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ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 27. päivänä syyskuuta 2017 päivättyä ja 
17.11.2017 muutettua (lausunnot) asemakaavanmuutoskarttaa. ”Herttuankulma” (27/2013) 
 
 

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 
 
1.1 Tunnistetiedot 
 
 
ASEMAKAAVANMUUTOS KOSKEE: 
 
Kaupunginosa: 062 ISO-HEIKKILÄ STORHEIKKILÄ 
   
Katu: 
 
 
Kaupunginosa: 
 
Korttelit ja tontit: 

Pansiontie (osa) 
 
 
061 SATAMA 
 
7.-14, 30 ja 34, 9.-1 ja 4, 
13.-1, 14.-2, 16.-1-2 

Pansiovägen (del) 
 
 
HAMNEN 
 
7.-14, 30 och 34, 9.-1 och 4, 
13.-1, 14.-2, 16.-1-2 

   
Kadut: 
 
 
 
Liikennealueet: 

Juhana Herttuan puistokatu 
(osa) 
Nosturinkatu 
 
Nimettömiä rautatiealueita 

Hertig Johans parkgata 
(del) 
Lyftkransgatan 
 
Järnvägsområden utan namn 
 

 
ASEMAKAAVANMUUTOKSELLA MUODOSTUVA TILANNE: 
 
Kaupunginosa: 062 ISO-HEIKKILÄ STORHEIKKILÄ 
 
Katu: 
 

 
Tukholmankatu (osa) 

 
Stockholmsgatan (del) 

Kaupunginosa: 
 
Korttelit: 
 
Kadut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liikennealue: 
 

061 SATAMA 
 
7 (osa), 9, 13-14 ja 16-21 
 
Amtmanninkatu 
Ebba Brahen katu 
Elisabet Wollen katu 
Fatabuurinkatu 
Hopmanninkatu 
Hovineidonkatu 
Hoviväenkatu 
Juhana Herttuan puistokatu 
(osa) 
Kolmen Katariinan bulevardi 
Kristiina Stenbockin katu 
Nosturinkatu 
Satamakatu (osa) 
 
Satamaraide (osa) 
 

HAMNEN 
 
7 (del), 9, 13-14 och 16-21 
 
Amtmansgatan 
Ebba Brahes gata 
Elisabet Wolles gata 
Fatabursgatan 
Hopmansgatan 
Hovfrökensgatan 
Hovfolksgatan 
Hertig Johans parkgata 
(del) 
Tre Katarinors bulevard 
Kristina Stenbocks gata 
Lyftkransgatan 
Hamngatan (del) 
 
Hamnspåret (del) 
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Julkiset kulkuväylät: 
 
 
 
 
 
 
Korttelin sisäinen kulkuväylä: 
 
Aukiot: 
 
 
 
Virkistysalueet: 
 
 
Puistopolut: 
 
 
 
Nimetty alueen osa: 
 
 

Ebba Brahen kuja 
Elin Sågerin kuja 
Hovineidonkuja 
Karin Hakolan kuja 
Kristiina Stenbockin kuja 
Malin Trällin kuja 
 
Kilpikuja 
 
Aseenkantajanaukio 
Herttuanaukio 
Kreivinaukio 
 
Amtmanninpuisto 
Hoviväenpuisto 
 
Narrinpolku 
Peitsipolku 
Turnajaispolku 
 
Kuuntyttärenallas 
 
 

Ebba Brahes gränd 
Elin Sågers gränd 
Hovfrökensgränden 
Karin Hakolas gränd 
Kristina Stenbocks gränd 
Malin Trälls gränd 
 
Sköldgränden 
 
Väpnarplatsen 
Hertigsplatsen 
Greveplatsen 
 
Amtmansparken 
Hovfolksparken 
 
Narrstigen 
Lansstigen 
Tornestigen 
 
Månsdottersbassängen 

 
 
Asemakaavanmuutosalueella laaditaan erilliset tonttijaot. 
Uudet korttelinumerot: SATAMA-61.-22-31 
 

Asemakaavanmuutos on laadittu ympäristötoimialan kaupunkisuunnittelun kaavoitusyksi-
kössä Puolalankatu 5, 20100 Turku, puh. (02) 330 000, yhteistyössä alueen maanomista-
jien kanssa (Kaupunginhallituksen 10.6.2013 § 287 hyväksymä yhteistyösopimus). 
 
Valmistelijat: kaavoitusarkkitehti Laurent Druey (kesään 2015 asti) ja kaavoitusarkkitehti 
Tero Lehtonen (etunimi.sukunimi@turku.fi). 
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1.2 Kaava-alueen sijainti 
 

 

Suunnittelualue (1:8000), rajaus sinisellä. 

 

Asemakaava laaditaan kartassa osoitetulle alueelle, jonka koko on noin 23,36 hehtaaria. 
Suunnittelualuetta rajaavat pohjoisessa entinen jätevedenpuhdistamon alue, lännessä 
Juhana Herttuan puistokatu ja kantasataman alue, idässä Satamaraide ja siihen rajoittu-
vat korttelialueet, etelässä pienteollisuustontit ja Satamakadun pohjoispää. Kaava-alue si-
jaitsee n. 2,5 km etäisyydellä Kauppatorista. 
 

1.3 Kaavan tarkoitus 
 

Asemakaavanmuutoksen tavoitteena on luoda edellytykset noin 6500 k-m2 liike- ja asioin-
tikeskuksen rakentamiseen ja viihtyisän asuinympäristön toteuttamiselle noin 4400 asuk-
kaalle. Edelleen tarkoituksena on kaupungin nykyisen keskusta-alueen laajentaminen kohti 
satamaa ja merta, sekä hyvien kävely-, pyöräily- ja joukkoliikenneyhteyksien kehittäminen. 
 

1.4 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 
 
1) Ehdotuskartta 27.9.2017, muutettu 17.11.2017 (lausunnot) 
2) Tilastolomake 27.9.2017, muutettu 17.11.2017 (lausunnot) 
3) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (muutettu 12.2.2015) 
4) Linnakaupungin keskus / Kaupallisten vaikutusten arviointi, luonnos 9.5.2014, Real-

projekti. 
5) Vuorovaikutusraportti 17.11.2017 
6) Tärinäselvitys, Promethor Oy 22.6.2017 
7) Meluselvitys, Promethor Oy 27.9.2017 

 
  



 
 

5 

1.5 Kaavaa koskevat taustaselvitykset 
 

Linnakaupungin ja Linnanfältin hulevesisuunnitelma, Sito 6.3.2014. 
 
 

2 TIIVISTELMÄ 
 
2.1 Kaavaprosessin vaiheet 

 
Asemakaavanmuutos perustuu yksityisen maanomistajan asemakaavanmuutosanomuk-
seen sekä Turun kaupungin ja yksityisen maanomistajan väliseen kumppanuussopimuk-
seen (Kaupunginhallituksen hyväksymä 10.6.2013 § 287), joka umpeutui 31.12.2016.  
 

Asemakaavanmuutoksen vireilletulosta on tiedotettu vuoden 2014 kaavoituskatsaukses-
sa. 
 
26.3.2014 pidettiin kaavan aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu. 
 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetettiin osallisille 25.4.2014. 
 

Kiinteistöliikelaitoksen toimialajohtaja päätti 1.7.2014 käynnistää Herttuankulma-nimisen 
maankäytön projektin projektisuunnitelman mukaisesti. Projektiryhmän vetäjänä on toimi-
nut maankäytönsuunnittelija Juha Lipponen. 
 

Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta hyväksyi 16.2.2015 päivätyn asemakaavan-
muutosluonnoksen 24.2.2015 § 63. 
 

Kaavaluonnosta esittelevä yleisötilaisuus pidettiin 22.4.2015 Forum Marinumissa. 
 

Kaavamuutoksen valmisteluvastuu siirtyi kaavoitusarkkitehti Laurent Drueyltä kaavoitus-
arkkitehti Tero Lehtoselle kesällä 2015. 
 

Suunnittelualuetta laajennettiin keväällä 2016 ja vastaavasti tarkistettu osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelma hyväksyttiin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnassa 7.6.2016 
§ 170, minkä jälkeen se postitettiin osallisille. 
 
Asemakaavanmuutosehdotus oli maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n sekä maankäyttö- ja 
rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 1.10.2017 – 31.10.2017. Ehdo-
tus oli samanaikaisesti lausuntokierroksella.  
 
Kaavaehdotuksen taustaa, tavoitteita ja sisältöä esittelevä yleisötilaisuus pidettiin 
23.10.2017 Rettigin vanhan tupakkatehtaan ruokalassa.  
 
 

2.2 Asemakaava 
 
Alue on osoitettu pääosin asuinkerrostalojen (AK, AL), liikerakennusten (KM-1) sekä jul-
kisten lähipalvelujen (YL) korttelialueiksi. 
 

Kaava mahdollistaa 221750 k-m2 asuinrakennuksien, 6500 k-m2 kauppakeskuksen, 6600 
k-m2 liike- ja toimistotilojen, noin 28600 k-m2 pysäköintilaitosten ja noin 13 233 k-m2 teolli-
suusrakennusten toteuttamisen. Kaavan yhteenlaskettu kerrosala on 278 883 k-m2 ja 
aluetehokkuus ea = 1,17. Asukkaita alueelle sijoittuu arviolta noin 4400 henkeä. Suunni-
telma toteuttaa osaltaan keskusta-alueen kehittämistä sekä yleiskaava 2029:n ja raken-
nemalli 2035:n väestötavoitetta. 
 

Entisen Rettigin tupakkatehtaan idänpuoleinen kaarihalli suojellaan asemakaavalla. 
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Raskas liikenne satamasta ohjataan nykyisen Juhana Herttuan puistokadun kautta Pan-
siontielle ja edelleen Suikkilantielle. 
 
Juhana Herttuan puistokadun etelä-pohjois-suuntaista osuutta jatketaan Tukholmankadul-
le saakka joukkoliikenne-, kävely- ja pyöräilykatuna (Kolmen Katariinan bulevardi). Jouk-
koliikenteelle tehdään erillinen tilavaraus. Alueen liiketilat painottuvat bulevardin sekä au-
kioiden varteen. 
 
Korttelialueiden väliin sijoitetaan puistoväyliä, joiden kautta ohjataan kävely- ja pyörälii-
kenne. Puistoalueita hyödynnetään hulevesien keräämiseen ja viivytykseen. 
 
Pysäköinti sijoitetaan keskitettyihin pysäköintilaitoksiin sekä kortteleihin pihakansien alle. 
Satamaraiteen ylitse osoitetaan varaus kävely- ja pyöräilysillalle. 
 
Suunnittelualueen alavuuden johdosta maanalaisia kellareita ja pysäköintitiloja ei ole. 
 
 

2.3 Asemakaavan toteuttaminen 
 
Herttuankulman asemakaavan toteuttaminen alkaa näillä näkymin noin 6 kuukauden ku-
luttua asemakaavan tultua voimaan ja alueen rakentumisen ennakoidaan jatkuvan aina 
2030-luvun alkuun asti. Rakentuminen käynnistyy kolmessa vaiheessa siten, että 1. vaihe 
käsittää Kolmen Katariinan bulevardin itäpuolisen osan korttelit 21, 9, 22, 24, 25 ja 16. 
Toinen vaihe käsittää Juhana Herttuan puistokadun itäpuoliset korttelit 20,19,18 ja 17. 
Kolmannessa vaiheessa Kolmen Katariinan bulevardin länsipuolisen alueen ennakoidaan 
toteutuvan 2020-luvun viimeisinä vuosina. 
 
Herttuankulman asemakaava-alueen kunnallistekniikka toteutetaan asuntorakentamisen 
edellyttämässä järjestyksessä ja aikataulussa. Ensimmäisen vaiheen asuntorakentamisen 
toteutuksen edellytyksenä on 110 KW suurjänniteilmajohdon muuttaminen maakaapeliksi. 
Tämä muutostyö tehdään vuoden 2018 aikana.  

 
 

3 LÄHTÖKOHDAT  
 
3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 
 
3.1.1 Alueen yleiskuvaus 

 
 Alue on nykyään pääosin Turun sataman toimintaa palvelevien huolintaliikkeiden ja pien-
ten sekä keskikokoisten teollisuus- ja liikeyritysten käytössä. Muutosalueen kaakkoiskär-
jessä sijaitseva, noin hehtaarin kokoinen, asemakaavassa pysäköintialueeksi (LPA) varat-
tu alue on joutomaana. 
 
Aluetta rajaavat pohjoisessa ja lännessä leveät, monikaistaiset katualueet (Pansion-
tie/Tukholmankatu ja Juhana Herttuan puistokatu) sekä itäreunalla Satamaraide, joka kul-
kee Turun ratapihalta matkustajaterminaalille. Eteläreunaltaan kaava-alue liittyy ns. Tullin 
alueen toimitila- ja varastokortteleihin sekä rakenteilla olevaan Harppuunakorttelin kerros-
taloalueeseen. 
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Ilmakuva asemakaavanmuutosalueesta 1:8000. 

 
Suurimmalta osin alue on asfaltoitua pysäköinti- tai katualuetta sekä teollisuus- ja varasto-
rakennuksia. Maanpinta on tasaista ja alavaa korkeusaseman ollessa pääosin yli 2,65 m, 
alavampia alueita on Satamaraiteen tuntumassa. 
 
Suunnittelualueen pinta-ala on 23,3602 ha.  

 
3.1.2 Luonnonympäristö  

 
Suunnittelualue on käytännössä kauttaaltaan ihmisen voimakkaasti muovaamaa raken-
nettua ympäristöä. Mainittavia luontoarvoja tai merkittäviä viheralueita ei ole. Joutomaana 
olevaa LPA-aluetta lukuun ottamatta alueen puusto on hyvin harvaa ja satunnaista istutet-
tua katupuustoa. 
 
Suurin osa alueesta on vettä läpäisemätöntä asfalttia tai rakennusten kattoja. 
 

3.1.3 Rakennettu ympäristö 
 
Valtaosa alueella sijaitsevista rakennuksista on 1-kerroksisia teollisuus- ja varastohalleja 
sekä enintään 3-kerroksisia toimistorakennuksia. 
 
Tontilla 9-1 sijaitsevan entisen tupakkatehtaan kaarihallirakennuksen itäpuoleinen osa on 
kulttuurihistoriallisesti arvokkaana rakennuksena merkitty suojeltavaksi rakennukseksi 
Linnakaupungin osayleiskaavassa (Linnakaupungin osayleiskaavan perusselvitykset / 
Kulttuurihistorialliset arvot, liite 12C: "Rettigin tupakkatehdas, kaarikattoinen raakatupak-
kavarasto ja vahtikoju, 1959-60 Kurt Simberg. Suojelumerkintä Sr 3: kaupunkikuvallisesti 
arvokas rakennus”).  
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Suojelukohteena oleva kaarihalli (sininen viivoitus). 

 
 

Yhdyskuntarakenne ja kaupunkikuva  
 

Alue toimii yksinomaan teollisuus- ja logistiikkatyöpaikka-alueena, eikä siellä ole asuntoja. 
 
Kaupunkirakenne on hajanainen ja matalien rakennusten, leveiden liikenneväylien ja laa-
jojen asfalttikenttien vuoksi sen kaupunkikuva on jäsentymätön. 
 

Muinaismuistot 
 

Alueella ei ole tunnettuja muinaismuistoja, vaikka se sijaitsee lähellä Turun linnaa. Alue 
on suhteellisen äskettäin täytettyä entistä merenpohjaa, joten muinaismuistojen löytymi-
nen on epätodennäköistä. Mahdollisesti tarvittavat laajemmat tutkimukset tulevat mui-
naismuistolain (295/1963) mukaisesti rakennushankkeen toteuttajan kustannettaviksi. 
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Tekninen huolto  
 
Alue on Turku Energian sähköverkon, kaukolämmön ja kaukokylmän sekä Turun Vesi-
huolto Oy:n talous-, hule- ja jätevesiverkoston piirissä. 

 

 

Turku Energian sähköverkot sekä kaukolämpö- ja kaukokylmäverkosto 1:8000. 

 
  110 kV ilmajohto 
  sähköverkko 
  kaukolämpöverkko 
  kaukokylmäverkko 
 

 

Kaaviokuva 110 kV ilmajohdon kaapeloinnista asemakaavamuutoksen mukaisesti Malminkadulta Juhana 
Herttuan puistokadulle (Turku Energia 8.11.2017). 
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Turun Vesihuolto Oy:n putkiverkosto 1.8000. 

 
  viemäriverkosto 
  hulevesiverkosto 
  hulevesiputki, halkaisija Ø ≥1300 mm 
  päävesijohto 
 
Aluetta halkaisee mm. Nosturinkadun suuntaisena tärkeä, halkaisijaltaan 1500 mm oleva 
hulevesiviemäri sekä Tukholmankadun suuntaisesti kaksi 1500 mm hulevesiputkea. Nä-
mä näkyvät yllä olevassa kuvassa paksulla vihreällä viivalla. 
 
Olevan putkiston lisäksi alueen pohjoisosan halki Tukholmankadun suuntaisesti on suun-
niteltu uusia poistoputkia Kakolanmäen jätevedenpuhdistamolle (ks. kohta 3.2 ”muut 
suunnitelmat”). 
 

Hulevedet 
 
Insinööritoimisto Sito Oy:n 6.3.2014 laatimassa Linnakaupungin ja Linnanfältin huleve-
sisuunnitelmassa esitetään mm.: 
 
- Muutosalueella sijaitsevan Juhana Herttuan puistokadun ja Nosturinkadun risteyksen 

kohdalle on merkitty hulevesitulvariskialue.  
- Alueen kautta kulkeville jätevedenpuhdistamon vesille suositellaan omaa erillistä pur-

kureittiä, joka ei olisi yhteydessä nykyiseen hulevesijärjestelmään. 
- Hulevesien hallinta toteutetaan uusilla kaava-alueilla sekä kiinteistökohtaisena hule-

vesien hallintana että yleisille alueille osoitettavina hallintatoimenpiteinä. 
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Palvelut 
 
Alueella on huoltoasema, lounasruokala sekä joitakin autoalan yrityksiä. Julkisia palveluja 
ei ole.  
- Lähin ala-asteen koulu (Topeliuksen koulu) sijaitsee alueen itäpuolella, Pakkarinka-

dulla, noin 500 metriä VR:n radasta. 
- Ammattikorkeakoulun yksikkö sijaitsee alueen välittömässä läheisyydessä, Juhana 

Herttuan puistokadulla. 
- Lähin kunnallinen päiväkoti sijaitsee alueen koillispuolella, Puutarhakadulla, noin 200 

metriä Nosturinkadun liittymästä Tukholmankadulle. Lisäksi Tallimäenkentälle, noin 
300 metriä kaava-alueen rajasta itään on rakenteilla uusi päiväkoti. 

- Palvelutalo Iso-Heikki sijaitsee Iso-Heikkilän kaupunginosassa, noin 600 metriä Tuk-
holmankadusta pohjoiseen. 

- Lähin vähittäistavarakauppa sijaitsee Iso-Heikkilän kaupunginosassa, Tukholman-
kadun pohjoispuolella. Kaava-alueen eteläpuolella rakenteilla olevaan Harppuunakort-
teliin on suunniteltu pieni päivittäistavarakauppa. 

- Lähin terveysasema on keskustassa. 
- Lähimmät urheilukentät sijaitsevat vajaan kilometrin etäisyydellä alueesta. 
- Lähimmät leikkikentät sijaitsevat Iso-Heikkilän alueella. 
- Bussilinja 221 (pysäkit Juhana Herttuan puistokadulla ja Nosturinkadulla) vie keskus-

taan arkisin puolen tunnin välein, muulloin tunnin välein. 
- Bussilinja 12 liikennöi Tukholmankatua keskustaan arkisin 20 minuutin välein, lauan-

taisin puolen tunnin välein ja pyhäpäivinä tunnin välein. 
- Bussilinjat 8, 32, 42 ja 220 kulkevat Iso-Heikkilän kautta keskustaan (lähin pysäkki 

Kanslerintie, noin 200 metriä Tukholmankadulta pohjoiseen). 
- Bussilinja 1 liikennöi sataman ja keskustan väliä Linnankatua pitkin arkisin 15 minuu-

tin välein (lähin pysäkki noin 350 metriä kaava-alueen eteläpuolella). 
- Alueen läpi kulkevat pyöräilyreitit Juhana Herttuan puistokatua, Nosturinkatua ja Pan-

siontietä/Tukholmankatua reunustaen. 
 
Matkaa alueen keskeltä kaupungin ydinkeskustaan on noin 2,5 kilometriä. 

 
Työpaikat 
 

Alue on pääosin satamatoimintoihin liittyvässä logistiikka-, varasto- ja pienteollisuuskäy-
tössä. Pääasiassa näihin toimintoihin liittyviä työpaikkoja oli kaava-alueella vuonna 2014 
päivitetyn arvion mukaan karkeasti vajaa 500. Sittemmin osa työpaikoista on jo siirtynyt 
muualle. 

 
3.1.4 Liikenne 

 
Nykytilanteessa Juhana Herttuan puistokatu on satamaan suuntautuvan liikenteen pää-
väylä. Laivojen henkilöliikenne sekä työmatkaliikenne jakautuu myös Nosturinkadulle. Sa-
tamasta tultaessa E18 sekä valtateille 1, 8, 9 ja 10 suuntautuva liikenne viitoitetaan Juha-
na Herttuan puistokatua pitkin edelleen Suikkilantien suuntaan. Alueella on kuljetusyrityk-
siä ja pienteollisuutta, mikä lisää raskasta liikennettä sekä työmatkaliikennettä. Satamalii-
kenne painottuu aamuun ja iltaan matkustajalaivojen aikataulujen mukaisesti. 
 

Tällä hetkellä Juhana Herttuan puistokatu on 2+2 -kaistainen. Sataman puolella on Nostu-
rinkadulta lähtien jalkakäytävä ja keskustan puolella kapea jalkakäytävä sekä kapea pyö-
rätie. Juhana Herttuan puistokatu on yksi pyöräilyn pääreiteistä. Nosturinkadulla on jalan-
kulkuyhteys sataman puolella ja keskustan puolella yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä. 
 

Alueelle liikennöivät joukkoliikennelinjat nro 12 ja 221. Linja 12 on Härkämäen ja Varis-
suon välinen linja, joka kulkee Tukholmankatua pitkin keskustaan ja samaa reittiä takai-
sin. Linja 221 palvelee Juhana Herttuan puistokatua ja Nosturinkatua. 
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Kaava-alueen välittömässä läheisyydessä liikennöivät linjat 8, 32, 42 ja 220 Iso-Heikkilän 
kautta Tukholmankadun pohjoispuolella sekä linja 1 Linnankatua pitkin suunnittelualueen 
eteläpuolella. Lisäksi linja 100 liikennöi Iso-Heikkilän kautta Kauppatorilta Messukeskuk-
seen ja Turkuhallille yleisötapahtumiin tarpeen mukaan. 
 
Kaava-alueen itäreunassa kulkee Satamaraide, jota käyttävät ainoastaan sataman ja 
päärautatieaseman välillä kulkevat henkilöjunat. Junan ohituksia alueella on noin 11 ker-
taa päivässä, ajoittuen aamu‐ ja iltalaivojen satama‐aikatauluihin. 

 
3.1.5 Maanomistus 

 
Suunnittelualue on suurimmaksi osaksi (17,2 ha / 73,6 %) kaupungin omistuksessa. Sa-
taman kaupunginosan korttelit 9 ja 16, yhteensä noin 5,5 ha (23,5 %) ovat yksityisessä 
omistuksessa. Satamaraiteen alue, noin 0,7 ha (2,9 %) on valtion omistuksessa.  
 
Kaikki kaupungin omistamat kiinteistöt ovat vuokralla. Useimmat vuokrasopimukset lop-
puvat 2020-luvulla, mutta osa jo 31.12.2016. Pisin vuokrasopimus ulottuu vuoteen 2062 
(Turun Satama Oy:lle vuokrattu kantasataman alue). 
 

 

Maanomistuskartta 1:8000. 

 

███ Turun kaupungin omistuksessa 

███ kaupungin omistuksessa, vuokrattu yksityiselle 

███ kaupungin omistuksessa, vuokrattu Turun Satama Oy:lle 

███ kaupungin omistuksessa, vuokrattu Turun Vesihuolto Oy:lle 

███ yksityisessä omistuksessa 

███ määräala, yksityisessä omistuksessa 
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Yksityisiä maanomistajia ovat Kiinteistö Oy Satamakeskus sekä Kiinteistö Oy Aissa. 
Lisäksi Suomen valtio omistaa Satamaraiteen alueen, jonka hallinnoinnista vastaavat 
Liikennevirasto ja Senaatti-kiinteistöt. 

 
 
3.2 Suunnittelutilanne 
 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
 

Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa (Valtioneuvoston päätös 30.11.2000, tarkis-
tettu 1.3.2009) korostetaan elinympäristön toimivuutta ja taloudellisuutta hyödyntämällä 
olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta. Liikennetarvetta tulee pyrkiä vähentämään, 
joukkoliikenteen toimintaedellytykset tulee turvata sekä jalankulun ja pyöräilyn verkosto-
jen jatkuvuus on taattava. 

 
Rakennemalli 2035 
 

Turun kaupunkiseudun rakennemalli 2035, kaupunginvaltuusto hyväksynyt 21.5.2012. 
Kaupunkiseudun kuntien yhteinen maankäyttöstrategia. 
 
 

 

Ote Turun kaupunkiseudun rakennemallista 2035. 

 
Rakennemallissa suunnittelualue on osa alueesta 101: Linnakaupunki: uusi kerrostaloval-
tainen asuntoalue, jossa arvioitu asukasluvun kasvu on 2600. Alueen läheisyydessä si-
jaitsevat sen eteläpuolella vuoden 2015 alussa voimaan tullut Harppuunakorttelin alue, ja 
muutosalueen pohjoispuolella vireillä olevat Vaasanpuiston ja Kirstinpuiston (alue 99) 
asemakaavanmuutokset. 
 

Maakuntakaava 
 

Ympäristöministeriön 23.8.2004 vahvistamassa Turun kaupunkiseudun maakuntakaavas-
sa suunnittelualueen määräyksenä on TP: 
 

TYÖPAIKKA-ALUE 
Valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai seudullisesti merkittävien julkisten tai yksityisten 
palvelujen sekä aluerakenteen tai liikenteellisen sijainnin kannalta keskeisten, tilaa vievien 
toimitilakeskittymien ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuustoimintojen alue. 
Sisältää myös pienehköjä asuntoalueita.   
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Ote Turun kaupunkiseudun maakuntakaavasta. 

 
Vireillä olevassa päivitetyssä maakuntakaavassa (1. ehdotusvaihe 24.4.2017) suunnitte-
lualueen määräyksenä on C: 
 
KESKUSTATOIMINTOJEN ALUE 
Maankäytöltään muuttuva, valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai seudullisesti merkittävä 
keskustahakuisten palvelu-, hallinto- ja muiden sekoittuneiden toimintojen alue sekä sii-
hen liittyvät liikennealueet ja puistot. Sisältää myös keskusta-asumisen. 
 
SUUNNITTELUMÄÄRÄYS: 
Maankäytön, kestävän liikkumisen, asumisen, palvelujen ja työpaikkatoimintojen yhteen-
sovittavaa kehittämistä tulee edistää kokonaisvaltaisella suunnittelulla. 
 
Suunnittelun tulee olla kaupunki- ja taajamakuvaa eheyttävää ja ominaispiirteet huomioi-
vaa. 
 
Suunnittelulla tulee varmistaa seudullisesti merkittävän vähittäiskaupan edellytykset ole-
massa olevia rakenteita kehittäen. 
 
Lisäksi suunnittelualue on osa kaupunkikehittämisen kohdealuetta: 
 
KAUPUNKIKEHITTÄMISEN KOHDEALUE 
Kansainvälisesti, valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai seudullisesti merkittävä, ensisijai-
sesti kehitettävä maakunnallista vetovoimaisuutta vahvistava alue. 
 
SUUNNITTELUMÄÄRÄYS: 
Alueen vetovoimaisuutta tulee parantaa kokonaisvaltaisella kaupunkisuunnittelulla. 
 
Alue, jolla yhdyskuntarakennetta tulee tiivistää ja rakentamistehokkuutta lisätä. 
Rakenteen tiivistämisen tulee olla ympäristön laatua kehittävää ja ominaispiirteet huo-
mioivaa.  
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Alueen kehittämisen tulee tukea kävely-, pyöräily- ja joukkoliikennereittien parantamista 
sekä edistää palveluiden saavutettavuutta ja turvaamista. 
 
Kehitettävät pyöräilyn runkoreitit on osoitettu erillisellä liitekartalla. 
 
Asemapaikkojen yhteydessä alueen maankäyttö suunnitellaan ja mitoitetaan paikallisju-
naliikenteen toimintaedellytyksiä suosivaksi ja matkaketjuja tukevaksi. 
 
Alueen kehittämisessä tulee turvata luonto- ja maisema-arvot sekä yhtenäisten virkistys-
alueiden ja ekologisten yhteyksien jatkuvuus. 
 
Asemakaavanmuutosehdotuksen mukainen Juhana Herttuan puistokadun linjaus on 
maakuntakaavaehdotuksessa osoitettu merkinnällä yt: YHDYSTIE TAI PÄÄKATU / UUSI 
YHDYSTIE TAI PÄÄKATU. 

 
 

 

Ote vireillä olevasta maakuntakaavasta. 

 
Maakuntakaava on tarkoitus saada hyväksytyksi kesäkuussa 2018. 
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Linnakaupungin osayleiskaava 
 

 

Ote Linnakaupungin osayleiskaavasta 1:8000. 

 
 
25.2.2012 voimaan tulleessa Linnakaupungin osayleiskaavassa alue on työpaikkojen, 
palvelujen ja asumisen aluetta (PAK-2), kerrostalovaltaista asuinaluetta (AK-1, AK-2), rau-
tatiealuetta (LR), virkistysaluetta (V) ja pääkokoojakadun aluetta. 
 

 PAK-2-alueiden määräyksen mukaan alueelle saa sijoittaa enintään VIII-
kerroksisia toimisto-, liike- ja asuinrakennuksia. 

 AK-1-alueen määräyksen mukaan alueelle saa sijoittaa enintään V-kerroksisia 
asuinkerrostaloja. 

 AK-2-alueen määräyksen mukaan alueelle saa sijoittaa enintään XI-kerroksisia 
asuinkerrostaloja. 

 Juhana Herttuan puistokatua on jatkettu suoraan pohjoiseen Tukholmankadulle 
saakka. Nykyinen Herttuan puistokadun länsipuolitse kaartuva osuus on muutettu 
puistoväyläksi. Entisen Rettigin tupakkatehtaan itäpuoleinen kaarihalli on merkitty 
suojelukohteeksi. 

 Alueen eteläosaa jakaa kaareva, noin 40 m leveä puistoväylä. 

 Osayleiskaavassa ei ole osoitettu C-alueita (keskustatoimintojen alueita). 
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Asemakaavoitusta ohjaavat seuraavat YLEISET MÄÄRÄYKSET: 
 
Asemakaavoja laadittaessa on huomioitava seuraavat periaatteet: 

 Kadun varrella sijaitsevien rakennusten katutason julkisivuissa umpinaisten ulko-
seinien osuus saa olla enintään 40 %. 

 Julkisissa ja yksityisissä ulkotiloissa on kiinnitettävä erityistä huomiota pintojen, 
kalusteiden ja istutuksien korkeaan laatuun sekä ympäristön viihtyvyyteen. 

 Korttelialueiden rakentamattomista osista vähintään 2/3 on istutettava nurmikolla, 
pensailla ja puilla. Ulkotilojen tulee olla avoimia ja kaikkien ikäluokkien saavutetta-
vissa. 

 Ulkotilat ja piha-alueet on varustettava vesiaiheilla. 

 Rakennukset tulee suunnitella sijainniltaan ja rakenteiltaan siten, että ne vastaavat 
kestävän kehityksen periaatteita. Katot ja julkisivut on varustettava aurinkoenergi-
aa hyödyntävillä pinnoilla mahdollisuuksien mukaan. Tasakatot on istutettava, mi-
käli se on rakenteellisesti ja energiateknisesti mahdollista. Rakennukset on varus-
tettava maasta ja ilmasta saatavaa energiaa hyödyntävillä järjestelmillä. 

 Kaikilla alueilla jätehuolto on järjestettävä keskitetysti toimivilla jätteenkeräysjärjes-
telmillä. 

 Autopaikoista vähintään puolet on sijoitettava pihakansien alle. 

 Kaava-alueella on maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve arvioitava. Jos 
maaperä todetaan pilaantuneeksi, on se kunnostettava ennen rakentamiseen ryh-
tymistä. 

 
Yleiskaava 2029 (vireillä) 

 
Valmisteilla olevan yleiskaava 2029:n tavoitteet: 
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Yleiskaava 2029:n, jonka on tarkoitus edetä käsittelyyn keväällä 2018, valmistelun yhtey-
dessä rakennemallista johdettua tavoitetta väestölle ja työpaikoille on nostettu. Kaupun-
ginhallitus käsitteli kokouksessaan 22.5.2017 yleiskaavalle asetettua väestötavoitetta ja 
totesi, että rakennemallin mukainen väestönkasvu on nykykehitys huomioiden liian alhai-
nen. Tavoitetilaa nostettiin ylöspäin nopeampaan väestönkehitykseen sekä alueen positii-
visen työllisyyden näkymiin vedoten. Yleiskaavalla tulee varautua 220 000 uuteen turku-
laiseen vuoteen 2029 mennessä. Positiiviseen työllisyysnäkymiin vedoten työpaikkatavoi-
tetta nostettiin 108 000 tuhannesta 115 000 tuhanteen. 
 
Yleiskaava 2029:ssä osa suunnittelualueesta on esitetty muutettavaksi keskusta-alueeksi 
Cl: 
 
Linnakaupungin alueella on voimassa oleva osayleiskaava ja aluetta tullaan kehittämään 
tämän osayleiskaavan mukaisesti. Alueen osayleiskaavan jälkeen on kuitenkin alueen 
kehittämisessä tullut tarve selvittää alueen kaupallisten toimintojen mitoitus ja laajuus. 
Nykyinen osayleiskaava ei mahdollista vähittäiskaupan suuryksikön sijoittumista alueelle. 
Alueella on kuitenkin vireillä tämän mahdollistava asemakaava (asemakaavassa tavoiteltu 
vähittäiskaupan suuryksikön koko: 10 000 k-m²). Asemakaavan laadinnan yhteydessä on 
laadittu kaupallisten vaikutusten arviointi, jossa suuryksikön sijoittamisella alueelle on to-
dettu olevan vain paikallista merkittävyyttä. Voimassa oleva Linnakaupungin osayleiskaa-
va tullaan päivittämään tämän merkinnän osalta tässä Yleiskaavassa C-alueeksi, joka 
mahdollistaa alueen kehittämisen keskustatoimintojen alueena. Linnakaupungin osayleis-
kaavan aluetta täydennetään myös paikoin puutteellisten rakennussuojelumerkintöjen 
osalta. 
 
Linnakaupungin osalta myös suunnitelmat autoliikenneverkosta ovat muuttuneet 
osayleiskaavan vahvistumisen jälkeen. Osayleiskaavassa viheralueeksi osoitettu Juhana 
Herttuan puistokadun osa säilyy liikenteen käytössä. Suunniteltu Juhan Herttuan puisto-
kadun suoristus Pansiontielle tulee valmistuttuaan palvelemaan kävelyä, pyöräilyä sekä 
joukkoliikennettä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ote Yleiskaava 2029:stä 
(luonnos, ei mittakaavassa) 
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Asemakaava 
 

 

Ote ajantasa-asemakaavasta (1:5000). 

 

Suunnittelualueella ovat voimassa seuraavat asemakaavat:  

 67/1957 

 55/1964 

 21/1967 

 30/1986 

 12/1988 

 18/1990 

 4/1994 

 N5/2015 (nimikaava) 
 

Asemakaavoissa suunnittelualue on teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta 
(TTV), pienteollisuusrakennusten korttelialuetta (TP), liike- ja toimistorakennusten kortteli-
aluetta (KL), moottoriajoneuvojen huoltoasemien korttelialuetta (AM), autopaikkojen kort-
telialuetta (LPA), rautatiealuetta (LR) sekä katualuetta. 
 
Nykyisten asemakaavojen mukainen kokonaisrakennusoikeus on noin 145000 k-m², mis-
tä on toteutunut noin 45000 k-m² (31 %). LPA-alue on toteuttamatta. Juhana Herttuan 
puistokatu on toteutettu osittain eri linjauksella kuin asemakaavassa sille varattu katualue. 
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Voimassa olevissa asemakaavoissa rakentamisen korkeus on rajattu 8-15 metriin laajalti 
satama-alueella ja sen läheisyydessä. 
 

Turun kaupungin rakennusjärjestys 
 
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Turun kaupungin rakennusjärjestyksen 25.9.2017. 
 
 

Joukkoliikenne 
 

  

BUSSIVAIHTOEHTO  RAITIOTIEVAIHTOEHTO 
 
  Runkobussilinja  Raitiotie 
  (max. 10 min. vuoroväli)   
  Pysäkeistä 250 m ja 

400 m säteet 
  Muu bussilinja 
 
 
Raitiotien yleissuunnitelmassa on laadittu kolme eri linjavaihtoehtoa. Raitiotievaihtoehdon 
lisäksi Linnankaupungin alueella on suunniteltu bussivaihtoehto. Yleissuunnitelman mu-
kaan asemakaava-aluetta sekä satamaa tullaan tulevaisuudessakin palvelemaan Linnan-
kadun ja Juhana Herttuan puistotien suunnalta. Joukkoliikenneratkaisut ovat päätöksen-
teossa myöhemmin.   
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Turun pyöräilyn kehittämisohjelma 2016 
 
Turun seudun rakennemallialueen liikennejärjestelmäsuunnitelmassa tavoitteeksi on ase-
tettu, että kestävien kulkutapojen eli kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen yhteenlaskettu 

kulkumuoto‐osuus Turun kaupungissa kasvaa yli 66 % tasolle vuoteen 2030 mennessä 
nykyisestä noin 52 %:sta. 
 

Turun pyöräilyn kehittämisohjelma 2016:n 
luonnoksen (23.11.2016) mukainen pyöräi-
lyn tavoiteverkosto Linnakaupungin alueel-
la. 

 
Pyöräilyverkosto on kehittämisohjelmassa 
jaoteltu kaksitasoiseksi pääverkostoon ja 
lähiverkostoon. Lisäksi ne pääverkoston 
väylät, joilla on eniten liikennettä ja seudul-
lista merkitystä, on nostettu laatukäytäviksi. 

 
 
 
 
 
 

 Pyöräilyn laatukäytävä 
 Pyöräilyn pääverkko 
 Uusi tai kehitettävä pyöräilyn
 pääverkko 
 Pyöräilyn lähiverkko 
 Uusi tai kehitettävä pyöräilyn
 lähiverkko 

 
 

Muut suunnitelmat 
 

Kakolan jätevedenpuhdistamon poistoputken kapasiteetin tehostaminen. Turun seudun 
puhdistamo Oy on teettänyt Pöyry Finland Oy:llä suunnitelmia keinoiksi parantaa Kakolan 
puhdistamon poistokapasiteettia. Jatkosuunnittelun pohjaksi on valittu ns. mikrotunneloin-
titekniikalla toteutettava vaihtoehto MT1, jossa uusi putki kulkisi Tukholmankadun suun-
taisesti Herttuankulman kaava-alueen pohjoisosan halki satama-altaaseen. 
 

 

Pöyry Finland Oy:n 2.11.2017 päivätyn luonnoksen mukainen reitti uudelle poistoputkelle. Punaisella 5 m suoja-
vyöhyke, vihreällä 10 m varovyöhyke. 
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Pohjakartta 
 

Pohjakartta on Turun kaupungin Kiinteistöliikelaitoksen laatima ja maastontarkistus on 
tehty 18.8.2017. 
 

Lähiympäristön kaavatilanne ja suunnitelmat 
 

Kaava-alueeseen rajautuvat seuraavat voimassa olevat asemakaavat: 
 

 68/1952 

 4/1965 

 5/2006 ”Linnanfältti” 

 19/2012 ”Harppuunakortteli” 
 
Näistä suunnittelualueen eteläpuolella sijaitseva, 31.1.2015 voimaan tullut asemakaa-
vanmuutos ”Harppuunakortteli” on parhaillaan rakenteilla. Asemakaava mahdollistaa 
asuntojen toteuttamisen noin 600:lle asukkaalle sekä katutasoon toimisto- ja liiketiloja. 
 
Suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä tai naapurustossa ovat vireillä seuraavat 
asemakaavahankkeet: 
 

 Asemakaavanmuutos ”Vaasanpuisto” (12/2010). Tukholmankadun pohjoispuolel-
la, entisellä jätevedenpuhdistamon alueelle suunnitellaan asuntoja noin 2000 – 
3000:lle asukkaalle. Ympäristö- ja kaavoituslautakunta on hyväksynyt kaavamuu-
tosluonnoksen 10.1.2012 (§ 5). 

 Asemakaavanmuutos ”Puutarhakatu 41” (20/2012). Satamaraiteen itäpuolella, 
suunnittelualueen välittömässä yhteydessä sijaitseva asemakaavanmuutos, jonka 
tavoitteena on korttelin täydennysrakentaminen ympäristöön sopivalla tavalla. 
Alueelle tutkitaan käyttötarkoituksen osalta kaavaa, joka mahdollistaa sekä nor-
maalin asumisen että vanhusten palveluasumisen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 
kaavaehdotuksen 12.6.2017 (§ 141), mistä päätöksestä on valitettu hallinto-
oikeuteen. 

 Asemakaavanmuutos ”Huolintakatu” (29/2014). Tavoitteena kaavoittaa korttelialue 
hampurilaisravintolalle. Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta on hyväksy-
nyt osallistumis- ja arviointisuunnitelman 25.11.2014. 

 Asemakaavanmuutos ”Puutarhakatu 55” (6/2016). Satamaraiteen itäpuolinen kaa-
vamuutos tontin käyttötarkoituksen muuttamiseksi ja rakennusoikeuden lisää-
miseksi asuinkerrostalojen rakentamista varten. Lisäksi tutkitaan mahdollisuutta 
kävely- ja pyöräily-yhteydeksi Satamaraiteen yli Linnakaupunkiin. 
Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta on hyväksynyt osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelman 10.8.2016. 

 Kaupunginhallitus hyväksyi 6.11.2017 (§ 469) Malminkatu 5 Oy:n ja kaupungin vä-
lisen yhteistyösopimuken, jonka tavoitteena on Turun merenkulkuoppilaitoksen 
korttelin ja siihen rajoittuvan Tallimäenpuiston alueen kehittäminen yhtenä koko-
naisuutena asumiskäyttötarkoitukseen sopivaksi aluekokonaisuudeksi. 
 

Lisäksi lähialueilla ovat vireillä Turku Energian (1/2015), Kakolan tornin (2/2016) ja Kirs-
tinpuiston (2/2013) asemakaavanmuutokset. Harppuunakorttelin ja Linnanfältin alueiden 
rakentaminen on käynnissä. 
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3.3 Ympäristön häiriötekijät 
 
3.3.1 Melu 

 
Suunnittelualueesta on tehty meluselvitys (Tie- ja raideliikennemeluselvitys, Promethor 
27.9.2017). 
 
Melutasoja on tarkasteltu laskennallisesti nykyisellä ja vuoden 2030/2035 ennusteliiken-
teellä. Laskennalla on määritetty oleskelupiha‐alueille aiheutuvan melun keskiäänitasot ja 
rakennusten julkisivujen sekä parvekelasitusten ääneneristävyysvaatimukset. 
 
Selvitys on tehty laskennallisesti mallintaen ohjelmalla Datakustik CadnaA 2017 (MR1) 
käyttäen yhteispohjoismaisia tie‐ ja raideliikennemelumalleja [1–2]. Laskentatuloksia on 
verrattu valtioneuvoston päätöksessä 993/1992 [3] esitettyihin ympäristömelun ohjearvoi-
hin. 
 

Satamatoimintojen vaikutus kokonaismelutasoon kaava‐alueella on verraten pieni (alle 1 
dB). 
 
Laskennallisen mallinnuksen perusteella melutason päivä- ja yöajan ohjearvojen saavut-
taminen oleskelupiha‐alueilla ei edellytä erityistä meluntorjuntaa, vaan piha‐alueiden me-
lutasot täyttävät vaatimukset oleellisin osin jo ilman lisämeluntorjuntaa. Esitetyn kaltaisella 
meluntorjunnalla saadaan kuitenkin muutamien piha‐alueiden melutasoa alennettua ja oh-
jearvot täyttäviä alueita laajennettua. Näin ollen esitetyn meluntorjunnan toteuttamisen 
harkitseminen on suositeltavaa. 
 
Julkisivujen laskennallinen ääneneristävyystarve on suurimmillaan 35 dB(A). Vaatimus on 
keskikorkea ja edellyttää julkisivun ääneneristävyysselvityksen laadintaa rakennussuun-
nittelun yhteydessä. 
 
Kaikki parvekkeet suositellaan lasitettavan. Parvekelasituksen ääneneristävyysvaatimus 
(äänitasoerovaatimus) on suurimmillaan 11–12 dB(A). Vaatimus on saavutettavissa, mut-
ta edellyttää ääneneristävyysselvityksen laadintaa rakennussuunnittelun yhteydessä. 

 
27.9.2017 päivätty meluselvitys johtopäätöksineen ja suosituksineen on tämän selostuk-
sen liitteenä (liite 7). 
 
Toteutuksessa tulee varautua rakennusten julkisivujen ja pihojen melusuojaukseen kai-
kissa tilanteissa kortteleiden rakennusten rakentamisjärjestyksestä riippumatta. 

 
3.3.2 Tärinä 
 

Promethor Oy mittasi 31.5.–1.6.2017 raideliikenteen aiheuttamaa tärinää Herttuankulman 
asemakaavaa varten. Mittauksilla selvitettiin tärinän voimakkuus alueelle lähimmäksi ra-
taa suunniteltavien rakennusten rakenteiden vaurioitumisriskin, tilojen asumis‐ ja käyttö-
viihtyvyyden sekä runkomelun kannalta. 
 
Mittausten ja arviointitulosten perusteella raideliikenteen aiheuttama tärinä ei estä kaava-
muutoksen mukaista maankäyttöä, mutta tärinä on kuitenkin huomioitava rakennesuunnit-
telussa lähimpänä Satamaraidetta olevien korttelien osalta. Lisäksi mahdollisen tulevan 

raitiotielinjan tärinä‐ ja runkomeluvaikutukset tulee ottaa erikseen huomioon raitiotien 
suunnittelussa. 
 
22.6.2017 päivätty tärinäselvitys johtopäätöksineen ja suosituksineen on tämän selostuk-
sen liitteenä (liite 6). 
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3.3.3 Maaperän pilaantuneisuus 
 
Suunnittelualueella ja sen välittömässä ympäristössä on ollut toimintaa, joka on saattanut 
aiheuttaa maaperän pilaantuneisuutta. 
 

 

Pilaantuneen maaperän kohteet alueella ja lähiympäristössä. 

 

Kaavamuutosalueella sijaitsee seitsemän kohdetta, jotka edellyttävät maaperän tutkimista 
ja mahdollisesti sen kunnostamista (Lähde: Ympäristötoimiala/Ympäristönsuojelu). 

 
Kohde 71992: 
Toimiva huoltoasema, Juhana Herttuan puistokatu 2. 
Pima-prosessit: Polttonesteiden jakelu  
Polttonesteiden varastointi ja käsittely 
 
Kohde 20002755: 
Entinen Suomen Valvoline Oy, Juhana Herttuan puistokatu 4 
Ruosteenestoaineiden varasto 1960-1980. 
Kemikaalien käsittely ja varastointi - Mahdollinen toiminta 
 

Kohde 131445: 
Kiitolinjan DI-piste, Satama, Juhana Herttuan puistokatu 4 
Polttonesteiden jakelu – Lopetettu 
 
Kohde 218755: 
Entistä tupakkateollisuutta (Rettig Oy Ab) ja kattilalaitos, Nosturinkatu 5 (ent. Nosturinkatu 
1) 
Kiinteistöllä 2 tyhjää maanpäällistä öljysäiliötä (2011). 
Polttonesteiden varastointi ja käsittely - Lopetettu 
Muu riskitoiminta - Mahdollinen toiminta 
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Kohde 150662: 
Ent. polttoaineiden jakelupiste, Pansiontie 4. 
Moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus - Toimiva 
Polttonesteiden jakelu - Lopetettu 
Autojen purkaminen – Toimiva 
 

Kohde 71216: 
Sataman vanha kaatopaikka, Hankkijan ja Rettigin välinen tiealue. 
Toimialan perusteella pilaantunut yhdyskuntakaatopaikka. 
Yhdyskuntajätteen läjitys - Mahdollinen toiminta 
Teollisuusjätteen läjitys - Mahdollinen toiminta 
 

Kohde 218875: 
Neste, D-asema, Nosturinkatu 6 
Polttonesteiden jakeluasema. Asemalla on 50 m³ dieselsäiliö ja 16 m³ polttoöljysäiliö. Säi-
liöt ovat maanalaisia 2-vaippasäiliöitä. (Ympäristötark. 2002.) Lisäksi on toiminut/toimii: 
autokorjaamo/maalaamo, konekorjaamo 1947->; Trailer-huolto (korjaamo); Schenker 
Cargo Oy / Kiitolinja, joka harjoittaa kuljetus- ja varastointipalveluja (Ympäristötark.2002). 
 
Toimintahistoria 
Kiinteistöllä on toiminut/toimii Armachine Oy (raskaan kaluston huoltamo ja korjaamo). 
Samassa kiinteistössä toimii myös Schenker Cargo Oy (Ympäristötarkastus 2010). 
 
 
Lisäksi välittömästi kaavamuutosalueen rajoilla sijaitsevat seuraavat 8 kohdetta: 
 
Kohde 20001373: 
Turun keskuspuhdistamo, Ruissalontie 14-18. Jäteveden käsittely - lopetettu toiminta. 
 

Kohde 218720: 
Entinen romuliike, Puutarhakatu 45 
Romujen käsittely ja varastointi - Lopetettu 
Autojen purkaminen - Lopetettu 
Kemikaalien käsittely ja varastointi - Lopetettu 
Metallien työstäminen/rakentaminen – Lopetettu 
 

Kohde 218730: 
Entinen Sampo-Yhtiöt Kirjapaino, Puutarhakatu 55-57 
Kemikaalien käsittely ja varastointi – Lopetettu 
 
Kohde 218680: 
Harja- ja sivellintehdas 1896-1971. Varastomakasiinissa säilytettiin mm. liimoja, lakkoja 
ym. paloherkkiä aineita. V. 1972-1977?. Höyrylaivaosakeyhtiö Boren varastotiloina. TMM 
1978 ->. 
Kemikaalien käsittely ja varastointi - Mahdollinen toiminta 
 
Kohde 218729: 
Entinen Salamaosa (korjaamo), Juhana herttuan puistokatu 16 tai 18 (ent. Ent. Juhana 
herttuan puistokatu 5 B) 
Korjaamo. Moottoriajoneuvojen huolto- ja korjaus - Mahdollinen toiminta 
 
Kohde 150136: 
Trukki-Toimi Oy, Turun satama, Varastokatu 1 (Ent. kivihiilen varastoalue). Varastoalue - 
Lopetettu 

  



 
 

26 

 
Kohde 71212: 
John Nurmisen kiinteistön öljyvahinkoalue, Vaasantie 18 
Öljyvahinko - Mahdollinen toiminta 
Kemikaalivahinko - Mahdollinen toiminta 
 
Kohde 131446: 
Kiinteistön lämpökeskus, rakennuksen alle on saattanut jäädä öljyhiilivetyjä puhd. jälkeen. 
Polttonesteiden varastointi ja käsittely - Toimiva 
 
 

3.3.4 Vaarallisten aineiden käsittely ja kuljetukset (VAK) 
 

Suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä sijaitsee Turun kantasatama, jossa käsitel-
lään, varastoidaan ja kuljetetaan vaarallisia aineita. Turun Satama Oy:n 16.3.2017 päivite-
tyn turvallisuusselvityksen mukaan vaarallisten aineiden kuljetukseen ja käsittelyyn osal-
listuvat yritykset ja niiden toiminta: 
 

Finnsteve Oy Ab 
Yhtiö harjoittaa ahtaustoimintaa, laivanselvitystä sekä varastotoimintaa Turun satamassa. 
Finnsteve operoi kaikissa satamarakenteissa Turun Sataman alueella. Operointi käsittää 
alusten lastauksen ja purkauksen sekä vaarallisten aineiden siirrot satama-alueilla. L-
terminaalin ja vaarallisten aineiden säilytysalueen hoito Länsisatamassa kuuluvat ahtaus-
liikkeen toimintaan. 
 

Turku Stevedoring Oy 
Yhtiö operoi TallinkSiljan, Linnanaukon ja Länsisataman satamanosissa. Operointi käsit-
tää alusten lastauksen ja purkauksen sekä vaarallisten aineiden sisäiset siirrot satama-
alueilla. 
 

Algol Chemicals Oy 
Yhtiö toimii Länsisatamassa. Toiminta on orgaanisten ja epäorgaanisten syövyttävien ai-
neiden välivarastointia. Alueelle tuodaan kemikaalit aluksilla, joista lastit pumpataan alu-
een säiliöihin. Osa lasteista pakataan tyyppihyväksyttyihin erikokoisiin astioihin. Toiminta 
keskittyy kemikaalien jakeluun, jota pääosin hoitavat kuljetusyritykset tankkiautokalustolla. 
Lastit ovat syövyttäviä aineita, joita käytetään rehu- ja elintarviketeollisuudessa. Algolin 
varastoalueelle on tehty yhtiön oma turva- ja pelastussuunnitelma, josta vastaa yhtiön tur-
vallisuusneuvonantaja. 
 

Monihuolinta Oy 
Yhtiön toiminta käsittää lähinnä kappaletavaroiden sekä nestemäisten kemikaalien purkua 
autoista ja konteista. Pääosa tavaroista varastoidaan väliaikaisesti. Monihuolinta toimii 
maahantuontiyrityksenä ja jakeluvarastona. Kemikaalit kuljetetaan säiliöajoneuvoilla pois 
satamasta. Monihuolinta käsittelee lipeää, jonka varastointi on luvanvaraista toimintaa. Li-
säksi yrityksellä on pakattuja rakennusteollisuuden vaarallisia aineita. 
 

Viking Line ja TallinkSilja 
toimivat operaattoreina omille aluksilleen ja huolehtivat itse vaarallisten kuljetusten oikeel-
lisuudesta. Vaaralliset aineet kulkevat ainoastaan irtoperä- ja rekkaliikenteen mukana. 
 

Turun Satama Oy 
Satamanosturit, joilla nostetaan myös vaarallisia lasteja, ovat Sataman omaisuutta. Nos-
tureita käyttävät Sataman omat nosturinkäyttäjät. Nosturityön lisäksi Satama osallistuu 
vaarallisten aineiden kuljetusten valvontaan, tarkastuksiin ja ohjeistuksiin vaarallisten ai-
neiden osalta. 
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Kemikaaliturvallisuuteen liittyen Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta (Tukes) on pyydetty 
lausunto koskien Algol Chemicals Oy:n kemikaalivarastointia suhteessa Herttuankulman 
kaavamuutoksen mukaiseen maankäyttöön. Sähköpostitse 6.11.2017 saadun lausunnon 
mukaan  
 
Algol Chemicals Oy:n esittämän vaaranarvioinnin perusteella heidän varastolla osoittees-
sa Länsilaituri 8 tapahtuvan onnettomuuden vaikutukset eivät ulottuisi nyt suunnitteilla 
olevalle kaavamuutosalueelle. 
 

3.3.5 Tulvariski 
 
Meren läheisyydestä, topografiasta sekä sijainnista sataman valuma-alueen alajuoksulla 
johtuen alueella on merkittävä hulevesi- ja meritulvien riski. Erityisesti hulevesien osalta ti-
lannetta pahentaa jatkossa muuttuva maankäyttö valuma-alueen yläjuoksulla (ratapihan 
alue, Kakolan mäki). Lisäksi ilmastonmuutoksen ennakoidaan lisäävän sateisuutta, myrs-
kyjä ja muita sään ääri-ilmiöitä. 

 
 
 

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 
 
4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve ja suunnittelun käynnistäminen 

 
Asemakaavan muuttaminen perustuu Turun kaupungin, tontin Satama-9-2 omistajan, Koy 
Satamakeskuksen sekä Koy Aissan ja Hartela Oy:n 16.8.2013 allekirjoittamaan yhteistyö-
sopimuksen pohjalta esitettyyn anomukseen. Anomuksessa esitetään, että ”aluetta kehi-
tetään vastaamaan kaupunkisuunnittelun ja tonttien uuden käyttötarkoituksen tavoitteita, 
anomuksen yhteydessä esitetyn ideasuunnitelmaa noudattaen”. Yhteistyösopimus oli 
voimassa 31.12.2016 saakka. 
 
Anomukseen liitetty aluesuunnitelma sisälsi 35 300 k-m² kauppakeskuksen ja kolme vaih-
toehtoista ratkaisua muun alueen maankäytöstä (ks. 4.4.1). 
 
1.7.2014 Kiinteistöliikelaitoksen toimialajohtaja on päättänyt käynnistää Herttuankulma-
nimisen maankäytön projektin projektisuunnitelman mukaisesti. 
 
Projektiryhmän työskentelyyn ovat osallistuneet mm: 
 

 Juha Lipponen, pj. Kiinteistöliikelaitos, kiinteän omaisuuden kehittäminen 

 Laurent Druey Ympäristötoimiala, kaupunkisuunnittelu / kaavoitus 

 Tero Lehtonen Ympäristötoimiala, kaupunkisuunnittelu / kaavoitus 

 Paula Keskikastari Ympäristötoimiala, kaupunkisuunnittelu / kaavoitus 

 Jaana Mäkinen Ympäristötoimiala, kaupunkisuunnittelu / liikennesuunnittelu 

 Juha Jokela Ympäristötoimiala, kaupunkisuunnittelu / liikennesuunnittelu 

 Maija Norava Ympäristötoimiala, kaupunkisuunnittelu / liikennesuunnittelu 

 Seija Sorje Turun Vesihuolto Oy  

 Tom Cederqvist Cederqvist & Jäntti Arkkitehdit 

 Tapio Virkkala Cederqvist & Jäntti Arkkitehdit 

 Maija Viljanen Cederqvist & Jäntti Arkkitehdit 
 
Projektiryhmä on kokoontunut 11 kertaa 29.9.2015 – 17.1.2017 välillä. Lisäksi eri osa-
puolten kesken on pidetty suunnittelukokouksia ja työpajoja. 
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4.2 Osallistuminen ja yhteistyö 
 
4.2.1 Osalliset 

 
Osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon ja muihin oloihin 
kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa 
suunnittelussa käsitellään. Osalliseksi voi myös ilmoittautua. Kaavan osallisiksi on osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelmassa määritelty seuraavat tahot:  
 

 Suunnittelualueen naapurialueilla sijaitsevien kiinteistöjen, rakennusten ja osak-
keiden omistajat, vuokraajat ja käyttäjät.  

 Kansalaisjärjestöt: Turkuseura ry, Varsinais-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. 

 Viranomaiset ja hallintokunnat: Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos, Kiinteistölii-
kelaitos, Turun Vesihuolto Oy, Turku Energia Oy, Turun Museokeskus, Varsinais-
Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY), Varsinais-Suomen liitto, 
Ympäristötoimialan rakennusvalvonta-, ympäristönsuojelu-, seudullinen joukkolii-
kenne sekä kaupunkisuunnittelun suunnitteluyksikkö.  

 Muut: Turun Seudun Kuntatekniikka Oy, Telia Sonera Finland Oyj, Varsinais-
Suomen liitto, Fortum Sähkönsiirto Oy, Liikenneviraston rautatieosasto sekä päät-
täjät. 

 
4.2.2 Vireilletulo 

 
Asemakaavan vireilletulosta ilmoitettiin kaavoituskatsauksessa 2014. Ilmoitus vireilletulos-
ta sekä 25.4.2014 päivätty osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetettiin siinä mainituille 
osallisille kirjeitse. 
 
Vireilläolosta on ilmoitettu kaavoituskatsauksissa 2015, 2016 ja 2017. 

 
4.2.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 

 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on kuvailtu kaavahankkeen lähtötietoja, lueteltu 
osallisiksi arvioidut tahot, kaavamuutoksen laatimisvaiheet ja miten osallistuminen on tar-
koitus järjestää. Kirjeen saaneiden maanomistajien ja isännöitsijöiden on edellytetty toi-
mittavan tiedon osakkaille, asukkaille, vuokralaisille ja toimitilojen haltijoille. 
 
Toteutunutta osallistumista ja vuorovaikutusta kaavoituksen eri vaiheissa on kuvattu yksi-
tyiskohtaisemmin liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa (liite 5), josta löytyvät myös 
alkuperäiset mielipiteet ja lausunnot vastineineen. 
 
Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu järjestettiin 26.3.2014. Siihen osallistuivat kaupunki-
suunnittelun, Kiinteistöliikelaitoksen, Vesiliikelaitoksen, ELY-keskuksen, Sataman, Mu-
seokeskuksen ja rakennusliike Hartela Oy:n edustajat. 
 
Varsinais-Suomen ELY-keskukselta pyydettiin lausuntoa kaupallisten vaikutusten arvioin-
nin luonnoksesta 27.6.2014. ELY antoi lausunnon 26.8.2014. 
 
Asemakaavan vireilletulosta ilmoitettiin kaavoituskatsauksessa 2014. Ilmoitus vireilletulos-
ta sekä 25.4.2014 päivätty osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetettiin siinä mainituille 
osallisille kirjeitse.  
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma merkittiin tiedoksi kaupunkisuunnittelu- ja ympäristö-
lautakunnassa 6.5.2014. OAS:sta sekä valmisteluaineistosta ei tässä vaiheessa esitetty 
mielipiteitä. 
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Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta hyväksyi 16.2.2015 päivätyn asemakaavan-
muutosluonnoksen 24.2.2015 § 63. Luonnosta esiteltiin yleisötilaisuudessa 22.4.2015 Fo-
rum Marinumissa. Tilaisuuteen osallistui toistakymmentä kiinnostunutta lähistön asukasta. 
Luonnoksesta saatiin kahdeksan mielipidettä tai lausuntoa. 
 
Suunnittelualuetta laajennettiin keväällä 2016 ja vastaavasti tarkistettu osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelma hyväksyttiin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnassa 7.6.2016 
§ 170, minkä jälkeen se postitettiin osallisille. Päivitetystä OAS:sta saatiin kolme kirjallista 
mielipidettä. 
 
Kaikki mielipiteet, muistutukset ja lausunnot vastineineen on kuvattu vuorovaikutusrapor-
tissa (liite 5). 
 
Asemakaavanmuutosehdotus oli maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n sekä maankäyttö- ja 
rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 1.10.2017 – 31.10.2017. Ehdo-
tus oli samanaikaisesti lausuntokierroksella. Lausuntoja pyydettiin 18 taholta ja niitä saa-
tiin 12. Lisäksi käytiin erillisiä neuvotteluja useiden viranomaistahojen kanssa. 
 
Kaavaehdotuksen taustaa, tavoitteita ja sisältöä esittelevä yleisötilaisuus pidettiin 
23.10.2017 Rettigin vanhassa tupakkatehtaassa. Paikalla oli kymmenkunta asiasta kiin-
nostunutta. Ehdotuksesta ei jätetty mielipiteitä. 
 
Kaikki lausunnot vastineineen on kuvattu vuorovaikutusraportissa (liite 5). 
 
 

4.3 Asemakaavan tavoitteet 
 

 Linnakaupungin aluetta kehitetään kaupungin keskustarakennetta täydentäväksi 
kokonaisuudeksi.  

 Vajaassa käytössä olevien satama- ja teollisuusalueiden maankäyttöä tehoste-
taan. Osa alueista muutetaan asumiskäyttöön.  

 Rakennettua ympäristöä muutetaan kaupunkimaiseksi.  

 Sataman matkustajatoiminnat kytketään toiminnallisesti muun alueen uusiutuvaan 
rakenteeseen.  

 Suunnitelman toteuttamiselle asetetaan vaiheistettu aikataulu, tavoitevuosi 2030.  

 Linnakaupunki kehitetään joukkoliikenne- ja pyöräilykaupunginosaksi.  

 Osa-alueiden suunnittelussa, asemakaavoituksen ohjeena, on sekä rakentami-
sessa että liikennejärjestelyissä pidettävä kestävän kehityksen periaatetta ensisi-
jaisena. 

 Aluetta kehitetään Linnakaupungin osayleiskaavan ja Turun kaupunkiseudun ra-
kennemalli 2035 asettamien väestö- ja työpaikkatavoitteiden mukaisesti. 

 
Asemakaavanmuutoksen tavoitteena on erityisesti luoda edellytykset kaupunkimaisen, 
viihtyisän asuinympäristön sekä koko Linnakaupungin aluetta palvelevan kaupallisen kes-
kuksen rakentamiselle. Tavoitteena olisi saada osa AK-alueista kohtuuhintaisen asumisen 
käyttöön. 
 

Asemakaavan tavoitteet on johdettu Linnakaupungin osayleiskaavasta. 
 

Kortteli 14 (TY-1 -alue) on otettu mukaan kaavaan, koska tontin rajaa on ollut tarve muut-
taa. Korttelin käyttötarkoitus säilyy nykyisenä. 
 

Asemakaavalla muutetaan myös Ratavahdinrinteen ja Juhana Herttuan puistokadun väli-
nen osuus Pansiontiestä Tukholmankaduksi.  
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4.4 Asemakaavaratkaisu 
 
4.4.1 Alustavien suunnitelmien kuvaus ja asemakaavaratkaisun valinnan perusteet 

 
23.9.2013 päivätyn asemakaava-anomuksen liitteenä oli arkkitehtitoimisto Cederqvist & 
Jäntin (jäljempänä C&J) laatima maankäyttösuunnitelma, jossa esitetään pääosin yksi-
tyisomistuksessa oleville maille (n. 8,1 ha) 35 300 k-m2:n kauppakeskus ja asumiselle 
vaihtoehtoisesti 56 600 k-m2:n, 81 500 k-m2:n ja 91 000 k-m2:n varaukset kerrostalo-
asumiselle. 
 
 

 

C&J:n 9.5.2012 päivätty maankäyttöluonnos asemakaavanmuutosanomuksen liitteeksi.  

 

 

Visio suunnitelman keskeisestä elementistä: uusi kaupunkibulevardi Turun linnalle (C&J 11.4.2013). 
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C&J:n 13.8.2012 päivätty luonnos ”Linnakanava”, jossa alueelle on ehdotettu Aurajokeen kytkettyä kanavaa. 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan 24.2.2015 § 63 hyväksymän asemakaavaluonnoksen havainne-
kuva (C&J). Aiemmin ideoitu kanava on korvattu hulevesialtaalla ja Juhana Herttuan puistokatu on säilytetty ny-
kyisellä paikallaan sataman raskasta liikennettä varten. Suunnitelma käsittää Herttuankulman asemakaava-
aluetta laajemman kokonaisuuden (mm. entinen Tullin alue, linnan ympäristö jne)  
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Kaavaehdotuksen liikenteellinen ratkaisu poikkeaa voimassaolevan yleiskaavan ratkai-
susta. Suunnitteluvaiheessa vaihtoehtoja mietittiin niin liikenteellisesti kuin uuden alueen 
näkökulmastakin. Raskaan liikenteen vieminen asuinalueen läpi ei ole miellyttävää eikä 
tarkoituksenmukaista, kun on olemassa vaihtoehtoinen reitti. Herttuankulman kaavaluon-
noksessa päädyttiin siihen, että melua, tärinää ja asumiselle häiriötä aiheuttava satamalii-
kenne ohjataan edelleen olemassa olevaa Juhana Herttuan puistokatua ja alueen läpikul-
keva väylä rauhoitetaan. Tällä tavalla uusi asuinalue saadaan paremmin rauhoitettua ajo-
neuvoliikenteeltä ja tuetaan tavoitetta sen tukeutumisesta ensisijaisesti kävelyyn, pyöräi-
lyyn ja joukkoliikenteeseen. 
 

Uusi alueen läpi kulkeva katu (Kolmen Katariinan bulevardi) on joukkoliikennekatu, jolla 
korostetaan kävelyn ja pyöräilyn merkitystä. Näin aluetta halkova katu mahdollistaa katta-
van joukkoliikenneverkon, kuitenkin siten, ettei muu liikenne häiritse bulevardimaista, rau-
hallista katua. Tulevien asuinrakennuksien liikenne järjestetään ympäröiviltä kaduilta. 
 
Juhana Herttuan puistokadun säilyttäminen nykyisellä paikallaan on johtanut myös viher-
verkon poikkeamiseen Linnakaupungin osayleiskaavasta. Nykyisen kadun paikalle 
osayleiskaavassa sijoitettu nauhamainen puistoalue on asemakaavaehdotuksessa integ-
roitu rakennuskortteleiden lomaan siten, että osayleiskaavan tavoitteet toteutuisivat mah-
dollisimman hyvin.  
 
 

 

Havainnekuva Kolmen Katariinan bulevardista, sitä reunustavista kortteleista sekä laajennetusta kaava-alueesta, 
jonka keskellä kulkee yhtenäinen viheralue, Hoviväenpuisto (C&J 13.2.2017). 
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4.4.2 Suunnitteluvaiheiden käsittelyt 

 
26.3.2014 pidettiin viranomaisneuvottelu, johon osallistuivat Varsinais-Suomen liiton, Var-
sinais-Suomen ELY-keskuksen, Turun Sataman, rakennusliike Hartelan, Turun kaupungin 
ympäristötoimialan, Kiinteistöliikelaitoksen ja Museokeskuksen edustajia.  
 
Neuvottelun tärkeimmät johtopäätökset olivat: 

 Kauppakeskuksen sijoittaminen alueelle edellyttää kaupallista selvitystä. 
Suunnitelmissa esitetyllä, 20 000 k-m2 kokoisella kauppakeskuksella ei ole kaaval-
lisia edellytyksiä. 

 Liikennejärjestelyt vaativat lisäselvityksiä. Sataman esityksen mukaisesti tulee tut-
kia Juhana Herttuan puistokadun säilyttämistä raskaalle liikenteelle, sen sijaan et-
tä sen pohjoinen osa muutetaan puistoksi.  

 
Jatkossa on pidetty useita suunnittelukokouksia, joihin osallistuivat Turun kaupungin 
edustajat, Hartela Oy, C&J, liikenne- ja ympäristösuunnittelijoita sekä osittain tontin 9-2 
maanomistajat. 
 
Kaavaluonnoksessa alkuperäisiin suunnitelmiin nähden suurimmat muutokset kohdistui-
vat liikenneverkkoon ja -järjestelyihin (ks. tarkemmin 4.4.1). Muut tarkistukset olivat: 

 Anomusvaiheessa esitetty 8,11 ha kaavamuutosalue on laajennettu itään, länteen 
ja etelään. Uusi alueen pinta-ala on noin 16,13 ha. 

 ELY-keskuksen lausunnon perusteella (ks. 4.2.4) kaavaluonnoksessa esitetyn 
kauppakeskuksen sallittu kerrosala pienennettiin 10 000 k-m2:iin. 

 Anomusvaiheen asumiselle esitetty kerrosala (91 900 - 126 300 k-m2) on kaava-
luonnoksessa yhteensä 125 300 k-m2, mukaan lukien asuinkerrostaloihin sijoitet-
tavat liike- tai toimistotilat. 

 
Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta hyväksyi 16.2.2015 päivätyn asemakaava-
luonnoksen 24.2.2015 § 63. 
 
Suunnittelualuetta laajennettiin keväällä 2016 ja vastaavasti osallistumis- ja arviointisuun-
nitelmaa tarkistettiin 26.5.2016. Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta merkitsi tie-
doksi päivitetyn OAS:n 7.6.2016 § 170. 
 
Alueen suurimman yksityisen maanomistajan, Koy Satamakeskuksen ja rakennusliike 
Hartelan välinen sopimus raukesi vuoden 2015 lopussa. Tämän jälkeen kaavatyö jatkui 
kaupungin toimesta yhteistyössä Arkkitehtitoimisto Cederqvist & Jäntin kanssa. Keväällä 
2017 Koy Satamakeskuksen uutena kumppanina mukaan hankkeeseen tuli rakennusliike 
Lehto Oyj konsulttinaan Lundén Architecture Company. 
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5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 
 
5.0 Konsepti 
 

 

Alueen suunnittelussa sovelletut periaatteet (C&J 13.2.2017). 

 
 
 
KONSEPTI-IDEAT 

 Kaupungin ja sataman koordinaatistot on solmittu yhteen luontevaksi kudelmaksi, 
jossa toiminnallinen selkeys, omaleimainen ilme ja kestävä kehitys toteutuvat. 

 Avoin kaupunkirakenne tarjoaa monipuolisia tilasarjoja ja optimoituja näkymäakse-
leita. 

 Kivijalat on aktivoitu myös Juhana Herttuan puistokadun varrella. Monikäyttöisiin 
rakennuksiin on sijoitettu asumista ja palveluita. 

 Säilytettävät arvokkaat rakennukset on integroitu uuteen kaupunkirakenteeseen 
uusien toimintojen myötä. 

 Puistoakseleiden korostaminen tukee elämyksellistä jalankulkuympäristöä. 

 Inhimillinen mittakaava houkuttelee puistojen ja aukioiden käyttöön. 

 Puistotien mittakaava on alistettu linnalle ja rakentaminen muuttuu asteittain kor-
keammaksi alueen sisällä. 

 Ylimmistä kerroksista on näkymät merelle. 
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5.1 Kaavan rakenne  
 

 

Aluesuunnitelma 11.9.2017. 

 
Kaavaehdotuksen valmistelun pohjana on 
käytetty arkkitehtitoimisto Cederqvist & Jän-
tin (C&J) 13.2.2017 laatimaa aluesuunnitel-
maa sekä liikekeskuksen ympäristön osalta 
Lundén Architecture Companyn (LAC) laa-
timia viitesuunnitelmia. 
 
Oheinen havainnekuva on kooste näistä 
suunnitelmista ja siitä ilmenevät rakennus-
ten massoittelu, liikenneverkosto ja julkiset 
alueet, viheralueet ja vesiaiheet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.2 Mitoitus 
 
5.2.1 Kokonaismitoitus 

 
Kaavamuutoksen yhteydessä muodostuvat kerrosalat koko muutosalueella ovat: 

- Kauppakeskus     6 500 k-m2 
- Asunnot                      221 750 k-m2 
- Muut liike- ja toimistotilat    6 600 k-m2 
- Päiväkoti     2 200 k-m² 
- Pysäköintilaitokset   28 600 k-m2  
- Teollisuusalue   13 233 k-m2 

 
Kerrosala yhteensä, koko alue 278 883 k-m2,  
joka vastaa aluetehokkuutta   ea = 1,19. 
(Vrt. keskustakortteli 7-12 välillä Yliopistonkatu – Humalistonkatu – Eerikinkatu – Käsityö-
läiskatu:    ea = noin 1,75)  
 
Herttuankulmaan luodaan edellytykset arviolta noin 4400 asukkaan asuinalueelle kun mi-
toituslukuna käytetään 50 k-m² asukasta kohti. 
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5.2.2 Mitoitukset alueittain 
 
 
Kortteli- ja aluekohtaiset pinta-alat, rakennusoikeudet sekä tehokkuudet 
 

 
 

Korttelitehokkuudet vaihtelevat välillä 0,75 (kortteli 28, sisältää varauksen päiväkodille suurine piha-
alueineen) ja 4,37 (kortteli 25 Tukholmankadun varressa). Keskimääräinen korttelitehokkuus on 2,13. 
 
 
Korttelikohtaiset autopaikkalaskelmat (laskennallinen tarve) 
 

 
 
Autopaikkoja mitoittaa 250 mm:n ulkoseinän paksuudella mitattu kerrosala. 

kortteli käyttö pinta-ala (ha) pinta-ala (%) kerrosala tehokkuus A A (hoiva) L KM Y TY LPA

7 AK, LPA 0,629 ha 2,69 % 11900 m² 1,89 5900 kem² 6000 kem²

9 AL, KM 1,214 ha 5,20 % 16500 m² 1,36 9000 kem² 1000 kem² 6500 kem²

13 AK 0,516 ha 2,21 % 17000 m² 3,29 17000 kem²

14 TY 1,323 ha 5,66 % 13233 m² 1,00 13233 kem²

16 AK 0,594 ha 2,54 % 15000 m² 2,52 15000 kem²

17 AK 0,368 ha 1,58 % 6000 m² 1,63 6000 kem²

18 AK 0,696 ha 2,98 % 16000 m² 2,30 16000 kem²

19 AK 0,849 ha 3,63 % 17400 m² 2,05 16900 kem² 500 kem²

20 AK, AL, LPA 1,381 ha 5,91 % 34900 m² 2,53 26800 kem² 600 kem² 7500 kem²

21 AL 0,370 ha 1,58 % 11300 m² 3,06 10170 kem² 1130 kem²

22 AK 0,179 ha 0,76 % 5850 m² 3,28 5550 kem² 300 kem²

23 AK 0,090 ha 0,38 % 1300 m² 1,45 1300 kem²

24 AK 0,281 ha 1,20 % 8000 m² 2,85 8000 kem²

25 AL 0,526 ha 2,25 % 23000 m² 4,37 20700 kem² 2300 kem²

26 AK 0,200 ha 0,86 % 6900 m² 3,44 6900 kem²

27 AK, LPA 0,906 ha 3,88 % 27100 m² 2,99 18100 kem² 9000 kem²

28 AK, YL 0,814 ha 3,49 % 6100 m² 0,75 3900 kem² 2200 kem²

29 AK 0,385 ha 1,65 % 10000 m² 2,60 9800 kem² 200 kem²

30 AK 0,475 ha 2,03 % 10700 m² 2,25 10650 kem² 50 kem²

31 AK, AL, LPA 0,645 ha 2,76 % 22200 m² 3,44 15580 kem² 520 kem² 6100 kem²

puistot VP 2,325 ha 9,95 % 0 0,00

kadut 7,824 ha 33,49 % 0 0,00

rata-alue LR 0,770 ha 3,29 % 0 0,00

YHT: 23,360 ha 100,00 % 280383 m² 2,13 214250 kem² 9000 kem² 6600 kem² 6500 kem² 2200 kem² 13233 kem² 28600 kem²

(76,41%) (3,21%) (2,35%) (2,32%) (0,78%) (4,72%) (10,20%)

kortteli käyttö kerrosala A A (hoiva) L KM vieras YHT: asuminen A 120 kem²

7 AK, LPA 11900 m² 49 ap 9 ap 58 ap hoiva A 200 kem²

9 AL, KM 16500 m² 45 ap 17 ap 144 ap 14 ap 220 ap liike- ja tsto L 60 kem²

13 AK 17000 m² 142 ap 14 ap 156 ap kauppa KM 45 kem²

14 TY 13233 m² vieras 1 ap / 10 as 65 kem²

16 AK 15000 m² 125 ap 23 ap 148 ap 1 as = 65m²

17 AK 6000 m² 50 ap 9 ap 59 ap

18 AK 16000 m² 133 ap 25 ap 158 ap

19 AK 17400 m² 141 ap 8 ap 26 ap 175 ap

20 AK, AL, LPA 34900 m² 223 ap 10 ap 41 ap 275 ap

21 AL 11300 m² 85 ap 19 ap 16 ap 119 ap

22 AK 5850 m² 46 ap 5 ap 9 ap 60 ap

23 AK 1300 m² 11 ap 2 ap 13 ap

24 AK 8000 m² 67 ap 12 ap 79 ap

25 AL 23000 m² 173 ap 38 ap 32 ap 243 ap

26 AK 6900 m² 58 ap 11 ap 68 ap

27 AK, LPA 27100 m² 151 ap 28 ap 179 ap

28 AK, YL 6100 m² 33 ap 6 ap 39 ap

29 AK 10000 m² 82 ap 3 ap 15 ap 100 ap

30 AK 10700 m² 89 ap 1 ap 16 ap 106 ap

31 AK, AL, LPA 22200 m² 130 ap 9 ap 24 ap 162 ap

YHT: 280383 m² 1785 ap 45 ap 110 ap 144 ap 331 ap 2416 ap
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Päiväkoti 
Korttelin 28 YL-1 -alueella sijaitsevan päiväkodin mitoitus perustuu Cederqvist & Jäntti 
Arkkitehtien (C&J) 13.2.2017 päivättyyn viitesuunnitelmaan, RT-kortiston ohjeisiin sekä 
Turun kaupungin käyttämään yksikkökokoon (168 lasta / 2000 k-m²). 

 

 

C&J:n 13.2.2017 viitesuunnitelma päiväkodin sijoittamisesta kortteliin 28. 

 
Kaavaehdotuksessa: 
 
Päiväkoti  2 200 k-m² 
Piha-alue  4 600 k-m² 
Tontti  6 690 m² 
 

 
  

RT 96-11003: 
 
Tilaryhmäkohtaiset vähimmäishyötyalat kotialueisiin perustuvissa päiväkodeissa: 
Lapsia 63 = 
734 br-m² 
Lapsia 126 = 
1431 br-m² 
EDELLISET YHTEENSÄ: 
Lapsia 189 
2165 br-m² 
 
Lasten käyttöön tarkoitettua piha-aluetta tarvitaan vähintään 20 m² / tilapaikka. 
Laskennallinen tilantarve pihalle olisi siis: 
190 tilapaikkaa x 20 m² = 
3800 m² 
 
Suuret päiväkodit vaativat tilaa kuitenkin suhteessa vähemmän kuin pienet. 
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5.3 Kaavan aluevaraukset 
 

Kaavan tavoitteena on kaupunkimainen, elävä ympäristö ja sen vuoksi määräyksin on py-
ritty ohjaamaan alueen palvelujen, liiketilojen, ravintoloiden, kahviloiden ym. toimintojen 
sijoittuminen keskeisten katujen ja aukioiden varteen sekä Kuuntyttärenaltaan reunalle. 
Edelleen määräyksin on tavoiteltu keskustamaisen vaihtelevaa kaupunkikuvaa ja toisaalta 
yritetty välttää aluerakentamiselle tyypillisiä, negatiivisiksi koettuja piirteitä. Erityistä huo-
miota on kiinnitetty maantason ja lähiympäristön laadukkaaseen käsittelyyn. 
 
Toisaalta alueen suuren koon ja oletettavasti pitkän toteuttamisajan vuoksi kaavassa on 
vältetty yksityiskohtaisia rakennuksia koskevia määräyksiä. Rakennusalat ovat pääosin 
varsin suuripiirteisiä sallien erilaiset toteuttamisratkaisut, eikä julkisivumateriaaleja, värejä 
tai kattomuotoja ole tarkasti määritelty. 

 
AK  Asuinkerrostalojen korttelialue 

 
AK-korttelialueiden pinta-ala on yhteensä noin 71 600 m2 ja sallittu kerrosala 172 850 k-
m2. Kerrosalasta yhteensä 1050 m² on käytettävä myymälätilojen rakentamiseen kortte-
leissa 19, 22, 29 ja 30. Kerrosluvut ovat pääasiassa välillä V-VIII ja ne vaihtelevat kussa-
kin korttelissa, millä tavoitellaan mielenkiintoisempaa kaupunkikuvaa. 
 
AK-korttelit sijaitsevat pääosin kaava-alueen reunoilla lukuun ottamatta myymälätiloja si-
sältäviä AK-2 -kortteleita, jotka on sijoitettu keskeisesti Kolmen Katariinan bulevardin var-
teen. 
 
AK-korttelit perustuvat pääosin kansipihaan (kaavamääräys pi-a), jonka alle pysäköinti ja 
huolto toteutetaan tontit rajat ylittävänä yhteisjärjestelynä. Pihat ja oleskelualueet sijoittu-
vat tällöin kannelle, jonka päältä myös varsinaiset asuinrakennukset kohoavat. Viihtyisän 
kaupunkiympäristön luomisen kannalta kansipihojen reunojen huolellinen käsittely on en-
siarvoisen tärkeää, mitä säädellään tietyin yleisin määräyksin sekä kuvataan selostuksen 
sivulla 45. 
 
Rakennusten sijoittelua ohjataan rakennusaloilla ja nuolimerkinnöin, jotka osoittavat sen 
rakennusalan sivun, mihin rakennus on rakennettava kiinni. Osaan rakennusaloista liittyy 
uloke (U-1 tai U-2) ja osa korttelialueista on määrätty istutettavaksi. 
 
Tavoitteena olisi saada osa AK-alueista kohtuuhintaisen asumisen käyttöön. 
 

AL  Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue 
 
AL-korttelialueiden pinta-ala on yhteensä noin 14 800 m2 ja sallittu kerrosala 55 500 k-m2. 
Kerrosalasta vähintään 10 % on käytettävä liike- ja toimistotilojen rakentamiseen. Kerros-
luvut ovat välillä IV-VIII, minkä lisäksi korttelissa 25 Tukholmankadun ja Kolmen Katarii-
nan bulevardin risteyksessä on XIII½ ja XVI -kerroksiset tornit sallivat rakennusalat. 
 
AL-korttelit on sijoitettu kaava-alueen keskelle Kolmen Katariinan bulevardin varrelle. 
 
Kuten AK-korttelit, myös AL-korttelit perustuvat kansipihoihin, minkä lisäksi asuntojen si-
joittamista maantasoon on vielä erikseen rajoitettu. 
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KM  Liikerakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa enintään 5000 kerrosalaneliömetrin suurui-
sen vähittäiskaupan suuryksikön 

 
Alue on jaettu I-kerroksiseen liiketiloja sisältävään osaan ja pysäköintipaikkoja sisältä-
vään, julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdaltaan +23 metriin rajattuun osaan. I-
kerroksisella osa-alueella on määräys suojeltava rakennus (sr-1).  
 
Korttelialueen pinta-ala on noin 9200 m2 ja sallittu kerrosala 6 500 k-m2. Autopaikkojen 
rakentamista varten varatun osan saa toteuttaa suurimman sallitun kerrosalan ylittäen. 
 

 
TY  Ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialue 

 
Alueen käyttötarkoitus ja sallittu kerrosala ovat samat kuin voimassa olevaa asemakaa-
vassa. Korttelialueen pinta-ala on 13 233 m2 ja sallittu kerrosala 13 233 k-m2. Rakentami-
sen korkeus on rajattu +13 metriin julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan perusteel-
la, mikä on voimassa olevan asemakaavan mukainen tilanne. 
 
TY-korttelialueella säilytetään voimassa olevan asemakaavan mukainen tilanne. 

 
 
YL Julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue 
 

Y-korttelialueen pinta-ala on noin 6700 m² ja sallittu kerrosala 2200 k-m². Alue on tarkoi-
tettu julkisen päiväkodin rakentamista varten. Kerrosluku on II. Tavoitteena olisi toteuttaa 
YL-alue siten, että se yhdistyisi saumattomasti Hoviväenpuistoon ja mahdollistaisi kortte-
lialueen ainakin osittaisen yleisen käytön mm. liikuntaan ja virkistykseen. 

 
 
LPA Pysäköintilaitosten korttelialue 

 
Pysäköintilaitosten rakentamista varten varattuja LPA-korttelialueita on yhteensä noin 
8800 m² ja niillä on rakennusoikeutta 30100 k-m². Autopaikkojen lisäksi alueille voidaan 
sijoittaa niitä ympäröiviä asuinkortteleita palvelevia piha- ja oleskelualueita viherkatoille. 
Kerrosluvut vaihtelevat välillä III-V. 
 

 
VP  Puisto 

 
Puistoalueille saa sijoittaa kävely- ja pyöräilyteitä sekä hulevesien viivytys- ja keräysjär-
jestelmiä. 
 
Puistoalueiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 23 200 m2. 
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Katu-, liikenne- ja torialueet 
 
Katu-, liikenne- ja torialueiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 8 600 m2. 
 

Asemakaavan pohjalta laaditaan erilliset katu- ja puistosuunnitelmat, jotka hyväksytään 
lautakunnassa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
AK, AL 8,632 ha 36,95 % 

       
 

KM 0,934 ha 4,00 % 

       
 

TY 1,323 ha 5,66 % 

       
 

YL 0,669 ha 2,86 % 

       
 

VP 2,326 ha 9,95 % 

       
 

LR 0,770 ha 3,29 % 

       
 

LPA 0,882 ha 3,78 % 

       
 

katualueet 7,824 ha 33,49 % 

         YHT: 23,360 ha 100,00 % 

 

Kaaviokuva kaavan aluevarauksista, käyttötarkoituksista ja kortteleista (1:4000).  
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5.4 Liikenne 
 

Alueen katuverkko on suunniteltu siten, että Juhana Herttuan puistokatu toimii edelleen 
alueen pääkatuna. Satamaliikenne sekä muu liikenne ohjataan asuinalueen ja satama-
alueen välistä nykyistä reittiä, jolloin liikenteelliset häiriöt asuinkortteleihin ovat mahdolli-
simman pienet. Turun linnan suunnalta suoraan Juhana Herttuan puistokadun suuntaista 
uutta katua jatkaa ainoastaan linja-autot/ratikka sekä jalankulkijat ja pyöräilijät. 
 
 

 

Poikkileikkaus ”Kolmen Katariinan bulevardista”, Juhana Herttuan puistokadun jatke Tukholman-
kadulle. 

 
 
 
 
 

 

Poikkileikkaus Juhana Herttuan puistokadusta (eteläosa). 
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Juhana Herttuan puistokadun jatko-osa (”Kolmen Katariinan bulevardi”), katusuunnitelma, keltai-
nen: joukkoliikenneväylä, violetti: pyörä-/kävelytie, oranssi: kävelytie. 

 
Suoralinjaisen kadun poikkileikkausvaihtoehtoja oli muutamia. Lähtökohtana on, että nä-
kymä Turun linnalta jatkuu koko matkan Tukholmankadulle (nyk. Pansiontie) saakka. Nä-
kymää tukemaan suunniteltiin puurivit, jotka jäsentävät leveää katutilaa. Suunnittelussa 
huomioitiin mahdollinen raitiotielinja ja toisaalta mahdollistetaan alueen vaiheittainen ra-
kentaminen. Lähtökohdaksi valikoituneet suorat puurivit ja näkymä Linnaan määrittelivät 
poikkileikkauksen. Raitiotien sivuttaissiirtymät ovat haasteellisia ja vaativat suuria kaarre-
säteitä, joten suoralinjainen ratkaisu tukee myös mahdollista raitiotietä. Suunniteltu poikki-
leikkaus toteutettiin siten, että raitiotielinja kulkee keskellä katua ja raitiotietä ympäröivät 
puurivit molemmin puolin. Puurivien ulkopuolella ovat ajokaistat, joita on luonnoksessa 
kaksi suuntaansa. Keskustan puolella on laadukas pyörätie sekä jalkakäytävä Juhana 
Herttuan puistokadun eteläisellä osalla. Kadun muututtua joukkoliikennekaduksi laaduk-
kaat jalkakäytävä ja pyörätie sijoittuvat väylän sataman puolelle. Tällöin ne johtavat edel-
leen Pansion suuntaan. Juhana Herttuan puistokadun eteläisellä osalla toteutetaan sata-
man puolelle myös jalankulku- ja pyöräyhteydet, jotta sataman puoleisten kiinteistöjen 
turvallinen liikkuminen turvataan. 
 
Nykyinen Nosturinkatu on katkaistu, jolloin läpiajoa ei uuden asuinalueen läpi muodostu. 
Kadun poikkileikkaus tukee alempia nopeuksia ja tarkoitus on, että pyöräily tapahtuu ajo-
radalla. Liikenne on vähäistä, koska läpiajomahdollisuutta ei ole. Mahdollisuuksien mu-
kaan ajoratojen toiselle puolelle tulee puurivi ja kadun molemmilla puolilla on jalkakäytä-
vät. Kadun poikkileikkaus on erilainen Tukholmankadun risteyksessä, jossa kaistoja on 
kolme. Kaksi kaistaa purkaa liikennettä kauppakeskuksen ja asuinalueen suunnasta ulos-
päin ja yksi kaista syöttää liikennettä sisään. Jalankulku ja pyöräily on myös tässä kohden 
eroteltu ajoneuvoliikenteestä. Kauppakeskuksen ja sitä ympäröivän korttelin liittymä Nos-
turinkadulta on tarvittavan kaukana Tukholmankadun liittymästä, jotta sujuva ja turvallinen 
liikkuminen on mahdollista.  
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Jalankulku- ja pyöräilysilta Satamaraiteen yli 
 
Jalankulun ja pyöräilyn verkon jatkuvuus on käyttäjän kannalta tärkeää. Hoviväenkadun ja Malminka-
dun kohdalle muodostuu selkeä ylityspaikka ja -tarve. Topeliuksen koulu, esiopetus ja tulevaisuudessa 
valmistuva päiväkoti ovat vaikeasti saavutettavissa radan estevaikutuksen vuoksi. Asemakaavoituksen 
aikana on suunniteltu yksi vaihtoehto siitä, miten radan yli olisi mahdollista mennä. Korkean ylityksen 
vuoksi ramppiratkaisut ovat tilaa vieviä. Pohjavesiolosuhteiden vuoksi radan alitus on mahdoton. 
 

 

Periaateratkaisu spiraalimaisesti nousevalle kevyen liikenteen sillalle Satamaraiteen yli (Cederqvist & Jäntti Ark-
kitehdit). 

 
 

 

Mitoitettu periaateleikkaus sillasta pohjoisesta nähtynä (Malminkatu vasemmalla). 

 
 

  

Havainnekuvia (C&J) 
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5.5 Paikoitus 
 

 

Luonnos paikoitussuunnitelmaksi (C&J 13.2.2017). 

 
Asukkaiden paikoitukset on tarkoitus sijoittaa osittain pysäköintilaitoksiin (P1 ja P3), osit-
tain pihakansien alle (A-H, J-K). Kauppakeskusta varten on osoitettu erillinen pysäköinti-
laitos (P2), johon sijoittuu myös ympäröivien AK- ja AL-korttelien autopaikkoja. Kadunvar-
sipaikkoja tulee olemaan vain muutamia koko alueella. 
 

 

Lundén Architecture Companyn (LAC) näkemys liikekeskuksen yhteyteen tulevasta pysäköintilaitoksesta. 
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Erilaisia ratkaisuja pihakansien reunojen kaupunkikuvalliseen käsittelyyn (C&J). 

 
 

 
 

Maantasonäkymä Kreivinaukiolta kohti liikekeskuksen pysäköintilaitosta (LAC 4.9.2017). 

 
  



 
 

46 

5.6 Julkiset tilat, viheralueet ja hulevesien käsittely 
 

Konsulttien laatimien idea suunnitelmien mukaan Kolmen Katariinan bulevardin eteläpää-
tyyn on suunniteltu torialue, jonka pinta-ala on noin 2000 m2 ja sen itäpuolelle vapaamuo-
toinen vesiallas, Kuuntyttärenallas. Tori ja allas toimivat yhtymäkohtina alueen eteläpuo-
len vilkasliikenteisen ajoväylän ja pääosin julkiselle, jalankulku- ja pyöräliikenteelle rauhoi-
tetulle asuntoalueille. 
 

 

VSU Oy Maisema-arkkitehtien hahmotelma tori- ja vesialueesta (Kuuntyttärenallas). 

VSU Oy: 
Kantavana ideana viheralueiden yleissuunnitelmassa on alueelle rakennettava uusi mai-
semarakenne ja sen mukainen hulevesien käsittely. Alue on keinotekoisesti tasattua teol-
lisuusaluetta, jonne nyt rakennettavan uuden asuinalueen korkomaailmaa muokataan hu-
levesiä järkevällä tavalla ohjaavaksi ja pidättäväksi. Turun kaupunkikuvalle luonteenomai-
sia ovat korkeat kallioiset puistomäet. Turun linna on alun perin sijainnut saarella, josta 
muistumana alueen hulevesialueilla on viitteitä vallihautojen ja saariston rantojen tunnel-
masta. Uudessa maisemarakenteessa korttelit kansipihoineen on ajateltu kukkuloiksi, ja 
niiden välissä kulkevat puistot ja katualueet laaksoiksi. Keskeistä on ratkaista hulevesien 
käsittely niiden syntyalueella.  
 

Hulevedet ohjataan kulkemaan maanpinnalla, ja ne muodostavat samalla kiinnostavia ve-
si- ja kosteikkoaiheita. Matkalla viivytys- ja imeytyskentät on hyödynnetty oleskelutiloina, 
aukioina ja pelikenttinä. Hulevedet kerätään yhteen Herttuanaukion laajaan hulevesialtaa-
seen (Kuuntyttärenallas). Allas muistuttaa perinteistä kaupunkivesiaihetta mutta sillä ero-
tuksella, että Kuuntyttärenaltaalla on vahva hulevesien hallintaan perustuva funktio. Kan-
sipihojen vedet ohjataan katualueiden kautta puistovyöhykkeelle, joka on jaettu useam-
paan teknisesti toisistaan eroavaan hulevesialuetyyppiin. Katualueilla ohjaaminen tapah-
tuu mahdollisen perinteistä leveämmän avokourun kautta. Puiston kapeimmat osat toimi-
vat hulevesien viivytyksen, imeyttämisen ja hulevesien virtausalueina. Valuma-alueen 
”latvaosia” ovat käytännössä alueen katto- ja kansipinnat, joista vesi hallitusti siirtyy ka-
peille puistovyöhykkeille ja kulkee sorapintaista loivareunaista painannetta pitkin edelleen 
mm. Herttuanaukiota kohti. Aukion ensimmäinen allas on rannoiltaan kasvillisuusluiskien, 
-porrastusten ja portaiden avulla pengerretty kaupunkimainen moderni hulevesi- ja mai-
sema-allas. Altaan reunat sallivat vedenpinnan vaihtelun ilman visuaalista ongelmaa. 
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Voimakkaan sateen aiheuttamaa kaupunkitulvaa varten altaassa on toisaalta laajenemis-
vara läntisellä reunalla ja toisaalta nykyisen säilyvän hulevesiviemärin kohdalle toteutetta-
va patorakenne, jonka ylitse hulevesi edelleen jatkaa matkaansa toiseen allasosaan ja 
edelleen puistomaiselle uomavyöhykkeelle ja ääritilanteessa mereen saakka. 
 

 
 
Herttuanaukion rakennettujen kiveysten vastapainoksi alueen selkeästi rakennetuilla reu-
noilla rajattujen kosteikkojen kasvillisuus on pääosin luonnonmukaista. Juhana Herttuan 
puistokadun selkeään sommitelmaan liittyvä suorakulmainen sorapintainen imeytyskenttä 
yhdistyy Herttuanaukion vapaamuotoiseen vesialtaaseen. Molemmat altaat rantoineen ja 
siltoineen muodostavat miellyttäviä urbaaneja kaupunkitiloja ja alueen sisäisiä japanilais-
ten puutarhojen kaltaisia pienoismaisemia.  
 

 

Visio Herttuanaukion hulevesirakenteista (VSU Maisema-arkkitehdit). 

 
Amtmanninkatu rakennetaan ”shared space” -tyyppisenä puistokatuna. Kadun pintamate-
riaaleilla luodaan puistomainen vaikutelma, käyttämällä esimerkiksi nurmikiveä tai läpäi-
sevää pinnoitetta. Puistomaisessa katutilassa on tilaa myös hulevesien käsittelylle, ja le-
veä kosteikkomainen uoma seurailee katua ja laskee hulevedet Kuuntyttärenaltaaseen. 
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Hoviväenpuistossa kulkee pitkittäin kaareva pelastustie, sekä polveilevampi kevyen liiken-
teen reitti. Reitti seurailee puistossa kulkevaa kosteikkopainannetta. Matalilla kumpareilla 
kasvaa mäntyjä, kosteikon laidoilla lehtipuita. 
 

 

Periaatekaavio hulevesien käsittelyn järjestämiseksi (VSU Maisema-arkkitehdit). 

 
”Sormipuistoissa” puistoalueiden keskellä kulkee polveileva sora-alue, joka toimii samalla 
imeytyskenttänä. Sora-alue levenee välillä muodostaen leikkialueita. Pienet kukkulat 
muistuttavat saaria ja luovat pienoismaiseman tunnelmaa. 
 

 
 
 
 



 
 

49 

 
 
Kansipihoilla viheralueet ovat vapaamuotoisia maanpeitekasvien peittämiä kumpareita 
(selänneteema), joihin korkeimmilla kohdilla istutetaan pieniä puita. Kansipihojen reuna-
seinämille sopivat paikoin köynnöksillä toteutetut viherseinämät. Lisäksi voidaan käyttää 
taideaiheita esimerkiksi graafista betonia, graffitiseiniä tai seinämaalauksia luomaan vi-
heralueille miellyttäviä aiheita. 
 

 
 
Ostoskeskuksen matalan uuden osan kattopinnat rakennetaan viherkatoksi, jolle on hie-
not näkymät viereisistä korkeista rakennuksista. Eriväriset maksaruohot ja maanpeitekas-
vit muodostavat Rettigin tehtaanosan katon kanssa mielenkiintoisen sommitelman. Pysä-
köintitalojen katot ovat myös viherkattoja, joista osaa voidaan käyttää asukkaiden kau-
punkiviljelyalueina sekä oleskelupaikkoina. Matalammat rakennelmat kuten pyöräkatokset 
rakennetaan viherkattoina. 
 
Viherkatot ovat merkittävä osa kasvukauden aikaista hulevesien hallintajärjestelmää. Tä-
män lisäksi viherkatot parantavat huomattavasti rakennuksista avautuvia kansipihanäky-
miä.  
 
Hulevesien käsittelyn toteuttaminen laajana ja yhtenäisenä järjestelmänä ja alueen visu-
aalisen ilmeen selkärankana on nykyaikaista, ekologista ja välttämätöntä.  
(Teksti: VSU Oy Maisema-arkkitehdit 2015, paikkojen nimet päivitetty 2017) 
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Näkymä Narrinpolulta Kreivinaukiolle (C&J 16.2.2017). 

 

 

 

Amtmanninpuisto ja sitä reunustavat kerrostalokorttelit (LAC 25.8.2017).  
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5.7 Kaavan vaikutukset 
 
Yhdyskuntarakenteeseen 

 
Kaavamuutoksen toteutuessa alue muuttuu teollisuus- ja varastoalueesta viihtyisäksi 
kaupunginosaksi, joka tarjoaa lähialueille monipuolisia kaupallisia ja julkisia palveluja. 
Alue myös kytkeytyy keskustaan ja muuhun ympäröivään kaupunkirakenteeseen. 
 
Tavoitteena on monipuolinen asuntotyyppi- ja hallintajakauma. Osa asuintonteista on tar-
koitus luovuttaa kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon. 
 
Kaavan toteutuksella eheytetään nykyistä yhdyskuntarakennetta ja infrastruktuuria. Kes-
kustan ja palveluiden läheisyys sekä hyvät kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen yhteydet 
vähentävät henkilöautoliikenteen tarvetta. 
 
 

Asumiseen ja työpaikkoihin 
 
Rakentaminen tuo alueelle uusia asukkaita n. 4400 (mitoitusluku 1 asukas 50 k-m2 kohti). 
Uusi asuminen on luonteeltaan keskustamaista ja tavoitteena olisi saada alueelle myös 
kohtuuhintaista asumista. 
 
Virkistyksen suhteen kaava- ja lähialueiden asukkaiden – niin nykyisten kuin uusienkin – 
tilanne paranee uusien puistojen myötä.  
 
Alueelta poistuu merkittävä määrä, arviolta 300-400, teollisuuden ja varastoinnin työpaik-
koja. Uusi liikekeskus ja muut uudet liike- ja toimistotilat tuovat uusia työpaikkoja alueelle. 
Uusien työpaikkojen määrää on vaikea arvioida, koska se riippuu mm. AL-kortteleihin lo-
pulta toteutuvien liike- ja toimistotilojen määrästä. Lisäksi muutokset työpaikoissa toteutu-
vat pitkän ajan kuluessa alueen rakentumisen myötä. Osa teollisuuden ja varastoinnin 
työpaikoista on jo siirtynyt muualle. 
 
 

Palveluihin ja palveluiden saavutettavuuteen 
 

Sekä julkisten että yksityisten palveluiden toimintaedellytykset paranevat kasvavan asu-
kaspohjan myötä. Palveluiden saavutettavuus paranee kehitettävien liikenneyhteyksien 
myötä. 
 
Kaava sisältää varauksen julkisille lähipalveluille, esim. päiväkodille, jonka lopullinen si-
jainti ratkeaa Linnakaupungin suunnittelun ja toteutuksen edetessä. 
 
 

Liikenteeseen 
 
Liikenneverkko ja -järjestelyt muuttuvat kaavamuutoksella oleellisesti.  
 
Suurin muutos nykytilanteeseen lienee Nosturinkadun katkaiseminen ja muuttaminen 
asuntokaduksi siten, ettei ajoneuvoliikenne pääse enää kulkemaan sen kautta Tukhol-
mankadulta satamaan tai päinvastoin. Käytännössä kaikki satamasta pohjoiseen päin läh-
tevä liikenne kulkee kaavaehdotuksessa nykyistä Juhana Herttuan puistokatua pitkin. 
Tämä tukee kaupungin laajempaa tavoitetta raskaan liikenteen siirtämisestä pois keskus-
ta-alueelta ja rauhoittaa suunnittelualuetta liikenteellisesti. Nykytilanteessa haarautuvan 
liikenteen siirtyminen yhteen väylään vaikuttaa luonnollisesti Pansiontien / Tukholmanka-
dun ja Juhana Herttuan puistokadun toimivuuteen. 
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Toinen suuri liikenteellinen ja kaupunkikuvallinen muutos on uuden Kolmen Katariinan bu-
levardin luominen. Liikenteellisesti kysymyksessä on joukkoliikennekatu, jolla on varaus 
mahdolliselle tulevalle raitiotielinjalle tai superbussille Linnakaupungin osayleiskaavan 
mukaisesti. Bulevardille tulee myös laadukkaat kävely- ja pyöräily-yhteydet, mutta henki-
löautoilua ei sillä sallita. 
 
Kävelyn ja pyöräilyn edellytykset alueella paranevat merkittävästi uusien väylien, pihaka-
tujen ja aukioiden myötä. Kaavalla mahdollistetaan turvallinen jalankulun ja pyöräilyn yh-
teys Satamaraiteen yli Malminkadulle, mikä helpottaa 9. kaupunginosan palvelujen (mm. 
koulut ja päiväkoti) saavutettavuutta. 

 
 
Luontoon ja luonnonympäristöön 

 
Alin rakentamiskorkeus on määrätty nykytiedon mukaisten tulvien edellyttämälle tasolle. 
Alueen alavuuden johdosta maanalaista rakentamista ei ole. 
 
Hulevesien viivyttämisestä ja luonnonmukaisesta käsittelystä on kaavaehdotuksessa hu-
levesiselvityksen suosituksiin perustuvia kaavamääräyksiä. 
 
Koska kaavamuutos on osa tiiviisti rakennettua keskustaa, ei sillä voida katsoa käytän-
nössä olevan juurikaan vaikutuksia luontoon tai luonnonympäristöön laajemmassa mitta-
kaavassa. Paikallista merkitystä sen sijaan on uusilla puistoilla, pihoilla ja luonnonmukai-
silla hulevesien viivytysjärjestelmillä. Näiden myötä alueen pienilmasto ja hulevesien (eko-
loginen) hallinta paranee. Viherrakenteiden myötä alueelle saadaan myös sieltä nykyisin 
lähes tyystin puuttuva luontoelementti, minkä voidaan katsoa lisäävän luonnon monimuo-
toisuutta keskustan osalta. 
 
Hoviväenpuiston muodostama yhtenäinen viheralue jatkuu edelleen Vaasanpuistoon. 

 
 
Terveellisyyteen, turvallisuuteen ja sosiaalisiin oloihin  
 

Keskitettyjen rakenteellisten pysäköintiratkaisujen ja uuden, pyöräilyä sekä jalankulkua 
suosivan katuverkoston johdosta liikenneturvallisuus paranee. Kevyen liikenteen toimin-
taedellytykset paranevat. Ihmisten elinolot ja ympäristön puhtaus kohenevat, kun mootto-
riajoneuvoilta vapautuvia piha-alueita voidaan ottaa oleskelu- ja virkistyskäyttöön. 
 
Asukasmäärä lisääntyy selvästi lisärakennusoikeuden ja uusien käyttötarkoitusten myötä. 
Lapsiperheiden ja vanhusväestön toimintaedellytykset paranevat nykyaikaisten esteettö-
myysratkaisujen ja oleskelualueiden myötä. Lisääntyvä asukasmäärä johtanee myös pa-
rempaan sosiaaliseen kontrolliin ja sitä kautta lisääntyneeseen turvallisuuden tunteeseen 
alueella. 
 
Sosiaaliset olot paranevat laajempien, yhtenäisempien ja korkeatasoisempien julkisten ja 
puolijulkisten tilojen myötä. Näitä tiloja ovat sekä korttelien yksityisemmät ulko-oleskelu- ja 
pihatilat että julkiset puistot, kadut ja jalankulkuyhteydet niihin mahdollisesti liittyvine pal-
veluineen. 
 
Yhtenäiset, tonttien rajat ylittävät pihakannenalaiset pysäköintitilat muodostavat palotur-
vallisuusriskin. Tämän riskin hallinta riippuu lähinnä teknisistä ja rakenteellisista, raken-
nuslupa- ja toteutusvaiheeseen kuuluvista ratkaisuista.  
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Meren läheisyydestä, topografiasta sekä sijainnista sataman valuma-alueen alajuoksulla 
johtuen alueella on merkittävä hulevesi- ja meritulvien riski. Erityisesti hulevesien osalta ti-
lannetta pahentaa jatkossa muuttuva maankäyttö valuma-alueen yläjuoksulla (ratapihan 
alue, Kakolan mäki). Lisäksi ilmastonmuutoksen ennakoidaan lisäävän sateisuutta, myrs-
kyjä ja muita sään ääri-ilmiöitä. Kaavaehdotuksessa näihin riskeihin on varauduttu kiinnit-
tämällä erityistä huomiota hulevesien kokonaisvaltaiseen ja integroituun käsittelyyn. Puis-
toihin, katualueille ja kortteleihin rakennetaan yhtenäiset, toisiinsa kytkeytyvät luonnon-
mukaiset hulevesijärjestelmät. Kellareita ja maanalaista rakentamista ei ole. 
 

Rakentamisen edellyttämät purku- ja kaivuutyöt, kuljetukset sekä varsinainen rakentamis-
vaihe tuottavat alueella jonkin verran väliaikaista ylimääräistä häiriötä. 
 

Asumisen alueella arvioidaan täyttävän maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n turvallisuu-
den, terveellisyyden ja viihtyvyyden vaatimukset. 

 
 
Yhdyskuntateknisiin verkostoihin 

 
Herttuankulman asemakaava on laadittu olemassa oleva yhdyskuntatekniikka huomioi-
den. Satama-alueen katu- ja johtoverkostot jäävät pääsääntöisesti nykyisille paikoilleen ja 
niitä täydennetään tarpeen mukaan. Alueen kunnallistekninen suunnittelu on ohjelmoitu 
käynnistyväksi vuodelle 2018 ja rakentamisen aloittaminen vuodelle 2019. Herttuankul-
man katu- ja viheraluetöiden kokonaiskustannukset arvioidaan olevan noin 7-8 M€, jossa 
ei ole mukana Juhana Herttuan puistokadun mahdollista uudisrakentamista eikä maape-
rän puhdistamiskustannuksia. 
 
 

Kuntatalouteen 
 
Uusien teiden, puistojen ja julkisten tilojen rakentaminen aiheuttaa kaupungille merkittäviä 
kustannuksia. Kuitenkin täydennysrakentaminen olemassa olevien katu- ja yhdyskunta-
teknisten verkostojen äärellä lähellä palveluita on taloudellista, koska jo tehtyjen inves-
tointien hyötysuhdetta saadaan tehostettua kohtuullisen pienin toimenpitein ja kustannuk-
sin. 
 

Alueen maiden arvo nousee huomattavasti mukaan lukien kaupungin omistamat maa-
alueet. 
 

Kaupunginvaltuuston 22.1.2007 § 21 hyväksymän maapolitiikan periaatteiden mukaan 
kaupunki tekee yksityisen kiinteistönomistajan kanssa maankäyttösopimuksen, kun ase-
makaavan tai poikkeamishakemuksen seurauksena aiheutuu yhdyskuntarakennekustan-
nuksia ja kiinteistönomistaja saa asemakaavan tai poikkeamisluvan seurauksena talou-
dellista hyötyä. Kohteeseen on tarkoitus laatia maankäyttösopimus kaupungin ja yksityi-
sen maanomistajan välille. 
 

Noin 4400 uuden asukkaan sijoittuminen alueelle voi tuoda kaupungille merkittäviä vero-
tuloja. 
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5.8 Nimistö 
 
Nimistötoimikunta on käsitellyt kaava-alueen nimistöä kokouksissaan 3.3.2015, 23.2.2016 
ja 24.1.2017. Nimistön aihepiiriksi on valittu linna ja keskiaika, erityisesti ko. aikakauden 
ammatit ja henkilöt. Nimistötoimikunta on ehdottanut kaava-alueelle seuraavia nimiä: 
 
1. Kolmen Katariinan bulevardi – Tre Katarinors bulevard 
2. Nosturinkatu (nykyinen kadunnimi säilyy) – Lyftkransgatan 
3. Fatabuurinkuja – Fatabursgränden 
4. Amtmanninkatu – Amtmansgatan (korkea linnahallinnon ja läänitysajan virka) 
5. Hopmanninkatu – Hopmansgatan (korkea linnahallinnon ja läänitysajan virka) 
6. Hoviväenkatu – Hovfolksgatan 
7. Kristiina Stenbockin kuja – Kristina Stenbocks gränd 
8. Ebba Brahenkatu – Ebba Brahes gata 
9. Kristiina Stenbockinkatu – Kristina Stenbocks gata 
10. Herttuanaukio – Hertigsplatsen 
11. Kreivinaukio – Greveplatsen 
12. Turnajaispolku – Tornestigen 
13. Hovineidonkuja – Hovfrökengränden 
14. Aseenkantajankuja – Vapendragargränden 
15. Hoviväenpolku – Hovfolksstigen 
16. Narrinpolku – Narrstigen 
17. Trubaduurinpolku – Trubadurstigen 
18. Esimaistajanpolku – Munskänksstigen 
19. Elin Sågerin kuja – Elin Sågers gränd 
20. Malin Trällin kuja – Malin Trälls gränd 
21. Elisabet Wollen kuja – Elisabet Wolles gränd 
22. Karin Hakolan kuja – Karin Hakolas gränd 
23. Aseenkantajanaukio – Väpnarplatsen 
24. Kilpikuja – Sköldgränden 
25. Peitsipolku – Lansstigen  
 
Puistot: 
 
A.  Amtmanninpuisto - Amtmansparken 
B. Hopmanninpuisto - Hopmansparken 
C. Hoviväenpuisto - Hovfolksparken 
D. Kuuntyttärenallas - Månsdottersbassängen 
(Erik  IV Katariina Maununtyttärelle antama nimi) 
 
Lisäksi nimistötoimikunta ehdotti 3.3.2015, että ”mikäli alueelle tuleva liikekeskus halutaan 
nimetä, ehdottaa nimistötoimikunta sille nimeä Hovihankkija (Hankkija on toiminut kysei-
sellä alueella).”  
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6 ASEMAKAAVAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 
 
Asemakaavanmuutokselle asetetut tavoitteet arvioidaan toteutuvan: 
 

 Linnakaupungin alue kehittyy kaupungin keskustarakennetta täydentäväksi kau-
punkimaiseksi kokonaisuudeksi.  

 Vajaassa käytössä olevien satama- ja teollisuusalueiden maankäyttö tehostuu.  

 Linnakaupunki kehittyy joukkoliikenne- ja pyöräilykaupunginosaksi.  

 Kestävän kehityksen periaatteet ohjaavat alueen rakentumista. 

 Alue kehittyy Linnakaupungin osayleiskaavan ja Turun kaupunkiseudun rakenne-
malli 2035 asettamien väestö- ja työpaikkatavoitteiden mukaisesti, ylittäen asetetut 
tavoitteet selvästi. 

 Pansiontie muuttuu Tukholmankaduksi Juhana Herttuan puistokadun risteykseen 
asti. 

 toteuttaa myös tarkistettuja yleiskaava 2029:n tavoitteita. 
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7 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 
 
Rakentamisen vaiheistuksesta tulee laatia tarkempi suunnitelma, etenkin myös liittyen infra-
struktuurin suunnitteluun ja sen rakentamisen aiheuttamiin kustannuksiin. 
 
Katu-, aukio- ja puistoalueiden toteuttamiseksi laaditaan erilliset katu- ja puistosuunnitel-
mat, jotka hyväksytään Kaupunkiympäristölautakunnassa. 
 
Alueen toteuttaminen voi alkaa kaavallisen, kiinteistöteknisen ja teknisen huollon valmiu-
den sallimassa ajassa. 
 
Suunnitelma mahdollistaa julkisen liikenteen toteuttamisen sekä bussi- että raitiovaunulii-
kenteelle. 
 
Ko. asemakaavahanketta varten perustetulla projektiryhmällä on mahdollisuus ohjata jat-
kossa sekä julkisten että yksityisten alueiden ja rakennusten yksityiskohtaista suunnitte-
lua. Projektiryhmä jatkaa, jotta katkeamaton tiedonkulku suunnittelusta toteutukseen säi-
lyy. 
 
Turussa 27. päivänä syyskuuta 2017 
Muutettu 17.11.2017 (lausunnot) 
 
 
 
Toimialajohtaja Christina Hovi 
 
 
 
Kaavoitusarkkitehti Tero Lehtonen 


