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Turun yleiskaava 2029



Merkkivuosi on valittu kaupunkistrategian ja Turun tulevaisuuden tarkastelun kiintopisteeksi. 

Kaupunkistrategia ja siihen sisältyvät ohjelmat kertovat kaupunkimme tärkeimmistä tavoitteista ja 

niihin liittyvistä valinnoista, joilla tulevaisuutta rakennetaan. www.turku.fi/2029

Vuonna 2029 Turku täyttää 800 vuotta

http://www.turku.fi/2029


‒ Alueellisen eriytymisen ja syrjäytymisen ehkäisy.

‒ Turun palvelut ovat asiakaslähtöisiä ja kattavasti saatavilla sähköisesti.

‒ Kaupunkikulttuuri ja tapahtumatarjonta on vireää ympäri vuoden.

‒ Turku on Suomen paras opiskelijakaupunki.

‒ Kaupungin elinkeinorakenne on monipuolinen ja työllisyystilanne hyvä.

‒ Turun liikenneratkaisut ovat sujuvia ja vähäpäästöisiä.

‒ Turusta pääsee tunnissa junalla Helsinkiin.

‒ Turun talous on tasapainossa.

‒ Turku on hiilineutraali vuonna 2029.

Kaupunkistrategian päämääriä



Yleiskaava tukee strategiaa

Yleiskaava on kaupungin maankäytön strategisen ohjauksen väline, 

jossa kuvataan kaupungin pitkän aikavälin kehityssuuntia sekä tavoitteita 

mm; 

– Asumisen painopistealueet

– Elinkeinoelämän painopistealueet

– Liikenneverkko

– Palveluverkko (keskusverkko ja kaupan sijoittuminen)

– Viherverkko

– Infrastruktuuri (kaukolämpö- ja vesihuoltoverkon toiminta-alueet)

– Arvokkaat luonnon ja kulttuuriympäristön kohteet

Yleiskaava on kuvaus kaupungin strategian toteuttamisesta 

maankäytössä ja liikkumisessa



Kaupunkistrategia

KilpailukykyohjelmaHyvinvointiohjelma

• Miten toteutetaan viihtyisä, turvallinen ja 
terveitä elämänvalintoja tukeva ympäristö 
kaikille

• Miten taataan riittävät ja laadukkaat 
peruspalvelut eri alueilla

• Miten rohkaistaan kaupunkilaisia 
ottamaan vastuuta ympäristöstään ja 
miten kehitetään uuden tyyppisiä 
osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja ja 
keinoja.

• Miten luodaan toimintaympäristö, joka 
kannustaa yrittäjyyteen sekä tukee 
yritysten kilpailukykyä ja kasvuhalua.

• Miten ennakointia voitaisiin paremmin 
hyödyntää toiminnan suuntaamisessa.

• Miten kaupunki saadaan kestävään ja 
vastuulliseen kasvuun ja miten saadaan 
investointeja houkuteltua entistä enemmän 
kaupunkiin.



Kilpailukykyohjelma

Rakentuva kaupunki ja ympäristö

• Miten kaupunki vastaa kestävään ja vastuulliseen kasvuun?

• Miten saadaan joki, meri ja saaristo entistä vahvemmin vetovoimatekijäksi?

• Miten tuodaan historiallinen jatkuvuus entistä houkuttelevammin näkyviin?

• Miten Turussa ja Turkuun liikutaan 2029?

• Mitä keinoja tarvitaan, jotta pysytään tiellä kohti hiilineutraaliutta?

• Millainen on ihanteellinen elämisen arki  huomispäivän Turussa?

• Mitä Turun kaupunkikeskusta tarvitsee elinvoimansa tueks?i



Mihin yleiskaavaa tarvitaan?

 Kaupungin hallitun ja kestävän kasvun turvaamiseksi ja elinvoimaisuuden 

vahvistamiseksi

o Kaupungin kasvun suunnat ja kohdentaminen sekä resurssien ohjaaminen

o Vetovoimatekijöiden vahvistaminen

Oikea-aikaiseen ja ennakoivaan ohjelmointiin, jotta voidaan hallita 

kokonaisuuksia pitkällä aikavälillä

o Kaupungin strategian ja ohjelmarakenteen sekä toteuttamisen perustaksi

o Maankäytön, asumisen, liikenteen, palvelujen ja elinkeinoelämän tarpeiden 

yhteensovittamisen perustaksi 

o Väestökehitys, investoinnit, kumppanuudet, riittävä ja monipuolinen 

tonttivaranto ja –tarjonta

Asemakaavoituksen ohjausvälineeksi



Positiivinen 

rakennemuutos

Rakennemalli 

2035

Yleiskaava 2029

Tark. tavoite

Turun 

Tiedepuisto

Keskustan 

kehittäminen

Turun väestönkasvu kiihtyy



• Vuonna 2029 Turussa on 220 000 asukasta ja 115 000 

työpaikkaa sijoittuen ensisijaisesti ydinkaupunkiseudulle ja 

joukkoliikennevyöhykkeelle.

154.600 kem2/v asumiseen

60.000 kem2/v elinkeinoille

Tavoitteet



• Yleiskaavaa on valmisteltu rinnan maakuntakaavan kanssa; molempien sisältö ja tavoitteet 

pohjautuvat Rakennemalli 2035 -työhön. 

• Maakuntakaavan oleellisin strateginen linjaus kasvun keskittämisestä ydinkaupunkiseudulle ja 

kasvun kohdentaminen olemassa olevan kaupungin täydentämiseen on linjassa niin 

kaupunkistrategian kuin yleiskaavan tavoitteiden kanssa. 

Tavoitteet kaupunkirakenteen kehitykselle



Raitiotien edistämistä jatketaan kv:n 10.12.2015 päätöksen mukaisesti. 

Raitiotien yleissuunnitelman lisäselvitykset ovat valmistuneet ja lausunnot 

on saatu. Kaupunginvaltuuston on tarkoitus päättää keväällä 2019 

käynnistetäänkö toteutusprojekti joko raitiotien tai superbussin osalta.

Bussien runkobussilinjasto suunnitellaan 2017-2018 kh:n 8.8.2016 

päätöksen mukaisesti. Kaupunginhallitus/ valtuusto ottaa kantaa 

palvelutasoon ja kustannuksiin, jonka jälkeen seudullinen 

joukkoliikennelautakunta päättää runkolinjaston toteutuksesta 

alkuvuodesta 2019.

 Yleiskaavassa osoitetaan korkean palvelutason 

joukkoliikennekäytävät kv:n päätösten pohjalta. 

Maankäyttöä tehostetaan valittuja joukkoliikennekäytäviä 

tukien.

Kestävän liikkumisen edistäminen



Yleiskaavassa kasvu painotetaan 

keskustaan ja joukkoliikenteen 

pääväylien varsille

Kestävän kaupunkirakenteen vyöhyke
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Tiivistyvä kestävän kaupunkirakenteen vyöhyke. 

Vyöhyke perustuu 250*250 metrin ruuduille tehtyyn analyysiin 

Turun kaupunkirakenteesta, jossa on otettu huomioon kestävä 

liikkuminen, lähipalvelut ja alueen asukastiheys. 



Kaupunki kasvaa sisäänpäin – kasvu 

painotetaan keskustaan ja sen lähialueelle



Keskustavision linjaukset vaikuttavat erittäin paljon 

joukkoliikenteeseenKaupunkikeskustan elinvoimaisuutta lisätään 

luomalla edellytyksiä keskustan palvelurakenteen 

kehittämiselle. 

Keskustan asemaa ja elinvoimaisuutta vahvistetaan 

kehittämällä keskustaa kaupunkilaisten yhteisenä ja 

viihtyisänä olohuoneena. 

Varmistetaan keskustan saavutettavuus ja 

liikkumisen sujuvuus kaikilla liikennemuodoilla sekä 

parannetaan kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä.



Turun tiedepuiston 
kärkihankkeen

10
ohjaavaa periaatetta

1. Turun Tiedepuisto on kaupunkiseudun 

merkittävin kehityskohde

2. Alueen kaupunkielämä monipuolistuu

3. Kehittämisellä tuetaan tunnin junan 

hyötyä valtakunnallisesti.

4. Liikkuminen on fiksua

5. Hyvinvoinnin kaupunginosa

6. Investoinnit ovat innovatiivisia

7. Julkinen kaupunkitila on 

huippulaadukasta

8. Triple Helix kaikessa tekemisessä

9. Kehittämisen ohjelmointi on 

kunnianhimoista

10. Kärkihanke ohjaa yleiskaavoitusta

Kv 14.5.2018 § 91: Turun tiedepuiston kärkihanke 

ohjaa kulloinkin toimivaltaisen toimielimen ja 

viranhaltijan valmistelua ja päätöksentekoa.



Turun Tiedepuiston
kärkihanke ohjaa yleiskaavan valmistelua

Käynnissä olevalla yleiskaavakierroksella 
kärkihanke ohjaa yleiskaavoitusta 
kaupunkikehityksen uudistumisen 
painopisteen sijoittuessa Itäharjun 

puolelle.



Linnakaupunki

Satama

Ratapiha



Elinkeinot

Turku tukee elinkeinoelämän 

toimintaedellytyksiä tarjoamalla 

yrityksille ja elinkeinoelämälle 

riittävästi houkuttelevia sijaintipaikkoja 

hyvien liikenneyhteyksien varsilla

Liike- ja toimitilat keskittyvät 

Keskustan alueelle sekä Itäharjun 

tiedepuistoon

Teollisuuden ja logistiikan työpaikka-alueet: 

lentokentän ympäristön Logicity ja Sataman 

Blue industry park

Kehätien varsi: Tilaa vievää kauppaa, 

pienteollisuutta ja kiertotaloutta



Palvelut

• Palveluverkkojen suunnittelu pohjautuu alueellisiin väestöarvioihin

• Palveluverkkoja mukautetaan alueiden muuttuvien tarpeiden 

mukaisesti.

• Pienten lasten palveluita kehitetään mahdollisuuksien mukaan 

lähipalveluperiaatteella yhdistämällä päiväkodit, esikoulut ja alakoulut 

saman katon alle. 

• Luodaan mahdollisuudet riittävien lähipalvelujen saamiseksi heti 

alueiden rakentuessa, asutuksen tiivistyessä tai väestörakenteen 

muuttuessa.



Kiitos!


