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ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 13. päivänä syyskuuta 2013 päivättyä kaa-
vakarttaa.  ”Puistotädinpolku” 9/2013 
 
Osoite: Lauklähteenkatu 7, Peltolantie 
 
 
 
1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 
 
1.1 Tunnistetiedot 
 
Asemakaavatunnus: 9/2013 
Diarionumero: 4542-2013 
 
 
Turun kaupunki 
 
Asemakaavanmuutos koskee: 
 
Kaupunginosa: 034 ILPOINEN ILPOIS 

Kortteli:  
 

13 (osa) 13 (del) 

Virkistysalue: Ilpoistenpuisto (osa) 
 

Ilpoisparken (del) 

 
Asemakaavanmuutoksella muodostuu: 
 
Kaupunginosa: 034 ILPOINEN ILPOIS 

Kortteli:  
 

13 (osa) 13 (del) 

Virkistysalue: Ilpoistenpuisto (osa) 
 

Ilpoisparken (del) 

Kevyen liikenteen väylä: 
 

Puistotädinpolku Parktantsstigen 

 
Asemakaavanmuutos on valmisteltu ympäristötoimialan kaupunkisuunnitte-
lun kaavoitusyksikössä, os. Puolalankatu 5, 20100 Turku, puhelin 
(02) 330 000. Valmistelija kaavoitusarkkitehti Anja Latvala,  
sähköposti: kaupunkisuunnittelu@turku.fi 
 

Vireilletulo 
Kaavamuutos on tullut vireille kaupungin aloitteesta kuntalaisen tekemän 
nimeämisaloitteen pohjalta.  

 
Lausunnot 

Kaavaehdotus on lausunnoilla lokakuussa 2013. Lausunnot pyydetään Kiin-
teistöliikelaitokselta ja Varsinais-Suomen aluepelastuslaitokselta.  
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1.2 Kaavamuutosalueen sijainti 

 
Kaavamuutosalue sijaitsee Turun kaupungin Ilpoisten kaupunginosan Ilpois-
tenpuistossa ja siihen liittyvän asuinkerrostalotontin osalla. 
 
 

 
 
1.3 Asemakaavanmuutoksen tarkoitus 

 
Asemakaavanmuutoksella nimetään ennestään asemakaavanimellä ni-
meämätön asemakaavassa julkiseksi poluksi merkitty kulkuväylä. 

 
 
3. LÄHTÖKOHDAT 
 
3.1 Selvitys suunnittelualueen ja ympäristön oloista 
 
Kaavatilanne 

Asemakaavoissa, jotka on vahvistettu 3.8.1972 ja 31.10.1983 suunnittelu-
alue on asuinkerrostalojen korttelialuetta ja puistoa. 
 

Maanomistus 
Puisto on Turun kaupungin omistuksessa. Asuintontin omistaa VVO Vuokra-
talot. 

 
Pohjakartta 

Pohjakartta on Turun kaupungin Kiinteistöliikelaitoksen laatima ja tarkistettu 
13.9.2013. 
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4. ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SUUNNITTELUN VAIHEET 
 
4.1. Asemakaavanmuutoksen tarve 
 

Asemakaavamuutos koskee nimen antamista polulle. Ensikertainen nimeä-
minen tapahtuu asemakaavanmuutoksen menettelyllä.  

 
4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset  

 
Asemakaavan muuttaminen tapahtuu kaupungin aloitteesta. Nimistötoimi-
kunta on esittänyt kuntalaisen nimeämistä koskevan aloitteen perusteella 
polulle nimeä Puistotädinpolku – Parktantsstigen. 

 
4.3 Osallistuminen ja yhteistyö 
 

Kaava-asiakirjat ja OAS on lähetty tiedoksi alueen tontin omistajalle ja jär-
jestöille. Kaavaehdotus kuulutetaan nähtäville 30.9. - 29.10.2013 väliseksi 
ajaksi. 
 
 

5. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN PERUSTELUT JA KUVAUS 
 
5.1 Nimistötoimikunnan käsittely 27.9.2011 § 57 
 

Ilpoisissa asuva kuntalainen: 
 
”Ilpoisten Lauklähteenkadulta, 5-7 välistä, lähtee nimeämätön kevyenliiken-
teenväylä. Väylää käytetään hyvin paljon, siitä oikaistaan Peltolantien ja 
Lauklähteenkadun väliä. Siitä pääsee mm. alueen taloihin, ulkoilualueena 
toimivalle entiselle kaatopaikalle ja väylän varrella sijaitsevaan leikkipuis-
toon. Puistossa on ollut kauan kaupungin leikkipuistotoimintaa. Siellä  
on tätinä toiminut mm. eräs Leila Koutu, joka oli erittäin pidetty puistotäti. 
Hän on nyt jo eläkkeellä. Lähipiirissä kutsumme puistoa edelleen Leilan 
puistoksi, ja tietä Leilanpuistotieksi. On hankalaa kertoa esim. tietä kysyville 
reittiä, kunnei ao. väylällä ole nimeä. Ehdotan, että ao. väylälle annetaan ao. 
nimi (tai Leilanpuistopolku tai Leilanpuistonpolku).” 
 
Asemakaavatoimisto: 
 
Aloite polun nimeämisestä on aiheellinen. Se on voimassaolevassa asema-
kaavassa merkitty yleiselle jalankululle varattuna alueen osana kerrostalo-
tontille, joka johtaa puistoon. On ymmärrettävää, että se on jäänyt nimeä-
mättä, kun tontilla olevia väyliä ei kaavan laatimisen aikaan ollut tapana ni-
metä lainkaan. Väylä on mitä suurimmassa määrin julkinen ja kuten aloit-
teessa todetaan, tärkeä oikotie.  
 
Polku kulkee Lauklähteenkadulta Ilpoistenpuistoon. Alueen muut nimet ovat: 
 
Jaakkimankatu ja -polku 
Lauklähteen paikoitusalue ja -kenttä 
Laukpolku  
Ilponpolku 
Pellonperänkatu 
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Asemakaavaosasto pitää aloitteessa esitettyä perustetta mahdollisena ni-
meämisperusteena niin ajatellen, että nimi kunnioittaa ”kaikkia Leiloja”, sitä 
puistotätien sukupolvea, joka on ollut lähiöitten lapsia kaitsemassa. Lähiöt 
ovat nyt sukupolvenvaihdoksen edessä ja niitten kehittämistä tutkitaan mo-
nin keinoin. Lähiön ensimmäisen sukupolven arki voitaisiin näin kirjata ”ar-
jen historiana” viralliseen nimistöön ilman, että välttämättä nostetaan nimeä 
viralliseksi muistonimeksi nimeämisperiaatteitten vastaisesti.  
 

Ehdotus Nimistötoimikunta ehdottaa kulkuväylälle nimeä Puistotädinpolku. 
 

Päätös Nimistötoimikunta ehdottaa kulkuväylälle nimeä 
 

Puistotädinpolku – Parktantsstigen 
 
 
5.2 Asemakaavan sisältö 

 
Polku nimetään nimistötoimikunnan esityksen mukaan: Puistotädinpolku – 
Parktantsstigen. 
 

 
6. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 
 

Kiinteistöliikelaitos merkitsee polun nimen karttaan ja nimikylttiin maastoon. 
Polun nimellä ei ole merkitystä osoitejärjestelmään.  
 
Turussa 13. päivänä syyskuuta 2013 
 
 
 
Toimialajohtaja  Markku Toivonen 
 
 
 
Kaavoitusarkkitehti  Anja Latvala 
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