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Diaarinumero 8799-2014
Asemakaavatunnus 29/2015

ASEMAKAAVANMUUTOS VII KAUPUNGINOSAAN
Kaavan työnimi: Freya
Osoite: Humalistonkatu 3b, Kristiinankatu 10a, Yliopistonkatu 24 ja 26
Asemakaavanmuutoksen tavoitteena on mahdollistaa täydennysrakentaminen osoitteessa
Kristiinankatu 10a, tutkia mahdollisuutta autopaikkojen uudelleen järjestämiseen ja rakennusten korottamiseen osoitteissa Humalistonkatu 3b ja Yliopistonkatu 26 sekä selvittää rakennusten suojeluarvot.

Suunnittelualue
Asemakaavanmuutos laaditaan VII kaupunginosaan korttelin 11 tonteille 10, 11, 12 ja 2002 sekä
Humalistonkadun katualueelle. Ydinkeskustassa sijaitseva alue rajautuu Yliopistonkatuun, Kristiinankatuun ja Humalistonkatuun. Suunnittelualueen rajaus on esitetty yllä olevassa kartassa.
Alueen vanhin rakennus on 1929 valmistunut Asunto-osakeyhtiö Otavan funkisvaikutteinen klassistinen kuusikerroksinen asuintalo Yliopistonkadun ja Kristinankadun kulmassa. Kristiinankadun var-
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rella on Asunto Oy Kristiinanahteen 1960-luvulla valmistunut seitsemänkerroksinen asuin- ja liiketalo sekä sen pihalla toimistorakennus. Humalistonkadun ja Yliopistonkadun kulmassa on Kestilän
kuusikerroksinen, 1955 valmistunut rationalistinen liiketalo. Kestilänkulman kokonaisuuteen kuuluu
Humalistonkadun katulinjasta sisäänvedetty seitsemänkerroksinen asuinkerrostalo 1960-luvulta.
Rakennusten alimmissa kerroksissa on liiketiloja ja toimistoja. Suunnittelualueella on muutamia komeita kaupunkipuita. Alueen tontit ovat yksityisessä omistuksessa, kaupunki omistaa Humalistonkadun katualueen.
Aloite
Asemakaavanmuutos laaditaan Asunto Oy Kristiinanahteen ja Kestilänkulman omistajien Kiinteistöyhtymä Lahtosen aloitteista. Asunto Oy Kristiinanahde on 12.8.2014 päivätyssä aloitteessaan
esittänyt asuinkerrostalon rakentamista sisäpihalle nykyisen toimistorakennuksen paikalle. Kestilänkulman 19.6.2017 päivätyssä aloitteessa esitetään autopaikoituksen lisäämistä ja uudelleenjärjestämistä, lisärakennusoikeuden järjestämistä autopaikoitukselle, kattokerroksen autopaikoituksen
muuttamista asuinkäyttöön sekä kerrosluvun lisäämistä.

Ilmakuva alueesta, © Blom.
Asemakaavanmuutoksen tavoitteet
Kaavamuutos on osa keskustan kehittämisen kärkihanketta. Tavoitteena on kaupungin strategian
mukaisesti mahdollistaa täydennysrakentaminen ja monipuolinen asuminen ydinkeskustassa palveluiden lähellä.
Kaavamuutoksella tutkitaan täydennysrakentamisen sijoittamista Asunto Oy Kristiinanahteen tontille (Kristiinankatu 10a) ja Kestilänkulman osalta autopaikoituksen uudelleenjärjestämistä sekä
mahdollista rakennusten korottamista. Koko kaava-alueen osalta selvitetään rakennusten suojeluarvot ja päivitetään osin vanhentuneet kaavat vastaamaan nykyisiä kaavamääräyksiä. Turun kaupungin tavoitteena on säilyttää suunnittelualueen kulttuurihistorialliset ja kaupunkikuvalliset arvot.
Kaupunkiympäristölautakunta on 27.11.2018 (§ 490) päättänyt, että tavoitteena on myös tontin 11
(Yliopistonkatu 26) puuston säilyttäminen.
Humalistonkadun katualue sisältyy suunnittelualueeseen kaavateknisistä syistä. Katualueen asemakaavamerkintöjä ei ole tarkoitus oleellisesti muuttaa.
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Yliopistonkatu 24

Uusi kerrostalo

Humalistonkatu 1

Kristiinankatu

Yliopistonkatu 26

Paloauton pysähtymispaikat

Alustava maankäyttösuunnitelma täydennysrakentamisesta osoitteessa Kristiinankatu 10a (Schauman Arkkitehdit Oy, 12.5.2014). Uusi kerrostalo on esitetty vaaleanruskeana ja nykyiset rakennukset vaaleanvioletteina. Alustavassa suunnitelmassa uusi rakennus on seitsemän kerrosta korkea.
Lihavoidut tekstit on lisätty jälkikäteen Turun kaupunkiympäristötoimialan kaavoituksessa.

Humalistonkatu 1

Yliopistonkatu 24

Kristiinankatu

Yliopistonkatu 26

Alustava maankäyttösuunnitelma täydennysrakentamisesta osoitteessa Kristiinankatu 10a: maantasokerros ja pysäköinti (Schauman Arkkitehdit Oy, 12.5.2014). Myös maanalaisten pysäköintipaikkojen järjestämistä saatetaan tutkia.
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Alustava maankäyttösuunnitelma täydennysrakentamisesta osoitteessa Kristiinankatu 10a: leikkaus luode–kaakko-suuntaisesti (Schauman Arkkitehdit Oy, 12.5.2014). Uuden kerrostalon leikkautuvat rakenteet on tummennettu Turun kaupunkiympäristötoimialan kaavoituksessa.

Alustava havainnekuva Kestilänkulman rakennusten korottamisesta osoitteissa Yliopistonkatu 26
ja Humalistonkatu 3b (Schauman Arkkitehdit Oy, 8.11.2018). Kuvassa rakennuksia on korotettu
Yliopistonkadun puolella kahdella kerroksella ja Humalistonkadun puolella yhdellä kerroksella.
Kaavatilanne
Maakuntakaava
Turun kaupunkiseudun maakuntakaavassa (vahvistettu ympäristöministeriössä 23.8.2004) alue on
keskustatoimintojen aluetta (C). Maakuntavaltuusto on 11.6.2018 hyväksynyt Varsinais-Suomen
taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaavan, josta on tehty 2 valitusta
määräajassa. Maakuntahallitus on 27.8.2018 määrännyt vaihemaakuntakaavan tulemaan voimaan
ennen kaavan hyväksymistä koskevan päätöksen lainvoimaisuutta (MRL 201 §). Suunnittelualue
on myös vaihemaakuntakaavassa osoitettu keskustatoimintojen alueeksi.
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Turun kaupunkiseudun rakennemallissa 2035 (Pöyry Finland Oy 2.4.2012, hyväksytty kaupunginvaltuustossa 21.5.2012) alue on keskustatoimintojen aluetta, jossa tavoitteena on keskustan täydennysrakentaminen.

Yleiskaava
Alueella on voimassa Turun yleiskaava 2020 (tullut voimaan 29.5.2004), jossa suunnittelualue on
pääkeskustasoisten keskustatoimintojen aluetta (C). Humalistonkadun varrella on pääviheryhteys
(vihreä palloviiva). Yleiskaavan tarkistus on käynnissä.

Ote Turun Yleiskaavasta 2020 (tullut voimaan 29.5.2004).
Kaavanmuutosalueen sijainti on ympyröity sinisellä viivalla.

Asemakaava
Tontti 12 (Kristiinankatu 10a) on 25.3.1963 voimaan tulleessa asemakaavassa osoitettu asuin- ja
liikerakennusten korttelialueeksi (A). Kristiinankadun varteen on osoitettu rakennusala enintään
seitsemänkerroksiselle rakennukselle ja pihalle rakennusala yksikerroksiselle toimistorakennukselle. Pienellä, tonttiin 2002 (Yliopistonkatu 24) ja Kristiinankatuun rajautuvalla rakennusalalla kerroksia saa olla enintään kuusi. Yhteenlaskettu kerosala saa olla enintään 3162 k-m2 (kerrosneliömetriä), josta asuntoja enintään 2258 k-m2. Autopaikkoja tulee olla vähintään 24. Asuntoja saa
rakentaa enintään 36 kpl. Kuusikerroksisen osan julkisivun korkeuden tulee olla sama kuin tontilla
2b (nykyinen tontti 2002 osoitteessa Yliopistonkatu 24).
Tontilla 2002 (Yliopistonkatu 24) on voimassa 9.10.1931 voimaan tullut asemakaava. Tontilla sovelletaan tämän lisäksi Turun kaupungin vuoden 1964 rakennusjärjestyksen pykälää 51, jonka mukaan rakennusoikeus ja kerrosluku määräytyvät. Tontti on asuin- ja liikerakennusten korttelialuetta.
Rakennusjärjestyksen perusteella rakennusoikeutta on 4653 k-m2 ja kerrosluku on viisi.
Tontit 10 (Humalistonkatu 3b) ja 11 (Yliopistonkatu 26) sekä osa Humalistonkadun katualuetta ovat
29.7.1959 voimaan tullutta asemakaavaa, jossa tontit on osoitettu rakennuskortteliksi. Tonteilla on
rakennusalat seitsemän-, kuusi- ja kaksikerroksisille liike- ja asuinrakennuksille ja yksikerroksisille
liikerakennuksille sekä tonttialat kellaria ja istutettavaa tontinosaa varten. Tontin 10 rakennusoikeus on 1750 k-m2 ja tontin 11 rakennusoikeus 5550 k-m2.
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Ote ajantasa-asemakaavasta. Kaavanmuutosalue on rajattu sinisellä viivalla.
Laadittavat selvitykset ja arvioitavat vaikutukset
Kaupunkiympäristötoimialan kaavoitus ja muut asiantuntijat arvioivat kaavan valmistelun yhteydessä kaavan toteuttamisen merkittävät välittömät ja välilliset vaikutukset mm. rakennettuun ympäristöön (yhdyskuntarakenteeseen, kaupunkikuvaan, kulttuuriympäristöön, liikenteen järjestämiseen), luonnonympäristöön, elinkeinoelämään ja yhdyskuntatalouteen.
Maankäyttösopimus
Kaupungin ja yksityisten maanomistajien välillä laaditaan tarvittaessa maankäyttösopimuksia.
Maankäyttösopimuksissa sovitaan maanomistajien osallistumisesta yhdyskuntarakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Maankäyttösopimuskorvaus määritetään suhteuttamalla kiinteistöllä asemakaavan myötä tapahtuva arvonnousu asemakaava-aluetta palveleviin yhdyskuntarakentamiskustannuksiin.
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Kaavan valmistelu ja osallistuminen
Kaavaa valmistellaan vaikutuksiltaan merkittävänä ja sen hyväksyy kaupunginvaltuusto.
Mielipiteenne kaavan valmistelusta voitte ilmaista puhelimitse, sähköpostitse, käymällä Kaupunkiympäristötoimialan asiakaspalvelussa sekä lähettämällä postitse vapaamuotoisen kirjeen tai tämän asiakirjan lopussa olevan mielipidelomakkeen. Mielipiteitä voitte esittää koko kaavaprosessin
ajan. Yhteystiedot ovat asiakirjan lopussa. Kirjallisesti jätettyjen mielipiteiden yhteydessä pyydämme aina mainitsemaan asemakaavatunnuksen 29/2015 tai työnimen Freya. Huomioittehan,
että esitetyt mielipiteet ovat julkisia.
Alueen suunnittelussa osallisia ovat:




Suunnittelualueen ja sen lähiympäristön maanomistajat ja maanvuokralaiset, käyttäjät,
asukkaat ja yritykset.
Kansalaisjärjestöt: Turkuseura ry, Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry
Viranomaiset ja kaupungin hallintokunnat: Nuorisovaltuusto, Vammaisneuvosto, Turku
Energia Sähköverkot Oy, Turku Energia Lämpö Oy, Telia Finland Oyj, Vapaa-aikatoimialan
Museopalvelut (Turun Museokeskus), Turun Vesihuolto Oy, Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos / riskienhallinnan palvelualue, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / ympäristö ja luonnonvarat sekä kaupunkiympäristötoimialan asiantuntijat

1. Aloitusvaihe





Kaavatyö käynnistyy, kun kaupunkiympäristölautakunta on hyväksynyt asemakaavan tavoitteet ja merkinnyt osallistumis- ja arviointisuunnitelman tiedoksi.
Vireille tulosta on tiedotettu 2018 kaavoituskatsauksessa.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetetään osallisille.
Kaavahankkeeseen vaikuttavia tietoja ja lähtökohtia on tärkeä saada osallisilta heti hankkeen alkuvaiheessa. Näitä mielipiteitä toivotaan esitettävän 15.1.2019 mennessä.

2. Luonnosvaihe


Valmistellaan kaavaluonnos kaupunkiympäristölautakunnan hyväksyttäväksi.

3. Ehdotusvaihe





Hyväksytyn luonnoksen perusteella valmistellaan kaavaehdotus, josta pyydetään viranomaislausunnot.
Kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi. Nähtävilläoloaikana kaavaehdotuksesta voi tehdä muistutuksen. Kaupunki laatii perustellut vastineet annettuihin
muistutuksiin. Nähtävillä olosta julkaistaan kuulutus. Kaavaehdotus on nähtävillä Kaupunkiympäristötoimialan asiakaspalvelussa ja internetin kaavahaussa (ks. yhteystiedot asiakirjan lopussa). Tavoitteellinen nähtävilläoloaika on vuosi 2020.
Kaavaehdotus valmistellaan kaupunkiympäristölautakunnan hyväksyttäväksi.

4. Hyväksyminen



Kaupunginvaltuusto päättää asemakaavan hyväksymisestä. Tavoitteena on, että asemakaavanmuutos on valtuuston hyväksymiskäsittelyssä vuoden 2021 aikana.
Päätöksestä lähetetään kirje viranomaisille ja niille muistutuksen tekijöille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.
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Kaupunginvaltuuston päätöksestä on mahdollisuus hakea muutosta 30 päivän kuluessa Turun hallinto-oikeuteen.
Kaavan voimaantulosta ilmoitetaan kuulutuksella.

Mistä saa tietoa ja yhteystiedot
Parhaiten tiedonkulku toimii kaavan valmistelijan kautta. Jos haluatte tulla tapaamaan valmistelijaa,
niin olettehan ystävällinen ja varaatte tapaamisajan suoraan valmistelijalta. Tätä osallistumis- ja
arviointisuunnitelmaa päivitetään tarvittaessa. Viimeisin versio on saatavissa valmistelijalta tai internetistä kaavahaun kautta.
Kaavan valmistelija
Kaupunkiympäristötoimiala / Kaavoitus
kaavoitusarkkitehti Satu Tiainen
puhelin 040-168 4810
etunimi.sukunimi@turku.fi
Kuulutukset
Kaavahankkeen julkisesta nähtävillä olosta ja kaavan voimaantulosta tiedotetaan kuulutuksella
kaupungin ilmoitustaululla (Puolalankatu 5), Turun Sanomissa, Åbo Underrättelserissä ja internetissä osoitteessa www.turku.fi/kuulutukset. Myös kaavahankkeen vireille tulosta tiedotetaan
kuulutuksella, mikäli tätä ei ole tehty kaavoituskatsauksen avulla.
Kaavahaku
Hankkeen etenemistä voi seurata internetistä osoitteessa www.turku.fi/kaavahaku työnimellä
Freya. Lisäksi kohteen sivulta on linkki kaupunkiympäristölautakunnan sekä kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston pöytäkirjoihin.
Käyntiosoite ja asiakaspalvelu
Kaupunkiympäristötoimiala
Puolalankatu 5, 2. krs
Aukioloajat ma-pe: 9.00–15.00
puhelin: (02) 2624 300
sähköposti: kaupunkisuunnittelu@turku.fi
Postiosoite
Kaupunkiympäristötoimiala
Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus
Kaavoitus
Puolalankatu 5
PL 355, 20101 Turku
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MIELIPIDE KAAVAN VALMISTELUSTA
ASEMAKAAVANMUUTOS VII KAUPUNGINOSAAN

Kaavan työnimi: Freya
Osoite: Humalistonkatu 3b, Kristiinankatu 10a, Yliopistonkatu 24 ja 26

Mielipidelomake pyydetään lähettämään 15.1.2019 mennessä osoitteeseen: Kaupunkiympäristötoimiala, kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus, kaavoitus, Puolalankatu 5, PL 355, 20101 Turku
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aika ja paikka

_________________________________________________________

nimi ja osoite
(tekstaten)

_________________________________________________________

