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ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 14. päivänä toukokuuta 2019 päivättyä ase-
makaavakarttaa. Kauppaopisto (32/2017) 
 
 

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 
 
1.1 Tunnistetiedot 
 
 Asemakaavanmuutos koskee: 
 
Kaupunginosa: 001 I I 
   
Kortteli: 16 16 
   
Tontit: 9, 21, 1007, 1008, 2008 9, 21, 1007, 1008, 2008 
   
Katu: Kellonsoittajankatu (osa) Klockringaregatan (del) 
   
Virkistysalue: Pyhän Kerttulin oikopolku Sankta Gertruds genstig 
   

 
 Asemakaavanmuutoksella muodostuva tilanne: 
 
Kaupunginosa: 001 I I 
   
Kortteli: 53 53 
   
Kadut: Kellonsoittajankatu (osa) Klockringaregatan (del) 
 Pyhän Kerttulin oikopolku Sankta Gertruds genstig 

 
 
Asemakaavanmuutoksen yhteydessä hyväksytään sitova tonttijaonmuutos: I-53.-1-5. 
 
Uusi korttelinumero I-53. 
 
Asemakaavanmuutos on laadittu: 
Kaupunkiympäristötoimiala, kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus, kaavoitus 
Puolalankatu 5, 20100 Turku, puh. (02) 2624 300. 
Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Katja Tyni-Kylliö (etunimi.sukunimi@turku.fi). 
 
Asemakaavanmuutos valmistellaan vaikutuksiltaan merkittävänä. Kaavan hyväksyy kaupunginval-
tuusto. 
 
  

mailto:etunimi.sukunimi@turku.fi
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1.2 Kaava-alueen sijainti 
 
Kaavanmuutosalue sijaitsee Turun itäisessä keskustassa, I kaupunginosassa noin 1 
km:n etäisyydellä Kauppatorilta kaakkoon. 
 

 
Kuva 1. Kaava-alueen sijainti opaskartalla. 

 
1.3 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 

 
1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.3.2018 
2. Asemakaavakartta 14.5.2019 
3. Tilastolomake 14.5.2019 
4. Varjotutkielma, Arkkitehtitoimisto Haroma & Partners Oy, 15.11.2018 
5. Vuorovaikutusraportti 14.5.2019 
 

 
1.4 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista 
 

1. Rakennushistoriaselvitys, LPR-arkkitehdit Oy, 4.5.2018 
 
 

2 TIIVISTELMÄ 
 
2.1 Kaavaprosessin vaiheet 

 

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi tavoitteet ja merkitsi 
osallistumis- ja arviointisuunnitelman tiedoksi 

13.3.2018 § 126 

Ilmoitus vireilletulosta kirjeitse osallisille 14.3.2018 

Ilmoitus vireilletulosta kaavoituskatsauksessa  2017 

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi kaavaluonnoksen  8.1.2019 § 5 

Kaavaehdotus lausunnoilla 27.5.- 25.6.2019 

Kaavaehdotus julkisesti nähtävillä 27.5.- 25.6.2019 
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2.2 Asemakaava 
 

Ammatti-instituutin käytössä oleva tontti muutetaan asuinkäyttöön ja naapuritonttien ra-
kennuksia suojellaan. Pyhän Kerttulin oikopolku muutetaan katualueeksi. 
 

2.3 Asemakaavan toteuttaminen 
 

Turun ammatti-instituutin käytöstä poistuvan tontin uudisrakentamiseen voidaan ryhtyä 
kaavallisen, kiinteistöteknisen, tarvittavien arkeologisten tutkimusten ja teknisen huollon 
valmiuden sallimassa ajassa.   
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3 LÄHTÖKOHDAT  
 
3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 
 
3.1.1 Alueen yleiskuvaus 

 
Suunnittelualueen pinta-ala on 1.4169 ha. Suunnittelualueella sijaitsee Turun ammatti-
instituutin käytössä oleva koulurakennus, neljä 5-6 –kerroksista kerrostaloa ja yksi yksi-
kerroksinen puutalo. Koulurakennuksen pohjoispuolella kulkee Pyhän Kerttulin oiko-
polku. 
 

 
Kuva 2. Viistoilmakuva idästä (suunnittelualue punaisella rajauksella)               © Blom Kartta Oy 

 
Korttelin muu rakennuskanta koostuu pääosin 8-9 –kerroksisista kerrostaloista, poik-
keuksena koulurakennuksen luoteispuolella mäellä oleva nelikerroksinen kerrostalo.    

 
3.1.2 Luonnonympäristö  
  

Kortteli sijaitsee Kerttulin mäellä, joka on yksi Turun seitsemästä kukkulasta. Korttelin 
maastonmuodot ovat voimakkaita; maasto nousee Vähä Hämeenkadun korkeustasosta 
+11…+15 ja Sirkkalankadun korkeustasosta n. +20 korttelin keskelle mäen päälle n. 
+33:een. Korttelin keskivaiheilla mäen ylittävän Pyhän Kerttulin oikopolun päissä kadut 
ovat korkeustasoilla +23…+24. Maaperä on pääosin kalliota. 
 
Suunnittelualueella, rakentamiselta vapaaksi jääneillä kallioalueilla kasvaa luontaisesti 
levinneitä puulajeja, pääasiassa vaahteroita. 

 
3.1.3 Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 

 
Moni-ilmeinen kortteli on rakentunut pääosin 1920-, 1950- ja 1960-luvuilla. Kellonsoitta-
jankadun katunäkymää jäsennöi Turun tuomiokirkko kellotorneineen. 
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Kuva 3. Näkymä kohti Tuomiokirkkoa Kellonsoittajankadun ja Sirkkalankadun risteyksestä.  

Vasemmalla Asunto-Osakeyhtiö Kivilinna, Asunto-Osakeyhtiö Kerttuli ja Turun  
ammatti-instituutin käytössä oleva rakennus.                      

 
Suunnittelualueen rakennukset muodostavat umpikorttelirakennetta. Sirkkalankadun 
varrella on säilynyt 1850-luvulla rakennettu ja 1900-luvun ensimmäisellä vuosikymme-
nellä laajennettu yksikerroksinen puutalo, jonka päädyt ovat tiilirakenteisia. Alun perin 
rakennuksen on suunnitellut arkkitehti Pehr Johan Gylich 1853-57, laajennuksen raken-
nusmestari Anton Salviander.   
  
Suunnittelualueen 5-6 -kerroksiset asuinkerrostalot on rakennettu 1920-luvulla klassisti-
seen tyyliin. Asunto-Osakeyhtiö Kerttulin (Kellonsoittajankatu 13) ja Asunto-Osakeyhtiö 
Kivilinnan (Kellonsoittajankatu 15) on suunnitellut arkkitehti Alexander (Alex.) Nyström 
1924-25, Asunto-osakeyhtiö Sirkkalan (Sirkkalankatu 11 b) arkkitehti Ilmari Ahonen, 
1924-25 ja Asunto-Oy Venus Bostads-Ab:n rakennusmestari Anton Salviander 1927-28. 
 
Valmisteilla olevassa yleiskaava 2029:ssä 1850-luvulla rakennettu puutalo ja 1920-lu-
vulla rakennetut kerrostalot on merkitty arvokkaan rakennetun ympäristön kohteeksi.  
 
Turun ammatti-instituutin käytössä oleva rakennus on rakennettu Arkkitehtitoimisto Lu-
kander & Vahtera Oy:n 1966-68 laatimien suunnitelmien mukaan ja sitä on laajennettu 
1990-luvulla. Laajennuksen suunnitteli Arkkitehtitoimisto Olli Vahtera Oy. Kohteesta on 
tehty rakennushistoriaselvitys (LPR-arkkitehdit Oy, 4.5.2018). Selvityksen mukaan kaup-
paoppilaitoksella ei ole arkkitehtonisesti merkittävää kansallista asemaa eikä paikalli-
sesti merkittävää kaupunkikuvallista roolia. Alkuperäisessä rakennuksessa on ollut sel-
keitä arkkitehtonisia teemoja ja ansioita, mutta 1990-luvun laajennuksessa ne ovat osit-
tain heikentyneet ja jopa kadonneet. Selvitys toimii purkudokumentointina. 

 
Suunnittelualue on osa muinaisjäännöstä Turun vanha asemakaava-alue. Kaupunkiasu-
tus on yltänyt tänne asti ennen paloa 1827. Lisäksi mäen historia liittyy Uudenmaanka-
dun puoleisessa rinteessä sijainneeseen hirttopaikkaan ja Kerttulin hautausmaahan. 
Tontilla 1007 on tehty jopa havaintoja säilyneistä kulttuurikerroksista.  

 
3.1.4 Maanomistus 
 

Kaikki suunnittelualueen tontit ovat yksityisomistuksessa. Kaupunki omistaa katualu-
een.   
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3.1.5 Väestö, työpaikat ja elinkeinotoiminta sekä palvelut 
 

Turun ammatti-instituutin toiminnan on tarkoitus siirtyä eri paikkaan. Suunnittelualueella 
asuu vajaat 200 henkilöä. 

 
3.1.6 Liikenne 
 

Suunnittelualueen kortteli rajautuu Uudenmaankatuun, joka on yksi Turun keskustan 
ruutukaava-alueen muita katuja leveämmistä kaduista ja sisääntuloväylä kaupungin 
keskustaan. Uudenmaankadulla kulkee linja-autoreittejä ja kadulla on erillinen polku-
pyörätie. Suunnittelualuetta sivuaa koillispuolella Kellonsoittajankatu ja kaakkoispuo-
lella Sirkkalankatu, joiden molemmilla puolilla on jalkakäytävät. Kaarinankadun jat-
keena kohti Uudenmaankatua kulkee jalankulkuyhteys Pyhän Kerttulin oikopolku. 
 
Käyttötarkoituksen muutoksen kohteena olevan tontin edessä on katualueelle järjes-
tetty vinoparkki 16 henkilöautolle. Kerrostalotonteilla on muutamia autopaikkoja.   

 
3.1.7 Tekninen huolto 
 

Talous-, jäte- ja hulevesiputket sekä Turku Energian kaukolämpö- ja kaukokylmäjohtoja 
on rakennettu Kellonsoittajankadun ja Sirkkalankadun katualueille. Käyttötarkoituksen 
muutoksen kohteena olevan tontin kautta kaukolämpöjohto kulkee tontille 16.-14. 
 
Suunnittelualueen tontit on yhdistetty TeliaSoneran katualueilla oleviin kaapeleihin. Kou-
lurakennuksessa on ympäristöään palveleva TeliaSoneran tukiasema. 
 

Koulutontilla, Kellonsoittajankadun reunalla sijaitsee Turku Energia Sähköverkot Oy:n 
jakokaappi ja siihen liittyviä pienjännitekaapeleita. 
 

3.1.8 Ympäristön häiriötekijät 
 

Suunnittelualueella huomattavimmat melulähteet ovat Uudenmaankatu ja Sirkkalan-
katu. Uudenmaankadun liikennemäärä vuonna 2017 oli noin 16 000 ajon/vrk, Sirkka-
lankadun 3000 ajon/vrk ja Kellonsoittajankadun 500 ajon/vrk. Uudenmaankadun no-
peusrajoitus oli 50 km/h ja muiden katujen 40 km/h. Päiväajan melutaso on suunnitte-
lualueen pihoilla pääsääntöisesti alle päiväajan ohjearvon 55 dBA. Tontilla 16.-1007 
ohjearvo ylittyy suurimmalla osalla Uudenmaankadun puolella olevaa pihaa. 
 
Uudenmaankadun liikennemäärä todennäköisesti tuottaa hengitysilmaan epäpuh-
tauksia. 

 
3.2 Suunnittelutilanne 
 
3.2.1 Maakuntakaava 

 
Turun kaupunkiseudun maakuntakaavassa (vahvistettu ympäristöministeriössä 
23.8.2004) ja Varsinais-Suomen taajamien, maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihe-
maakuntakaavassa (hyväksytty maakuntavaltuustossa 11.6.2018, määrätty tulemaan 
voimaan 27.8.2018) kaavanmuutosalue on osoitettu keskustatoimintojen alueeksi (C). 
 
SUUNNITTELUMÄÄRÄYS:  
Maankäytön, kestävän liikkumisen, asumisen, palvelujen ja työpaikkatoimintojen yhteen-
sovittavaa kehittämistä tulee edistää kokonaisvaltaisella suunnittelulla. Suunnittelun tu-
lee olla kaupunki- ja taajamakuvaa eheyttävää ja ominaispiirteet huomioivaa.  
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Kuva 4. Ote maakuntakaavayhdistelmästä (suunnittelualue sinisellä rajauksella). 

 
3.2.2 Yleiskaava 

 
Oikeusvaikutteinen Turun yleiskaava 2020 on tullut voimaan 28.7.2001 niiltä osin, joihin 
ei kohdistunut valituksia ja uudelleen 29.5.2004 koskien niitä osia, joiden valitukset hylät-
tiin. Yleiskaavassa alue on kerrostalovaltaista asuntoaluetta (AK), joka varataan pääasi-
assa kerrostalovaltaiselle asumiselle sekä ympäristöön soveltuvien työtilojen, virkistyk-
sen, palvelujen sekä alueelle tarpeellisen yhdyskuntateknisen huollon ja liikenteen käyt-
töön. 

 

 
Kuva 5. Ote ajantasayleiskaavasta (suunnittelualue sinisellä rajauksella). 

 
Valmisteilla olevassa yleiskaava 2029:ssä alue on keskustatoimintojen aluetta (C). 
Yleiskaavaluonnos pvm. 24.8.2018 on hyväksytty kaupunkiympäristölautakunnassa 
25.9.2018 § 387 ja kaupunginhallituksessa 5.11.2018 § 420. 
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Kuva 6. Ote yleiskaava 2029 luonnoksesta pvm. 24.8.2018 (suunnittelualue sinisellä rajauksella). 

 
3.2.3 Asemakaava 

 
Ammatti-instituutin käytössä oleva tontti 16.-9 on 25.7.1998 voimaan tulleessa asema-
kaavassa (16/1997) opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue kauppaoppilai-
tosta varten (YO-1). Rakennusoikeutta tontilla on 8200 k-m2. Kellonsoittajankadun reu-
nalle saa rakentaa kuusikerroksisen rakennuksen ja tontin sisäosaan nelikerroksisen ra-
kennuksen. Molemmilla rakennusaloilla on rajoitettu rakennuksen räystäskorkeutta. Ton-
tille on järjestettävä 80 autopaikkaa, jotka saa rakentaa sallitun kerrosalan lisäksi. Tontin 
pohjoisosassa on yleiselle jalankululle varattu alueen osa. 
 
Muut tontit ovat 21.9.1974 voimaan tulleessa asemakaavassa (21/1973) yhdistettyjen 
asuin- ja liiketalojen korttelialuetta (ALK). Tonteilla on seitsenkerroksisten rakennusten 
rakennusalat, joilla rakennusten räystäskorkeutta on rajoitettu. Sirkkalankadun puolella 
em. rakennusalojen ja kadun väliin on osoitettu ½ I -kerroksisen myymälän tai liikkeen 
rakennusalat. Tontilla 53.-2 katuun rajautuvan rakennuksen taakse saa rakentaa kaksi-
kerroksisen autonsäilytyspaikan. Rakennusoikeus vaihtelee neljällä eri tontilla 1150 – 
2750 k-m2 välillä. Autopaikkamitoitukset on osoitettu eri käyttötarkoituksiin. Asemakaava 
21/1973 on jäänyt näiden tonttien osalta toteutumatta. 
 
Pyhän Kerttulin oikopolun puisto-osuus kuuluu asemakaavaan 16/1997. 
Suunnittelualueella oleva osa Kellonsoittajankatua kuuluu asemakaavaan 3/1935. 
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Kuva 7. Ote ajantasa-asemakaavasta. 

 
3.2.4 Rakennusjärjestys 
 

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Turun kaupungin rakennusjärjestyksen 25.9.2017. 
Rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.11.2017.  

 
3.2.5 Tonttijako ja kiinteistörekisteri  
 

Tontit 16.-1007, -1008, -2008 ja -9 on merkitty rekisteriin 1.1.1800 ja tontti 16.-21 
11.2.1966. Asemakaavanmuutoksen yhteydessä Pyhän Kerttulin oikopolun eteläpuolelle 
muodostuu uusi kortteli, jolloin korttelin numero ja tonttinumerot muuttuvat. Naapuritont-
tien 16.-16, -19 ja -23 kortteli- ja tonttinumerot tullaan muutamaan erillisellä päätöksellä.  

 
3.2.6 Pohjakartta 
 

Pohjakartta on laadittu Turun kaupungin Kaupunkiympäristötoimialalla. Maastontarkistus 
on tehty 24.4.2019.  

 
3.3 Maankäyttösopimus  
 

Kaupungin ja tontin 16.-9 omistajan välillä laaditaan maankäyttösopimus. Maankäyttöso-
pimuksessa sovitaan maanomistajan osallistumisesta yhdyskuntarakentamisesta aiheu-
tuviin kustannuksiin. Maankäyttösopimuskorvaus määritetään suhteuttamalla kiinteistöllä 
asemakaavan myötä tapahtuva arvonnousu asemakaava-aluetta palveleviin yhdyskun-
tarakentamiskustannuksiin. 
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4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 
 
4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 
 

Turun Kauppaopetussäätiö - Stiftelsen för handelsutbidning i Åbo sr teki 25.11.2015 
aloitteen asemakaavan muuttamisesta tontilla 16.-9. Kaavanmuutoshakemusta perustel-
tiin koulutoiminnan siirtymisellä eri paikkaan ja koska nykyisiin tiloihin ei ole löytynyt so-
veltuvaa käyttöä, rakennukset on tarkoitus korvata asuinkäyttöön suunnitelluilla uudisra-
kennuksilla. Aloitteen liitteenä oli yksi hahmotelma tontin käytöstä. 
 

4.2 Osalliset 
 

Osallisia ovat alueen maanomistajat, vuokralaiset ja ne, joiden asumiseen, työntekoon ja 
muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joi-
den toimialaa suunnittelussa käsitellään. Kaavan osallisiksi on osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmassa määritelty seuraavat tahot: 
 

• Suunnittelualueen ja sen lähiympäristön maanomistajat ja maanvuokralaiset, käyttä-
jät, asukkaat ja yritykset. 

• Kansalaisjärjestöt: Turkuseura ry/ Asukasyhdistys Kerttuli ry ja Keskikaupunkiseura 
Tälpual jokke ry, Turun Pientalojen Keskusjärjestö ry, Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi 
ry 

• Viranomaiset ja kaupungin hallintokunnat: Sivistystoimialan hallinto, Tilapalvelukes-
kus, Turku Energia Sähköverkot Oy, Turku Energia Lämpö Oy, Telia Finland Oyj, 
Vapaa-aikatoimialan Museopalvelut (Turun Museokeskus), Turun Vesihuolto Oy, 
Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos/ riskienhallinnan palvelualue, Kaupunkiympä-
ristötoimialan Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus, Kaupunkirakentaminen sekä 
Luvat ja valvonta. 

 
4.3 Asemakaavan tavoitteet 
 

Asemakaavanmuutoksen tavoitteena on muuttaa ammatti-instituutin käytössä oleva 
tontti purkavalla uudisrakentamisella asuinkäyttöön. Tontilla olevan Pyhän Kerttulin oiko-
polun osa on tärkeä kävelyreitti, jonka julkinen käyttö on tarpeellista mahdollistaa jatkos-
sakin. Naapuritonttien suojelutavoitteet määritetään asemakaavassa. 
 
Tavoitteet tontinkäyttösuunnitelmien laatimisessa 
 
Esisopimuksen tontin 16.-9 ostamisesta tehnyt rakennuttajataho teetti kolmella arkkiteh-
titoimistolla suunnitelmia tontin suunnittelun pohjaksi. Suunnitelmien tilaajan tavoitteet 
koskivat mm. rakentamisen määrää, asuntojakaumaa ja pihan viihtyvyyttä. Kaupunki 
asetti tavoitteita mm. uudisrakentamisen sijoittamiselle ja massoittelulle olemassa ole-
vaan ympäristöön sopeuttamiseksi sekä edellytti vaihtelevuutta maantasokerroksen jul-
kisivun käsittelyssä ja olemassa olevan maaston muotojen ja puuston huomioimista. 
 
Kansalaisosallisten tavoitteet 

 
Asuntorakentamista pidettiin sinällään hyvänä asiana, mutta uudisrakentamisen korkeu-
delle, sijoittelulle ja arkkitehtuurille asetettiin tavoitteita. Jalankulkureitin säilyttämistä Kel-
lonsoittajankadulta Uudenmaankadulle pidettiin tärkeänä. Osallisten mielipiteiden ja 
muistutusten tiivistelmät on selostettu liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa (liite 3). 
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4.4 Suunnittelun vaiheet, vuorovaikutus ja asemakaavaratkaisun valinta  
 
4.4.1 Käynnistäminen 
 

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi kaavan tavoitteet ja merkitsi osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelman tiedoksi 13.3.2018 § 126. 

 
4.4.2 Vireille tulo 
 

 Asemakaavan vireilletulosta ja vireillä olosta on ilmoitettu kaavoituskatsauksissa 2017-
2019. Ilmoitus vireilletulosta sekä 14.3.2018 päivätty osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
lähetettiin siinä mainituille osallisille. Lisäksi osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli näh-
tävillä kaupunkiympäristötoimialan asiakaspalvelussa sekä internetissä kaupungin si-
vuilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmavaiheessa jätetyt kahdeksan kirjallista mielipi-
dettä on kuvattu vuorovaikutusraportissa (liite 3).   

 
4.4.3 Vaihtoehdot tontinkäyttösuunnitelmiksi 
 

Esisopimuksen tontin 16.-9 ostamisesta tehnyt rakennuttajataho teetti kolmella arkkiteh-
titoimistolla suunnitelmia tontin suunnittelun pohjaksi.  
 

 
Kuva 8. Schauman Arkkitehdit Oy 
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Kuva 9. Sigge Arkkitehdit Oy 

 

 
Kuva 10. Arkkitehtitoimisto Haroma & Partners Oy 

 
Arkkitehtitoimisto Haroma & Partners Oy:n suunnitelma oli näistä luontevin, kehityskel-
poisin ja paikan lähtökohdat ja alustavat suunnittelutavoitteet parhaiten huomioon ottava 
ratkaisu. Suunnitelman pohjalta ryhdyttiin valmistelemaan kaavaluonnosta. 

 
4.4.5 Aloituskokous viranomaisille 23.4.2018 
 

Keskeisin kokouksen asiasisältö on kuvattu vuorovaikutusraportissa (liite 3).  
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4.4.6 Yleisötilaisuus 
 

Keskustelutilaisuus Kauppaopiston asemakaavanmuutoksesta pidettiin 4.9.2018 suun-
nittelun kohteena olevalla alueella, ammatti-instituutin auditoriossa. Yleisötilaisuuden jäl-
keen alustavasta luonnoksesta esitettiin yhteensä viisi mielipidettä, jotka on kuvattu vuo-
rovaikutusraportissa (liite 3).    

 
4.4.5 Luonnoskäsittely 
 

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi luonnoksen 8.1.2019 § 5 siten muutettuna, että 
uudisrakennukselle sallitaan muutkin kattomuodot kuin luonnoksessa määritelty tasa-
katto ja jatkosuunnittelussa erityistä huomiota kiinnitetään tonttien 9 ja 21 (kaavaehdo-
tuksessa tonttien 53.-1 ja -2) julkisivun liittymäkohtaan. 
 
Luonnoskäsittelyn aikana saapui yksi kirjallinen mielipide, jota on kuvattu vuorovaikutus-
raportissa (liite 3).    

 
4.4.6 Lausunnot 
 

14.5.2019 päivätystä kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot Turku Energia Sähköver-
kot Oy:ltä, Turku Energia Lämpö Oy:ltä, Telia Finland Oyj:ltä, Turun Vesihuolto Oy:ltä, 
Varsinais-Suomen aluepelastuslaitokselta ja Vapaa-aikatoimialan Museopalveluilta (Tu-
run Museokeskus).  
 
Virallisten lausuntopyyntöjen lisäksi kaavaehdotuksesta pyydettiin kannanottoja Kaupun-
kiympäristötoimialan sisältä rakennusvalvonnalta, tonttipalveluilta ja ympäristönsuoje-
lusta. 

 
4.4.7 Nähtävillä olo ja muistutukset 
 

Kaavaehdotus on nähtävillä 27.5.- 25.6.2019 välisen ajan. 
 
 
  



 
 

15 

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 
 
5.1 Kaavan rakenne ja mitoitus 
 

Suunnittelualueen pinta-ala on 1.4169 ha, josta asuin-, liike- ja toimistorakennusten kort-
telialueita (AL-1 ja AL-2) 1.1682 ha ja katualueita 0.2487 ha. Aluetehokkuus on e = 1.89. 

 
Rakennusoikeutta uudisrakennettavalle tontille (AL-1) osoitetaan pääkäyttötarkoituksen-
mukaiseen rakentamiseen 12 640 k-m2, tehokkuus on e = 2.26. Rakennuksen päämas-
san kerrosluku on VIIu2/3. Ullakolle ja kellariin saa rakentaa pääkäyttötarkoituksenmu-
kaisia tiloja. Rakennuksiin saa rakentaa kaksi kellaria, joista alemman saa rakentaa ra-
kennusalan ylittäen katurajan kiinni. Piha-alueelle saa rakentaa asemakaavassa osoite-
tun rakennusoikeuden ylittäen maanalaista tilaa kahteen kerrokseen pysäköintiä, varas-
tointia, väestönsuojia, teknisiä tiloja tms. varten, sekä kadun varren ja sisäpihan raken-
nusosia VI-VII kerroksissa ja ullakolla yhdistävät katokset, kuitenkin enintään 250 m2. 
Pihakannen alainen tila on pääasiallisesti maanpinnan alapuolella ja se saa jatkua yhte-
näisenä sisäpihan rakennusosan alla. Näin ollen sisäpihan rakennusosan kohdalla oleva 
tila pihakannen alla ei sisälly asemakaavassa osoitettuun kerroslukuun.  
 
Suojelluille rakennuksille ei ole merkitty rakennusoikeutta, vaan niiden vaipan sisään saa 
rakentaa tiloja suojelumääräykset huomioiden. Suojeltavien kerrostalojen kellarikerrok-
seen ja ullakolle saa rakentaa pääkäyttötarkoituksenmukaisia tiloja, suojeltavan puutalon 
ullakolle saa rakentaa pääkäyttötarkoituksiin liittyviä aputiloja. Suojeltujen rakennusten 
kerrosalamäärä 13 970 k-m2 on suuntaa antava arvio potentiaalisista pääkäyttötarkoituk-
seen käytettävistä tiloista. Kerrosalamäärät on arvioitu 250 mm:n ulkoseinän paksuu-
della mitattuna, mikä vastaa rakennusoikeutta, mikäli se olisi osoitettu asemakaavassa. 
AL-2 -korttelialueelle on osoitettu kaksi talousrakennuksen rakennusalaa, rakennusoi-
keutta yhteensä 160 k-m2. Uutena rakennuksena Asunto-Osakeyhtiö Kerttulin tontille 
mahdollistetaan pihoja rajaavan talousrakennuksen rakentaminen. Em. luvuilla AL-2 -
korttelialueen tehokkuudeksi saadaan e = 2.32.  

 
Kaava-alueeseen sisältyy Pyhän Kerttulin oikopolku ja kaavateknisistä syistä osa Kellon-
soittajankatua. 

 
5.2 Kaavan tavoitteiden toteutuminen 
 

Tavoitteiden mukaisesti ammatti-instituutin käytössä oleva tontin käyttötarkoitus muute-
taan asuinkäyttöön ja Pyhän Kerttulin oikopolun status vahvistetaan muuttamalla polku 
asemakaavassa katualueeksi. Lisäksi naapuritonttien 1850-luvulla rakennettu puutalo ja 
1920-luvulla rakennetut kerrostalot suojellaan. Ympäristön laatua koskevat tavoitteet 
saavutetaan seuraavassa kuvatulla tavalla. 
 
Rakennustaiteellisesti tai kulttuurihistoriallisesti sekä kaupunkikuvallisesti arvokkaiden 
rakennusten säilyminen 

 
Vanhoissa rakennuksissa suojeltavia ovat rakennuksen julkisivut ja vesikaton perus-
muoto; rakennuksen ominaispiirteet tulee säilyttää ja julkisivukorjauksissa käyttää alku-
peräisiä tai niitä vastaavia materiaaleja. Kerrostaloissa suojelu koskee myös porrashuo-
neita ja niiden alkuperäistä kiinteää sisustusta ja tyyliä. Kerrostaloissa uudet kattoikku-
nat on sallittuja vain korttelin sisäosan suuntaan. Puutalossa kattoikkunoiden tulee olla 
lapeikkunoita eikä niiden rakentaminen saa aiheuttaa muutoksia kattomuotoon.     
 
Uudisrakentaminen AL-1 -korttelialueella 
 
Kellonsoittajankadun reunalla uudisrakennus liittyy samassa julkisivulinjassa suojelta-
vaan naapuritontin 53.-2 rakennukseen, Asunto-Osakeyhtiö Kerttuliin. Polveilevana uu-
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disrakennus liittää Asunto-Osakeyhtiö Kerttulin ja Asunto-oy Kerttulinkallion linjat toi-
siinsa. Uudisrakennuksen ja Kellonsoittajankadun väliin osoitettu tukimuurilla rajattava 
istutettava alue tuo vihreyttä katukuvaan Asunto Oy Kerttulin toteutuksen tapaan. 

 
Uudisrakentamisen korkeus noudattaa viereisten tonttien rakennusten korkeutta. Kellon-
soittajankadun puoleisen VIIu2/3 -kerroksisen rakennusosan julkisivupinnan ja vesikaton 
leikkauskohdan ylin korkeusasema on määritelty korkeustasoon +47.6, joka on hieman 
matalammalla kuin luoteispuolella oleva Asunto-oy Kerttulinkallion räystäs. Rakennuk-
sen enimmäiskorkeus rajoitetaan Asunto-oy Kerttulinkallion korkeuteen +51. Ullakon ja 
ullakon tasolle rakennettavien rakenteiden tulee jäädä kaikilla rakennuksen sivuilla 45 
asteen kulmassa kuvitteellisesti rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskoh-
dasta kohoavan tason alapuolelle.    
 
Viisikerroksisen rakennusosan julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan ylin korkeus-
asema rajoitetaan Asunto-Osakeyhtiö Kerttulin kerrostalon räystäskorkoon +42.6. Viisi-
kerroksiseen rakennusosaan liittyvän seitsenkerroksisen rakennusosan enimmäiskor-
keus rajoitetaan Asunto-Osakeyhtiö Kerttulin harjakorkeuteen +48.5. V-VII –kerroksi-
sessa rakennusosassa rakenteiden tulee kadun puolella jäädä tontilla 53.-2 olevan ra-
kennuksen, Asunto Oy Kerttulin, katonlappeen kuvitteellisen jatkeen alapuolelle.  
 
Sisäpihan rakennusosa on suunniteltu poikittaiseen suuntaan Kellonsoittajankatuun 
nähden, jolloin se rajaa tilallisesti sisäpihamaailmaa. Kadun varren ja sisäpihan raken-
nusosia erottaa viiden kerroksen korkuinen kulkuaukko, joka keventää rakennusmassan 
vaikutelmaa.  

 
Asemakaavassa määrätään merkittävimmät uudisrakentamisen arkkitehtuuriin ja kau-
punkikuvaan vaikuttavat asiat: 
  
- parvekkeiden tulee Kellonsoittajankadun puolella olla sisäänvedettyjä  
- parvekkeiden yhteenlaskettu leveys ei saa olla suurempi kuin 50 % julkisivun pituu-

desta 
- julkisivujen tulee olla paikalla rakennettuja 
- sokkeli tulee verhoilla luonnonkivellä 
- maantasokerroksen julkisivun tulee Kellonsoittajankadun puolella olla vähintään 30 

% näyteikkunapintaa ja kyseiset tilat tulee lähtökohtaisesti suunnitella liike-, palvelu- 
ja/tai toimistotiloiksi soveltuviksi 

 
Muut rakennuksen ulkonäköön liittyvät seikat arvioidaan rakennuslupakäsittelyn yhtey-
dessä. 
 
Kaupunkikuvan ja asumisviihtyvyyden vuoksi asuinhuoneen lattian tulee olla vähintään 
0.8 metriä viereisen katualueen maanpintaa korkeammalla. 
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Kuva 11. Yksi ratkaisuvaihtoehto, Arkkitehtitoimisto Haroma & Partners Oy 

 
Pihamiljöö AL-1 -korttelialueella 

 
Autopaikat edellytetään sijoitettavaksi kellareihin ja pihakannen alle rakennettavaan 
maanalaiseen tilaan, jolloin pihoista tulee viihtyisiä. Pihakannen alaisiin tiloihin liittyvien 
maanpinnalle näkyvien ilmanvaihtohormien ja muiden vastaavien rakenteiden sopeutta-
miseen ympäristöön edellytetään kiinnitettävän erityistä huomiota.  
 
Korttelialueelle tulee rakentaa yhtenäistä leikki- ja oleskelualuetta vähintään 250 m2. Pi-
hakannelle saa sijoittaa rakennusoikeutta ylittäen kevyitä rakennelmia ja katoksia. Kan-
nen päälle tulee laatia pihasuunnitelma, joka sisältää myös puu- ja pensasistutuksia. Eri-
tyistä huomiota on kiinnitettävä louhittavan kallion reunan maisemointiin. 

 
5.3 Aluevaraukset  
 
5.3.1 Korttelialueet 
 

AL-1 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. 
1850-luvulla rakennetun puutalon ja 1920-luvulla rakennetut kerrostalot käsittävät tontit 
Sirkkalankadun ja Kellonsoittajankadun kulmassa. Kerrostalot määrätään suojeltaviksi 
rakennustaiteellisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokkaina rakennuksina, puutalo kulttuuri-
historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokkaana rakennuksena. 

 
AL-2 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. 
Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueen käyttötarkoitus ja rakenne muu-
tetaan kerrostalorakentamiseen soveltuvaksi. Korttelialueesta poistetaan Pyhän Kerttulin 
oikopolun sisältämä alue. 
 

Autopaikkoja tulee rakentaa 1 ap/ 120 kerrosneliömetriä kohti. Maanalaisten tilojen ja 
piharakennukseen sijoittuvien muiden kuin pääkäyttötarkoituksen mukaisten tilojen ker-
rosala ei mitoita autopaikkoja. Pysäköinti järjestetään kellareihin ja pihakannen alle. 
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5.3.2 Katu- ja liikennealueet 
 

Pyhän Kerttulin oikopolku muutetaan kaavallisesti jalankululle ja polkupyöräilylle vara-
tuksi kaduksi, jolla huoltoajo on sallittu. Kaavanmuutosalueeseen sisältyy kaavatekni-
sistä syistä osa Kellonsoittajankadun katualueesta.  

 
5.6 Kaavan vaikutukset  
 
5.6.3 Rakennettu ympäristö 
 

Koulukäytöstä poistuvan ja tyhjilleen jäävän rakennuksen purkaminen ja asuin-, liike- ja 
toimistotiloja mahdollistavan uudisrakennuksen rakentaminen olemassa olevien hyvien 
liikenneyhteyksien ja palveluiden sekä kunnallistekniikan läheisyyteen hyödyntää ole-
massa olevia yhdyskuntarakenteita. 

 
Vanhojen rakennusten suojelu 
 
Suojeltavien rakennusten tonteilla ei sallita sellaisia muutoksia, joilla olisi merkittävää 
vaikutusta kaupunkikuvaan. Koska kaavamääräysten mukaan suojeltavien rakennusten 
ominaispiirteet tulee säilyttää ja julkisivukorjauksissa käyttää alkuperäisiä tai niitä vas-
taavia materiaaleja, rakennus- tai toimenpidelupahakemusta käsiteltäessä edellytetään 
kuultavan museoviranomaista. 
 
Uudisrakentaminen 
 
Kerrostaloratkaisu eheyttää Kellonsoittajankadun kaupunkikuvaa ja rakennetta siinä 
missä koulurakennus oli massaltaan ja yksityiskohdiltaan korttelijulkisivusta merkittävästi 
poikkeava. Ympäröivään kaupunkikuvaan sopeuttamiseen tähtäävät tärkeimmät arkki-
tehtoniset keinot on selostettu kohdassa 5.2 Kaavan tavoitteiden toteutuminen. Katumil-
jöön kannalta keskeisiä lähtökohtia ovat rakennusten suhde katuun sekä uudisrakennuk-
sen katutasolle rakennettavan kerroksen julkisivukäsittelyä ja lattiapinnan korkeustasoa 
koskevat määräykset.  
 
Kellonsoittajankadun reunalla uudisrakennus liittyy umpikortteliperiaatteen mukaisesti 
samassa julkisivulinjassa mutta matalammalla osalla suojeltavaan naapuritontin raken-
nukseen, Asunto-Osakeyhtiö Kerttuliin. Vaikkakin Asunto Oy Kerttulin kerrostalon pääty 
on rakennettu koristeelliseksi, on kaupunkisuunnittelun tarkoitus ollut, että jossakin vai-
heessa päätyyn voidaan rakentaa kiinni. Tämän vuoksi päädyssä ei ole aukkoja. Kaup-
paoppilaitokselle laadittua kaavaa edeltävä asemakaava vuodelta 1959 mahdollisti seit-
senkerroksisen kerrostalon rakentamisen kiinni Asunto Oy Kerttulin kerrostaloon. Kadun 
reunalla matalamman rakennusosan julkisivun korkeus saa olla enintään Asunto-Osake-
yhtiö Kerttulin räystäskorkeus (+42.5) eikä rakennus saa olla Asunto-Osakeyhtiö Kerttu-
lin harjakorkoa (+48.5) korkeampi.   
 
Pääosa uudisrakennuksen rakennusmassasta vedetään katulinjasta muutaman metrin 
irti ja sen korkeus noudattelee luoteispuolella olevan Asunto-oy Kerttulinkallion kor-
keutta. Pihasiipi on miltei keskellä sisäpihaa, jolloin pihasiiven ja kaakkois- ja luoteispuo-
lella olevien naapuritonttien rakennusten väliin jää avarat tilat. Pihasiiven ja uudisraken-
nuksen päämassan väliin tulee jättää viiden kerroksen korkuinen kulkuaukko rakennus-
massan vaikutuksen keventämiseksi. 
 
Kellonsoittajankadun reunalle saa voimassa olevan asemakaavan mukaan rakentaa ra-
kennuksen, jonka julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan ylin korkeusasema saa 
olla enintään +41.96. Tontin sisäosaan saa rakentaa nelikerroksisen rakennuksen, jonka 
julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan ylin korkeusasema saa olla enintään +39.46. 
Kun räystäskorkeutta tarkastellaan, kaavanmuutosehdotus sallii Kellonsoittajankadun  
 

http://tkuwebmap.turku.fi/webinfo-cgi/xcitywebinfo.dll?id=281823894&object=GenOwner&template=OwnerProperties
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reunalla n. 5.6 metriä korkeamman rakentamisen. Tontin sisäosassa kaavanmuutoseh-
dotus mahdollistaa n. 8…11.5 metriä korkeamman rakentamisen. Sisäpihalla nykyinen 
rakennus on noin kolme metriä kaavan mahdollistamaa korkeutta matalampi. 
 
Pihasiiven sijoitus keskeisesti korttelin sisällä säilyttää väljyyttä tasapuolisesti molemmin 
puolin ja ottaa näin ollen huomioon naapureiden viihtyisyyden mahdollisimman pitkälle. 
Nykyistä korkeamman rakennuksen rakentaminen muuttaa luonnollisesti korttelin kes-
kellä olevan tilan luonnetta ja muuttavat vanhoista rakennuksista avautuvia näkymiä, 
mutta vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan muutos huoneistoista avautuvaan näkö-
alaan ei merkitse elinympäristön heikkenemistä tai kohtuutonta haittaa maankäyttö- ja 
rakennuslaissa tarkoitetulla tavalla.  
 

  
Kuva 12. Korttelin väljyyttä havainnollistava kuva, Arkkitehtitoimisto Haroma & Partners Oy 

 
Varjotutkielmien (liite 5) mukaan uudisrakennukset varjostavat korttelin keskellä lähinnä 
pihaa omalla tontilla. Uudisrakennukset eivät varjosta Asunto Oy Kerttulin pihaa, mutta 
aamupäivisin hieman nykyistä enemmän Asunto Oy Kerttulinkallion pihaa, joka kuitenkin 
on kyseisessä kohdassa asfalttipintaista parkkipaikkaa. 
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Muinaismuistot 
 

Koska suunnittelualue on osa muinaisjäännöstä Turun vanha asemakaava-alue, raken-
tamattomilla, rakennusalojen ulkopuolisilla alueilla kaivaminen, peittäminen, muuttami-
nen, vahingoittaminen ja muu muinaisjäännökseen kajoaminen on muinaismuistolain no-
jalla kielletty. Aluetta koskevista tai siihen liittyvistä suunnitelmista on pyydettävä hyvissä 
ajoin museoviranomaisen lausunto. Tontilla 53.-1 kallioaluetta säilyy laajemmin kuin voi-
massa oleva asemakaava edellyttää. 

 
5.6.2 Luonnonympäristö  
 

Kaavan toteuttaminen uudisrakennettavalla tontilla edellyttää kallion louhintaa vähäi-
sessä määrin enemmän kuin nykyinen rakentaminen on edellyttänyt, mutta louhintaa 
sallitaan pienemmällä alueella kuin voimassa oleva asemakaava mahdollistaa. Voi-
massa olevassa asemakaavassa rakentamattomaksi jätettävä kallioalue tontin perällä 
on pääosin kuusi metriä leveä kun kaavanmuutosehdotuksessa se on pääosin 13…16.5 
metriä leveä. Kallioalue on osa muinaisjäännöstä. Muilla tonteilla kallion ja maaperän 
muokkaaminen on muinaismuistolain nojalla kielletty. 
 
Koska alue on muinaisjäännösaluetta, asemakaavassa ei korttelin sisäosissa rakennus-
alojen ulkopuolella ole edellytetty istutuksia. Lupa puiden mahdolliseen kaatamiseen kä-
sitellään maisematyölupahakemuksessa. 
   
Uudisrakennettavalla tontilla vettäläpäisemättömiltä pinnoilta tulevia hulevesiä tulee vii-
vyttää siten, että viivytyspainanteiden, -altaiden tai -säiliöiden mitoitustilavuus on 1 m3 / 
100 m2 vettäläpäisemätöntä pintaa kohden. Viivytyspainanteiden, -altaiden tai -säiliöi-
den tulee tyhjentyä 12 tunnin kuluessa täyttymisestään ja niissä tulee olla suunniteltu 
ylivuoto. Viivytysjärjestelmien viivytystilavuus ei saa täyttymisestään tyhjentyä alle 0,5 
tunnissa. 
 

5.6.4 Väestö, työpaikat ja elinkeinotoiminta sekä palvelut 
 

Rakentaminen tukeutuu olemassa oleviin palveluihin ja joukkoliikenteeseen. Koulutoi-
minta poistuu suunnittelualueelta joka tapauksessa. Uudet asunnot arvostetulla alueella 
lisäävät asuntotarjontaa ja tuovat uusia asukkaita kaupunkiin. Uudisrakennuksiin arvioi-
daan tulevan n. 160 asuntoa ja n. 280 asukasta. Tämän lisäksi piharakennukseen on 
mahdollista myös rakentaa asuntoja. Myös suojeltavien rakennusten ullakoille ja kellariti-
loihin saa rakentaa pääkäyttötarkoituksenmukaisia tiloja, jolloin asuntojen mahdollinen 
rakentaminen ullakolle lisää asukkaiden määrää. Korttelialueille saa rakentaa rajoituk-
setta asuntojen lisäksi liike- ja toimistotilaa. Osa uudisrakennuksen maantasokerroksen 
tiloista tulee lähtökohtaisesti soveltua liike-, palvelu- ja/tai toimistotilojen käyttöön.  

 
5.6.5 Liikenne 
 

Työmaajärjestelyt kaavan toteuttamisen aikana aiheuttavat liikennejärjestelyihin tilapäi-
siä muutoksia. Erityisesti Pyhän Kerttulin oikopolun portaat tullaan todennäköisesti tontin 
53.-1 uudisrakentamisen aikana uusimaan, jolloin kävely Kellonsoittajankadun ja Uuden-
maankadun välillä täytyy hoitaa muuta kautta.     
 
Asukasmäärän lisääntyminen lisää pidemmällä aikavälillä liikennettä lähiympäristön ka-
duilla. Toisaalta suunniteltu asumisen ja mahdollisten palveluiden lisärakentaminen kau-
punkirakenteen ja keskustan liikenneverkon sisällä vähentää henkilöautoliikenteen tar-
vetta ja kokonaispäästöjä. Tulevilla asukkailla ja asiakkailla on mahdollisuus käyttää kes-
täviä liikkumismuotoja. Henkilöautomatkojen korvautuminen jalankululla, polkupyöräilyllä 
ja joukkoliikenteen matkoilla vähentää edelleen liikenteen pakokaasupäästöjä ja energi-
ankulutusta. 
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Pyhän Kerttulin oikopolku osoitetaan katualueeksi, jolloin se siirtyy kaupungin hoitoon. 
Pyhän Kerttulin oikopolun katualueella on huoltoajo sallittu. Olemassa olevalle jalankul-
kuyhteydelle, portaikolle, ei paikan luonteesta johtuen voi asettaa esteettömyysvaati-
muksia. 
 
Kellonsoittajankadulta uudisrakennettavalle tontille johtavan ajoyhteyden sijainti toden-
näköisesti aiheuttaa katusuunnitelman muuttamistarpeen. 
 
Uudisrakennettavalla tontilla autopaikkojen minimivaatimus on 1 ap/120 k-m², suojelta-
vien rakennusten tonteilla ei ole autopaikkavaatimusta pihamiljöön säilyttämisen vuoksi. 
Em. autopaikat sijoittuvat kellareihin ja pihakannen alle rakennettavaan maanalaiseen 
tilaan. Vieraspaikat sijoittuvat kaduille.   

 
5.6.6 Tekninen huolto 
 

Nykyisen koulurakennuksen tontilla sijaitsevat Turku Energia Sähköverkot Oy:n jako-
kaappi ja siihen liittyviä pienjännitekaapelit tulevat siirrettäviksi kun oppilaitosrakennus 
puretaan.  
 
Nykyisessä koulurakennuksessa on ympäristöä palveleva Telia Finland Oyj:n tukiasema, 
jolle joudutaan etsimään korvaava sijoituspaikka. 
 
Kaukolämpöputki sijoittuu Pyhän Kerttulin oikopolun katualueelle. 
 

5.6.7 Ympäristön häiriötekijät 
 

Kaupunkiympäristötoimialan kaupunkisuunnittelun suunnitteluyksikkö on arvioinut Uu-
denmaankadun, Sirkkalankadun ja Kellonsoittajankadun melutasoja tulevaisuuden lii-
kennemääräarvioilla. Ennusteliikennemäärä 20 vuoden päästä on Uudenmaankadulla 
noin 20 000 ajon/vrk, Sirkkalankadulla 4000 ajon/vrk ja Kellonsoittajankadulla 700 
ajon/vrk. Nopeusrajoitusten arvioidaan ennustetilanteessa olevan 10 km/h pienemmät 
kuin nykytilanteessa. Liikennemäärien kasvu 25 - 40 % nostaa melutasoja 1 - 2 dBA. 
Suurin osa pihoista on edelleen suojattuja liikenteen melulta, mutta tontilla 1007 meluta-
son ohjearvo alittuu vain pihan etelänurkassa. Tontin ulko-oleskelutilat on näin ollen 
syytä osoittaa suojeltavien rakennusten väliin. Julkisivujen melutaso alittaa suunnittelu-
alueella 65 dBA eikä julkisivuille ole tarpeen merkitä kaavassa ääneneristävyysvaati-
muksia. 
 
Edellä mainittuun Uudenmaankadun liikennemäärään perustuvalla ilmanlaatuvyöhyk-
keellä (HSY 2014b) ei ole vaikutusta kaavamääräyksiin kun on kyse minimietäisyydestä 
ja kaavan muuttamisesta jo rakennetulla alueella.  

 
5.6.8 Turvallisuus 
 

Uudisrakennettavan tontin suunnitteluratkaisu perustuu siihen, että pelastustie toimii Py-
hän Kerttulin oikopolun kautta. Asemakaavassa määrätään, että pihakannen tulee kes-
tää raskaan pelastusajoneuvon paino. 

 
5.6.9 Yhdyskuntatalous 
 

Rakentaminen hyödyntää pääasiallisesti olemassa olevia yhdyskuntarakenteita. Kellon-
soittajankadun katusuunnitelman tarkistaminen ja mahdolliset muutokset katualueella 
aiheuttavat kaupungille kustannuksia. Pyhän Kerttulin oikopolku rakennetaan uudelleen 
tontin 2 rakentajan toimesta, mutta ylläpito on jatkossa kaupungin vastuulla, mikä ai-
heuttaa kaupungille kustannuksia. Kaavanmuutoksen hakijan kanssa tehdään maan-
käyttösopimus (ks. kohta 3.3), jossa huomioidaan yhdyskuntarakentamisesta aiheutuvat 
kustannukset.  
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Kun asukasmäärä lisääntyy, aiheutuu kunnallisten palvelujen (opetus-, sosiaali-, ter-
veys-, nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntatoimi) toiminnasta menoja, mutta vastavuoroisesti 
asukkaat maksavat ansiotuloveroja. Kunnallisten palvelujen menojen ja ansiotuloverojen 
suhdetta ei pysty kiinteistökohtaisesti etukäteen arvioimaan. Kaavanmuutoksen myötä 
kiinteistöveron määrä nousee.  
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6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 
 

Uudisrakennuksen toteuttaminen voi alkaa kaavallisen, kiinteistöteknisen, tarvittavien 
arkeologisten tutkimusten ja teknisen huollon valmiuden sallimassa ajassa.  
 
Kaukolämpöputken sijainti tontin 53.-1 rajan tuntumassa tulee huomioida uudisrakenta-
mista suunniteltaessa ja toteutettaessa. Turku Energia Sähköverkot Oy:n ja Telia Fin-
land Oyj:n laitteiden ja kaapeleiden siirtäminen edellyttävät suunnittelua ennen raken-
nustöihin ryhtymistä. Siirtotarpeesta tulee olla yhteydessä em. yhtiöihin hyvissä ajoin.  
 
Muinaisjäännösten esiintyminen alueella tutkitaan asianmukaisesti ennen rakentamista.   
 
Turussa 14. päivänä toukokuuta 2019 
 
 
 
Toimialajohtaja Christina Hovi 
 
 
 
Kaavoitusarkkitehti  Katja Tyni-Kylliö 



 
 
 
 
 
 
Kaava / päiväys Kauppaopisto / (32/2017)  
 
 
14.5.2019 
 
 

TILASTOLOMAKE   Pinta-ala      Pinta-ala    Krs-ala      Teholuku     Pinta-alan   Krs-alan 
 

OSA 1         ha           %      k-m2             e       muutos    muutos 
 

             ha +/-    k-m2+/- 
 
 

 AK   0.0000 0.00 0 0.00 0 19070 
 

AL   1.1682 82.45 26770 2.29 0.5603 0 
 
 

 
A YHTEENSÄ 1.1682 82.45 26770 2.29 0.5603 19070 

 
 

 YO  -1 0.0000 0.00 0 0.00 -0.5967 -8200 
 
 

 
Y YHTEENSÄ 0.0000 0.00 0 0.00 -0.5967 -8200 

 
 

 KORTTELIT YHT 1.1682 82.45 26770 2.29 -0.0364 10870 
 
 

 Kadut 0.2487 17.55 0 0.00 0.072 0 
 
 

 
YHTEENSÄ 0.2487 17.55 0 0.00 0.0720 0 

 
 

 VP, VL, VK, VU 0.0000 0.00 0 0.00 -0.0356 0 
 
 

 
YHTEENSÄ 0.0000 0.00 0 0.00 -0.0356 0 

 
 

 
KOKO KAAVA-
ALUE 

1.4169 100.00 26770 1.89 0.0000 10870 
 

YHTEENSÄ       
 
 

 Maanalaiset tilat 0.2027 
 

2027 1.00 0.2027 2027 
 
 

 SUOJELLUT RA-
KENNUKSET 
(ASEMAKAAVA) 

Lkm      Krs-ala     Lkm     Krs-alan 
   

 
  

  muutos      muutos 
   

 
5 0 5 13970 

   
 

 Lisätietoja Yllä mainittu suojeltujen rakennusten kerrosalamäärä on suuntaa antava arvio potenti-
aalisista pääkäyttötarkoitukseen käytettävistä tiloista, ks. selostuksen kohta 5.1 Kaa-
van rakenne. Kerrosalamäärät on arvioitu 250 mm:n ulkoseinän paksuudella mitattuna, 
mikä vastaa rakennusoikeutta mikäli se olisi osoitettu asemakaavassa.  
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 14.3. - 30.4.2018 
 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä Kaupunkiympäristötoimialan 
asiakaspalvelussa ja kaupungin internetsivulla. 

 
Mielipiteet 

Kaavanmuutoksen valmisteluun liittyen on kaavoitukseen saapunut kirjeitse 
yhteensä 8 mielipidekirjettä, joista kolme on naapuruston asunto-osakeyh-
tiöiltä. Muut mielipiteet tulivat Kerttulin päivähoitoyksiköltä ja Luostarivuoren 
koulun Kerttulin yksiköltä, nuorisovaltuustolta, Asukasyhdistys Kerttuli ry:ltä 
sekä Telia Production Deskiltä ja Turku Energia Sähköverkot Oy:ltä.   
 
Asunto Oy Salitan mukaan alueen kehittäminen ja uudisrakentaminen on 
hyvä asia. Uudisrakennukset tulisi rakentaa Kellonsoittajankadun suuntai-
sesti. Uudisrakennuksista ei pidä tehdä korkeampia kuin nykyiset purettavat 
rakennukset. 

 
Kaavoitus: 
 

Nykyiset ammatti-instituutin rakennukset ovat matalampia kuin voimassa 
oleva asemakaava mahdollistaa. Kellonsoittajankadun reunalle saa rakentaa 
kuusikerroksisen rakennuksen, jonka julkisivupinnan ja vesikaton leikkaus-
kohdan ylin korkeusasema saa olla enintään +41.96. Tontin sisäosaan saa 
rakentaa nelikerroksisen rakennuksen, jonka julkisivupinnan ja vesikaton leik-
kauskohdan ylin korkeusasema saa olla enintään +39.46. Nykyisen rakennuk-
sen vastaavat korkeusasemat ovat kadun puolella +41.76 ja +43.66 (”katto-
kerroksen” erkkerit), sisäpihan rakennusosassa +36.36. Sisäpihalla nykyinen 
rakennus on näin ollen noin kolme metriä kaavan mahdollistamaa matalampi.  
 

Kaavanmuutosehdotuksessa Kellonsoittajankadun puoleisen VIIu2/3 -kerrok-
sisen rakennusosan julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan ylin sallittu 
korkeusasema on +47.6, joka on hieman matalammalla kuin luoteispuolella 
oleva Asunto-oy Kerttulinkallion Kellonsoittajankadun puoleinen räystäs 
(+47.75). Viisikerroksisen rakennusosan julkisivupinnan ja vesikaton leikkaus-
kohdan ylin korkeusasema rajoitetaan Asunto-Osakeyhtiö Kerttulin kerrosta-
lon räystäskorkoon +42.6. Sisäpihan rakennusosa on suunniteltu poikittaiseen 
suuntaan Kellonsoittajankatuun nähden. Näin se rajaa tilallisesti sisäpihamaa-
ilmaa. Sisäpihan rakennusosan erottaa kadun varren rakennusosasta viiden 
kerroksen korkuinen kulkuaukko, joka keventää rakennusmassan vaikutel-
maa. 
 
Asunto Oy Sirkkalan ja Asunto-Osakeyhtiö Kivilinnan mukaan on lähiym-
päristön kannalta myönteistä, että iso oppilaitos vaihtuu asuinrakennuksiin. 
Asunto-osakeyhtiöt esittävät, että oppilaitosrakennuksen korvaava uudisra-
kentaminen sijoitetaan kadun reunalle ja mahdollinen tontin sisäosaan sijoit-
tuva rakentaminen on pientä ja matalaa, jolloin korttelin keskelle jää valoa ja 
tilaa. Perusteluna on, että 1920-luvulla rakennettujen tonttien korttelirakenne 
sekä kerrostalojen toimivuus ja asuinviihtyisyys säilyvät. Mielipiteen mukaan 
perinteisessä korttelirakenteessa rakennukset sijaitsevat kadun varrella ja 
korttelin sisäosa on pihaa. Tämän lisäksi toivotaan suunnittelussa kiinnittä-
mään huomio kaupunginosan hankalaan pysäköintitilanteeseen. 
 
Kaavoitus: 
 

Kaavanmuutosehdotuksessa esitettyjen rakennusten korkeus, ks. vastine 
edelliseen. Korkean rakennuksen rakentaminen muuttaa luonnollisesti kortte-
lin keskellä olevan tilan luonnetta. Varjotutkielmien mukaan uudisrakennukset 
varjostavat korttelin keskellä lähinnä pihaa omalla tontilla. Uudisrakennukset 
eivät varjosta Asunto Oy Kerttulin pihaa, mutta aamupäivisin hieman nykyistä 
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enemmän Asunto-oy Kerttulinkallion pihaa, joka kuitenkin on kyseisessä koh-
dassa asfalttipintaista parkkipaikkaa. 
 
Kaavoitus on tarkistanut, että ainakin 1920-luvulla voimassa olleet rakennus-
järjestykset mahdollistivat tulenkestävästä aineesta tehtyjen rakennusten ra-
kentamisen tontin kaikille sivuille, myös tontin takaosaan. Rakentamattomaksi 
pihamaaksi oli kuitenkin jätettävä 1/5 tontin pinta-alasta, kuitenkin vähintään 
200 m2.  

 
Uudisrakentamisen edellyttämät autopaikat sijoitetaan tontille, kellareihin ja 
pihakannen alle autosuojaan. 
 
Asunto Oy Kerttuli allekirjoittaa em. Asunto Oy Sirkkalan ja Asunto-Osake-
yhtiö Kivilinnan mielipiteen ja lisää vielä omasta puolestaan, että Asunto Oy 
Kerttulin ja uudisrakennuksen väliin tulisi jäädä riittävän suuri ja avoin tila, 
jotta vanhan talon pääty tulee esiin. Kyseistä tilaa voitaisiin käyttää esimer-
kiksi pelastustienä, joka palvelisi sekä uusia rakennuksia että Asunto Oy Kert-
tulia. 
 
Kaavoitus: 
 
Kaavanmuutosehdotuksessa uudisrakentaminen esitetään Asunto Oy Kerttu-
lin kerrostaloon kiinni umpikortteliperiaatteen mukaisesti. Vaikkakin Asunto Oy 
Kerttulin kerrostalon pääty on rakennettu koristeelliseksi, on kaupunkisuunnit-
telun tarkoitus ollut, että jossakin vaiheessa päätyyn voidaan rakentaa kiinni. 
Tämän vuoksi päädyssä ei ole aukkoja. Kauppaoppilaitokselle laadittua kaa-
vaa edeltävä asemakaava vuodelta 1959 mahdollisti seitsenkerroksisen ker-
rostalon rakentamisen kiinni Asunto Oy Kerttulin kerrostaloon. 
 
Kaavanmuutosehdotuksen suunnitteluratkaisu perustuu siihen, että pelastus-
tie toimii Pyhän Kerttulin oikopolun kautta. Asunto Oy Kerttulin sisäpihalle ei 
tarvitse päästä, koska asunnot ovat rakennuslupakuvien mukaan läpitalon 
huoneistoja. 
 
Varhaiskasvatusta ja perusopetusta edustavat Kerttulin päivähoitoyksikkö 
ja Luostarivuoren koulun Kerttulin yksikkö kantoivat huolta purku- ja ra-
kennustyön aikaisista järjestelyistä kuten liikenteen järjestämisestä, melusta 
ja pölyämisestä. Hankkeessa toivotaan ennakoivaa tiedottamista. 
 
Kaavoitus: 
 
Purku- ja rakennustyön aikaisista järjestelyistä sekä melun ja pölyämisen ra-
joittamisesta huolehditaan rakennusluvan yhteydessä. Naapureilla on mah-
dollisuus esittää kannanotot ja toiveet rakennuslupakäsittelyssä naapurien 
kuulemisen aikana.  

 
Asukasyhdistys Kerttulin mukaan alueen viihtyisyyttä tulee ylläpitää ja li-
sätä vaikka alueelle rakennetaan lisää asuntoja. Uusien rakennusten sijoittelu 
ja korkeus tulee suunnitella siten, etteivät rakennukset tule liian lähelle ole-
massa olevia rakennuksia ja etteivät ne sulje vanhoista rakennuksista avautu-
via näkymiä merkittävästi. Uudisrakennusten korkeuden tulee noudattaa ym-
päröivien rakennusten korkeutta.  
 
Jalankulkureitin säilymistä Kellonsoittajankadulta Uudenmaankadulle pide-
tään tärkeänä. Kellonsoittajankadun liikennejärjestelyihin tulee kiinnittää eri-
tyistä huomiota. Uudisrakentaminen ei saa kuormittaa katualueen pysäköinti-
paikkoja. Pelastusteiden tulee olla avoimia kaikissa tilanteissa ja tulipalojen 
siirtyminen rakennuksesta toiseen tulee estää riittävillä etäisyyksillä ja suo-
jauksilla.  
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Viheralueita tulee säilyttää ja lisätä lisärakentamisesta huolimatta. Pihoilla tu-
lee olla maanvaraisia puuistutuksia. 

 
Kaavoitus: 
 
Kaavanmuutosehdotuksessa uudisrakentamisen korkeus noudattaa viereis-
ten tonttien rakennusten korkeutta ja uudisrakennukset sijoitetaan kaavoituk-
sen näkökulmasta tarkoituksenmukaisella tavalla. Pihasiiven sijoitus keskei-
sesti korttelin sisällä säilyttää väljyyttä tasapuolisesti molemmin puolin ja ottaa 
näin ollen huomioon naapureiden viihtyisyyden mahdollisimman pitkälle. Ny-
kyistä Kellonsoittajankadun reunan rakennusta noin kuusi metriä korkeammat 
rakennukset muuttavat vanhoista rakennuksista avautuvia näkymiä, mutta 
vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan muutos huoneistoista avautuvaan nä-
köalaan ei merkitse elinympäristön heikkenemistä tai kohtuutonta haittaa 
maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitetulla tavalla. 
 
Pyhän Kerttulin oikopolku osoitetaan katualueeksi, jolloin se säilyy yleisessä 
käytössä ja siirtyy kaupungin hoitoon.  
 
Kellonsoittajankadun katusuunnittelu ei sisälly kaavanmuutokseen. Uudisra-
kennuksen ja Kellonsoittajankadun väliin on kaavanmuutosehdotuksessa 
osoitettu istutettava alue, joka tuo vihreyttä katukuvaan Asunto Oy Kerttulin 
toteutuksen tapaan.  
 
Pysäköintiratkaisu, ks. vastine Asunto Oy Sirkkalan ja Asunto-Osakeyhtiö Ki-
vilinnan mielipiteeseen.  
 
Pelastustiet osoitetaan rakennusluvissa ja niiden avoimena pysymisestä vas-
taa riippuen maanomistuksesta kiinteistö tai poliisi. Rakennusluvassa huoleh-
ditaan riittävistä rakennusten palo-osastoinneista riippuen rakennusten etäi-
syyksistä toisiinsa nähden. 
 
Nuorisovaltuusto toivoo, että bussipysäkille vievä Pyhän Kerttulin oikopolku 
pidetään purku- ja rakennustyön aikana käytössä. Rakennustyöt eivät saisi 
häiritä merkittävästi lukion koeviikkoja ja kirjoituksia. Uudisrakentamisen 
suunnittelussa tulisi olla lähtökohtana alueen arkkitehtuuri. 

 
Kaavoitus: 
 
Pyhän Kerttulin oikopolun portaat tullaan jossakin vaiheessa, todennäköisesti 
tontin uudisrakentamisen aikana uusimaan, jolloin kulku kävellen Kellonsoitta-
jankadulta Uudenmaankadulle täytyy tilapäisesti hoitaa Sirkkalankadun tai 
Vähä Hämeenkadun kautta. Liittyen rakentamisen aikaiseen meluun ks. vas-
tine Kerttulin päivähoitoyksikön ja Luostarivuoren koulun Kerttulin yksikön 
mielipiteeseen. 
 
Kaavaselostuksen kohdassa 5.2 Kaavan tavoitteiden toteutuminen kuvataan 
miten asemakaavaehdotuksessa on määrätty merkittävimmät uudisrakenta-
misen arkkitehtuuriin ja kaupunkikuvaan vaikuttavat asiat.  

 
Telia Production Desk tiedottaa, että nykyisessä oppilaitosrakennuksessa 
on ympäristöä palveleva tukiasema. Jos rakennus puretaan, tulee asiasta vä-
littää tieto hyvissä ajoin. 
 
Kaavoitus: 
 
Asia kirjataan kaavaselostukseen. 
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Turku Energia Sähköverkot Oy tiedottaa, että nykyisen oppilaitosrakennuk-
sen tontilla on jakokaappi ja siihen liittyviä pienjännitekaapeleita. Nämä tule-
vat siirrettäviksi kun oppilaitosrakennus puretaan. Siirtotarpeesta tulee olla 
yhteydessä TESV:iin hyvissä ajoin. 
 
Kaavoitus: 
 
Asia kirjataan kaavaselostukseen. 

 
Aloituskokous viranomaisille 23.4.2018 

 
Aloituskokouksessa olivat läsnä kaupunkiympäristötoimialalta tonttipalvelut, 
rakennusvalvonta, liikennesuunnittelu ja ympäristönsuojelu, vapaa-aikatoimi-
alalta Museopalvelut, konsernihallinnosta tiedottaja ja Turun Vesihuolto Oy. 
Turku Energia Lämpö, Turku Energia Sähköverkot Oy, V-S aluepelastuslai-
tos, kaupunkiympäristötoimialalta kaupunkirakentaminen ja konsernihallinnon 
maankäytönsuunnittelija olivat estyneitä. 
 
Ympäristönsuojelun edustaja huomautti, että suunnittelussa tulee huomioida 
liikennemelu ja ilmanlaatu, hulevesiä tulisi viivyttää ja mahdollisuuksien mu-
kaan puita tulisi säilyttää. Myös Turun Vesihuolto Oy:n edustaja edellytti ase-
makaavaan määräystä hulevesien viivytyksestä. 
 
Museokeskus totesi, että kauppaoppilaitoksen rakennukseen ei kohdistu suo-
jelutavoitteita. Kallio on muinaisjäännösaluetta ja osa hirttopaikkaa, joten kal-
lio tulisi säilyttää koskemattomana. [Rangaistuspaikka on sijainnut Uuden-
maankadun puoleisessa rinteessä Asunto Oy Salitan (Uudenmaankatu 12b) 
tontilla.] 
 
Liikennesuunnittelun mukaan Pyhän Kerttulin oikopolku muutetaan asema-
kaavassa katualueeksi. Polulle ei aseteta esteettömyysvaatimuksia. 

 
Yleisötilaisuus 4.9.2018 
 

Keskustelutilaisuus Kauppaopiston asemakaavanmuutoksesta pidettiin 
4.9.2018 suunnittelun kohteena olevalla alueella, ammatti-instituutin auditori-
ossa. Tilaisuudessa alustavia suunnitelmia esittelivät arkkitehdit Renni Ha-
roma ja Sebastian Rönnblad Arkkitehtitoimisto Haroma & Partners Oy:stä. 
Kaavoitusarkkitehti Katja Tyni-Kylliö Turun kaupungin kaupunkiympäristötoi-
mialalta selvitti asemakaavanmuutosprosessia. Yleisön esittämiin kysymyksiin 
vastailivat edellisten lisäksi Petri Reunanen Auratum Asunnot Turku Oy:stä 
sekä Turun Kauppaopetussäätiön edustajat. 

 
Yleisötilaisuudessa jaettiin lomakkeita, joilla oli mahdollisuus antaa mielipide 
tilaisuudessa esitetyistä suunnitelmista. 
 
Yleisötilaisuuden jälkeen alustavasta luonnoksesta esitettiin yhteensä viisi 
mielipidettä.  

 
Asukas Kellonsoittajankadun vastakkaiselta puolelta esitti ajatuksia Kel-
lonsoittajankadun reunaan rakennettavan uudisrakennuksen sijainnista ja kor-
keudesta sekä arkkitehtuuriin liittyvistä asioista kuten Asunto Oy Kerttulin jul-
kisivulinjojen ottamisesta huomioon uudisrakennuksen suunnittelussa, par-
vekkeiden ratkaisutavasta, julkisivumateriaalista ja -väristä ja ikkunoiden mal-
lista. Lisäksi mielipiteen antaja edellytti Pyhän Kerttulin oikopolun kunnosta-
mista ja säilyttämistä yleisessä käytössä. 
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Kaavoitus: 
 
Uudisrakentamiselle on tutkittu erilaisia vaihtoehtoja ja on päädytty ratkai-
suun, jossa uudisrakentaminen ottaa mahdollisimman paljon huomioon naa-
purirakennusten sijainnin ja korkeudet. Kellonsoittajankadun reunalla uudisra-
kennus liittyy samassa julkisivulinjassa matalalla rakennusosalla suojeltavaan 
naapuritontin rakennukseen, Asunto-Osakeyhtiö Kerttuliin. Asemakaavaehdo-
tuksen mukaan em. uudisrakennuksen osan räystäskorkeus ja rakennuksen 
korkeus ylipäätään ei saa olla Asunto-Osakeyhtiö Kerttulin vastaavia korkoja 
korkeampi. Asunto-Osakeyhtiö Kerttuliin liittyvästä uudisrakennuksen osasta 
tulee kerrosluvultaan sama, kellarin puolikas ja päälle viisi kerrosta. Nykyisillä 
kerroskorkeuksilla julkisivulinjoja (kerrosten jatkumista samassa korkeusta-
sossa) ei kuitenkaan saada samaan linjaan ellei kerroskorkeutta suunnitella 
korkeammaksi. Tällöin tulisi vähentää julkisivulinjasta taakse vedetystä raken-
nusosasta kerros pois, ts. sisäpihan puolella Asunto-Osakeyhtiö Kerttuliin liit-
tyvästä uudisrakennuksen osasta tulisi kuusikerroksinen.  
 
Kaavaselostuksen kohdassa 5.2 Kaavan tavoitteiden toteutuminen kuvataan 
miten asemakaavaehdotuksessa on määrätty merkittävimmät uudisrakenta-
misen arkkitehtuuriin ja kaupunkikuvaan vaikuttavat asioista kuten parvek-
keista. Julkisivujen pääasiallinen materiaali ja ikkunamallit jäävät rakennuslu-
pakäsittelyssä arvioitaviksi.  
 
Pyhän Kerttulin oikopolku osoitetaan katualueeksi, jolloin se säilyy yleisessä 
käytössä ja siirtyy kaupungin hoitoon. 
 
Asunto-Osakeyhtiö Kerttulin asukas toteaa, että suunnitelma on muutoin 
toimiva, mutta uudisrakennus Kellonsoittajankadun reunalla tulee sijoittaa riit-
tävän kauas vanhasta talosta niin että koristeellinen pääty tulee hyvin näky-
viin. Lisäksi autohallin sisäänajo tulisi sijoittaa uudisrakennuksen pohjoispää-
tyyn.   
    
Kaavoitus: 
 
Uudisrakennuksen sijainti suhteessa Asunto Oy Kerttulin kerrostaloon, ks. 
vastine Asunto Oy Kerttulin mielipiteeseen. Alustavassa suunnitelmassa auto-
hallin sisäänajo on kutakuinkin samassa kohdassa kuin nykyisessä oppilaitos-
rakennuksessa. Tonttia ympäröivän maaston korkeustasojen perusteella 
tämä on luontevin paikka sisäänajolle. Asemakaavaehdotus ei määrää tark-
kaa tonttiliittymän paikkaa. 
 
Asunto Oy Kivilinna, Asunto Oy Sirkkala, Asunto Oy Venus, Asunto Oy 
Salita, Asunto Oy Uudenmaankatu 12a, Asunto Oy Cortile, Asunto-oy 
Kerttulinkallio ja Asukasyhdistys Kerttuli ry esittävät, että uudisrakennus 
sijoitetaan perinteisen kaupunkisuunnittelumallin mukaisesti tiiviisti Kellonsoit-
tajankadun varteen ja tontin sisäosaan rakennettava osa on mahdollisimman 
matala, enintään yhtä korkea kuin nykyisen ammatti-instituutin pihalla oleva 
auditorio. Tällöin saadaan avara ja mahdollisimman valoisa sisäpiha.  
 
Kaavoitus: 
 
Ks. vastine Asunto Oy Sirkkalan ja Asunto-Osakeyhtiö Kivilinnan mielipitee-
seen.  
 
Asukas Asunto Oy Kivilinnasta on sitä mieltä, että suunnitelmassa esitettyä 
uudisrakennuksen pihasiipeä ei tule rakentaa lainkaan ja että korttelin kes-
kellä oleva kallio tulee säilyttää. Mielipiteen jättäjä ei pidä uudisrakennuksen 
arkkitehtuurista. Ikkunoiden ja ”tyypillisesti epäsiistien” lasitettujen parvekkei-
den ilmestyminen 1920-luvun arvotalojen ikkunoiden eteen on täysin kestä-
mätön ajatus. 
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Kaavoitus: 
 
Korttelin keskellä olevaa kalliota säilytetään laajemmin kuin voimassa oleva 
asemakaava edellyttää.  
 
Toinen asukas Kellonsoittajankadun vastakkaiselta puolelta on sitä 
mieltä, että voimassa olevan asemakaavan kerroslukua ja maksimikorkeutta 
ei saa kadun varressa ylittää, uudisrakennuksen ja Asunto Oy Kerttulin väliin 
pitää jättää väli, uudisrakennus ja Asunto Oy Kerttuli tulee porrastaa katulin-
jassa nykyisen rakennuksen tapaan jolloin Kellonsoittajankadun reunalle 
mahdollistetaan viherkaista, ja että uudisrakennuksissa tulee olla harjakatto. 
Suunnitteilla oleva rakennus vaikuttaa Asunto Oy Kellonsoittajan huoneistojen 
valoisuuteen ja tekee Kellonsoittajankadusta tuulitunnelin.  

 
Kaavoitus: 
 
Uudisrakennusten korkeus, ks. vastine Asunto Oy Salitan mielipiteeseen. Uu-
disrakennuksen ja Asunto Oy Kerttulin väli, ks. vastine Asunto Oy Kerttulin 
mielipiteeseen. Pääosa uudisrakennuksen rakennusmassasta vedetään katu-
linjasta muutaman metrin irti ja rakennuksen ja kadun väliin osoitetaan kaa-
vassa istutettava alue.  
 
Asemakaava ei määrää kattomuotoa. Eri kattomuotojen vaikutus voidaan ar-
vioida rakennuslupakäsittelyssä. 
 
Jos uudisrakennus on noin kuusi metriä nykyistä oppilaistorakennusta korke-
ampi Kellonsoittajankadun reunalla, varjostus ei varjotutkielmien mukaan yllä 
mielipiteen antajan asuttamaan kerrostaloon eikä korkeudella liene olennaista 
vaikutusta tuulisuuden lisääntymiseen. 

 
Mielipide luonnoskäsittelyn aikana 
 

Mielipiteen antajilla on asunto Sirkkalankatu 11 b:n ylimmässä kerroksessa. 
Mielipiteen mukaan uudisrakennuksen sisäpihan puoleisen osan korkeuden 
tulisi olla sellainen, ettei se häiritse perinteistä näkymää Sirkkalankadun asun-
noilta tuomiokirkolle. Liitteenä oli kuva yläkerran asunnon näkymästä. 

 
Uuden rakennuksen ulkoasu ja materiaalit tulisi valita siten, että ne soveltuvat 
naapuruston vanhoihin rakennuksiin (tyylisuunta klassismi). Rakennus on 
myös mahdollista tehdä kestävän kehityksen mukaisesti ja ympäröivien van-
hojen talojen hengen mukaisesti rakennuksesta on mahdollista tehdä pitkäai-
kainen sekä terveellinen asuinrakennus (esim. massiiviset kivirakenteet).  
 
Kaavoitus: 
 
Uudisrakennusten korkeus, ks. vastine Asunto Oy Salitan mielipiteeseen. 
Kaavaselostuksen kohdassa 5.2 Kaavan tavoitteiden toteutuminen kuvataan 
miten asemakaavaehdotuksessa on määrätty merkittävimmät uudisrakenta-
misen arkkitehtuuriin ja kaupunkikuvaan vaikuttavat asiat. Rakennuksen ark-
kitehtuuri ja sopiminen ympäröivään rakennuskantaan arvioidaan rakennuslu-
pakäsittelyssä.  
 
 

 


