
Yleiskaavan yleisötilaisuus Vimmassa 19.11.2018 / Tuuli Vesanto

Tietoa kaavoituksen 
pohjaksi



1. Korkean rakentamisen selvitys

• Taustaa

• Korkean rakentamisen erityiskysymyksiä

• Analyysi ja johtopäätökset

2. Turun keskustan kaupunkikuva

• Keskustan miljöötyypitys

Esityksen sisältö



KORKEAN RAKENTAMISEN SELVITYS

Keskeistä sisältöä



- Monia erityiskysymyksiä:

• Vaikuttaa laajasti 

kaupunkikuvaan

• Suuri volyymi

• Suunnittelu poikkeaa 

tavanomaisesta 

suunnittelusta

Selvityksen tarve



- Arvioida

• missä korkealle 

rakentamiselle on parhaat 

edellytykset

• missä kulttuuriympäristön 

arvot asetetaan etusijalle

Tavoitteet



Selvityksen sisältö

1. Johdanto

2. Mitä korkealla rakentamisella 

tavoitellaan?

3. Korkean rakentamisen 

erityiskysymyksiä

4. Esimerkkejä maailmalta

5. Turun erityispiirteitä

6. Analyysi ja päätelmät

7. Ohjeet korkean rakentamisen 

suunnitteluun



Korkea rakentaminen vaatii 

onnistuakseen erityisen hyvin 

valittua sijaintia.

- Kaupunkirakenteellisesti ja 

kaupunkikuvallisesti perusteltu 

paikka

- Hyvä saavutettavuus

Erityiskysymyksiä:

Maankäyttö ja liikenne

Korkeiden 

rakennusten 

ripottelu tekee 

kaupungista 

sekavan.

Julkinen tila on 

jäänyt jäsenty-

mättömäksi.



Korkea rakentaminen vaatii 

rakennuksen ja sen lähi-

ympäristön tavanomaista 

huolellisempaa suunnittelua ja 

toteutusta.

• Mm. tuulisuus, varjostus, 

ihmisen mittakaava

Lähiympäristöön 

on panostettu.

Katutilaa on rajattu 

matalammilla 

rakennusmassoilla.

Erityiskysymyksiä:

Lähiympäristö



- Rakennuksen huomioarvoa voidaan 

hyödyntää esim. uusilla alueilla

> Maamerkki ja identiteetin 

vahvistaja

- Arkkitehtuurin oltava korkeatasoista ja 

aikaa kestävää

Erityiskysymyksiä:

Arkkitehtuuri ja vetovoima

Hoikkuus korostaa 

rakennuksen 

tornimaisuutta.

Suuri pohjapinta-ala 

saa aikaan raskaan 

vaikutelman.



- Yleiskaavan painopistealueille

- Kaupunkirakenteen 

muutosalueille ja uusille alueille

- Hyvät joukkoliikenneyhteydet

- Hyvät jalankulku- ja 

pyöräilymahdollisuudet

Analyysi ja päätelmät:

Korkean rakentamisen 

edellytyksiä

Kaupunkirakenteellisia tekijöitä: yleiskaavan painopistealueet (liukuvärillä), tärkeimmät 

kaupunkirakenteen muutosalueet  ja uudet alueet (viivoituksella), tavoitteelliset tehokkaan 

joukkoliikenteen alueet (oranssilla) ja ideoidut raitiotielinjat.



- Korkea topografinen 

sijainti

Analyysi ja päätelmät: 

Korkean rakentamisen 

rajoituksia

Topografia. Keskustan ruutukaava-alue osoitettu keltaisella rajauksella.



- Maisemalliset arvoalueet tai 

niiden läheisyys

- Engelin kaavan alue 

(yhtenäinen kortteliperiaate)

Analyysi ja päätelmät: 

Korkean rakentamisen 

rajoituksia

Maisemallisia ja kaupunkikuvallisia arvoja: valtakunnallisesti arvokkaat maisema-

alueet (sinisellä), Engelin kaavaan pohjautuva keskustan ruutukaava-alue 

(vaaleansinisellä) ja kansallinen kaupunkipuisto (viivoituksella).



- Merkittävät kulttuuriympäristöt 

tai niiden läheisyys

Analyysi ja päätelmät: 

Korkean rakentamisen 

rajoituksia

Kulttuuri- ja rakennushistoriallisia arvoja: valtakunnallisesti merkittävät rakennetut 

kulttuuriympäristöt eli RKY-kohteet (keltaisella) ja kansallinen kaupunkipuisto (oranssilla) 

lähiympäristöineen (tummansinisellä). Historialliset maamerkit osoitettu keltaisin pistein. 



- Vaikutus historiallisten 

maamerkkien asemaan

- Vaikutus Turun arvonäkymiin

Analyysi ja päätelmät:

Korkean rakentamisen 

rajoituksia

Historialliset maamerkit ja tärkeimmät näkymäsuunnat. Maamerkit: 1.Turun linna, 

2. Kakolan  länsiselli, 3. Mikaelinkirkko, 4. Martinkirkko, 5. taidemuseo, 6. tähtitorni ja 

7. tuomiokirkko.



Turun maamerkkejä

Turun korkeimmat rakennukset ovat kirkkoja.

Uudet korkeat rakennukset sijoittuvat ruutukaava-alueen ulkopuolelle.



Korkeaan rakentamiseen parhaiten soveltuvat 

alueet

Intensiivisen joukkoliikenteen varrella olevat 

alueet. Sijainti puoltaa korkean rakentamisen 

sijoittumista alueelle.

Alueet, joiden sijainti ei selvästi puolla muttei 

myöskään selvästi rajoita korkean rakentamisen 

sijoittumista

Alueet, joissa yhdistyvät sekä puoltavat että 

rajoittavat tekijät

Kulttuuriympäristön olemassa olevat arvot 

asettavat rajoituksia korkealle rakentamiselle

Tärkeimmät kaupunkirakenteen muutosalueet

Historialliset maamerkit

Keskeiset näkymäsuunnat

Johtopäätökset

Johtopäätökset.



Korkealla rakentamisella voidaan luoda identiteettiä rakentumassa oleville alueille, kuten Kupittaan –

Itäharjun suunnalle.

Vetovoimaista uutta kaupunkiympäristöä

CEDERQVIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT



Pukinsalmen suunta, keskustan ruutukaava-alue ja Aurajokilaakso muodostavat Turun merkittävimmän 

kulttuuriympäristön, josta kaupunki tunnetaan. Tällä alueella korkeaa rakentamista tulee harkita erityisen 

tarkkaan tai jopa kieltää se.

Joki, meri, kukkulat ja kulttuuriympäristöt



Historialliset maamerkit

Keskeiset näkymäsuunnat

Korkeaan rakentamiseen 

parhaiten soveltuvat alueet

Korkeaan rakentamiseen 

liittyvä yleismääräys

Korkea 
rakentaminen 
yleiskaavassa



TURUN KESKUSTAN KAUPUNKIKUVA

Keskeistä sisältöä



- Kuvata, miten keskustan 

kaupunkikuva on muotoutunut

- Lisätä tietämystä keskustan 

ominaispiirteistä ja arvoista

> Suuntaviivoja suunnitteluun

Tavoitteet



Kolme osiota:

• Turun vahvuuksia

• Keskustan ominaispiirteitä

• Keskustan miljöötyypitys

Selvityksen 
sisältö



• Aurajoen kaupunki

• Pitkän historian kaupunki

• Kukkuloiden kaupunki

• Jalopuiden kaupunki

• Ihmisen kokoinen kaupunki

Turun vahvuuksia



Keskustan 
ominaispiirteitä

• Maamerkit ja tärkeät näkymät

• Horisontti ja kattomaisema

• Katujen päätteet

• Katutila

• Jokivarren rantalaiturit

• Puistojen Turku

• Katupuuistutukset

• Palokujannepuut

• Pihojen arvot

• Kerroksellisuus



Miljöötyypit myös 

limittyvät. Kortteli 

voi edustaa useaa 

miljöötyyppiä.

Kunkin miljöötyypin

• taustaa

• ominaispiirteitä

• kehittämisen 

suuntaviivoja

Keskustan 
miljöötyypitys
Millaisista osa-alueista 

keskusta koostuu?



Historiallinen Turku
Keskustan miljöötyypitys:

Ainutlaatuisinta Turkua

Aukioita, puistoja, julkisia rakennuksia. Vanhoja katukiveyksiä.Kulttuurikasvillisuutta.



Puukaupunkimiljöö
Keskustan miljöötyypitys:

Tiivistä, matalaa ja vehreää kivenheiton päässä Kauppatorilta

Kaavoituksen kautta tai ilman kaavoitusta rakentunutta. Vanhoja katukiveyksiä.



Mäkipuistomiljöö
Keskustan miljöötyypitys:

Kallioista puistoiksi ja rakennetuiksi ympäristöiksi

Kuva: Kaupunkiympäristötoimiala, kuvapankki.

Mäkiasutus väistyi. Maamerkkejä.Virkistystä ja urheilua.Jugend levittäytyi kukkuloille.



Liikekeskusta
Keskustan miljöötyypitys:

Kaikkien yhteinen keskusta, monien asuinympäristö

Vaihtuvia ihanteita, monenlaisia rakentamistapoja. Miljöön kohentajia. Elävää katutasoa.



Pienomakotitalomiljöö
Keskustan miljöötyypitys:

Käytännöllistä kauneutta 1930–40-luvuilta

Kuva: Turun museokeskus / Kuvaus Oy.Kuva: Turun museokeskus / Turun Sanomat 6.6.1941.

Piha hyötykäytössä. Hedelmäpuita ja pensasaitoja. Puusto on etupäässä matalaa.



Jälleenrakennuskauden 
kerrostalomiljöö

Keskustan miljöötyypitys:

Aikakausi toi urbaaneja etupihoja ruutukaava-alueelle.

Martti rakentui uudelleen. Etupiha ruutukaava-alueella. Pihoissa tavoiteltiin puutarhamaisuutta.



Avokorttelimiljöö
Keskustan miljöötyypitys:

Avoin rakennustapa häivytti julkisen tilan rajaa.

Avokorttelimiljöö hallitsee kaupunkikuvaa monilla alueilla. Puusto rajaa katutilaa. Vehreä piha avokorttelimiljöössä.



Teollisuusmenneisyyteen 
pohjautuva miljöö

Keskustan miljöötyypitys:

Teollisuuden väistyminen on muuttanut jokivartta voimakkaasti.

Menneisyys näkyy Länsirannalla. Arken – rautatehtaan uusi aika. Umpikorttelin paluu.



Julkisten rakennusten miljöö
Keskustan miljöötyypitys:

Julkisia rakennuksia on kohonnut kukkuloille ja jokivarteen.

Kuva:

Julkista rakentamista pitkältä ajalta. Julkista viherympäristöä.



Kiitos!

Tuuli Vesanto, Samuli Saarinen ja Turun museokeskus

Korkean rakentamisen selvityksen valokuvat:

Paula Keskikastari, Tero Lehtonen, Samuli 

Saarinen ja Tuuli Vesanto

Turun keskustan kaupunkikuva -selvityksen valokuvat:

Selvitykset netissä: Yleiskaava 2029 > Selvitykset ja vuorovaikutus


