
Turun Yleiskaava 2035 
 

Lähtökohdat ja tavoitteet 
Työpaja 

 
Ryhmä 1: Elinkeinoelämä ja vetovoimaiset työpaikka-alueet 

 
Pe 11.5.2012 klo 13.15-15.00 

Auditorion aula, os. Puutarhakatu 1 



Yleiskysymykset kaikille: 
  
1. Ovatko alustavat tavoitteet riittävät, mitä lisäisit, tarkentaisit tai   
    muuttaisit? 
 
Elinkeinoelämän vetovoimaisuus: Yleisiin tavoitteisiin Painotusta 
yritysten houkuttelevuuteen, millä tavalla? 
 
Korkeatasoinen koulutus 
 
Yrittäjälähtöisyyden painottaminen 
 
Suurempaa raamia tavoitteisiin -> Yrityksiä ulkomailta suomeen, 
investoinnit, sijoitukset 
 
Satamatoiminnnot ja logistiikka 

YK2035 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET - TYÖPAJA 



2. Ovatko rakennemallissa esitetyt väestönkasvutavoite (+32 400 
n.20%) ja työpaikkojen lisäys (+20 000 koko ydinkaupunkialue) 
realistisia Turun osalta? 
 
Väestönkasvu tulisi olla työperäistä 
Tavoite saa olla haastava, mutta ei saa olla täysin epärealistinen. 
Toimenpiteet tavoitteen mukaisiksi, nykytavalla tätä ei saavuteta 
 
Väestöpyramidin tervehdyttäminen 
 
 

 



3. Voiko yleiskaavasta tehdä joustavan, miten?  
 Reagointi muutoksiin ja trendeihin, talouskehitys, asumismieltymykset.  
 Miltä osin yleiskaavan tulee olla ohjaava, ”joustamaton”? 

 
Visio: Yleiskaava sähköiseksi, paikkatiedoksi, jatkuvasti päivittyvä. 
 
Ohjaavuutta kaivataan: 
Haittaa- aiheuttavat ja haitta-aiheuttamattomat toiminnot, 
Jätteenkäsittely Seveso-laitokset 
 
Viherkaavan tulee olla ohjaava, muuten yleiskaavassa tulisi olla joustoa 
 
Liikenne ja pääväylät 



 
1. Markkinat, yhteiskunta, maankäytön muutospaineet 2035 
• Elinkeinojen rakennemuutos vähentää teollisia työpaikkoja ja luo tilaa palveluelinkeinojen ja korkean osaamisen 

työpaikkojen synnylle. Kasvavien elinkeinojen sijoittumislogiikka korostaa asiakasmarkkinoiden läheisyyttä ja 
korkeakoulujen innovaatioympäristöä. 

 
• Koulutuksen, tutkimuksen ja elinkeinoelämän yhteensovittaminen 
• Tekniikan vaatiman tilan tarve tulevaisuudessa   



2. Tulevaisuuden toimialat ja vaikutukset maankäytön suunnitteluun? 
• Millaiset toimialat edellyttävät maankäytöllisesti pitkäjänteistä suunnittelua ja mitkä toimialat voivat olla 

joustavampia maankäytön suhteen? 
 

• Tulisi huomioida pienten ja keskisuurten yritysten tilavaraukset 
 
• Jätteenkäsittely ja kierrätys 
ongelma, yritys haluaa lähelle aiheuttajaa ja aiheuttaja yrityksen 
mahdollisimman kauas. 

 
• Logistiikka 



Elinkeinojen rakennemuutos vähentää teollisia työpaikkoja ja luo tilaa palveluelinkeinojen ja korkean osaamisen 
työpaikkojen synnylle. Kasvavien elinkeinojen sijoittumislogiikka korostaa asiakasmarkkinoiden läheisyyttä ja 
korkeakoulujen innovaatioympäristöä. 

3. Miten uusien yritysten toimintaympäristöjä pitäisi kehittää, jotta 
Turku ja seutu olisivat houkutteleva paikka yrityksille? 
• Uudet työpaikat, profilointi, sekoittuneet/kulttuurityöpaikat.  
• Työntekijöiden saatavuus, asuminen. 
• Logistiikka, saavutettavuus 

 

päätöksenteon tulisi reagoida tarpeisiin nopeasti 
Vetovoimaiset asuinalueet 
Ilmapiiri myönteiseksi 
Yritysten tarpeet erilaisia, varautuminen 
  
Koulutuksen vastaavuus alueella toimiviin toimialoihin. 
Markkinointi, kaupungin brändäys vahvuus sisällön kautta 

 



4. Toimitilojen sijoittelu keskusta/muut alueet? 
• Millaiset tavoitteet uusien kauppakeskuksien sijoittumisen ja olemassa olevien kehittämisen suhteen? 
• Millaiset tavoitteet tulisi kehittää volyymiltään merkittävän erikoiskaupan ja päivittäistavarakaupan 

paikoille? 
• Miten otetaan huomioon  asumisen, työpaikkojen, palvelujen ja virkistysalueiden sijoittuminen suhteessa 

toisiinsa, erityisesti toimivuuden ja taloudellisuuden kannalta?  
 

• Kauppakeskukset, tilaa vievä kauppa, työpaikka-alueet 
joukkoliikenneakselien varsille 

• Keskusta vahvaksi, keskustan ulkopuolelle sijoitettavien  
kauppakeskusten sijoittaminen vähäisemmäksi 



Turun Yleiskaava 2035 
 

Lähtökohdat ja tavoitteet 
Työpaja 

 
Ryhmä 2 A: Asuminen, lähipalvelut ja ympäristön laatu / keskusta 

 
Pe 11.5.2012 klo 13.15–15.00 

Tuuminki, os. Puutarhakatu 1, 1.kerros 



Yleiskysymykset kaikille: 
  
1. Ovatko alustavat tavoitteet riittävät, mitä lisäisit, tarkentaisit tai   
    muuttaisit? 
• Ensin työpaikat, sitten asukkaat  
• Yrityslähtöisyys (riittävä tonttitarjonta, työpaikkareservi) 
• Väestötavoite ei ensisijainen 
• Kestävä kaupunkirakenne ja liikkuminen: yritysten liikkumisen 

toimintaedellytykset (pystyttävä siirtymään joustavasti paikasta 
toiseen, ongelmana esim. Aurajoen ylittäminen) 

• Huomioitava, että liikenne ja autot tulevat muuttumaan paljon 2035 
mennessä 

• Painopisteen vähentäminen saarilta, rakentamisen painopiste 
pohjoisemmaksi (Maaria-Ilmarinen) 

• Saarten rakentamisen edellytykset kiinni liikennejärjestelyistä 
(Myllytunneli) 

• Liikkuminen: ei ainoastaan ympäristötavoitteita, myös 
kansanterveydellinen tavoite 
 

 
 
 

YK2035 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET - TYÖPAJA 



2. Ovatko rakennemallissa esitetyt väestönkasvutavoite (+32 400 
n.20%) ja työpaikkojen lisäys (+20 000 koko ydinkaupunkialue) 
realistisia Turun osalta? 
• Pystytäänkö toteuttamaan tavoite rakennemallin mukaan? 
• +32 400 liian optimistinen, oltava realistinen 
• Taloustilanne 
• Jos liian suuret tehokkuusluvut, tehdään ylitiivistä viihtyisyyden 

kustannuksella 
• Lähtökohtana ei joukkoliikenne, kunnallistekniikka yms. vaan 

asukkaiden viihtyvyys ja palvelut (asukas edellä) 
• Tekniikka, ei niinkään tiivis rakentaminen 
• Raitiotien varrella saatava asutusta, saatava käyttäjiä (käsi kädessä) 
• Tiivis ei välttämättä huono asukkaiden viihtyvyyden kannalta 
• Ei voida kaavoittaa olettaen pikaraitiotien tulevan 
 

 
 



3. Voiko yleiskaavasta tehdä joustavan, miten? Reagointi 
muutoksiin ja trendeihin, talouskehitys, asumismieltymykset. Miltä osin 
yleiskaavan tulee olla ohjaava, ”joustamaton”? 
• Yleiskaava yleispiirteinen eikä liian sitova, tarkennetaan OYK:lla 
• Aikaperspektiivi, tietty rakentamisjärjestys 
• yleiskaavalla toteutumismahdollisuus, maakuntakaava ei saisi sitoa 

muuttuvassa kuntarakenteessa 
• Varmistettava, että maakuntakaavan rakennemallin mukainen 

 
 



YK2035 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET - TYÖPAJA 

1. Miten vastataan yhteiskunnan muuttumiseen, erityisesti  
väestörakenteen muuttumiseen? ikääntyminen, monikulttuurisuus, 
asuntokuntien koko, segregoituminen, palvelut; maahanmuuttajien 
suuri osuus otettava huomioon ennakolta 
• Maahanmuuttajia ei tulisi sijoita samalle asuinalueelle 
• Rakentamisessa huomioitava, että saadaan asukkaita 

monipuolisesti (hintataso) 
• Asumisrakenne limittäin: ei jakaannu vuokra- ja 

omistusasuntoaueisiin 
• Eri sektoreiden yhteistyö tärkeää, jotta voidaan vastata tarpeisiin 
• Palveluilla tuettava kotona asumista, kestävä liikennesuunnittelu, 

tukipalvelut 
 
  



YK2035 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET - TYÖPAJA 

2. Nykyisten ja tulevien kortteleiden vetovoimaisuus esim. 
lähivirkistys, palvelut, turvallisuus 
• Turvallisuuden ja viihtyvyyden kannalta, että on reittejä, jotka 

yhdistävät virkistysalueet 
• Turvallisuus: valaistus, katupinnat, esteettömyys 
• Turvallisia ja hyvin suunniteltuja pihoja keskustaan 
• Pihakatuja (alhaisemmat nopeudet) ja läpiajettavavia katuja lisää 
• Lapsiperheiden kiinnostusta voidaan lisätä lähipalveluiden 

takaamisella, hintataso vaikuttaa myös 
   
  



YK2035 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET - TYÖPAJA 

  3. Uudistuotanto vastaamaan tutkittuja ja muuttuvia  
      asumispreferenssejä? millaista täydennysrakentamista? mihin? 
• Kaupunkikuvan eheyttäminen keskeinen kysymys, nykyään 

risainen 
• Rakentamisen helpottaminen yleisemmän tason määräyksillä 
• Rakennusten korottamisen tutkiminen mahdollisuutena 
• Antaako korkea rakentaminen mahdollisuuksia tilan säästämiseen 

ja viihtyisyyden lisäämiseen? 
• Uudenlaisten asumistapojen etsiminen  

 
  
  



YK2035 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET - TYÖPAJA 

 4. Mitä konkreettisia muutoksia ehdotatte yleiskaavaan 
asumisen, lähipalvelujen ja ympäristön laadun suhteen? 
• Asukasnäkökulma 
  



Turun Yleiskaava 2035 
 

Lähtökohdat ja tavoitteet 
Työpaja 

 
Ryhmä 2 B: Asuminen, lähipalvelut ja ympäristön laatu 

/ keskustan ulkopuoliset alueet 
 

Pe 11.5.2012 klo 13.15–15.00 
Engel, os. Puolalankatu 5. 4. kerros 



Yleiskysymykset kaikille: 
  
1. Ovatko alustavat tavoitteet riittävät, mitä lisäisit, tarkentaisit tai   
    muuttaisit? 
- Tavoitteet hyvät ja riittävät 
- Asukasmäärän lisääminen tällä määrällä johtaa saarten ja muiden uusien 
alueiden käyttöön ottoon > osittain ristiriitainen tavoite (keke, virkistys, luonto) 
- Tarjontaa tulee olla, jottei asukkaat pakene pois ydinkaupunkialueelta 
 
2. Ovatko rakennemallissa esitetyt väestönkasvutavoite (+32 400 n.20%) ja työpaikkojen 
lisäys (+20 000 koko ydinkaupunkialue) realistisia Turun osalta? 
- Tavoite ja varautuminen ovat eri asioita 
- Tavoite on suuri – keitä uudet tulijat voivat olla? Mistä luku tulee? 
- Jos tuo määrä on strategisesti tavoiteltava, tulee ottaa huomioon 
maahanmuutto ja sitä kautta huomioida käyttöön otettavat alueet uudelleen 
- Ei ehkä todennäköinen, mutta maksimikasvuun hyvä varautua, toisaalta johtaa 
herkästi yli-investointeihin (erityisesti infra) 
- Ohjelmoinnilla ja vaiheistuksella suuri merkitys 
- Maankäyttöä on ajateltava myös 2035 jälkeen joten suuri tavoite perusteltu 
- Saarten muuttuva mitoitus tulisi tuoda paremmin esiin 
 
 

YK2035 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET - TYÖPAJA 



YK2035 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET - TYÖPAJA 

3. Voiko yleiskaavasta tehdä joustavan, miten?  
    Reagointi muutoksiin ja trendeihin, talouskehitys, asumismieltymykset.  
    Miltä osin yleiskaavan tulee olla ohjaava, ”joustamaton”? 
 
- Niiltä osin kuin juridisesti mahdollista, mahdollisimman joustava 
- Rajojen merkitys: kaava mahdollistava – ei rajoittava 
- Jousto voidaan huomioida myös piirtotekniikalla (”isolla kynällä”) 
- Suunnittelumääräykset tulisi olla joustavia 
- Reservialueet ovat joustovara, aluemerkintään liittyvää suunnittelua 
kehitettävä 

 
- Mahdollistaa myös uudelleentulkinnat (”tilannejärjen käyttö”) 
- Muiden kuin yhteiskunnallisten toimijoiden huomioon ottaminen 
osana maankäyttökokonaisuutta (esim. infrarakentaminen, 
vesisosuuskunnat, energiaratkaisut) 
- Mahdollistaminen on kilpailuvaltti > kilpailu asukkaista 



YK2035 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET - TYÖPAJA 
1. Miten vastataan yhteiskunnan muuttumiseen, erityisesti  
    väestörakenteen muuttumiseen? 
 
 - Alueellinen eriarvoistuminen selvä ilmiö; haasteellinen, mutta käsitettävissä: 
mekanismit tunnetaan 
- Tulevaisuudessa politiikan keskiössä tulee olla segregaation ehkäiseminen, 
sosiaalinen monimuotoisuus ja tasapaino 
- Vuokra-asuntoja myös hyville paikoille 
- Kaavoituksessa tulisi olla enemmän moniammatillista osaamista käytössä, 

monialaisuus ei toteudu yksin kuulemiskäytännöllä (erityisesti sosiaalinen 
osaaminen), vuorovaikutusta voi kuitenkin aina kehittää 

- Miten sosiaalinen hyvinvointi voidaan ottaa huomioon yleiskaavassa? 
- Kaavan viestinnällistä puolta tulisi kehittää 
- Palvelujen ja kulutuskäyttäytymisen ennakointi lähes mahdotonta, palvelujen 

mahdollistaminen siellä missä sitä mahdollisesti tulevaisuudessa tarvitaan 
- Asumisvaihtoehtojen lisääminen 
- Muuttoliikkeen mahdollistaminen ja perheen yksilölliset muuttuvat tarpeet 

(elinkaarijousto, samalla alueella eri vaihtoehtoja) 
- Tulevaisuuden lähipalvelut (kauppa): verkkokauppa, onlineshoppailu ja 

kuljetuspalvelut todennäköisesti lisääntymässä, tämän ja lähikaupan yhdistäminen 
- Miten paljon pientalo- ja perheasuntorakentamista tarvitaan tulevaisuudessa? 
- Pienessä (edullisessa) asunnossa asutaan pakosta, niitä tarvitaan pakosta, 

luonnollinen liike on pienestä suureen ja asumisväljyys kasvaa edelleen?  
- Perhekoon pieneneminen jatkuu, toisaalta voi olla alku uudelle yhteisöllisyydelle 

tiiviillä alueilla 
 



YK2035 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET - TYÖPAJA 

2. Nykyisten ja tulevien asuinalueiden vetovoimaisuus 
  
Vetovoimatekijöiden kirjo oltava suuri, vetovoima merkitsee eri asioita: lähipalvelut, 
viihtyisyys, liikenneturvallisuus ja sujuvuus… 
> Yleiskaavalla tarjottava monia vetovoimatekijöitä 
 
- Palveluja halutaan enemmän kuin on tarjolla, uusia palveluja syntyy (mm. 

hyvinvointi); näiden huomioon ottaminen tärkeää 
- Lähivirkistysalueiden määrä, turvallisuus ja kunto tärkeitä 
- Alueturvallisuuden edistäminen, miten kaavoituksessa huomioon? 
- Tonttijakoalueiden (ok-tontista kahdeksi) yleiskaavatasoinen tarkastelu tarpeen, 

alueellisten ominaispiirteiden määrittely ja säilyttäminen 
- Vetovoimaisuus perustuu viihtyisyyteen, tulee ottaa lähtökohdaksi täydentämiselle, 

mm. kasvillisuus, ympäristöriskit, turvallisuus, oheistoiminnot kuten paikoitus 
samoin otettava huomioon vaaralliset aineet, raskas liikenne, liikenteen sujuvuus 
ja turvallisuus 

- Edullinen hinta  vetovoimatekijä – vetovoimainen  alue kallis? 
 

 
   
  



YK2035 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET - TYÖPAJA 

  3. Uudistuotanto vastaamaan tutkittuja ja muuttuvia  
      asumispreferenssejä? 
  
 - Kysyntään on ollut vaikea vastata (merellisyys, maanläheisyys), tarjontaa paremmin 
naapurikunnissa 
- Urbaaneja pientaloalueita, tiivistä ok-asutusta lisää, esim. Hirvensalo 
- Merelliset kalliit asuinalueet? Ranta-asumista kaikille?  
 > Merinäköaloja kohtuuhintaan korkeilla taloilla lähellä rannikkoa 
- Rantaa tulee säilyttää myös kaikille avoimina: merellinen ei tarkoita rannalla 

asumista tai merinäköalaa, vaan vetten läheisyyttä ja mahdollisuutta käyttää 
rantaa 

- Ei varakkaille omia alueita > segregaatio; saarista ei saa rakentaa 
”kultahammasrannikkoa” 

- Jokaiselle alueelle monenlaisia vaihtoehtoja 
- Ns. huonoille alueille parempaa laatua varmistaen huonon alueen osan 

kehittäminen 
- Lähiöiden täydennysrakentamisella väestöpohjan laajentaminen ja palvelujen 

parantaminen, luonnon säilyttäminen vs. tiivistäminen  



YK2035 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET - TYÖPAJA 

 4. Mitä konkreettisia muutoksia ehdotatte yleiskaavaan  
     asumisen, lähipalvelujen ja ympäristön laadun suhteen? 
  
 
- Yleiskaava tulee olla YLEISkaava, ohjaava ja mahdollisimman joustava 
- Yleiskaavassa voisi määritellä enemmän ja vähemmän sitovat 

aluevaraukset (esim. liikenne, palvelurakenne) 
- Joukkoliikenne ja täydennysrakentaminen kehitettävä yhtenä pakettina 
-  Ohjattava enemmän tarkemman suunnittelun laatua 



Turun Yleiskaava 2035 
 

Lähtökohdat ja tavoitteet 
Työpaja 

 
Ryhmä 3: Keskustojen vetovoimaisuus 

 
Pe 11.5.2012 klo 13.15–15.00 

Laisaari, os. Puolalankatu 5. 4. kerros 



Yleiskysymykset kaikille: 
 1. Ovatko alustavat tavoitteet riittävät, mitä lisäisit, tarkentaisit tai muuttaisit? 
- Palveluteema vahvemmin esille 
- 2. kohta : Vetovoimainen kaupunkiympäristö -> myönteinen väestönkehitys jne.  
- Kulttuuriympäristö vetovoimaisuuden perustaksi 
- Turun oman roolin löytäminen muusta seudusta, yleensäkin seudullisuus 

huomioon  
- Maakuntasuunnitelma ja muut strategiat huomioon Turun strategioiden lisäksi 

 
2. Ovatko rakennemallissa esitetyt väestönkasvutavoite (+32 400 n.20%) ja työpaikkojen 
lisäys (+20 000 koko ydinkaupunkialue) realistisia Turun osalta? 
• Väestönkasvu ei, trendit osoittaa muuta, mutta pidetään silti tavoitteena, 

vaiheistuksessa otettava koko seutu huomioon 
 
3. Voiko yleiskaavasta tehdä joustavan, miten?  
    Reagointi muutoksiin ja trendeihin, talouskehitys, asumismieltymykset.  
    Miltä osin yleiskaavan tulee olla ohjaava ”joustamaton”? 
• Yleiskaava on prosessi, ohjelmoidusti joustava, reagoidaan muutoksiin 
• Reservialueet, ei silti ylimitoitusta 
• Tarkempia alueita, väljempiä alueita 

YK2035 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET - TYÖPAJA 



YK2035 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET - TYÖPAJA 

1. Tarvitaanko nykyisen yleiskaavan keskustatoimintojen alueeksi (C) –
merkittyjä alueita lisää, vai ovatko ne riittävät? 
 

• Tilaa vievän kaupan alueet vrt. lain edellytykset 
• Ydinkeskusta 
• Alakeskukset 
• Rakennemallin laajeneva keskusta mm. Hirvensalon pohjoisosa 

 
• Ovat riittävät, perusteettomat C-merkinnät kaipaa tarkistamista  
• Keskustan laajeneminen ja kehittäminen tärkeää 
• Muiden keskusten kehittäminen monipuolisemmiksi 
• Ratikkakaupungin hyödyntäminen -> keino kehittää tai vahvistaa nykyisiä 

 
 

 
 
 



2. Mitkä palvelut tulisi olla lähellä ja mitkä haettavissa kauempaa? 
Onko tilanne muuttunut oleellisesti viime yleiskaavan palvelumäärityksistä, 
kunnan järjestämät/yksityiset? 
 
• Vetovoimaisuus ->riittävä väestöpohja->kaupunkielämää->julkisia ulkotiloja-> 
torielämää->kohtaamispaikkoja ->ristiriitojakin-> kriittinen massa tärkeämpi kuin 
palvelukategoriat-> uudenlaista yrittäjyyttä 
 
• Keskusta ei ole vain kauppakeskus! 
 
1 koti   

• sähkö  
• vesi ja viemäri  
• sosiaalitoimen kotipalvelut  
• terveydenhuollon kotisairaanhoitopalvelut  
• perhepäivähoito  
• tietoliikenne 
• posti 

 
 

2 lähikeskus 
 
vaikutusalueella väestöpohja 
n.4000 
• neuvolapalvelut  
• päiväkotipalvelut  
• leikkikentät  
• peruskoulu vuosiluokat 1-6  

• iltapäivätoiminta  
• liikuntapaikka  
• kirjastoautopysäkki  

3 aluekeskus 
 
Väestöpohja 15-20 000 
• paloasema  
• terveysasema  
• hammashoitolat  
• palvelutalot  
• peruskoulu vuosiluokat 7-9  
• nuorisotila  
• liikuntakeskus  
• kirjasto  
• aluetyö  
 

4 keskitetyt palvelut 
 
• hoivakodit  
• vanhainkodit  
• sosiaalitoimistot  
• työväenopistot  
• pienvenesatamat  
• jätteiden vastaanottopalvelut  





Turun Yleiskaava 2035 
 

Lähtökohdat ja tavoitteet 
Työpaja 

 
Ryhmä 4: Rannikko- ja maaseutualueiden erityiskysymykset 

 
Pe 11.5.2012 klo 13.30–15.00 

Viheriö, os. Puolalankatu 5. 3. kerros 



Yleiskysymykset kaikille: 
  
1. Ovatko alustavat tavoitteet riittävät, mitä lisäisit, tarkentaisit tai   
    muuttaisit? 
 
2. Ovatko rakennemallissa esitetyt väestönkasvutavoite (+32 400 n.20%) 
ja työpaikkojen lisäys (+20 000 koko ydinkaupunkialue) realistisia Turun 
osalta? 
 
3. Voiko yleiskaavasta tehdä joustavan, miten?  
    Reagointi muutoksiin ja trendeihin, talouskehitys, asumismieltymykset.  
    Miltä osin yleiskaavan tulee olla ohjaava ”joustamaton”? 
 
Vastausohjeet: 
 
Vastatkaa yleiskaavatasoisesti ja niin, että kaikissa vastauksissa 
huomioidaan sosiaalisesti, taloudellisesti ekologisesti ja 
kulttuurisesti kestävä kehitys 

YK2035 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET - TYÖPAJA 



YK2035 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET - TYÖPAJA 

1. Yleiskaavan alustavissa tavoitteissa on esitetty haja-
asutusrakentamisen rajoittamista siten, että 
asuntorakentamisesta enintään 10 % sijoittuisi asemakaavoitetun 
alueen ulkopuolelle. Onko tavoite hyväksyttävä? 
 
• Asumisvaihtoehtojen monipuolisuus ja yksilölliset tarpeet tarkoittaa rakentamista myös ei taajaan asutuille 

alueille, mikä on jossain määrin ekologisen kestävyystavoitteen vastaista.  
 

• Elinkeinot tarvitsevat muusta yhdyskuntarakenteesta erillään olevia toimintaympäristöjä.  
 

• Tehokas joukkoliikenne edellyttää riittävää väestöpohjaa koko kaupunginalueella.  
 

 



2. Mitä ristiriitaisia lähtökohtia voidaan tuoda esiin tavoitteita 
aseteltaessa? 
• Hajarakentaminen vs. ekotehokas yhdyskuntarakenne 
• Merellisten alueiden käyttöönotto vs. vapaat rannat 
• Jne. 

 
 

Kommentteja 
- Rakennemallista: ei haluta asua välttämättä teollisten työpaikkojen lähellä 
- Toisaalta työpaikat muuntuvat hyvin erilaisiksi 
- Hollannin esimerkki: hyväksytään se, että työpaikka ja asuinpaikka erillään 
- Hirvensalon kehitys kymmenessä vuodessa ei voine olla realistisesti rakennemallin mukaista 
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Rakennemallin tavoite: Kaupunkiseudun vetovoiman lisäämiseksi 
rakennemalliratkaisussa on panostettu merellisen 
kaupunkiympäristön luomiseen rantavyöhykkeen ja saarten 
harkitulla ja monipuolisella käyttöönotolla. 
 
3. Miten rakennemallin tavoitetta tarkennetaan Turun osalta? 
• Ottakaa erityisesti huomioon rannikkoalueemme ominaispiirteet ja vahvuudet. Miten taata tavoitetasolla 

rannikon maiseman ja virkistysmahdollisuuksien säilyminen? 
 
 

Kommentteja: 
• Ei rannoille rakentamista, muutakin kuin uimarantoja 
• Alueiden ominaispiirteiden säilyttäminen, vaarantuu…miten säilytetään  
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Rakennemallissa ja yleiskaavan alustavissa tavoitteissa 
korostuvat kaupunkimaiset keskusta-alueet sekä merellisyys.  
 
4. Miten maaseutu tulee huomioida tavoitetasolla?  
 
• Turun pohjoisosissa asuinrakentaminen tukeutuu erityisesti olemassa oleviin palvelutaajamiin. Onko 

näiden (Jäkärlä, Yli-Maaria, Moisio, Paattinen) määrä ja sijainti sopiva lähtökohta?  
 
• tuulivoima, muut energiamuodot 

 
 
 

Kommentteja 
• Avoimien peltojen säilyttäminen 
• Tiivis haja-asutus, kylämäisyys!, ohjattava…miten 
• Kaupunkiviljelyn tukeminen 
• Maaseutumaisuus määriteltävä samoin kuin merellisyys 
• Maaseutumaisuus pitää olla mahdollinen valinta 
• Bioenergiaratkaisujen kokeilualueena, maaseudulla sallittava laaja kirjo eri keinoja 
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Yleiskeskustelu 
- Mukavasti määritelty keskusta-alue, ts. laajennettu keskusta 
- Turku ei ole merellinen lähtökohtaisesti suunnitelmissa 
- Saarten ottaminen huomioon, Turun saaret ja seudun saaret: miten Turusta tehdään 

todellinen merellinen kaupunki 
- Kysymys tieyhteyksistä. Sisäkehä Kuusisto-Kakskerta-Hirvensalo 
- Hirvensalon yhteydet nykyisellään huonot 
- Mitä on merellisyys esim. Hirvensalossa, merellisyys katoaa sisäosissa 
- Profiloituminen puutalorakentamisessa, Turusta uuden ja vanhan yhdistämisen 

mallikaupungiksi 
- Alkutuotannon huomioon ottaminen perinteellisillä maatalousalueella 
- Hevostalous Artukaisissa: kappale oikeata maaseutua, tila kaventumassa. Yhteydet 

luontoon säilytettävä 
- Merelle pääsykohteita säilytettävä ja  lisättävä. Rakentaminen rajaa pois vapaita rantoja 

muilta kuin ranta-asukkailta, vrt.  vapaat rannat –selvitys. Ei saa supistaa vapaita rantoja 
enää 

- Merellisyys on enemmän mielentila kuin rantatontti meren rannalla 
- Uimaranta-alue vireillä Haarlaan. Merellisyys voi toteutua myös rakentamisella, vrt. 

Hirvensalon pohjoisosa (Matti Heikkisen diplomityö) 
- Merellisyyttä haettava osittain kinotekoisilla ratkaisuilla 
- Rantaviivan säilyttäminen vapaan pääsyn paikkoina 
- Myös rakentamatonta (luonnontilaista) vapaata rantaa pitää olla käytettävissä 
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Yleiskeskustelu, jatkoa 
- Pohjoiset alueet, houkuttelevat erilaisia ihmisiä, erilaisia ratkaisuja mahdollistettava eri 

alueilla 
- Esim. Hirvensalon avoimien peltoalueiden supistuminen liian pieniksi viljelyn kannalta 

haitallista maisemakuvalle 
- Täydentävä rakentaminen tehtävä paikan identiteetin mukaan 
- Säilytettävä maaseutualueita viljelyssä, huom. myös lähiruoka-ajattelu 
- Valmiille pellolle rakentaminen ei järkevää 
- Huom. yleiskaava rakennuslupien perusteena pohjoisilla alueilla, miten määritellään, vrt. 

MRL 44 § 
- Miten paljon elämisen edellytyksiä palvelujen kannalta on pohjoisessa, koulu on juuri 

valmistunut 
- Rakentamisen paine ei liene pohjoisessa kovin suuri 
- Haja-asutuksen rajoittaminen? Houkuttelevan merellisen asumisen lisääminen. 

Virkamiesten ajatusmalli rakentamisen rajoittamisesta kyseenalainen. Loma-asumisen 
ajallinen laajeneminen ja muuttuminen pysyväksi asumiseksi 

- Saarilla ei työpaikkoja, joten pendelöinti välttämätöntä 
- 10%:n tavoite hyvä, poikkeamisluvat haja-asutusalueella rajoittavat asemakaavojen 

laatimista. Voivatko tavoitteet olla eri alueilla erilaisia 
- Rajoituksissa voisi olla joustavuutta alueittain 
- Rakennemalli 2035: miten rakennemallista poikkeavat alueet käsitellään jatkossa. Esim. 

rakennemallin noudattaminen saarten muilla alueilla kuin ydinkaupunkialueen osalla 
- Tiivistyvä työpaikka-alue Pansiossa uhkaa vapaa-alueita ja virkistystoimintoja 

 



Turun Yleiskaava 2035 
 

Lähtökohdat ja tavoitteet 
Työpaja 

 
Ryhmä 5: Liikkumisen tavat tulevaisuudessa 

 
Pe 11.5.2012 klo 13.15–15.00 

Bryggman, os. Puolalankatu 5. 2. kerros 



Yleiskysymykset kaikille: 
  
1. Ovatko alustavat tavoitteet riittävät, mitä lisäisit, tarkentaisit tai   
    muuttaisit? 
 
2. Ovatko rakennemallissa esitetyt väestönkasvutavoite (+32 400 n.20%) ja 
työpaikkojen lisäys (+20 000 koko ydinkaupunkialue) realistisia Turun osalta? 

• Ylimitoitettu – johtaa haja-asutuksen lisääntymiseen. Hyväksyttävissä, 
kun vaiheistaminen suunnitellaan sekä maankäytön että 
liikennejärjestelmän kehittämisen osalta 

 
3. Voiko yleiskaavasta tehdä joustavan, miten?  
    Reagointi muutoksiin ja trendeihin, talouskehitys, asumismieltymykset.  
    Miltä osin yleiskaavan tulee olla ohjaava ”joustamaton”? 

• Tarvitaan määräyksiä ja konsepteja, mm. välitavoitteet. Esim. kaupan 
tilanteet muuttuvat nopeasti, energiavaatimuksissa yms. ei tulisi joustaa 

 
Vastausohjeet: 
 
Vastatkaa yleiskaavatasoisesti ja niin, että kaikissa vastauksissa 
huomioidaan sosiaalisesti, taloudellisesti ekologisesti ja kulttuurisesti 
kestävä kehitys 

YK2035 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET - TYÖPAJA 



1. Liikenteelliset ongelmat 
 
• Mitkä ovat liikenteen suurimmat ongelmat nykytilanteessa? 
• Mitkä ovat suurimmat ongelmat v2035? 
• Onko alueellisia eroja? 
• Miten yleiskaavassa voidaan vähentää näitä ongelmia / estää uusien syntyminen? 

 
 
 

• Sillat riskikohteita esim. häiriö- ja kriisitilanteissa 
• Ratapihan sijainti, vaaralliset aineet (mm. kemikaalit) 
• Maankäytön tiivistäminen johtaa liikenteellisiin ongelmiin, mikä 

vaikeuttaa mm. pelastus- ja sairaankuljetustöitä – riittävät 
katuleveydet 

 



2. Autoliikenteen rooli 
 
• Pyritäänkö muuttamaan nykykäyttäytymistä / nykyisen kehityksen jatkumista? 
• Millä keinoilla voidaan vähentää henkilöautoliikennettä? 
• Alueelliset erot? Missä autoliikenteen pitää olla sujuvaa? 

 
 
 

• RM35: Kestävien kulkutapojen (kävely, pyöräily, joukkoliikenne) 
osuus kasvaa ja autoliikenne vähenee. Jos RM35 toteutetaan, 
tilanne on jo hyvä. 

• Pitää olla nopeampi kuin omalla autolla, jotta ollaan 
kilpailukykyisiä. 

• Kevyt liikenne ja joukkoliikenne tärkeää kaupungin imagon ja 
elämisen laadun kannalta 

• Kevyen liikenteen runkoverkko korkeatasoinen, esim. 
liikennevalojen minimointi 

• Lähipalveluverkko tärkeää kevyen liikenteen toteutumiselle 
 
 
 

 

 



3. Liikenteellisten tavoitteiden tukeminen maankäytön 
kehittämisellä 
 
• Miten maankäytön kehittämisellä voidaan vähentää henkilöautoliikennettä? 
• Millaisilla alueilla voi tulla toimeen yhdellä autolla tai ilman autoa? 
• Miten voidaan varmistaa että suunnitelmat toteutuvat? 
• Miten liikenneverkkoa tulisi kehittää maankäytön muuttuessa hitaasti? 

 
 
 

• Yleiskaava on rakennemallin mukainen, noudattaa tavoitteita ja 
linjauksia 

• Mitä alueita ei tulisi rakentaa (esim. rannat) –selvitys tarpeen 
 
 

 

 



4. Raitiotie ja tiivistäminen keinoina 
 
• Onko raitiotiellä vaikutusta maankäyttöön? Minkälaista maankäyttöä raitiotie edellyttää? 
• Mihin raitiotie tulisi linjata (esim. vanhat vai uudet alueet)? Miten kustannukset saadaan 

katettua? 
• Mitä raitiotiellä voidaan saavuttaa, jota busseilla ei voida? 
• Missä maankäytön tiivistäminen on mahdollista? 
• Miten maankäytön tiivistämistä saadaan edistettyä? 

 
 
 

• Lentoasema pikaraitiotien varteen? 
• Tilavaraukset tehtävä, jotta toteuttaminen mahdollista 
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