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Ohjelma 17:00-19:30
Andrei Panschin

• Tervetuloa, Yleiskaava 2029
Riitta Birkstedt;

• Keskustavisio
Tuuli Vesanto

• Korkea rakentaminen
• Keskustan kaupunkikuva

Paula Keskikastari
• Keskustan täydennysrakentaminen

Avointa keskustelua edellisistä aiheista
Taukoillaan (10 min)
Jaana Mäkinen

• Keskustan liikenne
Avointa keskustelua liikenteestä (ja muista aiheista)



Mikä yleiskaava ?

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
• Infraverkko (kaukolämpö- ja vesihuoltoverkon toiminta-alueet)
• Arvokkaat luonnon ja kulttuuriympäristön kohteet

• Yleiskaava on kuvaus kaupungin strategian toteuttamisesta maankäytössä.



• 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.

Yleiskaavan suhde maakuntakaavaan



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



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



Kasvun painopiste suunnataan
keskustaan ja sitä kehystävälle
kaupunkiuudistusalueelle



Keskusta laajenee
ulospäin, mutta
myös ytimessä
tapahtuu

Ratapihan elämyskeskus

Linnakaupunki

Keskusta-alueen täydennysrakentamisen
potentiaalikartoitus



Keskustasta on tehty tarkempia selvityksiä koskien

• Täydennysrakentamista

• Kaupunkikuvaa

• Keskustan liikennettä

Keskustan tarkemmat tarkastelut
Keskusta –alueen täydentämisen pelisäännöt kirjattuna
yleismääräyksiin



Mitä tavoitellaan?

1. Laadukas ja viihtyisä ympäristö
2. Palvelujen saatavuus
3. Monipuolinen asuntokanta
4. Kestävä kehitys
5. Taloudellisuus


