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Diaari       5409–2009 
Kaavatunnus Y1/2009 

YLEISKAAVA 2029 
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.2.2014 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin (MRL 63 §). Suunnitelmassa 
kerrotaan mitä suunnitellaan, miten kaavaprosessi etenee, kuka kaavasta päättää, keitä valmistelussa kuullaan, 
miten suunnittelutyöhön voi osallistua, miten asioista tiedotetaan ja ketkä kaavaa valmistelevat. Osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmaa päivitetään työn kuluessa. 
 

Suunnittelualue ja suunnittelutehtävä 

Yleiskaava on yleispiirteinen suunnitelma, jolla 
ohjataan kaupungin yhdyskuntarakennetta, 
maankäyttöä, liikennejärjestelmää ja viherverk-
koa sekä toimintojen yhteen sovittamista. Yleis-
kaavassa osoitetaan kaupungin kasvun suunnat, 
esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja 
osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen 
kaavoituksen ja muun suunnittelun sekä raken-
tamisen ja muun maankäytön perustaksi.  

Yleiskaavatyössä etsitään vastauksia sellaisiin 
kysymyksiin kuin mihin sijoitetaan uudet asuk-
kaat ja yritykset nykyisten turkulaisten elinympä-
ristön laatua heikentämättä. Millainen kaupun-
kiympäristö houkuttelee uusia ihmisiä asumaan 
ja yrityksiä sijoittumaan Turkuun? 

Yleiskaava laaditaan koko Turun alueelle kau-
pungin rakennetta ja alueidenkäyttöä ohjaavana 
oikeusvaikutteisena yleiskaavana. Keskustan 
alue, Kupittaan ja Itäharjun sekä Skanssin alueet 
laaditaan osayleiskaavatarkkuudella. Viherverk-
kosuunnitelman pohjalta esitetään viherverkon 
strategisen tason päälinjat ja erillisenä karttana 
tarkempi ns. viherkaava.  

Yleiskaava 2029 tulee korvaamaan kokonaisuu-
dessaan oikeusvaikutteiset Yleiskaava 2020:n 
sekä Yli-Maaria–Koskennurmen ja Skanssin 
osayleiskaavat, mutta ei Hirvensalon, Ratapihan, 
Ruissalon ja Linnakaupungin osayleiskaavoja.  

Lainvoimaisiksi tultuaan vireillä olevat osayleis-
kaavat (Hirvensalo, Maaria-Ilmarinen ja Lento-
kentän ympäristö) sekä vireille tuleva Satava-
Kakskerran osayleiskaava korvaavat alueensa 
osalta aikaisemmat yleiskaavat. Yleiskaavan 
2029 oikeusvaikutukset kohdistuvat osayleiskaa-
va-alueilla vain suunnittelussa tarkemmin määri-
teltäviin osiin tai vaiheisiin. 

 

Kuva. Yleiskaavoitustilanne, lainvoimaiset ja vireillä olevat 
yleiskaavat.  
Ajantasayleiskaavassa on esitetty yhdistelmä oikeus-
vaikutteisista yleiskaavoista: 
turku.fi » Kaupunkisuunnittelu ja ympäristö » Kaavoitus » 
Yleiskaavoitus 

               TURUN KAUPUNKI  YMPÄRISTÖTOIMIALA 
KAUPUNKISUUNNITTELU  YLEISKAAVAYKSIKKÖ  
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Suunnittelun lähtökohdat 

Laadittavaa yleiskaavaa ohjaa mm. kaavahierar-
kian mukaiset valtioneuvoston hyväksymät valta-
kunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) ja Tu-
run kaupunkiseudun maakuntakaavan tavoitteet 
sekä Turun kaupungin valtuustoryhmien välinen 
sopimus, kaupungin strategiat ja strategiset oh-
jelmat sekä muut ohjelmat, visiot ja sitoumukset. 
Valmisteilla oleva kaupunkistrategia huomioidaan 
myös yleiskaavatyössä. 

Turun kaupunkiseudulle on vuonna 2012 hyväk-
sytty kaupunkirakenteen kestävää kehitystä ja 
alueen vetovoimaisuutta edistävä rakennemalli 
2035, jonka tuloksena on löydetty yhteinen nä-
kemys kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen 
pitkän tähtäyksen päälinjoista. Rakennemallin 
tarkoituksena on ohjata kuntien tulevaa maan-
käytön suunnittelua yleispiirteisesti; sitä on tarkoi-
tus käyttää maakunta- ja yleiskaavoituksen läh-
tökohtana ja niitä palvelevana maankäytön stra-
tegiaa kuvaavana perusselvityksenä – näin myös 
yleiskaava 2029 -työssä.  

 

Kuva. Turun kaupunkiseudun rakennemalli 2035. 

Tavoitteena on, että Turun kaupunkiseutu kasvaa 
75 000 uudella asukkaalla ja 20 000 työpaikalla 
vuoteen 2035 mennessä. Työpaikat ja väestön-
kasvusta noin 80 % sijoittuu kaupunkiseudun 
ydinalueelle. Turun osuus seudun tavoitellusta 
väestönkasvusta on 32 500 asukasta. 

Rakennemalli osoittaa, että työlle asetetut tavoit-
teet ovat saavutettavissa, mutta se edellyttää 
pitkäjänteistä sitoutumista kehitettävien alueiden 
ja keskusten laatua, vetovoimaa ja kilpailukykyä 
kohentaviin konkreettisiin toimenpiteisiin. Näitä 
toimenpiteitä on kirjattu rakennemallin toteutta-
misohjelmaan sekä 20.6.2012 allekirjoitettuun 
kaupunkiseudun kuntien ja valtion välisen maan-
käytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopi-
mukseen. 

Kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja 
selvityksiin (MRL 9§). Yleiskaavoitusta palvelevat 
myös useat viime vuosina laaditut selvitykset ja 
suunnitelmat. Suunnittelun lähtökohdat on koottu 
raporttiin Yleiskaava 2035: Lähtökohdat ja tavoit-
teet.( yleiskaavan tavoitevuosi on muutettu vas-
taamaan kaupungin strategian tavoitevuotta) 
Raportissa on myös kuvaukset nykytilasta ja ke-
hittämisen lähtökohdista eri kaupunkirakenteen 
vyöhykkeillä. 

 www.turku.fi/yleiskaava2029 

Kaavatyön aikana tullaan laatimaan ja tarkista-
maan tarvittavia selvityksiä ja suunnitelmia. Var-
sinais-Suomen kaupan palveluverkkoselvitystä ja 
liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitystä hyö-
dynnetään yleiskaavatyössä. 

Tavoitteet  

Yleiskaavan tavoitteet on jaoteltu yleistavoitteisiin 
ja yksityiskohtaisiin tavoitteisiin. Kaupunkikehi-
tyksen periaatteet pohjautuvat Turun kaupunki-
seudun rakennemalli 2035:een ja valtakunnalli-
siin alueidenkäyttötavoitteisiin.  

Yleiskaavassa varaudutaan rakennemallin mu-
kaisiin tavoitteisiin luoda Turusta kilpailukykyinen, 
vetovoimainen ja kestävä jalankulku-, pyöräily ja 
joukkoliikennekaupunki. Vuonna 2029 Turussa 
on 202 000 asukasta ja 108 000 työpaikkaa sijoit-
tuen ensisijaisesti ydin-kaupunkiseudulle ja jouk-
koliikennevyöhykkeelle. 

Yksityiskohtaiset tavoitteet on ryhmitelty neljään 
teemaan:  
 Keskustan kehittäminen  
 Elinkeinoelämän toimintaedellytykset  
 Myönteinen väestönkehitys ja vetovoimaiset 

asuinalueet  
 Liikkuminen kestävässä kaupunkirakentees-

sa. 

Tavoitteet on esitetty tarkemmin raportissa Yleis-
kaava 2035: Lähtökohdat ja tavoitteet. Tavoitteet 
hyväksyttiin kaupunginhallituksen toimesta 
30.9.2013.  

Selvitettävät vaikutukset 

Vaihtoehtotarkastelujen eli kehityskuvien, kaava-
luonnoksen ja -ehdotuksen vaikutukset arvioi-
daan. Osallisilla on mahdollisuus ottaa kantaa 
vaikutusten arviointien riittävyyteen. Kehityskuvi-
en, kaavaluonnoksen ja -ehdotuksen palaute on 
osa vaikutusten arviointia. Vaikutusten arvioinnil-
la pyritään tavoitteiden mukaiseen, kestävään 
lopputulokseen. 
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Kaavaa laadittaessa on vaikutuksia selvitettävä 
siinä laajuudessa, että voidaan arvioida suunni-
telman toteuttamisen merkittävät ja välilliset vai-
kutukset: 
 ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön; 
 maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmas-

toon; 
 kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoi-

suuteen ja luonnonvaroihin; 
 alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskun-

ta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen; 
 kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperin-

töön ja rakennettuun ympäristöön. (MRA 1 §) 

Ohjelmointi ja organisaatio 

Yleiskaavan tavoiteaikataulu: 
2013 Tavoitteiden hyväksyminen 
 Vaihtoehtoisten kehityskuvien laati-

minen 
2014 Linjaratkaisu kehityskuvista 
 Kaavaluonnoksen laatiminen ja hy-

väksyminen 
2015-
16 

Kaavaehdotuksen laatiminen ja hy-
väksyminen 

2017 Yleiskaavan hyväksyminen 

Yleiskaava 2029 laaditaan kaupungin omana 
työnä. Yleiskaavatyölle asetetaan ohjausryhmä ja 
projektiryhmä, jotka ovat erikseen nimetyt.  

Kaavan eri vaiheista päättää kaupunginhallitus. 
Kaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto. 

Osalliset 

Maankäyttö- ja rakennuslaki 62 § edellyttää vuo-
rovaikutusta kaavaa valmisteltaessa. Osallisia 
ovat maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, 
työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huo-
mattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhtei-
söt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. 
Valmisteluun voivat siten osallistua ainakin: 
 suunnittelu- ja vaikutusalueen asukkaat ja 

maanomistajat 
 yritysten, laitosten ja palveluiden työntekijät ja 

käyttäjät sekä elinkeinonharjoittajat 
 Turun naapurikunnat: Aura, Kaarina, Raisio, 

Lieto, Naantali, Parainen, Rusko 
 viranomaiset ja kaupungin toimialat: 

- Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus 

- Varsinais-Suomen liitto 
- Turun seudun kehittämiskeskus 
- Valonia 
- Varsinais-Suomen Pelastuslaitos 
- Turvatekniikan keskus 
- Ilmailulaitos Finavia 
- Museovirasto 

- Liikennevirasto 
- kaupungin toimialat, liikelaitokset ja yh-

tiöt 
 energiayhtiöt 
 yhteisöt, mm.: 

- asukasyhdistykset: mm. Turkuseura ala-
osastoineen, Turun Pientalojen Keskus-
järjestö ry alayhdistyksineen 

- Varsinais-Suomen kiinteistöyhdistys ry 
- Turun Kauppakamari 
- Turun seudun arkkitehdit 
- Vammaisneuvosto 
- Vanhusneuvosto 
- rakennusperintöyhdistykset 
- Turun luonnonsuojeluyhdistys 
- Turun lintutieteellinen yhdistys 
- tienhoitokunnat 
- metsänhoitoyhdistykset 
- MTK 
- Vanhusneuvosto 
- Vammaisneuvosto 

 Osalliseksi voi myös ilmoittautua. 

Osallistumisen järjestäminen 

Osallisille järjestetään mahdollisuuksia osallistua 
kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vai-
kutuksia ja lausua mielipiteensä. Yleiskaavapro-
sessissa kiinnitetään erityistä huomiota vuorovai-
kutukseen ja hyödynnetään erilaisia vuorovaiku-
tuksen menettelytapoja yhteistyössä kaupungin 
osallisuusverkoston kanssa. Yleiskaavaluonnos 
ja -ehdotus asetetaan aikanaan julkisesti nähtä-
ville, jolloin niihin voi ottaa kantaa. Yleisötilaisuu-
det palvelevat osallistumis- ja keskustelufooru-
meina. Internetsivuilla on käytössä sähköinen 
palautejärjestelmä. Sähköistä karttapalvelua käy-
tetään palautteenantokanavana. 

Viranomaisyhteistyö 

Yleiskaavasta järjestetään viranomaisneuvottelui-
ta ja työkokouksia viranomaisten kanssa koko 
kaavaprosessin ajan. Viranomaisneuvottelujen 
määrä ja ajankohta tarkentuvat kaavaprosessin 
aikana. 

Tiedottaminen 

Kaavaprosessin vaiheista ja hyväksymisestä 
ilmoitetaan kaupungin virallisella ilmoitustaululla, 
kaupungin internet-sivuilla ja kaupungin virallisis-
sa ilmoituslehdissä. 

Kaavoitusta voi myös seurata internetissä kau-
pungin internetsivuilla osoitteissa:  
 www.turku.fi/kaavahaku > Yleiskaavat  
 www.turku.fi > Kaupunkisuunnittelu ja ympäristö 

> Kaavoitus > Yleiskaavoitus 
 www.turku.fi/yleiskaava2029 
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YLEISKAAVAN VAIHEET JA OSALLISTUMINEN 
 
 
 

Yleiskaavan 2025 valmistelu aloitettiin alkuvuo-
desta 2010 laatimalla osallistumis- ja arviointi-
suunnitelma (26.1.2010), jonka kaupunginhalli-
tus merkitsi tiedokseen 22.3.2010. 

 

 

Vuonna 2010 laadittiin perusselvityksiä ja sidos-
ryhmille toteutettiin kysely, jolla selvitettiin edel-
lisen Yleiskaava 2020:n toteutumista sekä kar-
toitettiin valmisteilla olevaan yleiskaavaan koh-
distuvia tavoitteita ja mahdollisuuksia.  

Yleiskaavan vireilläolosta on ilmoitettu kaavoi-
tuskatsauksissa vuosina 2011–2013. 

 
 

Keväällä 2012 yleiskaavan valmistelua jat-
kettiin Turun kaupunkiseudun rakennemalli 
2035:n pohjalta. Yleiskaavan tavoitevuodeksi 
asetettiin 2035. 

Lähtökohdat koottiin raportiksi: Yleiskaava 
2035. Lähtökohdat ja tavoitteet.  

Yleiskaavan tavoitteet on valmisteltu lähtö-
kohtien pohjalta. Alustavia tavoitteita työstet-
tiin sidosryhmille suunnatussa työpajassa tou-
kokuussa 2012 ja esiteltiin yleisölle kesäkuus-
sa 2012. Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölau-
takunta esitti 16.4.2013 kaupunginhallitukselle 
yleiskaavan tavoitteiden hyväksymistä. 

 
 

Syksyn 2013 ja kevään 2014 aikana laadi-
taan ja vertaillaan kolmea erilaista kehitys-
kuvaa tavoitteiden saavuttamiseksi. Kehi-
tyskuva on yleispiirteinen, strateginen kuvaus 
tavoiteltavasta alueiden tulevasta maankäytös-
tä, siihen vaikuttavista tekijöistä ja sen aiheut-
tamista muutoksista. Kehityskuvissa esitetään 
mm. asuin- ja työpaikka-alueiden sijoittuminen, 
mitoitus, profilointi ja kehittämistavoitteet, kau-
pan ja palvelujen sijoittuminen, viherverkosto ja 
liikennejärjestelmä. 

Kehityskuvien laatiminen liittyy valmisteilla ole-
van kaupunkistrategiaan, joka kuvaa kaupun-
gin kehittämistä 4–10 vuoden aikajänteellä. 
Yleiskaavan tavoitevuosi muutettiin vuodeksi 
2029, joka vastaa kaupunkistrategian tavoite-
vuotta.  

Syksyllä 2013 kehityskuvia työstettiin sidos-
ryhmille suunnatussa työpajassa.  

Vaihtoehtoasetelma esiteltiin kaupunginhalli-
tukselle 3.2.2014 ja 10.2 kaupunginvaltuustol-

le. Kaupunkilaiset voivat antaa mielipiteensä 
kehityskuva-asetelmasta kevään 2014 aikana 
järjestettävän informaatiotilaisuuden ja kyselyn 
avulla. Valittavat kehityskuvat arvioidaan asi-
antuntija-arvioina. Vaikutusten arvioinnilla hae-
taan kehityskuvien eroja ja mahdollistetaan 
niiden keskinäinen vertailtavuus. Arvioinnin 
jälkeen tehdään linjaratkaisuesitys jatkotyös-
töön valittavasta kehityskuvasta. Arviointityön 
tulokset tullaan esittelemään yleisölle 

Linjaratkaisun pohjalta valmistellaan kaava-
luonnos, joka esitellään kaupunkisuunnittelu- 
ja ympäristölautakunnalle kevään 2015 aikana. 
Kaavaluonnoksessa esitetään myös keskusta-
alueen, Kupittaa–Itäharjun ja Skanssin yksi-
tyiskohtaisempi maankäyttö.  

Kaupunginhallituksen hyväksyttyä kaavaluon-
noksen se asetetaan julkisesti nähtäville, siitä 
pyydetään tarvittavat lausunnot ja sitä esitel-
lään yleisölle. Yleiskaavaluonnoksesta voi jät-
tää mielipiteen nähtävilläoloaikana. 

 
 

Kevääseen 2016 mennessä valmistellaan 
yleiskaavakaavaehdotus hyväksytyn luon-
noksen pohjalta.  

Kaavaehdotus esitellään kaupunkisuunnittelu- 
ja ympäristölautakunnalle syksyllä 2016. Kau-
punginhallituksen hyväksyttyä kaavaehdotuk-
sen se asetetaan julkisesti nähtäville, siitä pyy-
detään tarvittavat lausunnot ja sitä esitellään 

yleisölle. Yleiskaavaehdotuksesta voi jättää 
muistutuksen nähtävilläoloaikana. 

Alkuvuodesta 2017 kaupunginhallitus esit-
tää kaupunginvaltuustolle kaavaehdotuk-
sen hyväksymistä  

Päätöksestä lähetetään kirje niille viranomaisil-
le, kuntalaisille sekä muistutuksen tekijöille, 
jotka ovat kaavan nähtävilläoloaikana sitä kir-

ALOITUSVAIHE                  2010

LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET        2012–2013 

KEHITYSKUVAT JA YLEISKAAVALUONNOS     2013–2015

YLEISKAAVAEHDOTUS JA SEN HYVÄKSYMINEN        2015-2017
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jallisesti pyytäneet ja samalla ilmoittaneet 
osoitteensa. 

Kaupunginvaltuuston päätöksestä on mahdolli-
suus tehdä valitus 30 päivän kuluessa Turun 

hallinto-oikeuteen.  

Kaava astuu voimaan kun hyväksymispää-
töksestä on kuulutettu. 

 
 
YLEISKAAVAN KULKU 
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Mistä saa tietoa? 

Valmistelusta tiedotetaan: 
 osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa 
 vuosittain julkaistavassa Kaavoituskatsauk-

sessa 
 www.turku.fi/yleiskaava2029, jossa tiedote-

taan ajankohtaisista aiheista, mm. yleisötilai-
suuksista. Sivulla on esillä myös yleiskaavan 
valmisteluaineistoa.  

 www.turku.fi/kaavahaku työnimellä Yleiskaa-
va 2029, josta voi seurata kaavan valmistelun 
etenemistä. Kohteen sivulta on linkki kaupun-
kisuunnittelu. ja ympäristölautakunnan, kau-
punginhallituksen ja -valtuuston pöytäkirjoi-
hin.  

 Kaavaluonnoksen ja -ehdotuksen julkisesta 
nähtävilläolosta, hyväksymispäätöksestä ja 
kaavan voimaan tulosta tiedotetaan kuulutuk-
sella kaupungin ilmoitustaululla (Linnankatu 
23) Turun Sanomissa, Åbo Underrättelseris-
sä ja internetissä www.turku.fi/kuulutukset 
kohdassa Kaavoitus ja katusuunnittelu. 

 Kaupunkisuunnittelun asiakaspalvelu toimii 
rakennusvalvonnan asiakaspalvelun yhtey-
dessä  Puolalankatu 5, 2. kerros; puhelin (02) 
2624 300, aukioloajat ma-to: 9.00-15.30, pe 
9.00 – 15.00, s-posti kaupunkisuunnitte-
lu@turku.fi  

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja kaavan 
valmistelusta voi esittää mielipiteen: 

 liitteenä olevalla mielipidekaavakkeella 
 sähköpostitse osoitteeseen  

kaupunkisuunnittelu@turku.fi (otsikko 
Mielipide: Yleiskaava 2029) 

 Kaavahaun sivulla olevan Kerro mielipi-
teesi –linkin kautta  
(www.turku.fi/kaavahaku, työnimi Yleis-
kaava 2029) 

 suullisesti suoraan kaavan valmistelijoil-
le. 

Kaavan valmistelijat ovat tavattavissa Kaupunki-
suunnittelun yleiskaavayksikössä sopimuksen 
mukaan. 

Yleiskaavaa valmistelee 
 
Turun kaupungin ympäristötoimiala 
Kaupunkisuunnittelun yleiskaavayksikkö 
Puolalankatu 5, PL 355, 20101 Turku, 
 
Kehittämispäällikkö Christina Hovi 
puh. 050 5589210 
Kaavoitusinsinööri Andrei Panschin 
puh. 044 907 4053 
etunimi.sukunimi@turku.fi 
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Diaari       5409–2009 
Kaavatunnus Y1/2009 

 
 
MIELIPIDE YLEISKAAVAN 2029 VALMISTELUSTA  
 
Mielipiteen yleiskaavan valmistelusta voi ilmaista puhelimitse kaavan valmistelijoille, sähköpostitse 
osoitteeseen kaupunkisuunnittelu@turku.fi, Kaavahaun sivulla www.turku.fi/kaavahaku (työnimi Yleis-
kaava 2035) olevan Kerro mielipiteesi –linkin kautta, käymällä Turkupisteessä, os. Puolalankatu 5, 
1. krs tai lähettämällä tämän lomakkeen postitse osoitteella Turun kaupunki, Ympäristötoimiala, Kau-
punkisuunnittelu, PL 355, 20101 Turku, tai faxilla numeroon 02-2624208. 
 
Turkupiste on avoinna maanantaista torstaihin klo 9.00 – 15.30 ja perjantaisin klo 9.00 – 15.00. 
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        voit jatkaa paperin toiselle puolelle 
 

aika ja paikka   -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
nimi ja osoite     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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