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Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta on hyväksynyt ”Ruukinrinteen-
kulman” asemakaavamuutoksen. Asemakaavamuutos koskee Nummen 11. 
kaupunginosan korttelin 44 tonttia 13.

Valitukset 

Nummenmäen Pientalot ry:n valitus 

Lautakunnan päätös on kumottava ja kaavamuutoksen kohteena oleva tontti 
asetettava toimenpidekieltoon. Hallinto-oikeuden on toimitettava kaavamuu-
toksen kohteena olevalla tontilla katselmus kokonaiskäsityksen saamiseksi ra-
kennuspaikasta ja sen ympäristöstä sekä suunnitellun uudisrakentamisen sopi-
misesta alueen rakennettuun ympäristöön. Kaavamuutoksen hakija on velvoi-
tettava korvaamaan yhdistyksen oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti laillisine 
korkoineen.

Kaavan valmistelussa on tapahtunut menettelyvirheitä, kun yhdistykselle kaa-
va-asiakirjoissa mainittuna osallisena ei ole riittävän ajoissa annettu mahdolli-
suutta lausua mielipidettään osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja kun yh-
distykselle ei ole ilmoitettu lautakunnan toimittamasta katselmuksesta, vaikka 
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siitä oli kuitenkin ilmoitettu osallisena olevalle kiinteistön omistajalle. Yhden-
vertaisuus ei ole näin ollen toteutunut.

Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnalla ei ole ollut toimivaltaa hyväk-
syä asemakaavamuutosta. Kaavamuutos poikkeaa oleellisesti oikeusvaikuttei-
sesta yleiskaavasta ja on vastoin yleiskaavan alueen suojelua koskevia erityis-
määräyksiä. Kaavamuutoksella tontin rakennusoikeutta on nostettu 2,5-kertai-
seksi ja tonttitehokkuus poikkeaa merkittävästi yleiskaavasta, voimassa ole-
vasta asemakaavasta ja alueen muiden tonttien tehokkuuksista. Kaavan vaiku-
tus on siten merkittävä. Asemakaavamuutoksen myötä myös alueen ilme Ruu-
kinrinteen puolelta katsottuna muuttuu aivan toisenlaiseksi. Tätä vaikutusta ei 
voida pitää vähäisenä.

Asemakaavamuutoksen selostuksessa on virheellisesti todettu, että kaava-
alueen pinta-ala olisi 0,981 hehtaaria, vaikka todellisuudessa alueen koko on 
vain 0,0981 hehtaaria. Kaavaselostuksesta on siten syntynyt lukijalle ja pää-
töksentekijälle virheellinen kuva kaava-alueen koosta ja siten myös rakennuk-
sen mahtumisesta tontille. Lisäksi kaavaselostuksessa esitetyt kaavoittajan ar-
viot Vanhan Hämeentien liikenteestä ja sen aiheuttamasta melusta ja pakokaa-
su- ja hiukkaspäästöistä ovat virheellisiä.

Asemakaavan muutos on ristiriidassa Turun yleiskaava 2020:n tavoitteiden 
kanssa. Suunnittelualue kuuluu Turun yleiskaava 2020:ssä osoitetulle pientalo-
valtaiselle asuntoalueelle (AP). Kortteli, jolla kaavamuutoksen kohteena oleva 
tontti sijaitsee, lukeutuu Nummen kaupunginosan kortteleihin, jotka on yleis-
kaavan rakennussuojelukohteet -liitteen suojelukohde- ja suojelualueluettelos-
sa merkitty sektoriin 05 ”Koroinen” säilytettävänä kohteena. Alueella olevat 
vanhat rakennukset tulee tämän mukaan ensisijaisesti säilyttää ja toiseksi 
alueen ominaispiirteet tulee ottaa uudisrakentamisessa huomioon. Kaavamuu-
toksessa ei ole otettu myöskään huomioon ympäristö- ja kaavoitusviraston 
yleiskaavatoimiston 15.5.2012 päivättyä suunnitelmaa, jonka mukaan Num-
menpakan perusparannusalue kuuluu Yleiskaava 2020:n kaupunkikuvallisesti 
arvokkaisiin ympäristökokonaisuuksiin perusparannusaluetta laajempana ja on 
suojeltu osittain asemakaavamuutoksilla (sr ja /s).

Yhtä tonttia koskevalle postimerkkikaavalle ei ole perusteita. Asemakaava-
muutoksen mahdollistama uudisrakentaminen poikkeaisi huomattavasti alueel-
la voimassa olevan asemakaavan määräyksistä. Kaavamuutoksessa ei ole otet-
tu huomioon myöskään sitä, mitä rakennusjärjestyksessä sanotaan rakennuk-
sen sijoituksesta, muodosta, koosta, ulkomateriaaleista, värityksestä ja julkisi-
vun jäsentelystä. Kaavamuutoksen mahdollistaman rakennuksen harjan suun-
takin poikkeaa vallitsevasta Vanhan Hämeentien eteläpuolella olevien talojen 
harjan suunnasta. Myöskään Museokeskus ei ole lausunnossaan puoltanut kaa-
vamuutosehdotusta, koska yhden tontin asemakaavassa ei ole otettu huomioon 
Nummenpakan ja Vanhan Hämeentien alueen kulttuurihistoriallista merkitystä 
kokonaisuutena. Kaavoitusyksikkö on vastineessaan esittänyt, että uudisraken-
nus sijaitsee Nummenpakan reuna-alueella, mitä on pidettävä kyseenalaisena 
määritelmänä. Myöskin kaavaratkaisulle esitetyt perustelut uudisrakennuksen 
yhteensopivuudesta naapurikiinteistöllä olevan rakennuksen kanssa tai Vanhan 
Hämeentien alkupään varrella olevien mittakaavaltaan suurempien rakennus-
ten linjan täydentämisestä ovat perusteettomia. Lisäksi tontin kokoon ja kaava-
muutoksella tontille sallittuun rakentamiseen nähden tontille ei ole mahdollista 
sijoittaa kaavamääräyksissä edellytettyjä autopaikkoja.
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Haikaraisen ym. valitus

Lautakunnan päätös on kumottava. Asemakaavamuutos on käsiteltävä valtuus-
tossa vaikutuksiltaan merkittävänä. Tontille tulee asettaa toimenpidekielto sii-
hen asti kunnes asemakaavamuutos on käsitelty valtuustossa. Hallinto-oikeu-
den on toimitettava alueella katselmus, johon on kutsuttava myös Museokes-
kuksen asiantuntija.

Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnalla ei ole ollut toimivaltaa käsi-
tellä asemakaavamuutosta, koska kaavamuutos ei ole vaikutukseltaan vähäi-
nen. Kaavamuutoksella on lisätty muutoksen kohteena olevan tontin rakennus-
oikeutta 2,5-kertaiseksi voimassa olevaan kaavaan ja alueen muiden tonttien 
rakennusoikeuksiin nähden. Kaavamuutos mahdollistaisi nykyisen puolitoista-
kerroksisen rakennuksen sijaan nelikerroksisen rakennuksen. Rakennuksen 
sallittua korkeutta on siten kasvatettu ympäristöön laajemmin vaikuttavalla ta-
valla.

Kaavamuutoksen valmistelu on ollut harhaanjohtavaa. Lautakunnan kokouk-
sen pöytäkirjassa ja asemakaavamuutoksen kaavaselostuksessa on virheellises-
ti ilmoitettu kaava-alueen pinta-alaksi 0,981 hehtaaria, kun se todellisuudessa 
on 0,0981 hehtaaria. Oikea lukema löytyy ainoastaan kaavan tilastolomakkees-
ta. Lisäksi on selvää, ettei tontille voi mahtua riittävää määrää autopaikkoja. 
Edellä mainitut seikat johtavat lukijaa harhaan ja edesauttavat kooltaan suh-
teettoman suuren rakennusoikeuden myöntämistä. Asemakaavan selostukseen 
on lisäksi tehty jälkikäteen lisäyksiä.

Kyseisenlainen postimerkkikaava ei mahdollista kaavamuutoksen kokonais-
vaikutusten arvioimista, minkä vuoksi kaava on lainvastainen. Yhden tontin 
rakentamistehokkuuden nostamisen vaikutuksia ei ole selvitetty riittävän laaja-
alaisesti eikä sille ole maankäytöllisiä perusteita. Rakennusoikeutta on lisätty 
niin merkittävästi, että sen vaikutukset lähialueen muuhun maankäyttöön ja 
maanomistajien tasapuoliseen kohteluun olisi tullut selvittää tarkemmin. Lähi-
ympäristössä Vanhan Hämeentien varressa olevista tonteista suuri osa on suun-
nilleen samankokoisia kuin kaavamuutoksen kohteena oleva tontti ja ne on 
myös määritelty asuin-, liike- ja toimistorakennusten alueiksi (AL) ja niitä kos-
kevat samat yleiskaavan ja suojelukohteen määritelmät. Selvitysten perusteella 
ei ole mahdollista arvioida, täyttääkö asemakaava maankäyttö- ja rakennuslais-
sa säädetyt sisältövaatimukset ja vaatimuksen maanomistajien yhdenvertaises-
ta kohtelusta. Sitä, millainen yhteisvaikutus kaavamuutoksella ja lähialueen 
muiden tonttien vastaavilla rakennusoikeuden lisäyksillä olisi asuinalueen 
viihtyisyyteen ja turvallisuuteen, ei ole myöskään selvitetty. 

Asemakaavamuutos on ristiriidassa Turun yleiskaava 2020:n aluevarauksen ja 
kohdetta ”Koroinen” koskevien suojelumääräysten kanssa. Museokeskuskaan 
ei ole puoltanut kaavaehdotusta, koska yhden tontin asemakaavassa ei ole otet-
tu huomioon alueen kulttuurihistoriallista merkitystä kokonaisuutena.

Naapurissa oleva 1950-luvulla rakennettu kerrostalo, joka on kaikkia muita 
Vanhan Hämeenkadun pien- ja kerrostaloja korkeampi ja poikkeaa kadun var-
ren vanhemmasta ja tyypillisestä asuin- ja liikerakentamisesta, ei voi olla pe-
ruste kaavamuutoksen sallimalle rakentamiselle. Kaavamuutoksessa on verrat-
tu kohdetta ainoastaan Vanhan Hämeentien alkupäässä sijaitseviin kerrostaloi-
hin ja Ruukinrinteen nykyinen yhtenäinen ilme on jätetty kokonaan huomioi-
matta. Kaavamuutoksen kohteena oleva tontti sijaitsee kadulla, jossa kaikki ta-
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lot ovat 1,5–2 -kerroksisia puutaloja ja muodostavat kauniin, historiallisen ja 
harmonisen kokonaisuuden. Kaavamuutos mahdollistaisi rakentamisen, joka ei 
vastaisi kooltaan tai sijoittelultaan muita Vanhan Hämeentien alkupään varrella 
olevia kerrostaloja. Tontin rakennusala on kaavamuutoksessa sijoitettu Ruu-
kinrinteen suuntaisesti, mikä on ristiriidassa lähialueen muiden rakennusten si-
joittelun kanssa. Kaavamuutos mahdollistaa myös kaikista muista alueen ra-
kennuksista poikkeavan rakennuskorkeuden. Kaavassa ei ole esitetty riittäviä 
vaatimuksia tai rajoitteita muodon, koon, mittasuhteiden, julkisivumateriaa-
lien, harjansuunnan, katemateriaalin tai muun sellaisen suhteen, jotta kaava-
muutoksellekin asetettu tavoite ympäristön mittakaavaan ja kaupunkikuvaan 
soveltuvasta rakennuksesta täyttyisi. 

Holopaisen ym. valitus 

Lautakunnan päätös on kumottava ja asia palautettava uudelleen valmistelta-
vaksi. Hallinto-oikeuden on toimitettava alueella katselmus ja selvitettävä Mu-
seokeskuksen näkemys asemakaavamuutokseen.

Asemakaavan muutoksen valmistelussa ei ole selvitetty kaavan vaikutuksia ja 
sitä kautta kaavamuutoksen asianosaisia. Osoitteessa Ruukinrinne 4 sijaitsevan 
kiinteistön omistajille ei ole missään vaiheessa tiedotettu kaavan vireilläolosta, 
vaikka rajanaapurit on yksiselitteisesti määritelty asianosaisiksi kaavamuutok-
sissa. Myös lautakunnan toimittamasta katselmuksesta olisi tullut ilmoittaa 
muillekin kuin kaavamuutoksen kohteena olevan tontin omistajalle. Menette-
lyn yhdenvertaisuus ei ole toteutunut, kun vain yhdelle taholle on annettu mah-
dollisuus osallistua katselmukseen. 

Lautakunta ei ole ollut asiassa toimivaltainen. Asemakaavamuutos olisi tullut 
käsitellä vaikutukseltaan merkittävänä ja osoittaa näin ollen kaupunginvaltuus-
ton päätettäväksi. Kaavamuutos poikkeaa oikeusvaikutteisesta yleiskaavasta ja 
on vastoin yleiskaavan alueen suojelua koskevia erityismääräyksiä. Kaava-
muutoksella tontin rakennusoikeus on nostettu 2,5-kertaiseksi. Tontin rakenta-
mistehokkuus poikkeaa merkittävästi alueen muiden tonttien tehokkuuksista. 
Myös rakennuksen sallittu korkeus kasvaa merkittävästi. Kaavamuutokselle 
esitetyt perusteet ovat lisäksi virheellisiä ja harhaanjohtavia. Lautakunnan kat-
selmuksella on ollut läsnä vain seitsemän lautakunnan jäsentä, joten jäsenet, 
jotka eivät osallistuneet katselmukselle, eivät ole saaneet riittäviä tietoja pää-
tökseen vaikuttavista seikoista. Lautakunta on näin olen tehnyt ratkaisunsa vir-
heellisin ja puutteellisin tiedoin. 

Yhden tontin kaavoituksessa ei ole tutkittu kaavamuutoksen vaikutuksia riittä-
vän laajalti. Tämänkaltainen postimerkkikaavoitus ei mahdollista kokonaisvai-
kutusten tutkimista. Nyt hyväksytty asemakaavan muutos on vastoin oikeus-
vaikutteista yleiskaavaa ja sen suojelumääräyksiä, jotka koskevat Nummen 
kaupunginosan kortteleita. Naapuritontin alueen muusta rakennuskannasta 
poikkeavaan rakennukseen vertaaminen ei voi olla peruste poiketa yleiskaa-
vasta. Asemakaavan muutoksen mahdollistama rakennus poikkeaa sijoittelunsa 
ja korkeutensa osalta Vanhan Hämeentien varren olemassa olevien rakennusten 
linjauksesta. Toisaalta perusteluina on yksinomaan käytetty Vanhan Hämeen-
tien rakennuksia, vaikka kaavamuutoksen kohteena olevan tontin rakennus-
massa on sijoitettu Ruukinrinteen suuntaisesti. Ruukinrinne on idyllinen hiek-
kapäällysteinen katu, jonka varrella on 1900-luvun alkupuolen puutaloja. Ra-
kennus muuttaisi Ruukinrinteen ilmeen täysin. Kaikki Vanhan Hämeentien 
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varrella olevat rakennukset on sijoitettu tien suuntaisesti, jolloin ne muodosta-
vat oman kokonaisuutensa ja näin poikkikaduille muodostuu oma vanhojen 
pientalojen idylli ominaispiirteineen. Juuri tätä myös yleiskaavan erityismää-
räykset pyrkivät suojelemaan.

Asian käsittely ja selvittäminen

Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta on antanut lausunnon. 

Nummenmäen Pientalot ry, Haikarainen ym. ja Holopainen ym. ovat antaneet 
vastaselitykset.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Hallinto-oikeus ei tutki Nummenmäen Pientalot ry:n ja Haikaraisen ym. vaati-
muksia tontin määräämisestä rakennuskieltoon.

Hallinto-oikeus hylkää vaatimukset katselmuksen toimittamisesta ja Haikarai-
sen ym. ja Holopaisen ym. vaatimukset Museokeskuksen kuulemisesta.

Hallinto-oikeus kumoaa lautakunnan päätöksen.

Hallinto-oikeus hylkää Nummenmäen Pientalot ry:n vaatimuksen kaavamuu-
toksen hakijan velvoittamisesta maksamaan yhdistyksen oikeudenkäyntikulut.

Ratkaisun perustelut

Rakennuskielto 
Tuomioistuinlain 4 luvun 1 §:n mukaan hallinto-oikeus käsittelee ja ratkaisee 
ne hallinto-oikeudelliset valitukset, hallintoriita-asiat ja muut asiat, jotka sää-
detään kuuluviksi sen toimivaltaan hallintolainkäyttölaissa tai muussa laissa.

Maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 1 momentin mukaan alueelle, jolle asema-
kaavan laatiminen tai muuttaminen on vireillä, kunta voi määrätä rakennus-
kiellon. Rakennuskieltoalueella maisemaa muuttavat toimenpiteet ovat luvan-
varaisia siten kuin lain 128 §:ssä säädetään (toimenpiderajoitus). 

Hallinto-oikeuden toimivaltaan ei kuulu rakennuskiellon määrääminen.

Katselmusvaatimus sekä museokeskuksen kuulemista koskeva vaatimus

Hallintolainkäyttölain 33 §:n mukaan valitusviranomaisen on huolehdittava 
siitä, että asia tulee selvitetyksi. Valitusviranomaisen on hankittava viran puo-
lesta selvitystä siinä laajuudessa kuin käsittelyn tasapuolisuus, oikeudenmukai-
suus ja asian laatu sitä vaativat. Saman lain 36 §:n 2 momentin mukaan selvi-
tyksen hankkimiseksi voidaan pyytää lausunto myös muulta kuin päätöksen 
tehneeltä viranomaiselta.

Hallintolainkäyttölain 41 §:n mukaan valitusviranomainen voi asian selvittä-
miseksi toimittaa muun muassa paikan taikka muun kohteen katselmuksen.
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Ruukinrinteenkulman asemakaavan muutosta laadittaessa Turun museokeskus 
on antanut lausunnon kaavaehdotuksesta. Tämä kaava-asiakirjoihin sisältyvä 
lausunto on hallinto-oikeuden käytettävissä. Museokeskuksen erillinen kuule-
minen ei ole asian selvittämiseksi tarpeen.

Asian ratkaisemiseksi tarvittavat tosiseikat ilmenevät kaavakartasta, kaavase-
lostuksesta ja muista asiakirjoista. Katselmuksen toimittaminen ei siten ole 
asian selvittämiseksi tarpeen kun myös otetaan huomioon asian lopputulos ja 
sille jäljempänä esitetyt perustelut.

Lautakunnan toimivalta

Maankäyttö- ja rakennuslain 52 §:n (132/1999) mukaan asemakaavan hyväk-
syy kunnanvaltuusto. Valtuuston päätösvaltaa voidaan muiden kuin vaikutuk-
seltaan merkittävien kaavojen osalta johtosäännössä siirtää kunnanhallitukselle 
tai lautakunnalle. 

Hallituksen esityksessä rakennuslainsäädännön uudistamiseksi (HE 101/1998 
vp) on kyseisen lainkohdan perusteluissa todettu, että säännös jättää delegoin-
nin sekä asiallisesti että päätöksentekijän osalta varsin pitkälti kunnallisen pää-
tösvallan varaan. Vaikutukseltaan merkittävät kaavat, joiden osalta päätösval-
taa ei voitaisi siirtää valtuustolta, saattavat olla laaja-alaisia tai niillä voi muu-
toin olla merkittäviä ympäristöllisiä, taloudellisia, sosiaalisia, liikenteellisiä, 
yhdyskuntarakennetta koskevia tai muita vaikutuksia.

Päätöksentekohetkellä voimassa olleen Turun kaupungin ympäristötoimialan 
johtosäännön 2 §:n mukaan kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan rat-
kaisuvaltaan kuuluu muun ohella päättää muiden kuin vaikutukseltaan merkit-
tävien asemakaavojen hyväksymisestä.

Asemakaavamuutoksen vaikutusten merkittävyyttä arvioitaessa yhtenä lähtö-
kohtana on voimassa olevassa asemakaavassa alueelle osoitettu maankäyttö. 
Kysymyksessä oleva asemakaavan muutos koskee vain yhtä pinta-alaltaan 
pientä tonttia. Alueen käyttötarkoitusta ei muuteta. Vaikka kaavamuutoksessa 
osoitetulla rakennusoikeuden lisäyksellä on vaikutuksia myös pinta-alaltaan 
vähäisen kaava-alueen ulkopuolelle, eivät vaikutukset ole kunnallisen päätös-
vallan delegointia koskevassa säännöksessä tarkoitetuin tavoin merkittäviä. 
Lautakunta ei ole ylittänyt toimivaltaansa hyväksyessään asemakaavan muu-
toksen. 

Asemakaavan muutoksen muu laillisuuden arviointi

Sovellettavat säännökset
Maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n (204/2015) mukaan kaavan tulee perustua 
kaavan merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin 
tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavan vaikutuksia selvitettäessä otetaan huo-
mioon kaavan tehtävä ja tarkoitus. Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa mää-
rin selvitettävä suunnitelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen 
ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, 
kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, jol-
la kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia.
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Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 1 §:n mukaan kaavan vaikutuksia selvitet-
täessä otetaan huomioon aikaisemmin tehdyt selvitykset sekä muut selvitysten 
tarpeellisuuteen vaikuttavat seikat. Selvitysten on annettava riittävät tiedot, jot-
ta voidaan arvioida suunnitelman toteuttamisen merkittävät välittömät ja välil-
liset vaikutukset muun muassa ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön sekä 
kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön.

Maankäyttö- ja rakennuslain 42 §:n 1 momentin mukaan yleiskaava on ohjee-
na laadittaessa ja muutettaessa asemakaavaa. 

Maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n mukaan asemakaava on laadittava siten, 
että luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäris-
tölle, palvelujen alueelliselle saatavuudelle ja liikenteen järjestämiselle. Ra-
kennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä tulee vaalia eikä niihin liittyviä 
erityisiä arvoja saa hävittää. Asemakaavalla ei saa aiheuttaa kenenkään elin-
ympäristön laadun sellaista merkityksellistä heikkenemistä, joka ei ole perus-
teltua asemakaavan tarkoitus huomioon ottaen. Asemakaavalla ei myöskään 
saa asettaa maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle sellaista kohtuutonta 
rajoitusta tai aiheuttaa sellaista kohtuutonta haittaa, joka kaavalle asetettavia 
tavoitteita tai vaatimuksia syrjäyttämättä voidaan välttää.

Kaavamuutosalue lähiympäristöineen ja sen suunnittelutilanne
Asemakaavan muutosalue sijaitsee Nummen kaupunginosan korttelissa 44 
Vanhan Hämeentien ja Ruukinrinne-nimisen kadun kulmauksessa noin 2,5 ki-
lometrin etäisyydellä Kauppatorilta. Kaava-alueen pinta-ala on 0,0981 hehtaa-
ria.

Vuonna 2004 voimaan tulleessa oikeusvaikutteisessa Turun yleiskaava 
2020:ssa kaavamuutosalue on pientalovaltaista asuntoaluetta (AP). Alue vara-
taan pääasiassa pientalovaltaiselle asumiselle sekä ympäristöön soveltuvien 
työtilojen, virkistyksen, palvelujen sekä alueelle tarpeellisen yhdyskuntatekni-
sen huollon ja liikenteen käyttöön. 

Yleiskaavan kaavamääräyksen mukaan liitteessä 3.5. luetellut kaupunkikuval-
lisesti arvokkaat ympäristökokonaisuudet ja rakennussuojelukohteet ovat oh-
jeena laadittaessa tai muutettaessa asemakaavaa. Nummen kaupunginosan 
korttelit 43-49, 56-57 ja 67-68 (Nummenpakka) on yleiskaavan liitteen suoje-
lukohde- ja suojelualueluettelossa merkitty sektoriin 05 ”Koroinen” säilytettä-
vänä kohteena 05/08. Kysymyksessä on kaupunkikuvallisesti arvokas ympäris-
tökokonaisuus, jolla olevat vanhat rakennukset tulee ensisijaisesti säilyttää ja 
toiseksi alueen ominaispiirteet tulee ottaa uudisrakentamisessa huomioon. 
Kortteleiden vanhimmat rakennukset ovat 1800-luvun lopulta ja pääosa raken-
nuksista 1900-luvun ensimmäisiltä vuosikymmeniltä.

Nummen kaupunginosassa on voimassa useita 1900-luvun eri vuosikymmeni-
nä voimaan tulleita asemakaavoja. Nyt kysymyksessä olevalla kaavamuutos-
alueella on voimassa vuonna 1958 voimaan tullut asemakaava (kaavatunnus 
14/1958), jonka rakennuskortteliin 44 kaavamuutosalue sijoittuu. Kaavamuu-
tosalue muodostaa vuonna 2001 kiinteistörekisterin merkityn tonttijaon mukai-
sen tontin 011-44.-13. Asiakirjojen mukaan tontin rakennusoikeus on 
560 k-m2. Tonttia koskee asemakaavamääräys AL II, jolla on osoitettu raken-
nusala asuin- ja liikerakennusta tai asuinrakennusta varten. Kerrosluku on 
enintään II. Rakennuksen sijoitus on määrätty kadunpuoleiseen rakennusrajaan 
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ja rakennuksen suunnasta on kaavamääräys, jonka mukaan katonharjan tulee 
olla rakennusalan pitemmän sivun suuntainen. Julkisivun korkeus on enintään 
7 metriä ja katon kaltevuus 15 astetta tai 25 astetta. Rakennusalan ja Vanhan 
Hämeentien sekä Ruukinrinne-nimisen kadun väliin on osoitettu rakentamatta 
jätettävää istutettavaa tontinosaa.

Ajantasa-asemakaavan mukaan Vanhan Hämeentien, Ruukinrinteen, Ruukin-
kadun, Viinamäenkadun ja Savikadun rajaamat korttelit 43-45 kuuluvat saman 
voimassa olevan asemakaavan alueeseen. Asemakaavassa Vanhan Hämeentien 
varren tontit on osoitettu asuin- ja liikerakentamiseen (AL) ja kortteleiden 
muut tontit asuinrakentamiseen (AO). Edellä mainitun asemakaavan mukaisel-
la alueella Vanhan Hämeentien varren rakennuskanta on karttatarkastelun ja 
asiakirjoissa olevien kuvien perusteella sijoittunut Vanhan Hämeentien suun-
taisesti ja pääosin niin, että rakennukset ovat kiinni katualueessa. Myös kaava-
muutosalueella oleva rakennus on kiinni katurajassa. Vanhan Hämeentien var-
ren rakennuksista ainoastaan kaavamuutosalueen viereisellä tontilla 12 sijaitse-
va rakennus on rakennettu niin, että rakennuksen edessä on paikoitukseen käy-
tettävää piha-aluetta. 

Asemakaavan muutoksen tavoitteet ja kaavaa koskevat selvitykset sekä 
kaavamuutoksen sisältö
Kaavaselostuksen mukaan asemakaavan muutoksen tarkoituksena on tiivistää 
kaupunkirakennetta mahdollistamalla tontilla olevan huonokuntoisen raken-
nuksen korvaaminen nykyistä suuremmalla rakennuksella. Kaavamuutos-
alueella on 1920-luvulla rakennettu kaksikerroksinen asuin- ja liikerakennus 
sekä sen takana pihalla oleva talousrakennus. Päärakennuksen Vanhan Hä-
meentien puoleinen julkisivu on jäänyt huomattavasti kadun tasoa alemmas ja 
sen kulma ulottuu vanhan Hämeentien ja Ruukinrinteen katualueelle. Lähiym-
päristön rakennetusta ympäristöstä on todettu, että alueella on pääosin 1920-
luvulla rakennettuja kaksikerroksisia puutaloja. Viereisen tontin kolmikerrok-
sinen rakennus on 1950-luvun alusta.

Kaavamuutoksen tavoitteeksi on asetettu huonokuntoisen rakennuksen korvaa-
minen sellaisella rakennuksella, joka soveltuu ympäristön mittakaavaan ja kau-
punkikuvaan. Perusteluina valitulle kaavaratkaisulle on esitetty, että vajaakäy-
tössä oleva alue on tarkoituksenmukaista ottaa arvokkaampaan ja tehokkaam-
paan käyttöön. Tätä puoltavat hyvät liikenneyhteydet ja läheisyys muun muas-
sa eri oppilaitoksiin ja työpaikkoihin. Edelleen on todettu, että uusi rakennus 
muodostaa naapuritontilla 12 olevan rakennuksen kanssa yhteen sopivan parin, 
joka täydentää Vanhan Hämeentien alkupään varrella olevien mittakaavaltaan 
suurempien rakennusten linjaa.

Asemakaavan muutoksella korttelin 44 tontti 13 on osoitettu asuin- ja liikera-
kennusten korttelialueeksi (AL-1). Tontille on osoitettu rakennusoikeutta 
1 400 k-m2 suurimman sallitun kerrosluvun ollessa IV. Rakennusala on sijoitet-
tu Ruukinrinteen suuntaisesti ja kiinni Ruukinrinteen katualueeseen. AL-1 
-korttelialuetta koskevien kaavamääräysten mukaan rakennuksen ylin kerros 
saa olla enintään 80 % sen alapuolella olevan kerroksen alasta eikä sen yläpuo-
lelle saa rakentaa ullakkoa. Rakennuksen katujulkisivujen puolelle ei saa si-
joittaa ulokeparvekkeita ja rakennuksen kattomateriaalin tulee olla konesau-
mattu pelti. Korttelialueen rakennusten ympäristöön sopivuudesta tulee hank-
kia lausunto kaupunkikuvasta vastaavalta toimielimeltä. Korttelialueen reuna-
alueilla olevat puut tulee pyrkiä säilyttämään tai mikäli se ei ole mahdollista, 
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tulee ne korvata uusilla puuistutuksilla. Korttelialueen Vanhan Hämeenkadun, 
oikeastaan Vanhan Hämeentien, puoleiselle sivulle tulee rakentaa sen yleisil-
meeseen sopiva asuinpihaa liikennemelulta suojaava este. Rakennuslupavai-
heessa on esitettävä laskelmat siitä, että päiväajan melutaso pihalla ei ylitä 
55 dBA. Autopaikkoja korttelialueella on osoitettava 1 ap/100 k-m2. Polkupyö-
räpaikoista puolet tulee sijoittaa säältä suojattuun lukittavaan tilaan. Raken-
nuksen Vanhan Hämeentien puoleisen julkisivun enimmäiskorkeudeksi on 
osoitettu +10.0 metriä. Rakennusalan Vanhan Hämeentien puoleista sivua ja 
osin myös Ruukinrinteen ja tontin sisäosan puoleisia sivuja koskee merkintä, 
jonka mukaan rakennuksen ulkoseinien, ikkunoiden ja muiden rakenteiden ää-
neneristävyyden liikennemelua vastaan tulee olla vähintään 35 dBA:n suurui-
nen.

Tontille on rakennusalan ja Vanhan Hämeentien sekä osin rakennusalan ja vie-
reisen tontin väliin osoitettu istutettava alueen osa. Ajoneuvoliittymän likimää-
räinen sijainti on osoitettu Ruukinrinteen puolelta ja tontin tämä osa on osoitet-
tu pysäköimispaikaksi. Vanhan Hämeentien suuntaisen rajan kohdalta on kiel-
letty ajoneuvoliittymän järjestäminen.

Kaavaselostuksessa on ympäristönsuojelua ja ympäristöhäiriöitä koskevassa 
kohdassa viitattu vuonna 2012 laadittuun Turun ympäristömeluselvitykseen, 
jonka kaavaselostukseen liitetystä karttaotteesta käy ilmi, että suunnittelualue 
on osittain melualueella.

Kaavaselostukseen on liitetty kaavamuutosaloitteen tehneen kiinteistön omis-
tajan teettämät havainnekuvat tontille suunnitellusta rakennuksesta. Kaavase-
lostuksessa on kaavan vaikutuksista todettu, että uudisrakennuksen tuoma 
muutos nykyiseen kaupunkikuvaan on melko vähäinen ja että uudisrakennuk-
sen myötä Vanhan Hämeentien varren kaupunkikuvallinen ilme kohenee. Lii-
kenteellisistä vaikutuksista on todettu, että liikennemäärä lisääntyy vähintään 
tontille edellytetyn 14 autopaikan tuottaman liikenteen verran, mutta olennai-
sesti lähialueen liikennemäärät eivät tule kasvamaan. Vanhan Hämeentien ja 
Ruukinrinteen risteysalueen turvallisuus paranee, koska näkemäesteenä ollut 
rakennus puretaan. Ajoneuvoliittymän järjestäminen Ruukinrinteen puolelta 
parantaa jalankulun ja pyöräilyn turvallisuutta. 

Museokeskuksen lausunto kaavaehdotuksesta
Turun museokeskus on kaavamuutosehdotukseen antamassaan lausunnossa to-
dennut, ettei se puolla ehdotusta. Lausunnon mukaan yhden tontin asemakaa-
vassa ei ole otettu huomioon Nummenpakan ja Vanhan Hämeentien alueen 
kulttuurihistoriallista merkitystä kokonaisuutena. Asemakaavamuutosehdotus 
muuttaa omalta osaltaan merkittävästi Vanhan Hämeentien näkymää. Esitetty 
uudisrakennus on kooltaan liian suuri ja korkea. Edelleen Museokeskus on lau-
sunut, että vanha asuinrakennus olisi korvattavissa uudisrakentamisella, mutta 
uudisrakennuksen tulisi tyyliltään, kooltaan ja sijoittelultaan ottaa huomioon 
alueen ominaispiirteet. Lausunnon mukaan kaavaselostuksessa oleva hahmo-
telma tulevan uudisrakennuksen ulkoasusta on saanut muotokielensä viereisel-
lä tontilla 12 olevasta 1950-luvun rakennuksesta. Rakennus kuitenkin poikkeaa 
alueen varhemmasta ja alueen hyvin tyypillisestä asuin/liikerakentamisesta, 
jota tontilla nyt oleva mansardikattoinen rakennus edustaa. Vanhan Hämeen-
tien ominaispiirteisiin kuuluvat vanhat, kaksikerroksiset mansardikattoiset lii-
kerakennukset, joita siellä on useita ja ne muodostavat maisemallisen kokonai-
suuden.
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Oikeudellinen arviointi
Kaavamuutosalue muodostuu yhdestä vuonna 1958 voimaan tulleen asema-
kaavan mukaisesta tontista korttelissa 44. Voimassa olevan asemakaavan kort-
telialueille 43–45 sijoittuvat Vanhan Hämeentien varren tontit ja poikkikatujen 
asuintontit ovat osa yleiskaavan kaupunkikuvallisesti arvokasta ympäristöko-
konaisuutta. Asemakaavan muutoksella alueen yhden tontin rakennusoikeutta 
on kasvatettu 560 k-m2:stä 1 400 k-m2:in, mikä merkitsee tehokkuuden kasvat-
tamista 2,5-kertaiseksi tehokkuusluvun noustessa lukuun e=1.43. Sallittu ker-
rosluku on muusta rakennuskannasta poiketen kaksinkertaistettu neljään. Ase-
makaavan muutos merkitsisi sitä, että yhden tontin rakennustehokkuus poik-
keaisi selvästi asemakaava-alueen muista vastaavista tonteista. Lisäksi asema-
kaavan muutoksessa on tontin rakennusala sijoitettu alueen muusta rakennus-
kannasta poikkeavasti. Riittävän alhaisten melutasojen saavuttaminen piha-
alueella edellyttäisi meluestettä, joka myös osaltaan poikkeaisi Vanhan Hä-
meentien katukuvasta. 

Hyvin suppeaa aluetta eli vain yhtä tonttia koskevan asemakaavan muutoksen 
yhteydessä on sinänsä mahdollista osoittaa ympäröivään rakentamiseen näh-
den tehokkaampaa rakentamista, mikäli tämän tehokkaamman rakentamisen 
vaikutuksia on selvitetty riittävän laaja-alaisesti ja sille on maankäytölliset pe-
rusteet. Ruukinrinteenkulman asemakaavan muutosta varten laaditut selvityk-
set ovat koskeneet vain kaavamuutoksen salliman asuin- ja liikerakennuksen 
rakentamisen aiheuttamia vaikutuksia Vanhan Hämeentien kaupunkikuvaan. 
Asemakaavan muutoksessa ei ole arvioitu sitä, voidaanko alueen muille ton-
teille myöhemmin sallia maanomistajien yhdenvertainen kohtelu huomioon ot-
taen vastaava rakentamistehokkuus ja mikä merkitys sillä olisi rakennettuun 
ympäristöön ja yleiskaavassa määriteltyihin alueen suojeluarvoihin. Kaava-
muutoksen mukaisen rakentamisen osoittamisen mahdollisuudet ja vaikutukset 
olisi tullut kaavamuutosta laadittaessa arvioida laajempaa aluetta koskevilla 
selvityksillä.

Kaava-aineiston perusteella ei ole mahdollista arvioida, täyttääkö asemakaava 
maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitetut sisältövaatimukset tai perustuslain 
6 §:n vaatimuksen maanomistajien yhdenvertaisesta kohtelusta. Lautakunnan 
päätös on näin ollen kumottava selvitysten puutteellisuuden johdosta. Muista 
valitusperusteista ei ole näin ollen tarpeen enemmälti lausua.

Oikeudenkäyntikuluvaatimus

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen 
korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos 
erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä 
joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Kaavan muuttamista koskevan aloitteen tekijä ei ole säännöksessä tarkoitettu 
asianosainen asemakaavan muutosta koskevassa valitusasiassa. Häntä ei siten 
voida velvoittaa korvaamaan yhdistyksen oikeudenkäyntikuluja. 
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Sovelletut oikeusohjeet

Tuomioistuinlaki 4 luku 1 §
Hallintolainkäyttölaki 33 §, 36 § 2 mom, 41 § ja 74 § 1 mom
Maankäyttö- ja rakennuslaki 9 § (204/2015), 42 § 1 mom, 52 § (132/1999), 54 
§ ja 188 § 1 mom
Maankäyttö- ja rakennusasetus 1 §
Kuntalaki (365/1995) 90 §
Kuntalaki 147 §
Turun kaupunginvaltuuston 26.10.2015 hyväksymä ympäristötoimialan johto-
sääntö 2 §

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oi-
keuteen. Valituskirjelmä on toimitettava korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30
päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen antopäivästä lukien. 

Muilla kuin kunnalla ei maankäyttö- ja rakennuslain 191 §:n 4 momentin mu-
kaan kuitenkaan ole oikeutta hakea valittamalla muutosta hallinto-oikeuden
päätökseen siltä osin kuin kaavan hyväksymistä koskeva päätös on kumottu. 

Valitusosoitus on liitteenä (Julkipanon jälkeen).

Asian ratkaisijat

Heikki Toivanen
hallinto-oikeustuomari

Kari Hartzell
hallinto-oikeustuomari

Tiina Forsten
hallinto-oikeustuomari
asian esittelijä

Toimituskirjan oikeaksi todistaa

Jenna Lempinen
apulaiskirjaaja
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