsen till ett Naturaområde och 

de delar av Naturaområden som omfattas av naturvårdslagen anvisas med beteckningen SL. 

Alla dessa naturskyddsområden på Åbo stads mark som avses inrättas är belägna i Rauvola-

vikens (FI0200060) och Pomponrahka (FI0200061) Naturaområden eller i mindre formationer 

på deras gränser (bild 42). 

Bild 42. Nya naturskyddsområden som utvidgas och som anvisas i generalplanen. 

 

 

Tabell 7. Naturskyddsområden som är fridlysta med stöd av naturvårdslagen och som anvisas med planbeteck-

ningen SL 

Namn Beteckning för 
naturskyddsom-
råde 

Beslutsda-
tum 

Beslut 

Katrinedals  
naturskyddsområde 

YSA022286 21.11.1983 Länsstyrelsen för Åbo 
och Björneborgs län 

Luolavuori naturskyddsområde YSA239119 22.11.2017 Närings-, trafik- och miljö-
centralen  
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i Egentliga Finland 

Skogsby-Kungsbäckens  
naturskyddsområde 

YSA022733 17.3.1988 Länsstyrelsen för Åbo 
och Björneborgs län 

Nunnebergets naturskyddsom-
råde 

YSA022288 21.11.1983 Länsstyrelsen för Åbo 
och Björneborgs län 

Pomponrahka  
naturskyddsområde 

YSA022287 21.11.1983 Länsstyrelsen för Åbo 
och Björneborgs län 

Rauvolavikens  
naturskyddsområde (1988) 

YSA022734 17.3.1988 Länsstyrelsen för Åbo 
och Björneborgs län 

Rauvolavikens  
naturskyddsområde (2004) 

YSA203567 30.12.2004 Sydvästra Finlands 
miljöcentral 

Muhkuri naturskyddsområde LHA020008 27.5.1992 Förordningarna 
503/1992, 549/2001 och 
1195/2007 

Kurjenrahka nationalpark KPU020032 1.1.1998 Lag 1295/1997, förord-
ning 1296/1997 

Naturtyp som är skyddad enligt 29 § i naturvårdslagen 

Naturtypsobjekt får inte ändras så att detta äventyrar bevarandet av deras ka-

rakteristiska drag i området i fråga. Karakteristiska drag är berg- och markgrund 

som är typisk för varje naturtyp, vattenhushållning och näringskretslopp samt 

växt- och djurarter och artkonstellationer som dessa bildat som på ett naturligt 

sätt anpassat sig till dessa omständigheter. Projekt som berör området kräver 

ett utlåtande av närings-, trafik- och miljöcentralen. 

Beteckningen S-1 har använts för de naturtyper som är skyddade med stöd av 29 § i natur-

vårdslagen och för vilka det har fattats ett skyddsbeslut. 

Tabell 8. Beslut om områden för skyddade naturtyper som anvisas med beteckningen S-1. 

Namn Beteckning för 
naturskyddsom-
råde 

Beslutsda-
tum 

Beslut 

Ankarbyns ädellövskog LTA203424 16.5.2007 Sydvästra Fin-
lands miljöcentral 

Artukais gårds ädellövskog LTA020086 1.4.2003 Sydvästra Fin-
lands miljöcentral 

Erik Jämsäs hassellund LTA201703 15.3.2005 Sydvästra Fin-
lands miljöcentral 

Huhkobergets hassellund och  
ädellövskog 

LTA201323 3.12.2004 Sydvästra Fin-
lands miljöcentral 

Svedrödjans hassellund LTA201314 30.11.2004 Sydvästra Fin-
lands miljöcentral 

Impivaara hassellund LTA202950 27.10.2006 Sydvästra Fin-
lands miljöcentral 

Kohmo ädellövskog LTA201307 30.11.2004 Sydvästra Fin-
lands miljöcentral 

Koivukankare hassellund LTA200547 19.12.2003 Sydvästra Fin-
lands miljöcentral 

Björkas hassellund LTA200544 19.12.2003 Sydvästra Fin-
lands miljöcentral 

Munttisbackens hassellund LTA204184 29.5.2008 Sydvästra Fin-
lands miljöcentral 

Bagarla ädellövslänt LTA020100 3.1.2003 Sydvästra Fin-
lands miljöcentral 

Paaskunta ädellövskog och  
hassellund 

LTA203784 18.12.2007 Sydvästra Fin-
lands miljöcentral 
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Paavolanrinne ädellövskog och  
hassellund 

LTA201341 14.9.2004 Sydvästra Fin-
lands miljöcentral 

Palometsäparkens hassellund LTA201334 3.12.2004 Sydvästra Fin-
lands miljöcentral 

Pansioparkens ekskog LTA020103 1.2.2002 Sydvästra Fin-
lands miljöcentral 

Perno ekskog LTA020107 28.12.2001 Sydvästra Fin-
lands miljöcentral 

Polusmäki ädellövskog och  
hassellund 

LTA200607 14.6.2004 Sydvästra Fin-
lands miljöcentral 

Parkbackens ädellövskog LTA020110 28.12.2001 Sydvästra Fin-
lands miljöcentral 

Svalsvängens hassellund LTA201336 9.12.2004 Sydvästra Fin-
lands miljöcentral 

Hassellunden på Svalberga södra slutt-
ning 

LTA202128 23.9.2005 Sydvästra Fin-
lands miljöcentral 

Korsbacka hassellund LTA202127 23.9.2005 Sydvästra Fin-
lands miljöcentral 

Mossgatans hassellund LTA203007 13.12.2006 Sydvästra Fin-
lands miljöcentral 

Tornsvalans hassellund LTA203006 13.12.2006 Sydvästra Fin-
lands miljöcentral 

Vainuvuori ädellövskog LTA200534 19.12.2003 Sydvästra Fin-
lands miljöcentral 

Kråkbergets hassellund LTA201315 30.11.2004 Sydvästra Fin-
lands miljöcentral 

Plats där en hotad art som är skyddad enligt 47 § i naturvårdslagen före-

kommer 

Det är förbjudet att skada och förstöra områdets skyddsvärden. Projekt som be-

rör området kräver ett utlåtande av närings-, trafik- och miljöcentralen. 

Beteckningen S-2 har använts för de förekomstplatser enligt 47 § i naturvårdslagen som är av 

betydelse för fortlevnaden av en hotad art som kräver särskilt skydd och för vilka det har fattats 

ett skyddsbeslut. Som art som kräver särskilt skydd kan en sådan hotad art som uppenbart 

hotas av utrotning klassificeras. 

Tabell 9. Beslut gällande förekomstplatser för arter som kräver särskilt skydd, som anvisas med planbeteckningen 

S-2. 

Namn Beteckning för 
naturskyddsom-
råde 

Beslutsdatum Beslut 

Lecanora subcarnea ERA203782 19.12.2007 Sydvästra Fin-
lands miljöcentral 

Naturskyddsobjekt 

Naturminnesmärke som har fredats genom naturvårdslagen och som det är för-

bjudet att skada eller fördärva. 

På planområdet finns två naturminnesmärken som fredats genom naturvårdslagen: Ekarna i 

Perno (sl-1) och eken i Kastu (sl-2). 

Tabell 10. Naturminnesmärke som har fredats genom naturvårdslagen och som anvisas med planbeteckningen sl. 

Namn Beteckning för na-
turskyddsområde 

Beslutsdatum Beslut 
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Ekarna i Pansio sl-1 16.1.1963 Länsstyrelsen för Åbo och 
Björneborgs län 

Eken i Kastu sl-2 4.12.2013 Åbo stad 

Område som hör till nätverket Natura 2000 

Naturvärdena som ligger till grund för skyddet av området får inte kännbart för-

sämras. Bestämmelser om beaktandet av områdets skyddsvärden finns i 64 a, 

65 och 66 § i naturvårdslagen. Jordbyggnadsarbete som förändrar landskapet, 

trädfällning, grävnings-, sprängnings-, jämnings- eller utfyllnadsarbeten eller 

därmed jämförbara åtgärder kräver tillstånd enligt 128 § i markanvändnings- och 

bygglagen. På delar av Natura-områden som fridlysts genom naturvårdslagen 

styrs verksamheten av fridlysningsbestämmelser och på dessa är det inte nöd-

vändigt att tillämpa förfarandet för tillstånd för miljöåtgärder.  

För Natura-områdena Pomponrahka, Rauvolaviken och Runsala utarbetas se-

parata planer för rekreationsanvändning av områdena. Genom planerna före-

byggs skador för naturvärdena som uppstår genom rekreationsanvändning och 

tryggas bevarandet av de naturvärden som utgör grunden för skyddandet av 

områdena. I planerna anvisas friluftsrutterna till de existerande väg- och stigle-

derna eller spångrutterna. Beteckningen är informativ på delgeneralplansområ-

dena. 

I Åbo finns fyra områden som ingår i nätverket Natura 2000: Runsalas lundar (FI0200057), 

Pomponrahka (FI0200061), Kurjenrahka (FI0200084) och Rauvolaviken (FI0200060). Av 

dessa ligger största delen av Naturaområdet i Pomponrahka och en del av Naturaområdet i 

Rauvolaviken (Katrinedal) samt sydspetsen av Kurjenrahka i området för Generalplan 2029. 

Ruissalos lundar-Naturaområdet befinner sig på Ruissalo delgeneralplans område. 

Skyddet av Naturaområdena är förknippat med en särskild skyldighet som gäller alla projekt 

och markanvändningsbeslut som eventuellt påverkar dessa områden. Skyddet grundar sig på 

bestämmelserna i habitatdirektivet. De naturvärden som ligger till grund för skyddet av ett 

område som ingår i nätverket Natura 2000 får inte kännbart försämras. Till följd av detta måste 

konsekvenserna av generalplanelösningen bedömas proaktivt innan beslutet om godkän-

nande av planen fattas. Genom bedömningen av planens konsekvenser försöker man hitta 

de markanvändningsalternativ och planbestämmelser, vars verkställande inte försämrar Na-

turaobjektens naturvärden. 

I generalplanens Naturabedömning konstaterades att planen inte har några omedelbara kon-

sekvenser för Naturaområdena. Indirekta konsekvenser för områdenas skyddsvärden identi-

fierades dock. När befolkningen växer ökar rekreationsanvändningen av och rörelse i Natura-

områdena. Detta orsakar slitage på naturtyperna, hotar bevarandet av växtplatser för bland 

annat hotade mossarter och stör djurlivet, särskilt sådana fågelarter som är känsliga för stör-

ningar.  

I förslagsskedet har en skyldighet att utarbeta planer som styr rekreationsanvändningen lagts 

till i planbestämmelserna för Naturaområden. Sådana planer bör utarbetas för Naturaområ-

dena i Pomponrahka, Rauvolaviken och Runsala. 

Område som är särskilt viktigt med tanke på naturens mångfald 

Åtgärder som försämrar naturvärdena är förbjudna i området och åtgärder enligt 

MarkByggL 128 § som förändrar landskapet kräver tillstånd. Ett tillstånd för mil-
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jöåtgärder förutsätts dock inte för trädfällning på jord- och skogsbruksdomine-

rade generalplansområden. Däremot är vårdåtgärder vars syfte är att bevara 

eller återställa naturvärdena i områdena tillåtna. 

Projekt som berör området kräver ett utlåtande av miljöskyddsmyndigheten. Pro-

jekt som berör luo-områden som klassificerats som livsmiljöer för arter som 

nämns i habitatdirektivets bilaga IVa kräver ett utlåtande av närings-, trafik- och 

miljöcentralen. Luo-områdena beskrivs i den bifogade förteckningen. Beteck-

ningen är informativ på delgeneralplansområdena. 

Med beteckningen luo anvisas de områden med skyddade naturtyper om vilka inget skydds-

beslut har fattats, habitaten för arterna enligt bilaga IVa till habitatdirektivet, förekomstområ-

dena för hotade arter, särskilt viktiga livsmiljöer enligt 10 § i skogslagen, samt naturområden 

som är viktiga med tanke på ekologiska korridorer eller annars motsvarande artrika naturom-

råden. 

Bland luo-objekten finns områden med olika värdeklassificering. En del av objekten borde på 

grund av sina särdrag skyddas genom ett myndighetsbeslut. Syftet med objektsbeteckningen 

luo är att anvisa dessa områden och trygga deras bevarande under den mer detaljerade pla-

neringen av markanvändningen. Om naturvärdena fås mer information från bland annat nya 

naturutredningar som planprojekten förutsätter, vilket innebär att naturuppgifterna uppdateras 

och preciseras i detaljplaneskedet. 

Kartan Grönmiljö, landskap och fornlämningar innefattar en objektsförteckning över luo-områ-

dena jämte kartor. 

Å- eller bäckstrand som är betydande med tanke på naturen och/eller land-

skapet 

Vattenfårans naturliga flöde samt å- eller bäckstrandens ekologiska och land-

skapsmässiga värden ska bevaras. I samband med projekt som gäller området 

ska en ökning av områdets värden eftersträvas. Innan åtgärder vidtas ska Åbo 

stads miljöskydd kontaktas. 

Åarna och stadsbäckarna med sina näromgivningar utgör stommen för Åbos grönnätverk. 

Trots den intensiva markanvändningen har vissa avsnitt av Åbo stadsbäckar bevarats i natur-

tillstånd och naturliknande tillstånd. En del av bäckavsnittet representerar naturtypen bäck i 

lerjord, som är en hotad naturtyp. Åbos stadsbäckar är också habitat för flera hotade arter. De 

fungerar samtidigt som ekologiska korridorer. Å- och bäckstränderna har också ett landskaps- 

och rekreationsvärde. Av dessa orsaker lyfts de fram på kartan Grönmiljö, landskap och forn-

lämningar.  

Ekologisk korridor som ska bevaras, förstärkas eller som är ny 

Planeringen ska trygga bevarandet av en ekologisk korridor mellan områdena 

som pilen pekar på eller sträva efter att skapa en fungerande ekologisk korridor 

mellan områdena. Vikten av den nuvarande ekologiska korridoren eller ekolo-

giska korridoren som behövs ska beaktas i markanvändningsprojekt. Mellan om-

rådena som pilen pekar på ska tillräckligt med grönområden med skog bevaras 

och dessa ska vid behov utvecklas, förstärkas eller utökas genom att plantera 

träd. Beteckningen är informativ på Flygplatsens och dess omgivnings delgene-

ralplansområde. 
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På kartan anges ställen där grönnätverket för närvarande avbryts eller där förändringarna i 

markanvändningen hotar bevarandet av en ekologisk korridor. En ekologisk korridor som av-

bryts kan stärkas till exempel genom att omvandla områden som har använts för andra ända-

mål till grönområden, öppna fåror i stadsbäckar som gjorts om till rördiken, plantera skog i 

öppna områden eller öka trädbeståndet i närheten av trafikleder eller i mittfilen. 

Jord- och skogsbruk 

Jord- och skogsbruksdominerat område 

I området tillåts jord- och skogsbruksrelaterat byggande och byggande av gles-

bygdsnatur. 

Jord- och skogsbruksdominerat område med särskilt rekreationsvärde 

Vid planläggningen och beviljandet av bygglov ska eftersträvas att områdets 

skogar bevaras enhetliga och sådana att de betjänar rekreation. Skogen ska 

behandlas på ett sätt som tryggar möjligheterna till en mångsidig användning av 

skogen samt bevarandet av skogsnaturens mångsidighet och skogslandskapet. 

Åbos vidsträckta skogsområden håller på att minska till följd av byggandet, bland annat i rikt-

ning mot flygplatsen. Kännetecknande för de norra delarna av Åbo är däremot ett landskap 

med mycket åkermark. Av dessa orsaker har man ansett det vara motiverat att i generalplanen 

anvisa med en egen beteckning sådana vidsträckta skogar utanför stadsstrukturen som har 

betydelse för det nuvarande rekreationsbruket eller särskild rekreationspotential. 

Jord- och skogsbruksdominerat område med särskilda miljövärden 

Bostadsbyggnad med gård bör placeras i anslutning till befintligt byggande eller 

i skogsbrynet. 

Beteckningen MY har använts för de vidsträckta åkerfälten i Patis, som är landskapsmässigt 

betydande men som i viss mån tål byggande av glesbygdskaraktär. 

Landskapsmässigt värdefullt åkerområde 

Landskapsmässigt värdefullt område som formats av jordbruk. Området är i hu-

vudsak öppet men kan även innehålla träd vid åstränder, skogsdungar, bergs-

kullar eller annan landskapsmässigt värdefull växtlighet som ska bevaras. 

Bevarandet av ett öppet område är viktigt med tanke på landskapsbilden. Det är 

förbjudet att plantera skog på åkrarna. Om åkerområdet gränsar mot ett område 

vars beteckning inleds med T- eller TP- är det dock av landskapsbildsmässiga 

skäl önskvärt och därmed tillåtet att plantera träd på den sidan av området. 

Byggandet ska placeras i anslutning till befintligt byggande på en byggd eller 

angränsande fastighet. Denna bygginskränkning är utfärdad enligt 43.2 § i mar-

kanvändnings- och bygglagen. 

Beteckningen MA anvisar de områden som ska bevaras öppna av kulturhistoriska och/eller 

landskapsbildsmässiga skäl. Till dessa hör odlingslandskap med välbevarad traditionell ka-

raktär, öppna områden i anslutning till betydande byggda kulturmiljöer och åkrar som struktu-

rerar landskapsbilden. Områdena är koncentrerade till åstränderna, i synnerhet längs Aura å 

och Patis å/Lillån. Längs Kungsbäcken finns mindre åkrar som tillsammans med ekskogarna 

skapar variation i landskapet. 
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Största delen av de landskapsmässigt värdefulla åkerområdena används fortfarande för od-

ling och det är önskvärt att odlingen fortsätter i områdena. Framför allt i tätt bebyggda stads-

områden kan områdena hållas öppna också genom att sköta dem som landskapsängar. 

Förutom den nuvarande landskapsbilden har landskapshistoriska utredningar varit en viktig 

utgångspunkt för värderingen av åkrarna. Dessa har gjorts baserat på storskifteskartor från 

1700- och 1800-talen. De landskapshistoriska utredningarna visar vilka områden som har od-

lats längst och ger på så sätt information om odlingslandskapens kulturhistoriska värde. 

Landskapsmässiga och andra särskilda värden 

ma-1 Nationellt värdefullt landskapsområde 

Vid byggandet, trafik- och gatuplaneringen, planeringen av rekreationsanvänd-

ning och andra projekt som berör området ska områdets nationellt värdefulla 

karaktär beaktas. 

Områdets landskapsmässiga särdrag ska bevaras. Byggandet i området ska an-

passas till områdets landskapsmässiga och kulturhistoriska värden. 

Särskild uppmärksamhet ska fästas vid det öppna landskapsrummets avgräns-

ning. Byggnadsarbete som förändrar landskapet kräver ett tillstånd för miljöåt-

gärder enligt 128 § i markanvändnings- och bygglagen. 

I Åbos område finns två nationellt värdefulla landskapsområden: Aura ådal och havsland-

skapet i Erstan–Bocksundet. Statsrådet fattade 18.11.2021 ett beslut om nationellt värdefulla 

landskapsområden. Den nya områdesförteckningen ersätter den tidigare förteckningen från 

1995. Miljöministeriet har ansvarat för uppdateringen av landskapsområdena. Inventeringarna 

har i huvudsak gjorts av NTM-centralerna. 

ma-2 Värdefullt landskapsområde vid Aura å 

Vid byggandet, trafik- och gatuplaneringen, planeringen av rekreationsanvänd-

ning och andra projekt som berör området ska områdets värdefulla karaktär be-

aktas. 

Byggandet vid Aura å ska anpassas till områdets landskapsmässiga och kultur-

historiska värden. Områdets landskapsmässiga särdrag och konstruktioner, 

såsom strandbryggor och trädrader, ska bevaras.  

Vid byggandet i Slottsudden ska områdets landskapsmässigt betydande läge 

och dess anslutning till ett nationellt värdefullt landskapsområde beaktas. När 

det gäller byggnadernas höjd ska särskild uppmärksamhet fästas vid att Åbo 

slotts ställning bevaras i stadsbilden.  

I Åbo finns förutom nationellt värdefulla landskapsområden även andra betydande landskaps-

helheter. Den viktigaste av dessa är landskapsområdet vid Aura å i centrum. Avgränsningen 

av landskapsområdet i centrum innefattar den centrala miljön kring Aura å, kärnområdena i 

historiska Åbo och backparkerna i anslutning till ålandskapet. Avgränsningen baserar sig på 

beteckningen del av område som är värdefullt kulturhistoriskt, stadsbildsmässigt, landskaps-

mässigt eller med tanke på naturförhållandena i Generalplan 2020. Avgränsningen har preci-

serats under beredningen av generalplaneförslaget. 

ma-3 Värdefullt landskapsområde 

Områdets landskapsmässiga särdrag ska bevaras. Byggandet i området ska an-

passas till områdets landskapsmässiga och kulturhistoriska värden. 
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Särskild uppmärksamhet ska fästas vid det öppna landskapsrummets avgräns-

ning. Byggnadsarbete som förändrar landskapet kräver ett tillstånd för miljöåt-

gärder enligt 128 § i markanvändnings- och bygglagen. 

I generalplanen anvisas även lokalt värdefulla landskapsområden. De är öppna landskap med 

gammalt byggnadsbestånd, såsom gårdsområden vid stamgårdar. Avgränsningarna har fast-

ställts under beredningen av generalplanen bland annat utifrån landskapshistoriska utred-

ningar och information om den byggda miljön. 

Nationalstadspark 

En nationalstadspark har anlagts för att bevara och underhålla områdets sär-

skilda värden. För området har utarbetats en vård- och användningsplan. Gäl-

lande åtgärder som berör området ska nationalstadsparkens betydelse beaktas. 

Beteckningen är informativ på Hirvensalo delgeneralplansområde. 

Åbo nationalstadspark är det mest värdefulla kärnområdet i stadens grön- och rekreationsnät-

verk. Det 2 200 ha stora området sträcker sig på cirka 15 kilometers längd från Erstan till byn 

för levande historia på Kurala bybacke. Stadsparken enligt markanvändnings- och bygglagen 

har inrättats på Åbo stads ansökan genom miljöministeriets beslut 2013 för att bevara och 

vårda områdets särskilda värden. Stadsparken baserar sig på Aura ås nationallandskap samt 

på Runsala och Aura ådals nationellt värdefulla landskapsområden. I samband med beslutet 

om inrättande av parken godkändes en översiktlig skötsel- och nyttjandeplan för området 

(2011). Om områdets värden och betydelse har det dessutom utarbetats en inrättandeutred-

ning (2007). 

Träd längs brandgränd 

I området finns brandgrändsträd som grundar sig på detaljplaner från 1800-talet. 

Det ska eftersträvas att byggandet placeras så att de gamla brandgrändsträden 

bevaras. Om träd måste fällas ska nya planteras i deras ställe. Rekommende-

rade trädarter är lönn, ask, lind och ek. Alm får planteras endast i liten utsträck-

ning på grund av dess sårbarhet för sjukdomar. 

Försvunna trädbevuxna brandgränder ska i mån av möjlighet planteras på nytt 

med ovannämnda trädslag. 

Ett av de centrala målen för Engels stadsplan som fastställdes 1828 var att förbättra brandsä-

kerheten. Av denna anledning var det ett krav att lämna brandgränder på tomtgränserna där 

inga träbyggnader fick uppföras. Brandgrändernas placering syns på kartan från 1897.  

Med beteckningen träd längs brandgränd anvisas det område i vars kvarter det kan finnas 

brandgrändsträd. Framför allt i många tätt byggda kvarter i stadskärnan kan brandgränderna 

inte längre urskiljas, men i synnerhet i kvarter med glesade byggnadsbestånd växer det fort-

farande träd vid brandgränderna. 

Särskilt storväxta träd har stor påverkan på trivseln på gårdarna och gatuutrymmena i Åbo 

centrum. Samtidigt utgör träden en del av det ekologiska nätverket i det tätt bebyggda områ-

det. Framför allt de gamla träden är värdefulla också med tanke på stadsnaturens mångfald. 

Därför är det viktigt att värna om trädbeståndet i brandgränderna och plantera träd som växer 

sig stora. 
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Historiskt landmärke 

Landmärken är centrala element i stadsbilden. Åbo centrums siluett är fortfarande mycket 

jämn och i allmänhet är det endast historiska märkesbyggnader som reser sig ovanför det 

övriga byggandet. Många av dem syns också från infartslederna och havet. 

 Central vy 

Beteckningen är informativ på delgeneralplansområdena. 

Vid beslut om förläggning av byggande och om byggnadshöjder är det viktigt att nya byggna-

der inte försätter något historiskt landmärke i underordnad ställning. Av denna anledning visas 

på kartan Grönmiljö, landskap och fornlämningar de mest synliga historiska landmärkena 

samt centrala vyer från gator, infartsleder, Bocksundet och kullar. Landmärken och vyer har 

granskats i utredningen Turun korkean rakentamisen selvitys (ung. Utredning om högt byg-

gande i Åbo) och i utredningen Turun keskustan kaupunkikuva (ung. Stadsbilden i Åbo cent-

rum). Beteckningarna i generalplanen grundar sig på de gjorda utredningarna. 

 Område som bäst lämpar sig för högt byggande 

 Högt byggande ska i första hand styras till dessa områden. 

I utredningen Turun korkean rakentamisen selvitys (ung. Utredning om högt byggande i Åbo) 

bedömdes möjligheterna att placera högt byggande ur stadsbildens och stadsstrukturens per-

spektiv. I utredningen anvisas bland annat områden som har de bästa förutsättningarna för 

högt byggande och i vars utveckling högt byggande kan ge imagefördelar. Dessa områden 

anges på kartan Grönmiljö, landskap och fornlämningar. 

I projekt för högt byggande ska det redan i förstudieskedet utredas om den föreslagna platsen 

lämpar sig för högt byggande och om det lönar sig att inleda planläggning. I bedömningen 

används checklistan och bedömningsramen för högt byggande som ingår i utredningen av 

högt byggande i Åbo. 

Checklistan och bedömningsramen ska också användas i de fall där högt byggande föreslås 

i de områden som enligt Generalplan 2029 bäst lämpar sig för högt byggande. Med bedöm-

ningen avgörs projektets lämplighet för den föreslagna förläggningsplatsen och för de projekt 

som förordas fastställs ramvillkoren för planeringen. 

Övriga områden som hör till grönnätverket 

Koloniträdgårdarna, begravningsplatserna och campingplatserna finns med på kartan Grön-

miljö, landskap och fornlämningar, eftersom de är en del av Åbos grönnätverk. För Kuppis 

koloniträdgårds del är stadens målsättning att utveckla området för att bättre tjäna allmän 

rekreation. 

Område för koloniträdgård 

Området reserveras för en koloniträdgård med tillhörande verksamhet. 

Med beteckningen anvisas förutom Peltola koloniträdgård ett nytt koloniträdgårdsområde i 

närheten av Korois udde. 

Område för koloniträdgård / rekreationsområde 

Området är reserverat för koloniträdgårds- och rekreationsanvändning. På om-

rådet kan utgående från en noggrannare plan förverkligas byggnader och kon-

struktioner som befrämjar koloniträdgårds- eller rekreationsverksamhet. 
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I samband med projekt som innefattar området ska eftersträvas att öka områdets 

funktionalitet, öppenhet och allmän rekreation, samtidigt som förutsättningarna 

för koloniträdgårdsverksamhetens fortsättning ska tryggas. Vid planeringen och 

användningen av området ska särskilt beaktas koloniträdgårdsområdets kultur-

historiska, landskapsmässiga och trädgårdskonstnärliga värden. 

Med beteckningen är utmärkt Kuppis koloniträdgård. I det 1.8.2022 daterade planförslaget var 

koloniträdgårdens område utmärkt med beteckningen C-3 område för centrumfunktioner. 

Planbeteckningen är ändrad till beteckningen RP/V Område för koloniträdgård / rekreations-

område för att svara mot stadsstyrelsens beslut (SS 11.10.2022 § 419). 

Campingplats 

Området reserveras för en campingplats med tillhörande verksamhet. 

Med beteckningen anvisas Saaronniemi campingplats. 

Område för begravningsplats 

 

Beteckningen anvisar Åbo begravningsplats i Hammarbacka, begravningsplatserna i anslut-

ning till S:t Katarinas och S:t Marie kyrkor samt Kärsämäki begravningsplats. 

Arkeologiska objekt 

De arkeologiska objekten har märkts ut baserat på Museiverkets fornminnesregister i enlighet 

med de uppgifter som fanns vid tidpunkten för beredningen av generalplanen. Uppgifterna kan 

ha ändrats efter detta, vilket bör beaktas i planeringen av markanvändningen. De aktuella 

uppgifterna i fornlämningsregistret kan studeras i Kulturmiljöns servicefönster www.kyppi.fi > 

Arkeologiska objekt. Av registret framgår inte om områdets inventeringsuppgifter är föråldrade 

eller annars bristfälliga. Det kan alltså finnas behov av ytterligare arkeologiska utredningar 

både i och utanför de objekt som betecknats som fornlämningar. Därför har man som allmän 

bestämmelse antecknat att de arkeologiska uppgifternas tidsenlighet och fornlämningarnas 

närmare avgränsning måste kontrolleras av museimyndigheten. Översynen bör göras så tidigt 

som möjligt för att undvika oväntade förseningar i byggprojekten.  

Fasta fornlämningar är automatiskt fredade enligt lagen om fornminnen (295/63) och beslut 

om skydd av dem fattas inte genom generalplanen. De historiska bytomter som definierats 

som fasta fornlämningar skiljer sig från de övriga fornlämningsobjekten på så sätt att de kan 

vara platser som fortfarande används för boende och samtidigt fredade fasta fornlämningar. 

Därför har de märkts ut på plankartan på ett annat sätt än de övriga fasta fornlämningarna. 

Lagen om fornminnen begränsar i regel inte den rådande markanvändningen på bytomter, 

men nybyggnad och betydande markberedning kan kräva arkeologiska tilläggsutredningar. I 

samband med dessa projekt ska man kontakta det regionala ansvarsmuseet i ett så tidigt 

skede som möjligt. I fornminnesregistret finns förutom fasta fornlämningar också många andra 

arkeologiska objekt, vilka lagen om fornminnen inte gäller. Övriga arkeologiska objekt som 

ska bevaras anvisas med beteckningen annat kulturarvsobjekt. Objekt som är föreslagna till 

inventeringsförteckningen av arkeologiska objekt av riksintresse (VARK) har antecknats med 

bokstavstecknet VARK. 

Allmän bestämmelse som gäller arkeologiska objekt 

Vid planeringen av jordbearbetningsåtgärder ska arkeologiska inventeringars 

omfattning och aktualitet kontrolleras hos museimyndigheten. När användningen 

http://www.kyppi.fi/
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av området preciseras måste fornlämningens omfattning och exakta gränser 

eventuellt utredas innan ett bygglov beviljas. 

Fornminnesobjekt 

Fast fornlämning som fridlysts genom lagen om fornminnen (295/1963). Det är 

förbjudet att utgräva, överhölja, ändra, skada, ta bort eller på annat sätt rubba 

objektet. Museimyndighetens utlåtande ska begäras om planer som berör ob-

jektet. En förteckning över objekt finns som bilaga till generalplanen.  

Fornminnesobjekt, historisk bytomt 

I området finns fasta fornlämningar som har fredats genom lagen om fornminnen 

(295/63). Byggnadsprojekt och större grävningar i området ska förhandlas med 

museimyndigheten. En förteckning över objekt finns som bilaga till generalpla-

nen. 

Annat kulturarvsobjekt 

Historiska konstruktioner som finns i objektet ska bevaras. Större planer som 

berör objektet ska förhandlas med museimyndigheten. En förteckning över ob-

jekt finns som bilaga till generalplanen. 

Arkeologiskt objekt av riksintresse (föreslaget) 

Objekt som är föreslaget till VARK-inventering. Objektets slutliga status ska kon-

trolleras i den av statsrådet godkända VARK-inventeringsförteckningen. VARK-

området kan avvika från fornminnesobjektets avgränsning. Om planer som berör 

objektet eller dess närhet ska förhandlas med museimyndigheten. 
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Värdefulla objekt i den byggda miljön (karta 8) 

På kartan Värdefulla objekt i den byggda miljön anvisas med en egen beteckning sådana 

värdefulla objekt i den byggda miljön om vars bevarande det än så länge inte finns skyddsbe-

slut med rättsverkningar. På kartan anvisas dessutom redan genomförda beslut om bygg-

nadsskydd som visar helheten av de objekt som ska bevaras. På Ruissalos och Bangårds-

områdets delgeneralplanområden har som en precisering utmärkts den byggda miljöns vär-

defulla objekt. 

Skyddsbeslut med rättsverkningar är skyddsbeteckningarna i detaljplanen samt skyddsbeslut 

som fattats med stöd av olika lagar och förordningar. Skyddsbestämmelserna för skyddade 

objekt har meddelats i skyddsbeslutet för det aktuella objektet och för dessa objekt utfärdas 

inga bestämmelser i generalplanen. Utgångspunkten för generalplanen är att redan fattade 

skyddsbeslut förblir i kraft om inte annat framkommer i det kommande beslutsfattandet som 

görs på en mer detaljerad nivå. Därför anges objekten som är i enlighet med verkställda 

skyddsbeslut med likadana beteckningar på generalplanekartan oavsett det tillämpade be-

slutsförfarandet. Kartan följer det geodatamaterial som var tillgänglig vid beredningen och där-

för är den allmänna bestämmelsen att skyddsbeslutens tidsenlighet bör kontrolleras när till-

ståndspliktiga åtgärder planeras. Dessutom ska hänsyn tas till beslut som trätt i kraft efter 

beredningen av generalplanen samt eventuella fel i det geodatamaterial som använts som 

källmaterial. 

I Åbo finns sammanlagt 31 byggda kulturmiljöer av riksintresse (RKY). Objekten av riksin-

tresse anges i generalplanen i enlighet med områdesavgränsningarna i Museiverkets inven-

tering RKY 2009. I dessa områden finns underordnade objekt för vilka ett skyddsbeslut med 

rättsverkningar redan har fattats samt objekt för vilka ett skyddsbeslut ännu inte har fattats. I 

områden med delgeneralplaner som förblir i kraft anges inga RKY-objekt. Objektens särskilda 

värden beskrivs i RKY-inventeringens objektbeskrivningar www.kulturmiljo.fi. I ett område av 

riksintresse kan det också finnas lokalt och regionalt värdefulla objekt som inte nämns i RKY-

inventeringens objektsbeskrivningar. Behovet av att bevara dessa objekt ska utredas i den 

närmare planeringen. 

Av de värdeobjekt som saknar skyddsbeslut har objekt med liten areal märkts ut med punkt-

symboler på plankartan, medan större helheter anges med områdesbeteckningar. Punktfor-

miga underordnade objekt innanför områdena anvisas inte separat. Objektsförteckningen som 

utgör bilaga till kartan preciserar vilka objekt beteckningarna avser. Historiska vägsträckningar 

anvisas med strecksymboler. Skyddade objekt anvisas med samma beteckningar som i käll-

materialet, antingen som punkter, områden eller både och. De objekt som skyddas genom 

detaljplanen ingår inte i objektsförteckningen i generalplanen. Skyddsbestämmelserna för re-

dan skyddade objekt bör kontrolleras i det gällande beslutet för objektet. 

Planbeteckningar 

Allmän bestämmelse 

Kartan följer den geodata som funnits tillhands vid beredningstillfället. Vid plane-

ringen av åtgärder som kräver tillstånd ska byggnadsinventeringarnas och 

skyddsbeslutens aktualitet utredas.  

Värdefull byggnad eller helhet av byggd miljö  

Arkitektoniskt, kulturhistoriskt och/eller byggt miljöobjekt som är värdefullt med 

tanke på stads- eller bybilden, vars särdrag ska bevaras. Museimyndigheten ska 

www.kulturmiljo.fi
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höras vid tillståndspliktiga åtgärder. En förteckning över objekt finns som bilaga 

till generalplanen. 

Värdefull byggnad eller helhet av byggd miljö 

Objektets värdefulla särdrag ska bevaras. Värdefulla byggnader får inte rivas. 

Objektet har skyddats med stöd av byggnadsarvslagen/byggnadsskyddslagen, 

kyrkolagen och/eller förordningen 480/85 eller har på detaljplanen markerats att 

bevaras. Mer detaljerade bestämmelser finns i beslutet gällande objektet. Mu-

seimyndigheten ska höras vid tillståndspliktiga åtgärder. En förteckning över ob-

jekt finns som bilaga till generalplanen. Det finns ingen förteckning över objekt 

som ska skyddas i detaljplanen. 

Historiskt värdefull väg 

Vägens sträckning ska bevaras. Museimyndigheten ska höras vid tillståndsplik-

tiga åtgärder. En förteckning över objekt finns som bilaga till generalplanen. 

Byggd kulturmiljö av riksintresse (RKY) 

Åtgärderna ska vidtas så, att de värdefulla särdragen i den bebyggda kulturmil-

jön bevaras och så, att även lokala och regionala betydande värden bevaras. 

Vid kompletteringsbyggande ska särskild uppmärksamhet fästas vid bevarandet 

av värdefulla byggnader och deras stadsbildsmässiga ställning. Museimyndig-

heten ska höras vid tillståndspliktiga åtgärder. En förteckning över objekt finns 

som bilaga till generalplanen. 



 

127 
 

DELOMRÅDENA I CENTRUM 

I Generalplan 2029 finns i centrala Åbo flera områden för centrumfunktioner som anvisas med 

beteckningarna C och Cy. Dessa områden omfattar många olika delar: områden som utveck-

las med små åtgärder samt områden som kompletteras eller förändras kraftigt. Vissa områden 

är särskilt viktiga för affärslivet, kulturen eller rekreationen, andra är främst boendemiljöer. En 

del områden har många kulturhistoriska och stadsbildsmässiga värden. I detta kapitel beskrivs 

delområdena i centrum och möjligheterna till kompletteringsbyggande i dem. 

Kompletteringsbyggande förutsätter olika lösningar i olika områden. I utredningen Turun kes-

kustan kaupunkikuva (ung. Stadsbilden i Åbo centrum) delas centrumet in i miljötyper med 

sina egna värden och karakteristika. Delområdesindelningen för centrum har utarbetats base-

rat på den uppdaterade indelningen i miljötyper som stöd för utarbetandet av generalplanen. 

Indelningen i delområden presenteras i utredningen Täydennysrakentamisen mahdollisuudet 

Turun keskusta-alueella (ung. Möjligheter för kompletterande byggande i centrala Åbo). 

 

Bild 43. Delområdesindelningen i centrum (källa: Täydennysrakentamisen mahdollisuudet Turun keskusta-alueella 
(ung. Möjligheter för kompletterande byggande i centrala Åbo), Åbo stad, stadsmiljösektorn, juni 2020). Indelningen 
i miljötyper som ligger till grund presenteras i utredningen Turun keskustan kaupunkikuva (ung. Stadsbilden i Åbo 
centrum) (Åbo stad, stadsmiljösektorn, september 2017), men den har senare uppdaterats. 
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Åstranden och området runt Biskopsgatan 

Miljötyper: historiska Åbo 

• Område som utvecklas med små åtgärder/område som kompletteras 

Auraåstranden och området runt Biskopsgatan hör till det historiska Åbos kärnområden. Stora 

delar av helheten är byggda kulturmiljöer av riksintresse. Mitt i området finns Domkyrkan och 

i området finns också många andra offentliga byggnader. Värdefulla element i området är 

bland annat raderna med gamla lindar på åstränderna och Aura ås strandmurar, de gamla 

stenläggningarna på gatorna och de historiska parkerna. På gårdarna finns också rikligt med 

gamla träd och övriga kulturväxter, särskilt i riktning mot Biskopsgatan. 

Området är Åbos mest unika miljö och stadens turistmagnet. I utvecklingen av området strävar 

man efter att öka områdets funktionella vitalitet med beaktande av de kulturhistoriska och 

stadsbildsmässiga värdena. 

Åstranden och omgivningen kring Domkyrkan är centrala promenadområden i centrum. Syftet 

med generalplanen är att utvidga fotgängarområdet. I projekt som påverkar gatuutrymmet 

strävar man efter att anpassa gatans karaktär till områdets historiska karaktär. 

I kompletteringsbyggandet på Slottsgatan ligger tyngdpunkten på byggande med koppling till 

service. Exempel på detta är kompletteringsbyggandet av stadshusets kvarter, det vill säga 

Fortunakvarteret, och utbyggnaden av hotell Marina Palace. 

För området kring Domkyrkan och universitetens område har det utarbetats Turun historial-

lisen keskustan ja ylipistojen alueen kehittämissuunnitelma (ung. en utvecklingsplan för Åbo 

stads historiska centrum och universitetens område) (2021). Planen har karaktären av en 

vision och styr som sådan inte planeringen eller byggandet. Till det historiska centrum före-

slås bland annat byggande av bostäder, service och universitetsbyggnader. Byggande skulle 

placeras i kvarteren vid Biskopsgatan och Henriksgatan samt i kvarteret Landshövdingens 

magasin. Till området runt Domkyrkan har det även lagts fram idéer om paviljongbyggnader, 

ett café på Domkyrkotorget och täckta lokaler i kvarteren runt Gamla Stortorget. 

Salutorgets omgivning och Aningais 

Miljötyper: affärscentrum, miljö för offentliga byggnader 

• Område som kompletteras 

Salutorgets omgivning och Aningais är det tätast bebyggda området i centrum och stadens 

kommersiella centrum. Stenfotshandeln spelar en viktig roll med tanke på en levande stads-

bild. Samtidigt är området många Åbobors boendemiljö. 

I området kring Salutorget och i Aningais följer de flesta byggnaderna gatulinjen och gatubil-

den är urban. Det finns i allmänhet endast lite växtlighet i kvarteren och gatuutrymmet, men 

de stora träd som finns bevarade är desto viktigare. Vissa kvarter är nästan fullbyggda. 

Även om området är mycket tätt bebyggt finns det i många kvarter på olika håll i området 

platser som tillåter kompletteringsbyggande. De aktuella projekten för kompletteringsbyg-

gande har ett starkt fokus på boende. Det är emellertid viktigt att det kompletterande byggan-

det i kärncentrum skapar förutsättningar för affärsverksamhet och serviceutbud samt möjliggör 

olika evenemang som en del av den levande stadskulturen. 
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Målet är också att skapa en mer trivsam och attraktiv offentlig stadsmiljö för alla Åbobor, be-

sökare och turister. Detta innebär bland annat förbättring av förutsättningarna för gång- och 

cykeltrafiken och utökande av stadsgrönskan. Särskilt viktiga utvecklingsobjekt i det offentliga 

stadsrummet och de gångtrafikdominerade områdena är Salutorgets omgivning, Köpmansga-

tan, åstranden, Saluhallens kvarter och stadshusets Fortunakvarter. Förnyandet av Salutorget 

har förändrat stadsbilden markant. 

Kompletteringsbyggande gör det möjligt att förbättra gårdarna där parkering nu har tagit över 

utrymmet. Med tanke på invånarna i kärncentrum är det viktigt att utöka grönskan på däcks-

gårdarna och taken på låga byggnader. 

De stora backparkerna med omgivning 

Miljötyper: backparksmiljö, miljö med offentliga byggnader, historiska Åbo 

• Område som utvecklas med små åtgärder 

De stora backparkerna i centrum härstammar från Engels stadsplan där de bergiga backarna 

lämnades utanför byggandet. Den omfattande anläggningen av parker som började redan i 

mitten av 1800-talet förvandlade så småningom de karga kullarna till grönskande oaser i sta-

den. De stora backparkerna är viktiga rekreationsområden på hela stadens skala. Dessutom 

ger de struktur åt stadsbilden och erbjuder vidsträckta utsikter över staden.  

Vårdberget och Puolalabacken samt en del av de omgivande kvarteren, liksom även Kloster-

backens område, är byggda kulturmiljöer av riksintresse. Också de övriga backparkerna har 

många kulturhistoriska värden. 

Runt backparkerna finns också många skolor, kulturinstitutioner och andra offentliga byggna-

der. I dessa omgivningar kan det finnas byggplatser även för framtida behov. Det är dock 

viktigt att parkbackarnas stadsbildsmässiga ställning bevaras och att backarna inte döljs 

bakom kompletterande bebyggelse. Det är också skäl att beakta de viktiga vyerna som öppnar 

sig bakom kullarna. I själva parkerna är byggande möjligt endast i undantagsfall. 

Universitetsbacken och ÅUCS område 

Miljötyper: miljö med offentliga byggnader 

• Område som kompletteras 

Åbos största koncentration av offentliga byggnader finns i stadsdel I. Området består av flera 

delområden med tydligt skilda karaktärer: Universitetsbacken, nedre campus som byggdes på 

platsen där Åbo kasern tidigare låg samt ÅUCS sjukhusområde. Även i riktning mot Sirkkala 

kasern finns en koncentration av universitetsbyggnader. Vid Vatselagatan finns bostadskvar-

ter, även sådana som påminner om trähusstadens tid. 

Typiskt för alla delområdena är byggnadsbeståndets skiktning. Både på Universitetsbacken 

och Kinakvarnsbacken uppfördes offentliga byggnader redan i slutet av 1800-talet och även 

grönmiljöerna i anslutning till byggnaderna har en lång historia. Även några gamla kasern-

byggnader har bevarats till våra dagar.  

Ett av utvecklingsmålen för området är stärkandet av kollektivtrafikaxeln. I framtiden kommer 

det kommersiella centrumet, universitetsområdet, sjukhusområdet och Kuppis-Österås att 

knytas samman allt tätare med en effektiv kollektivtrafik. 
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Sjukhusområdet avses kompletteras med ett psykiatriskt sjukhus när området mellan Kina-

kvarngatan och Lemminkäinengatan detaljplaneras. 

Universitetsbacken och dess omgivning ingår i Turun historiallisen keskustan ja ylipistojen 

alueen kehittämissuunnitelma (ung. utvecklingsplanen för Åbo stads historiska centrum och 

universitetens område) (2021). Planen har karaktären av en vision och styr som sådan inte 

planeringen eller byggandet. Tanken med utvecklingsplanen är att campusstaden ska bli en 

funktionell del av stadens centrum och att campusstadens norra del ska bli ett nytt centrum 

för boende och närservice. I planen föreslås bland annat hybridkvarter till det nedre campus-

området norr om Universitetsbacken och längs med Vatselagatan, boende till omgivningen 

kring Tomasparken och Kasärnbrinken samt universitets- och hybridbyggnader runtom på 

Universitetsbacken. 

Gertrudsbacken och området kring Österlånggatan 

Miljötyper: öppen kvartersmiljö, historiska Åbo 

• Område som kompletteras 

I närheten av Tavastgatan och Österlånggatan syns verkningarna av stadsreformen som in-

leddes på 1950-talet. Området präglas av öppet byggande och byggnadsbeståndet härstam-

mar i huvudsak från 1960- och 70-talen. I synnerhet på huvudgatorna har gatuutrymmet getts 

en stor bredd och det finns endast lite växtlighet, men på sidogatorna är stadsbilden mycket 

grönskande. Trädplanteringarna på framgårdarna är områdets särdrag. I många kvarter finns 

också brandgrändsträd som bevarats från trähusstadens tid. 

Mellan de öppna kvarteren finns på många ställen även äldre byggnader. En av de största 

trähuskoncentrationerna är Sirkkala skolas kvarter. 

I området kring Gertrudsbacken och Österlånggatan finns potential för kompletterande byg-

gande. På olika håll i området har det identifierats relativt många platser för kompletterande 

byggande. De pågående projekten är till största delen bostadsbyggande. Enligt uppskattning 

uppgår byggrätten för boende i de bostadsbyggnadsobjekt i området som identifierats till cirka 

140 000 kvadratmeter våningsyta. Av denna totala mängd beräknas cirka 42 % byggas klart 

före generalplanens målår. Före målåret kommer området att ha ungefär 1 000 nya invånare. 

När områdena kompletteras är det väsentligt att sträva efter att placera byggandet så att träd-

beståndet, som är viktigt för tomternas och kvarterens trivsel, bevaras. Genom komplette-

rande byggande vid gatan kan till exempel gatubilden på Österlånggatan förbättras. 

Att förtydliga trafikmiljöerna och förbättra förhållandena för cykling är viktiga mål för utveckl-

ingen av området. Genom att omstrukturera de breddade gatuutrymmena går det att hitta plats 

för både gatuplanteringar och cykling. 

Området kring Skolgatan och Parkgatan samt Sockerstrand 

Miljötyper: öppen kvartersmiljö 

• Område som kompletteras 

I kvarteren runt Skolgatan och Parkgatan samt i området på den motsatta sidan av ån, på den 

så kallade Sockerstrand, är en öppen kvartersstruktur det dominerande byggsättet. De flesta 

byggnaderna har högst åtta våningar. Områdets huvudgator Skolgatan och Parkgatan samt 
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Martinsbron och Kvarnbron är livligt trafikerade. Trots områdets centrala läge är en del av 

gårdarna mycket lummiga och brandgrändsträd har bevarats i många kvarter. 

Ett av målen för det kompletterande byggandet i området är att skydda gårdarna mot buller. I 

synnerhet platserna för låga affärsbyggnader är lämpliga för kompletterande byggande. Det 

väsentliga är att bevara trädbeståndet och obelagd mark på gårdsplanerna, så att den för Åbo 

centrum karakteristiska grönskan bevaras även på framtida gårdsområden. Omstrukture-

ringen av gaturummet och utökandet av antalet gatuträd förbättrar stadsbilden även i detta 

område. 

På olika håll i området har det identifierats ett flertal platser för kompletterande byggande. 

Kvarteren torde kompletteras i huvudsak med enskilda bostadshus. 

Port Arthur 

Miljötyper: trähusstad 

• Område som utvecklas med små åtgärder 

Port Arthur, Portsa, är ett före detta arbetarbostadsområde från 1900-talets början. Området 

är en byggd kulturmiljö av riksintresse. Den enhetliga miljön visar hur Åbo såg ut under trä-

husstadens tid. Gatuutrymmet är lågt och brett och på flera gator har gamla stenbeläggningar 

bevarats. Gårdarna är lummiga och brandgränderna med trädrader kan fortfarande urskiljas 

vid tomtgränserna. Trots detta är kvarteren tätt byggda. 

Byggnadsbeståndet i Portsa är i stor utsträckning skyddat. Målet är att servicen i bostadsom-

rådet ska bevaras även i framtiden. Affärslokaler finns särskilt i husen på Trädgårdsgatan. I 

trähuskvarteren finns endast få möjligheter till kompletterande byggande. 

Martinsbacken och Vilkkiläbacken 

Miljötyper: höghusmiljö från återuppbyggnadstiden, trähusstad, backparksmiljö 

• Område som utvecklas med små åtgärder 

Gatorna som följer terrängformerna på Martinsbacken härstammar från Bertel Jungs detalj-

plan som godkändes 1923. En liten del av generalplanens C-område sträcker sig till trähus-

området som byggdes på 1920-talet, och ställvis återstår också byggnader från den tidigare 

trähusstadens tid. Bergiga Vilkkiläbacken lämnades redan i Engels plan utanför byggandet. 

Martinsbackens område är den största helheten i centrala Åbo som representerar bostads-

byggandet under återuppbyggnadstiden. I området kring Martinskyrkan, som skadades under 

bombningarna, uppstod kvarter som kännetecknas av ett öppet läge i landskapet och punkt-

hus som framhäver topografin. Kvarterens rymlighet och lummiga, trädgårdsaktiga karaktär 

är områdets värden som måste värnas. Det finns dock enstaka platser för kompletteringsbyg-

gande i området.  

Övre loppet 

Miljötyper: industrihistorisk miljö, trähusstad 

• Område som utvecklas med små åtgärder 
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Nära Tomasbron på båda sidorna om Aura å ligger ett område vars industrihistoria fortfarande 

ställvis är synlig. Klädesfabriken väster om ån och kvarteret Rautamanufaktuuri på östra sidan 

av ån skapar identitet för området. Området består av flera delar med olika karaktär. Trähus-

kvarteren i Lontis på S:t Marie kommuns sida, som byggdes som ett förortsområde och be-

boddes av arbetare, representerar lager från tidigt 1900-tal. Åstranden togs bostadsbruk i och 

med planläggningen som inleddes på 1980-talet. 

En viktig faktor i områdets stadsbild är ån med sina stränder kantade av ädelträd. Rekreat-

ionsanvändningen av stränderna är livlig. Området torde förbli oförändrat; det finns inga stora 

utvecklingsbehov i området. 

Aura ås mynning 

Miljötyper: industrihistorisk miljö, stadsmiljö som förändras 

• Område som utvecklas med små åtgärder/område som är nytt eller som ändras väsent-

ligt 

Aura ås nedre lopp och åmynning var under gångna århundraden en mycket betydande indu-

strikoncentration. På 1900-talet formade i synnerhet skeppsbyggnadsverksamheten områdets 

utseende. Omvandlingen av åmynningen från industri- och hamnområde till boendemiljö är 

en process som pågått i årtionden och som fortfarande pågår. Västra stranden, Östra stranden 

och senast Varvstranden har planlagts för boende och åstränderna har småningom öppnats 

för rekreation och olika evenemang. En del av Varvstranden är ännu inte byggd.  

Områdets byggandet har genomförts i stora helheter, så stadsbilden är enhetlig. Många indu-

stribyggnader som konverterats för nya användningar, strandbryggorna vid Aura å och några 

bevarade lyftkranar påminner ännu om det förflutna. Sådana byggnader och konstruktioner är 

väsentliga för områdets identitetsbyggande. 

Enligt uppskattning ska Varvstrandens område kompletteras med ytterligare cirka 400 nya 

invånare före generalplanens målår. Området för Konepaja Häkkinen Oy:s maskinverkstad 

som ingår i planläggningsprogrammet är ett område som möjligtvis kan förändras i framtiden. 

Kakolabacken 

Miljötyper: backparksmiljö, stadsmiljö som förändras  

• Område som kompletteras/område som är nytt eller som ändras väsentligt 

Ett fängelse började byggas på Kakolabacken redan i mitten av 1800-talet. Anläggningen av 

parken på backens sluttning inleddes samtidigt. Nästan hela Kakolabacken är en byggd kul-

turmiljö av riksintresse. 

I och med fängelseverksamhetens upphörande har Kakolabacken blivit ett betydande område 

för kompletteringsbyggande på rutnätsplanens område. Åren 2015–2018 flyttade cirka 780 

nya invånare till området och området kompletteras ytterligare. Planerna gör det möjligt att 

bygga bostäder för ytterligare cirka 500 invånare. 

Kakolabacken har också öppnats för rekreation. I utvecklingen av Kakolabacken är det viktigt 

att beakta backens trädgårdskonstnärliga, stadsbildsmässiga och rekreationsmässiga värden. 
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Slottsfältet och Slottsmalmen 

Miljötyper: trähusstad, stadsmiljö som förändras 

• Område som kompletteras/område som är nytt eller som ändras väsentligt 

Området består av flera delområden med olika karaktär: trähuskvarter som härstammar från 

trähusstadens tid, den moderna trähusstaden Slottsfältet som är under byggnad, Åbo Energis 

område, koncentrationen av offentliga byggnader på Malmgatan och företagskvarteren vid 

järnvägen. Till områdets stadsbildsvärden hör Slottsgatan som kantas av rader av lindar och 

i vars ände Åbo slott reser sig. 

Området uppskattas få cirka 1 200 nya invånare före 2029. När Slottsfältet och Åbo Energis 

område byggs kommer Slottsudden att kopplas till stadsstrukturen bättre än tidigare och ut-

sikterna vid ankomst till staden förbättras. 

Slottsstaden 

Miljötyper: ankomstmiljö, stadsmiljö som förändras, historiska Åbo 

• Område som är nytt eller som ändras väsentligt 

Åbo slott har stått som landmärke vid Aura ås mynning ända sedan slutet av 1200-talet. Indu-

stri- och hamnverksamheten som brett ut sig på fyllnadsmark håller på att försvinna eller flyttas 

längre bort i takt med att stadsstrukturen förändras.  

Projekt som är mycket viktiga för stadsbilden, stadslivet och turismen är samterminalen och 

planeringen av slottets omgivning. Genomförandet av samterminalen frigör strandområden 

vid åmynningen för ny användning, vilket erbjuder helt nya möjligheter att förbättra slottets 

omgivning och åstranden. När järnvägsförbindelsen till passagerarhamnen flyttas att komma 

norrifrån, kan den nuvarande hamnbanan som går mellan slottet och åstranden rivas. 

Målet är att framtidens Slottsudden ska bli ett centrum för stadskulturen. Åbo slott, Forum 

Marinum och Museet för historia och framtid, som kommer att placeras i området i framtiden, 

spelar en central roll i utvecklingen av området. 

En betydande del av de områden som ingick i delgeneralplanen för Slottsstaden anvisas i 

Generalplan 2029 med områdesreserveringsbeteckningen C. C-beteckningen sträcks i väster 

ända till hamnbassängen. Detta möjliggör att en ny strandlinjedel kan tas i allmänt rekreat-

ionsbruk samt placerandet av funktioner som stöder sig på havet på området. 

Målsättningen är, att Slottsstaden till sin funktion bildar ett mångsidigt område för centrum-

funktioner där boende, kommersiella tjänster och annan företagsverksamhet möts. Området 

är ett av de områden i närheten av centrum som ändras mest. Slottsstadens C-områden är 

dock fortfarande delvis i industri- och lagringsbruk. För Slottsstaden finns dock flera anhängiga 

eller nya detaljplaner som redan har trätt i kraft, och i vissa områden pågår byggandet redan. 

Hittills har cirka 850 nya invånare etablerat sig i Slottsstaden. Före generalplanens målår be-

räknas C-områdena få cirka 3 500 nya invånare. 

Områdena kring bangården och busstationen 

Miljötyper: ankomstmiljö, stadsmiljö som förändras 

• Område som är nytt eller som ändras väsentligt 
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Järnvägen och maskinverkstadsområdet i anslutning till den har varit en del av Åbo stadsbild 

redan i nästan 150 år. I området kring busstationen syns 1930-talsfunktionalismen och biltra-

fikens tillväxt. Under denna tid byggdes busstationer på många orter och en av de mest mo-

derna byggdes i Åbo. Stationsbyggnaden och de två bensinstationerna i funkisstil som kom-

pletterar den samt området kring bangården är byggda kulturmiljöer av riksintresse. 

Bangårdsområdet som avgränsar rutnätscentrumet är fortfarande ett starkt element i stadsbil-

den. Trafikmiljöerna är fysiska hinder, men erbjuder å andra sidan vidsträckta utsikter över 

staden. En av de viktigaste vyerna vid infarten till Åbo öppnar sig från Aningaisbron mot Dom-

kyrkan, som sticker ut i stadens siluett som en betydligt högre byggnad än de andra byggna-

derna. Det är viktigt att beakta bevarandet av de värdefulla vyerna i stadsplaneringen. 

Kompletteringsbyggandet på bangårdsområdet och de nya broarna utvidgar området för cent-

rumfunktioner i nordlig riktning. En del av området kring bangården och busstationen anvisa-

des som område för centrumfunktioner redan i Delgeneralplanen för bangårdsområdet. I del-

generalplanen anvisas en områdesreservering för ett resecentrum som förenar olika trafikfor-

mer i närheten av den nuvarande busstationen. Generalplan 2029 utvidgar området för cent-

rumfunktioner med reserveringar för C- och Cy-områden. 

Till bangårdsområdet planeras ett upplevelse- och evenemangscenter med arenor samt ett 

boende och lokaler. I området kring upplevelse- och evenemangscentret planeras boende för 

cirka 1 000 invånare samt cirka 700 arbetsplatser. 

Kuppis-Österås 

Miljötyper: stadsmiljö som förändras 

• Område som är nytt eller som ändras väsentligt 

Området Kuppis-Österås är ett område som utvecklas kraftigt nära Kuppis station och längs 

stadens infartsled. I området bedrivs livlig forskning och företagsverksamhet. I Kuppis tar 

också ett campusområde form. Målet för spetsprojektet Turun Tiedepuisto (ung. Åbo Veten-

skapspark) är att det i Kuppis-Österås ska uppstå över 10 000 nya arbetsplatser och bostäder 

för 20 000 Åbobor. Generalplanens Cy-område, som omfattar Vetenskapsparkens däck, ska 

få uppskattningsvis 2 000 invånare. 

Kuppis-Österås är ett vidsträckt område, vars byggande kommer att pågå länge. Huvudparten 

av den del av Österås som förändras används än så länge för industri och lagring. General-

planens målår 2029 kommer området ännu att vara mycket halvfärdigt.  

Till generalplanens mål hör stärkande av kollektivtrafikaxeln mellan centrum och Kuppis-Ös-

terås. Kollektivtrafiklösningen kommer att avsevärt förbättra åtkomligheten av Kuppis-Österås 

från centrum och den stöder utvidgningen av Vetenskapsparkens innovations- och kompe-

tenskluster i enlighet med målen i generalplanen. 
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OMRÅDEN SOM FÖRÄNDRAS 

I detta kapitel beskrivs generalplanens bostads- och arbetsplatsområden som är nya eller som 

ändras väsentligt enligt storområde. Likaså beskrivs de viktigaste områdena som ska kom-

pletteras. 

En del av områdena hör till framtida planläggningsobjekt, vissa planläggs för närvarande och 

andra håller redan på att byggas. Tidsplanerna för byggandet är preliminära uppskattningar. 

Centrum 

 

Bild 44. Områden i centrum som förändras 

1. Slottsstaden 
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o Centrum utvidgas till Slottsstadens område i riktning mot hamnen. Målet är att 

genomföra en havsnära stadsdel med centrumkaraktär och nya tjänster. Om-

rådet byggs klart före 2050. 

o För området finns gällande detaljplaner för vars del byggandet har inletts. För 

området finns dessutom anhängiga detaljplaner samt områden vars detaljpla-

nering inleds i framtiden. 

o Museum för historia och framtiden 

▪ I området planeras ett museum med tillhörande stödfunktioner.   

▪ Detaljplaneringen pågår och området beräknas byggas åren 2026–

2028. 

o Ferry Terminal Turku 

▪ I området planeras omorganisering av hamnfunktionerna, varvid pas-

sagerarterminalerna slås samman till en helhet och trafikarrange-

mangen i området förbättras. 

▪ Detaljplanering pågår. 

o C-området väster om Hertig Johans parkgata och PA-området sydväst om 

Pansiovägen 

▪ I förslaget till generalplan har området för centrumfunktioner (C) utvid-

gats till området för hamnfunktioner (LS) som ingick i delgeneralplanen 

för Slottsstaden. 

▪ Området för industrifunktioner sydväst om Pansiovägen har ändrats till 

område för tjänster och boende (PA). 

▪ Enligt det preliminära utkastet till markanvändning skulle cirka 5 000 in-

vånare kunna placeras i området.  

o Hertigens hörn 

▪ I området byggs ett bostadsområde för cirka 4 400 invånare. I området 

finns en reservering för ett kommersiellt centrum. 

Bild 45. Preliminär markanvändningsplan för omgivningen kring Hertig Johans parkgata och 
Pansiovägen (After Party architecture MB, Arkkitehtitoimisto SHY Oy, Sitowise Oy, 2022). 
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▪ Detaljplanen trädde i kraft 2018 och byggandet pågår. 

o Vasaparken 

▪ På platsen för det tidigare reningsverket planeras ett bostadsområde 

med cirka 1 000 invånare. I anslutning till detta finns en reservering för 

ett allaktivitetshus. 

▪ Detaljplanering pågår. 

o Kirstiparken 

▪ I det gamla småindustriområdet byggs ett bostadsområde för cirka 

3 400 invånare.  

▪ Detaljplanen trädde i kraft 2020 och byggandet pågår. 

o Området kring Axelvägen 

▪ I området placeras cirka 100 000 vy-m2 bostads-, service- och arbets-

platsbyggande. 

▪ Detaljplaneringen av Axelvägens södra sida avses påbörjas 2024. 

o Norra sidan av Stor-Heikkilävägen 

▪ Området för arbetsplatser omvandlas till ett område för service och bo-

ende. 

 

2. Malmgatan 

o I detaljplanen som inleds för området undersöks eventuell ny användning av 

den tidigare sjöfartsläroanstalten och intilliggande Hertig Johans skola eller er-

sättande av byggnaderna med nybyggnation. 

 

3. Åbo Energis kvarter 

o Områdets gamla kraftverksbyggnader skyddas och konverteras till bostäder, 

affärslokaler, kontor och lokaler.  

o Beroende på de nya användningsändamålen för kraftverksbyggnaderna efter-

strävas till området 450–600 nya invånare. 

o Detaljplaneringen pågår och området beräknas byggas åren 2023–2027. 

 

4. Konepaja Häkkinen Oy:s maskinverkstad 

o Maskinverkstadsverksamheten flyttar eventuellt bort från det nuvarande läget 

vid Stålarmsgatan, och därmed undersöks området som ett område för boende 

för cirka 1 000 invånare. 

o Detaljplanen har planerats inledas efter 2024 och byggandet beräknas börja 

2028. 

 

5. Kommunalsjukhusvägen  

o Hyreshusbolaget TVT kommer att bygga nya bostadshöghus för cirka 800 in-

vånare i stället för de gamla flervåningshusen i bostadsområdet som föränd-

ras.  

o Detaljplanen trädde i kraft 2018 och området beräknas byggas åren 2022–

2029. 
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Bild 46. Illustrationsbild av Kommunalsjukhusvägen (bild: Arkkitehtitoimisto AJAK Oy, 2016). 

6. Smedsgatan 1 och 2 

o Ändringen av detaljplanen för Smedsgatan 1 möjliggör byggande av bostäder 

och affärslokaler på tomten som frigörs efter yrkeshögskolan samt på familje-

centret Heidekens gårdsområde. Enligt uppskattning kommer området att få 

bostäder för cirka 500 invånare. Detaljplanen trädde i kraft 2021. 

o I planen för Smedsgatan 2–Sirkkalagatan 35a planeras tilläggsbyggande på 

två tomter. Detaljplanering pågår. 

 

7. Moriaberget 

o Området mellan Kaskisvägen och Kommunalsjukhusvägen kompletteras i 

fråga om boende och kommersiell service. Enligt den preliminära uppskatt-

ningen kan området få cirka 800 nya invånare. 

o Samtidigt undersöks möjligheterna att förtydliga trafikarrangemangen inom 

området. 

o Detaljplanering pågår. 

 

8. Kurjenlinna 

o Sjukhusområdet omvandlas till ett område för service och boende. 

o Detaljplanen trädde i kraft 2018 och byggandet pågår. 

 

9. Historiskt centrum och universitetens område 

o För området kring domkyrkan och universitetens område utarbetades år 2021 

Utvecklingsplanen för det historiska centrumet och universitetens område. Ut-

vecklingsplanen sammanställdes i samarbete med områdets fastighetsägare. 

o Planen har karaktären av en vision och den styr som sådan inte planeringen 

eller byggandet. 

o I utvecklingsplanen föreslås till det historiska centrumet och universitetens 

område nya bostäder, service och universitetsbyggnader, bland annat i form 

av hybridbyggnader. Tanken med planen är att campusstaden ska bli en 

funktionell del av stadens centrum och att campusstadens norra del ska bli ett 

nytt centrum för boende och närservice. 
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o Tyngdpunkten i byggandet ligger på nedre campus norr om Universitets-

backen och vid Vatselagatan, men byggande har också föreslagits till bland 

annat Universitetsbacken och kvarteren kring Biskopsgatan, Henriksgatan 

och Domkyrkan. 

 

10. Aningais 

o I och i närheten av Aningais pågår eller avses påbörjas flera betydande ut-

vecklingsprojekt som stärker och förändrar områdets nuvarande roll. 

o Resecentrum 

▪ I området för den nuvarande busstationen och Matkahuolto planeras en 

samterminal för buss- och tågtrafiken. Detaljplaneringen har ännu inte 

påbörjats. 

▪ I anslutning till Resecentrum möjliggörs centrumaktigt boende, affärslo-

kaler och närservice. 

▪ Enligt tidsplanen ska detaljplanen lämnas för godkännande 2024. 

▪ Området beräknas byggas klart före 2029. 

o Aningais konserthus 

▪ Syftet med planen är att fastställa ett nytt användningsändamål för kon-

serthuset och yrkesinstitutets byggnader samt att undersöka komplet-

terande byggande i området. 

▪ Detaljplanering pågår. 

o Barkplan 

▪ I det godkända planutkastet anvisas bostads-, affärs- och kontorsbyg-

gande vid Tureborgsgatan. Området ska få bostäder för cirka 330 invå-

nare. 

▪ Planen förblir i idrottsbruk, men det är möjligt att bygga en parkerings-

anläggning under den. 

▪ Området beräknas byggas klart åren 2023–2030. 

 

11. Helsingforsgatans kurva 

o Områdets två småindustriområden omvandlas till områden för boende. 

o Detaljplanen som möjliggör avsnittet mellan Doppingvägen och Helsingforsga-

tan trädde i kraft 2019. Planen möjliggör 600 invånare. Byggandet pågår. 

o Ändring av avsnittet mellan Helsingforsgatan och Måsgatan till ett bostadsom-

råde för uppskattningsvis 200 invånare kräver ändring av detaljplanen. Detalj-

planeringen inleds tidigast 2025. 
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Skansen–Uittamo 

 

Bild 47. Områden i Skansen–Uittamo som förändras. 

12. Rönnudden 

o På det havsnära område som frigörs från Försvarsmakten planläggs en ny 

stadsdel för cirka 5 000 invånare. Utöver boende planläggs i området ett dag-

hem eller en skola, dagliga tjänster och rekreationsområden. 

o Detaljplaneringen av området sker stegvis. Förslaget till detaljplan för den 

första fasen godkändes 2022. 

o Byggandet av hela området beräknas starta 2023. 
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Bild 48. Utredningsplan för markanvändningen i Rönnudden (Bild: Arkkitehtitoimisto AJAK Oy, 2020). 

13. Virvoitusvägen 

o På platsen för det tidigare åldringshemmet Luolavuori byggs ett naturnära bo-

stadsområde för cirka 350 invånare. 

o Om området ordnades en öppen tävling 2018 för att välja en utvecklingspart-

ner för markanvändningen. 

o Detaljplanen trädde i kraft 2022 och byggandet beräknas starta 2023. 

 

Bild 49. Visualisering av Virvoitusvägen från det vinnande bidraget (Bild: Reale Oy). 

14. Rehabiliteringscenter Petrea 
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o Syftet med planprojektet är att planlägga nya bostäder och tjänster som stödjer 

dem i området som frigörs från rehabiliteringscentret. 

o Enligt en preliminär uppskattning skulle 600–700 invånare placeras i området. 

o Detaljplanering pågår och områdets byggande beräknas starta ungefär 2025. 

 

15. Råggatans omgivning 

o Området är en potentiell plats för framtida förändringar i markanvändningen. 

 

16. Stadsträdgårdens område 

o Det tidigare trädgårdsområdet vid stadens infartsväg omvandlas till ett stads-

aktigt bostadsområde. 

o I området planeras bostäder för 870 invånare. 

o Planutkastet godkändes 2020 och området beräknas byggas åren 2023–2032. 

 

Bild 50. Visualisering av stadsträdgårdens område (Bild: UKI Arkkitehdit Oy, Arkkitehdit MY Oy och HIMLA arkki-

tehdit Oy, 2020). 

17. Peltola 

o Området är en potentiell plats för framtida förändringar i markanvändningen. 

 

18. Kaarninko 

o I den tidigare grusgropens område planeras ett stadsaktigt bostadsområde. 

Boendets omfattning avgörs när planeringen framskrider.  

o Om området ordnades en internationell planeringstävling 2015. 

o Om markgrunden i området måste ytterligare utredningar göras. 

o Den framtida utvecklingen av pumpstationens område är fortfarande oavgjort. 
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19. Skansen 

o På före detta odlingsmark byggs etappvis ett ekologiskt och centrumaktigt bo-

stadsområde för sammanlagt cirka 6 000 invånare. I området placeras föru-

tom boende även tjänster. Antalet arbetsplatser inom servicebranschen be-

räknas uppgå till cirka 300. 

o För området utarbetades delgeneralplanen för Skansen och Piispanristi år 

2005, den första detaljplanen år 2008 samt en utredningsplan för effektivise-

ring av markanvändningen år 2015.  

o Köpcentret Skanssi, som färdigställdes 2009, är det tredje största köpcentret i 

Åboregionen.  

o De första flervåningshusen färdigställdes 2012.  

o För området finns anhängiga detaljplaner och gällande detaljplaner för vars del 

byggandet har inletts. 

o Skansens Vallgatan 

▪ Planen möjliggör servicenära boende för cirka 600 invånare. 

▪ Detaljplanen trädde i kraft 2015 och byggandet pågår. Området beräk-

nas bli klart 2024.  

▪ Planområdet kommer att utöver de nuvarande invånarna få ytterligare 

cirka 300 invånare. 

o Skansens centralpark 

▪ Planen möjliggör byggandet av det viktigaste parkområdet i Skansen. 

Dessutom anvisas i planområdets norra delar ett bostadskvarter för 

cirka 150 invånare samt möjlighet att bygga ett daghem. 

▪ Detaljplanen trädde i kraft 2018 och bostadsbyggandet i området be-

räknas färdigställas 2023. 

o Skansbacken 

▪ Planen möjliggör servicenära boende för cirka 800 invånare samt tryg-

gar verksamhetsförutsättningarna för och en eventuell utvidgning av fö-

retaget som är verksamt i området. 

▪ Detaljplanen trädde i kraft 2021 och byggandet beräknas starta 2022. 

o Östra Skansen 

▪ Detaljplanen möjliggör byggande av ett bostadsområde för cirka 2 500 

invånare. Utöver boende kan också lokaler, ett daghem och en skola 

genomföras i området. 

▪ Detaljplaneringen pågår och byggandet beräknas starta 2023. 

o Skansens triangel 

▪ Detaljplanen möjliggör placering av affärs- och verksamhetslokaler på 

området. 

▪ Detaljplanering pågår. 
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Kråkkärret–Laustis 

 

Bild 51. Områden i Kråkkärret–Laustis som förändras. 

20. Svalbergabrinken 

o Längs Jahndiket byggs ett nytt höghusområde som beräknas få cirka 950 in-

vånare. 

o Detaljplanen trädde i kraft 2017 och byggandet har inletts. Området beräknas 

bli klart 2030. 

21. Kråkkärret 

o Området vid Littoisvägen kompletteras till ett attraktivare område för centrum-

funktioner med en mer urban karaktär i enlighet med generalplanen för spår-

vägen. Utvecklingen av området är starkt kopplad till genomförandet av spår-

vägen. 
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Nummis–Hallis 

 

Bild 52. Områden i Nummis–Hallis som förändras. 

22. Åbo Vetenskapspark 

o Industriområdet omvandlas till ett område för högteknologiska arbetsplatser 

och bostäder. 

o Målet för området är 20 000 invånare och 10 000 arbetsplatser.  

o År 2017 utarbetades för området utredningsplanen Turun Tiedepuiston Mas-

terplan 2050 (ung. Masterplan för Åbo Vetenskapspark 2050). 

o Detaljplanering pågår. 

o Målet är att färdigställa området före 2050. 
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Bild 53. Masterplan för Åbo Vetenskapspark 2050 (Bild: Cederqvist & Jäntti Arkkitehdit Oy, 2017) 

23. Hagsgatans omgivning 

o Det industridominerade området mellan Tavastlandsvägen och Gamla Tavast-

landsvägen blir ett bostadsområde. 

o Detaljplanen för Ekvägens område trädde i kraft 2022 och området beräknas 

byggas åren 2023–2030. Planen är att bygga bostäder för 650 invånare. 

 

24. Studentbyn 

o I området pågår flera projekt med målet att öka antalet studentbostäder. 

o Tyyssija 

▪ Planen möjliggör studentbostäder för cirka 200 studerande samt tjäns-

ter i anslutning till boende. 

▪ Detaljplanen trädde i kraft 2019. 

o Kylänkulma 

▪ Planen möjliggör cirka 350 studentbostäder. Dessutom gör detaljplanen 

det möjligt att ersätta den nuvarande idrottsplanen med ett daghem. 

▪ Detaljplanen trädde i kraft 2020 och området kommer att byggas unge-

fär åren 2022–2024. 

 

25. Vattenverkets område 

o Vattenverkets område omvandlas till ett område för boende och lämpliga tjäns-

ter i anslutning till boende. Enligt en preliminär uppskattning skulle cirka 700 

invånare kunna placeras i området. 

o Detaljplaneringen beräknas starta 2023. 

 

26. Korois 

o På åker- och ängsmarker i närheten av Korois udde placeras ett nytt område 

för boende och service samt en huvudled. 

o Här planeras bostäder för cirka 1 000 invånare och dessutom arbetsplatser 

för cirka 100 personer. 
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o Ändringen av grönområdet söder om Magnus Tavasts gata till bostadsområde 

undersöks. Ändringen förutsätter att Toppå flyttas söderut från sin nuvarande 

plats. 

o Detaljplaneringen pågår och byggandet av området beräknas starta 2027. 

 

27. Koroisbågen 

o Området kommer att få utrymmeskrävande handel och affärslokaler. 

o Detaljplanen trädde i kraft 2016. 

 

28. Gamla Tammerforsvägen 

o Med generalplanen möjliggörs en utvidgning av arbetsplatsområdet norr om 

Gamla Tammerforsvägen. 

 

29. Piipanoja 

o Generalplanen möjliggör placering ett nytt arbetsplatsområde sydväst om Åbo 

ringväg. I en del av området kan utrymmeskrävande handel placeras. 

Runosbacken–Raunistula 

 

Bild 54. Områden i Runosbacken–Raunistula som förändras. 
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30. Kärsämäki 

o Kärsämäki industriområde omvandlas i huvudsak för boende för cirka 1 000 

invånare. 

o I området har detaljplanerna för Hellas, Kärsämäki gård, Hiidenvartti och Ama-

lienborgs Bryggeri trätt i kraft. I området vid Kärsämäki sandgrop undersöks 

dessutom möjligheten att utvidga bostadsområdet till en del av parken. 

o Området beräknas byggas klart före 2035. 

 

31. Runosbacken 

o För Runosbacken har det utarbetats en utredningsplan som färdigställdes 

2015. I området finns flera platser för kompletteringsbyggande och enligt be-

räkningar kan sammanlagt 800 nya invånare placeras i området om komplet-

teringsprojekten genomförs. 

o Projektet för Runosbackens områdesutveckling och allaktivitetshus har inletts. 

o På Vimpelparkens område är anhängigt ett projekt för att bygga ett servicehem 

samt en detaljplaneändring, vars syfte är att möjliggöra bostadsbyggande på 

området. Radhusbyggandet som planeras på området är en del av förverkli-

gandet av Runosmäki utvecklingsplan, som strävar till att göra områdets bygg-

nadsbestånd mer mångsidigt. 
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Västra centrum 

 

Bild 55. Områden i Västra centrum som förändras. 

32. Bangården 

o VR:s maskinverkstad 

▪ Bangårdsområdet som frigjorts från maskinverkstadsfunktionerna om-

vandlas till ett bostads- och arbetsplatsområde. Samtidigt förbättras 

områdets gång- och cykelförbindelser. 

▪ Detaljplanen trädde i kraft 2014 och byggandet inleddes 2016. 

▪ Av byggandet återstår ännu bostäder för cirka 800 invånare. Området 

beräknas bli klart 2030. 

o Åbo bangård 

▪ Syftet med planen är att möjliggöra ett mångsidigt upplevelse- och eve-

nemangscenter, service, inkvarteringsverksamhet och kontorslokaler. I 

anslutning till centret planeras bostäder för cirka 1 100 invånare. 

▪ Detaljplaneringen pågår och byggandet beräknas starta 2023. 

33. Pukkila  

o Det före detta industriområdet omvandlas i huvudsak till ett område för boende.  

o Området ska få 2 800 bostäder och ungefär 300 arbetsplatser. 
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o Detaljplanen trädde i kraft 2020 och området beräknas byggas åren 2023–

2045. 

 

Bild 56. Visualisering av Pukkila (Bild: Arkkitehtitoimisto Haroma & Partners Oy, 2020) 

34. Långbacka affärscentrum 

o I området planläggs förutom boende även affärs- och kontorslokaler samt han-

del. Området ska få bostäder för cirka 600 invånare och arbetsplatser för cirka 

160 personer. I området placeras också en ny huvudmatarväg. 

o Detaljplaneringen pågår och byggandet av området beräknas starta 2025. 

 

35. Området längs med Satakuntavägen 

o Området utvecklas till en urban miljö med mångsidiga funktioner. 

o Visioner för områdets framtid presenteras i utredningsplanen för spårvägen. 

 

36. Vätti 

o Generalplanen möjliggör detaljplanering av ett nytt bostadsområde i Vätti. Bo-

stadsområdet skulle delvis placeras på det nuvarande arbetsplatsområdet i 

västra delen av Valios fastighet och delvis på östra sidan av vinthundsbanan i 

nuvarande Ekhagsparken. 

 

37. Hepokulta 

o I området placeras kompletterande bostadsbyggande. Nya bostäder byggs för 

cirka 700–1 100 invånare. 

o Detaljplaneringen inleds 2023. 

 

38. Västra centrum 

o Det nuvarande bildominerade kommersiella centret omvandlas till ett 

mångsidigt och blandat område för arbetsplatser, service och boende.  

o Visioner om områdets framtid presenteras i specifikationen av utredningspla-

nen för spårvägen. 

o Området beräknas få cirka 4 000 invånare före 2050. 
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Pansio–Jyrkkälä 

 

Bild 57. Områden i Pansio–Jyrkkälä som förändras. 

39. Pansio allaktivitetshus 

o I området byggs ett allaktivitetshus samt affärslokaler och småskaligt boende. 

o Detaljplaneringen pågår och planen beräknas träda i kraft 2023.  

 

40. Västra sidan av oljehamnen i Pansio 

o Området ändras från arbetsplatsområde till ett område för service och bo-

ende. Försvarsmaktens behov beaktas i planläggningen. 

o Antalet bostäder och framtida arbetsplatser avgörs i planläggningen. 

 

41. Blue Industry Park 

o I närheten av Åbo varv byggs ett produktions-, service- och innovationskluster 

för marin- och teknologiindustrin. Målet för området är 100 företag och 10 000 

anställda. 

o Detaljplanen för Merilinja har godkänts för området. 

 

42. Området längs med Nådendalsvägen 
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o Generalplanen möjliggör detaljplanering av nya arbetsplatsområden längs med 

Nådendalsvägen. 

S:t Marie–Patis 

 

Bild 58. Områden i S:t Marie–Patis syd som förändras. 

43. Ringvägen, Runosbackens anslutning 

o Generalplanen möjliggör området för mångsidiga arbetsplatsfunktioner och ut-

rymmeskrävande detaljhandel längs med Åbo ringväg. 
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44. Mathilda Wredes gata  

o Generalplanen möjliggör placering ett nytt arbetsplatsområde nordost om Åbo 

ringväg. 

 

45. Parken för cirkulär ekonomi i Toppå 

o Funktionerna på området för avstjälpningsplats förändras från slutförvaring av 

avfall till avfallsåtervinning och -användning. 

o I området har det också planlagts nya områden för den cirkulära ekonomins 

behov. 

o Detaljplanen för parken för cirkulär ekonomi i Toppå trädde i kraft 2021. 

 

46. Paimala 

o Generalplanen möjliggör placering av ett område med mångsidiga arbetsplats-

funktioner vid Tammerfors riksväg. Dessutom möjliggörs utvidgning av träd-

gårdsodlingens funktioner väster om Paimalantie. 

o Om det finns efterfrågan på arbetsplatsområden kan området i närheten av 

Niittykulmantie, som anvisats för utveckling efter 2029, tas i bruk. 

 

47. Området längs med Moisiovägen 

o Detaljplanen för Isovuori trädde i kraft 2004. I området finns ännu obebyggda 

småhustomter för cirka 200 invånare. 

o Dessutom anvisas i Generalplan 2029 nya bostadsområden vid Moisiovägen 

som ska genomföras efter 2029. 

 

48. Vakiniittu 

o Detaljplanen för Vakiniittu trädde i kraft 2010. Området har reviderats med en 

etappdetaljplan 2018.  

o I området har det planlagts småhus för cirka 800–1 000 invånare och byggan-

det pågår. 

 

49. Koskennurmi 

o I det nya bostadsområdet planeras i huvudsak fristående småhus för cirka 500 

invånare. 

o Detaljplaneringen pågår och området beräknas byggas åren 2023–2035. 
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Bild 59. Områden i S:t Marie–Patis nord som förändras. 

50. Patis tätort 

o Målet är att komplettera bostadsområdet med småhus. Antalet nya invånare 

skulle vara cirka 200. 

o Tidpunkten för kompletteringen har inte beslutats. 
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