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Yleiskaava 2029



Andrei Panschin: Tervetuloa

Christina Hovi: Kaupungin strategiat & yleiskaava

Andrei Panschin: Yleiskaava 2029, pääkartta, asuminen, palvelut ja elinkeinoelämä

Jaana mäkinen: Liikenne

Kimmo Savonen: Yhdyskuntatekniikka

Tuuli Vesanto: Viherympäristö ja maisema, kestävä vesien hallinta

Samuli Saarinen: Arvokkaat rakennetun ympäristön kohteet

Taukoillaan (10 min)

Avoin keskustelu karttojen ääressä suunnittelijoiden kanssa

Ohjelma 17:00-19:30



Yleiskaavan valmisteluvaiheet ja 
tavoiteaikataulu

LÄHTÖKOHDAT 
JA TAVOITTEET

• Tavoitteiden 
hyväksyminen
KH 9/2013

KEHITYSKUVAT JA 
VAIKUTUSTEN 

ARVIOINTI

• Linjaratkaisu 
kehityskuvista 
KH 11/2015

YLEISKAAVA-
LUONNOS

• Tavoitteiden 
tarkistaminen KH
5/2017

• Luonnoksen 
hyväksyminen 
KH 2018

YLEISKAAVA-
EHDOTUS

Turun kaupunkiseudun 
rakennemalli 2035 

(Kv 21.5.2012)

Luonnoksen eteneminen
Kjory 5.6.2018
Kylk 4.9.2018
Kh 5.11.2018



Yleiskaavaluonnoksesta ehdotukseksi

YLEISKAAVA-
LUONNOS

YLEISKAAVA-
EHDOTUS

Kaavaluonnos nähtävänä 12.11-31.12 välisen ajan
• Mielipiteet ja lausunnot luonnoksesta
• Luonnosmateriaalin esittelyt kaupunkilaisille 19.11 ja 26.11.2018
• Ehdotus valmistellaan saatu palaute huomioiden

Yleiskaavaehdotuksen valmistelu 2019
• Lausunnot ja muistutusten läpikäynti
• Ehdotuksen tarkistaminen
• Lautakunta
• Kh
• Kaavaehdotus nähtäville
• Kaavan hyväksyminen 2020



Voimassa olevien yleiskaavojen muutostarpeita

• Kaupungissa on voimassa 

useita yleiskaavoja.

• 1990-luvun lopulla 

valmisteltu ja vuonna 2001 

hyväksytty Yleiskaava 2020 

on monilta osin 

vanhentunut.

• Päivitystarpeita on myös 

osayleiskaavoissa.



Lukuisat muutostarpeet on huomioitu Yleiskaavan 2029 
valmistelussa

– Ratapiha, Elämyskeskus

– Siirtolapuutarha

– Heikkilän kasarmi

– Vesilaitoksen kiinteistö

– Pääskyvuorenrinne

– Upalinko

– Skanssi

– Topinojan 

kiertotalouspuisto

– Satama

– …



Yleiskaava 2029 luonnos



Yleiskaavaluonnos

• Kaavakartat. Pääkartan lisäksi erillisinä teemakarttoina esitetään (1:40 000)

1. Yhdyskuntarakenne (pääkartta)

2. Asuminen

3. Palvelut ja elinkeinot

4. Liikenne

5. Kestävä vesien hallinta

6. Yhdyskuntatekniikka

7. Viherympäristö ja maisema

8. Arvokkaat rakennetun ympäristön kohteet

Teemat käsitellään keskustan osalta tarkemmalla tasolla (1:10 000)

• Kaavaselostuksessa kuvataan suunnitteluratkaisut vaikutuksineen ja 

perusteluineen.



Kaupungin strateginen linjaus: Kaupunkirakenteen toimivuutta 

ja elinvoimaa vahvistetaan täydennysrakentamisella 

- Kasvun painopiste suunnataan keskustaan ja sitä 

kehystävälle kaupunkiuudistusalueelle

- Tiivistyvillä kaupunkialueilla korostetaan rakennetun 

kaupunkiympäristön laatua



Yleiskaava 2029 
pääkartta



Kartalla esitetään 

• tavoitteellinen yhdyskuntarakenne

• tiivistyvää kaupunkirakennetta, tuotanto- ja 

logistiikka-alueiden sijoittumista ja Turun 

Tiedepuistoa koskevat strategiset 

kehittämistavoitteet

• keskusta-alueiden luokittelut ja määräykset.

Kartta 1 Yhdyskuntarakenne



Täydennysrakentaminen ohjataan tiivistyvälle kestävän kaupunkirakenteen 

vyöhykkeelle, joka ulottuu kehämäisesti n. 3 km säteelle ydinkeskustasta ja jatkuu 

siitä joukkoliikennekäytäviä pitkin. Käytävien varsilla ovat merkittävimmät 

alakeskukset Länsikeskus, Runosmäki, Varissuo ja Skanssi. Vyöhyke ulottuu 

Hirvensalossa Lauttarannan pohjoisosiin ja tulevan Uittamon sillan ympäristöön. 

Strategiset kehittämismerkinnät

Tuotantotoiminnan ja logistiikan vyöhykkeet muodostuvat 

nykyisen kaltaisesti sataman, lentokentän ja kehätien

ympäristöön

Turun Tiedepuisto on huomioitu omalla Innovaatio 

ja osaamiskeskittymä –merkinnällä



Keskustasta on tehty tarkempia 

selvityksiä koskien

• Täydennysrakentamista

• Kaupunkikuvaa 

• Keskustan liikennettä

Keskustan tarkemmat tarkastelut
Keskusta –alueen täydentämisen pelisäännöt kirjattuna 

yleismääräyksiin
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Asuminen sekä 
palvelut ja elinkeinot 

yleiskaavassa



Asumisen teemakartalla esitetään asukastavoitteen 

mukaisen rakentamisen sijoittuminen.

Uutta ja täydentävää asuinrakentamista on osoitettu 

Kasvukäytävät-kehityskuvan mukaisesti keskustaan, 

joukkoliikenteeseen tukeutuville kehityskäytäville 

sekä sisääntuloväylien varsille. 

Lisäksi uutta asumista on esitetty myös Yli-Maaria–

Koskennurmen alueelle sekä Paattisten taajamaan. 



Valmis asuinalue

Täydentyvä asuinalue

Uusi tai olennaisesti 

muuttuva asuinalue

Uusi tai olennaisesti 

muuttuva asuinalue (vuoden 

2029 jälkeinen)

Yhdyskuntarakenteen 

laajemissuunta vuoden 2029 

jälkeen

Asuinalueet



Kyläalue

Maatilojen talouskeskusten 

alue

Asuinalueet



Keskustatoimintojen alue

Ydinkeskusta

Keskusta-

toimintojen 

alueet



Aluekeskus

Paikalliskeskus

Keskustatoimintojen 

alueet



Palvelut
Palvelujen, hallinnon ja 

kaupan alue

Palvelujen ja asumisen alue

Lähipalvelujen alue



Teollisuus- ja varastoalue

Teollisuus- ja varastoalue, 

jolla on merkittävä, 

vaarallisia kemikaaleja 

valmistava tai varastoiva 

laitos

Teollisuus- ja 

varastoalueet



Työpaikka-alue

Työpaikka-alue

Työpaikka-alue

Työpaikka-alue (vuoden 2029 

jälkeinen)

Yhdyskuntarakenteen 

laajenemissuunta vuoden 

2029 jälkeen

Työpaikka-alueet



Satama-alue

Satama-alueet



Kiitos!


