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Yleiskaavaluonnos hyväksyttiin kaupunkiympäristölautakunnassa 25.9.2018 (§ 387). Lauta-

kunnan päätöksen mukaisesti osaa Kupittaanpuistosta koskeva urheilu- ja virkistyspalvelujen 

alue / keskustatoimintojen alue VU/C-merkintä poistettiin ja sillä osoitettu alue merkittiin 

urheilu- ja virkistyspalveluiden alueeksi liikuntakeskuksia varten (VU).  

Kaupunginhallitus hyväksyi 24.8.2018 päivätyn, lautakunnan päätöksen mukaisesti 25.9.2018 

muutetun yleiskaavaluonnoksen laadittavan yleiskaavaehdotuksen pohjaksi (5.11.2018 § 

420). Yleiskaavaluonnos sisältää 28.8.2018 päivätyn, 17.9.2018 päivitetyn keskustan liiken-

nesuunnitelmaluonnoksen. 

Samalla kaupunginhallitus päätti, että vuoden 2029 liikennesuunnitelman valmistelua ja sa-

malla yleiskaavan valmistelua jatketaan siltä pohjalta, että yksityisautoilu Tuomiokirkkosillalta 

ja Aninkaistenkadulta sallitaan sekä että lopulliset ratkaisut Auransillan liikenteen osalta teh-

dään saatujen kokemusten perusteella. 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että:  

 Yleiskaavan ehdotusvaiheeseen selvitetään mahdollisuutta muuttaa Itäharjulla inno-

vaatio- ja osaamiskeskittymä -merkinnällä osoitetulle alueelle merkityt asuinalue ja työ-

paikka-alueet tai osia niistä keskustatoimintojen alueeksi, tavoitteena laajentaa kes-

kustatoimintojen aluetta. 

 Raision kanssa käynnistetään neuvottelut usean Turun alueen kansalaisjärjestön esit-

tämän luonnonsuojelualueen perustamisesta Mälikkälä-Kuninkojan alueelle ja Raisi-

ontien / Satakunnantien ja Kuloistentien välille merkityn ohjeellisen tievarauksen pois-

tamisesta yleiskaavasta. 
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JOHDANTO 

Yleiskaava on suunnitelma, jolla ohjataan yleispiirteisesti kaupunkiympäristön ja liikennejär-

jestelmien kehittämistä ja sijoittumista. Yleiskaava luo pohjan kaupungin hallitulle ja kestävälle 

kasvulle, ja se ohjaa tarkempaa suunnittelua. Tavoitteena on toimiva, taloudellinen ja eheä 

yhdyskuntarakenne. Yleiskaava sovittaa yhteen monia toimintoja, esimerkiksi asuinalueet, 

työpaikat, joukkoliikenteen ja virkistysalueet. 

Koko kaupunkia koskevan uuden yleiskaavan päämääränä on Turun aseman, vetovoiman ja 

kilpailukyvyn vahvistaminen. Yleiskaavan tavoitevuosi on 2029, jolloin kaupunki täyttää 800 

vuotta. Yleiskaava suuntaa kasvua pääasiassa keskustaan ja joukkoliikenteen pääreittien var-

sille kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti (kaupunginhallitus 23.11.2015 § 494).  

Turun kasvu ja väestönkehitys ovat olleet viime vuosina nopeampaa kuin on ennakoitu. Kau-

punki nosti vuonna 2017 yleiskaavan väestö- ja työpaikkatavoitetta, jotta tavoiteltavaa kasvua 

ja positiivista rakennemuutosta kyetään täysipainoisesti tukemaan. Turku tavoittelee 220 000 

asukasta ja 115 000 työpaikkaa vuoteen 2029 mennessä.  

Yleiskaavan pohjaksi on tehty useita taustaselvityksiä, kyselyjä sekä järjestetty yleisötilaisuuk-

sia. Selvitysten laatiminen ja vaikutusten arviointi jatkuvat ehdotusvaiheessa. Luonnos valmis-

tellaan yleiskaavaehdotukseksi vuoden 2019 aikana. 
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YLEISKAAVALUONNOS 

Yleiskaavaluonnos koostuu kahdeksasta kartasta ja kaavaselostuksesta. Kaikki kartat hyväk-

sytään oikeusvaikutteisina. Jokaisella kartalla kaupungin keskusta-alue on esitetty tarkem-

malla tasolla, mittakaavassa 1:10 000. Muuten karttojen mittakaava on 1:40 000.  

Teemakarttoja on seitsemän. Niillä on esitetty teemakohtaiset ratkaisut. Osalla kartoista toi-

menpiteet on jaoteltu tavoitevuoteen 2029 mennessä toteutettaviin ja sen jälkeen toteutetta-

viin kohteisiin. 

Yleiskaava 2029 korvaa kokonaisuudessaan Yleiskaava 2020:n sekä Yli-Maaria-Koskennur-

men ja Skanssin osayleiskaavat. Lisäksi yleiskaava korvaa osittain Ratapiha-alueen, Ruissa-

lon ja Linnakaupungin osayleiskaavat. Osayleiskaavojen alueille tehdyt muutokset/täydennyk-

set näkyvät kartoilla täysivärisinä. Muutoin osayleiskaavojen alueilla olevat merkinnät on him-

mennetty, ja näiltä osin nämä osayleiskaavat jäävät voimaan. 

Hirvensalossa, Satava-Kakskerrassa, Maaria-Ilmarisissa sekä Lentoasemalla ja sen ympäris-

tössä on vireillä osayleiskaava. 

Yleiskaava 2029 koostuu seuraavista kartoista: 

Kartta 1 Yhdyskuntarakenne (pääkartta) 

Kartta 2 Asuminen 

Kartta 3 Palvelut ja elinkeinot 

Kartta 4 Liikenne 

Kartta 5 Kestävä vesien hallinta 

Kartta 6 Yhdyskuntatekniikka 

Kartta 7 Viherympäristö ja maisema 

Kartta 8 Arvokkaat rakennetun ympäristön kohteet 
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Yhdyskuntarakenne (kartta 1) 

Pääkartalla esitetään tavoitteellinen yhdyskuntarakenne sekä tiivistyvää kaupunkirakennetta, 

tuotanto- ja logistiikka-alueiden sijoittumista ja Turun Tiedepuistoa koskevat strategiset kehit-

tämistavoitteet.  

Strategiset kehittämistavoitemerkinnät 

Strategisialla kehittämismerkinnöillä osoitetaan maankäytön, liikenteen, palvelujen ja elinkei-

norakenteen kannalta keskeisimmät alueet, jonne kaupungin kasvu ensisijaisesti ohjataan. 

Alueiden kehittäminen tukee parhaiten kaupungin strategisia tavoitteita kestävästä kasvusta.  

Tiivistyvä kestävän kaupunkirakenteen vyöhyke 

Kasvukäytävät-kehityskuvan mukaisesti täydennysrakentaminen ohjataan tiivistyvälle kestä-

vän kaupunkirakenteen vyöhykkeelle, joka ulottuu kehämäisesti n. 3 km säteelle ydinkeskus-

tasta ja jatkuu siitä joukkoliikennekäytäviä pitkin. Käytävien varsilla ovat merkittävimmät ala-

keskukset Länsikeskus, Runosmäki, Varissuo ja Skanssi. Vyöhyke ulottuu Hirvensalossa 

Lauttarannan pohjoisosiin ja tulevan Uittamon sillan ympäristöön. Kaupungin strategisena ta-

voitteena on, että asemakaavojen asuinkerrosalasta 85 % sijoittuisi tiivistyvälle kestävän kau-

punkirakenteen vyöhykkeelle. Vyöhykkeen tausta on kerrottu tarkemmin kohdassa Lähtökoh-

tia yleiskaavalle. 

 Tiivistyvä kestävän kaupunkirakenteen vyöhyke 

Maankäytön ensisijainen kehittämisen kohdealue. Täydennysrakentamista oh-
jataan keskuksista, asuintiivistymistä, kestävästä liikkumisesta ja lähipalveluista 
muodostuvalle vyöhykkeelle. Alueen yhdyskuntarakennetta tiivistetään ja raken-
tamistehokkuutta lisätään. Alueen kehittämisen tulee tukea kävely-, pyöräily- ja 
joukkoliikennereittien parantamista sekä edistää palveluiden saavutettavuutta ja 
turvaamista.  

Tuotantotoiminnan ja logistiikan vyöhyke 

Merkinnällä osoitetaan taajamiin tiiviisti liittyvät tuotanto- ja logistiikkapainotteiset työpaikka-

alueet, joiden toiminta- ja kehittymisedellytykset tiivistyvässä kaupunkirakenteessa tulee huo-

mioida ja turvata. 

Lentokentän ympäristö rakentuu pääasiassa erilaisten logistiikkaan ja tuotantoon liittyvien toi-

mintojen varaan. Kehätien varren yritysalueille sijoittuu teollisten toimintojen ohella liiketilaa. 

Kehätien varrelle sijoittuu myös tilaa vaativan kaupan tilavarauksia. 

Pansio-Pernon ja Artukaisten alueelle sijoittuu merkittäviä työpaikka-alueita sekä suuria ko-

koontumistiloja. Mayer Turun telakan välittömään läheisyyteen suunnitellaan Blue Industry 

Park -nimeä kantavaa meri- ja valmistavan teollisuuden tuotanto- ja innovaatiokeskittymää. 

Pansion sataman lähialueille sijoittuu myös lukuisia laajamittaisesti kemikaaleja käsitteleviä 

laitoksia, jotka ovat Turvallisuus ja kemikaaliviraston valvonnassa.   

 Tuotantotoiminnan ja logistiikan vyöhyke  

Kansainvälisesti, valtakunnallisesti ja seudullisesti merkittävä tuotantotoiminnan 
ja logistiikan alue. Alueen suunnittelussa tulee edistää maankäytön ja kestävän 
liikennejärjestelmän yhteensovittamista sekä varmistaa monipuolinen saavutet-
tavuus ja liikenteen sujuvuus.   

Innovaatio- ja osaamiskeskittymä 

Turun Tiedepuiston alue on muuttumassa toiminnoiltaan sekoittuneeksi asuin- ja työpaikka-
alueeksi palveluineen. Kyseessä on yksi koko seudun kannalta tärkeimmistä kehittämisen 
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kohdealueista, jolla luodaan mahdollisuudet opetuksen, tutkimuksen, yritystoiminnan ja asu-
misen yhdistämiseen. Tavoitteena on sekoittunut keskustamainen kaupunkirakenne. 

Yleiskaavassa alue on osoitettu innovaatio- ja osaamiskeskittymä -merkinnällä. Alueen yksi-
tyiskohtaisempi maankäyttö perustuu alueen kehittämissuunnitelmaan. Kehittämissuunnitel-
masta on kerrottu tarkemmin luvussa Lähtökohtia yleiskaavalle. 

Innovaatio- ja osaamiskeskittymä 

Turun Tiedepuisto. Toiminnoiltaan monipuolinen osaamisen ja korkean teknolo-

gian työpaikkojen kasvukeskus. Alueelle voi sijoittua esim. opetustoimintaa, tut-

kimuslaitoksia, yritystoimintaa, terveys- ja hyvinvointipalveluja, asumista sekä 

muuta innovaatiokeskittymään oleellisesti kuuluvaa toimintaa. Asemakaavoituk-

sella tulee edistää hyvän kaupunkikuvan ja viihtyisän ympäristön muodostu-

mista.  

Alueen kytkeytymistä osaksi kaupunkirakennetta tulee edistää kehittämällä su-

juvat kävely-, pyöräily- ja joukkoliikenneyhteydet keskustan palveluihin ja lähivir-

kistysalueisiin. 

Keskustatoimintojen alueet 

Elävä ja viihtyisä keskusta on tärkeä kaupalle, kulttuurille, matkailulle ja kaupungin vetovoi-

malle. Tavoitteena on luoda hyvää kaupunkiympäristöä kaikille keskustan käyttäjäryhmille 

sekä tarjota uusia asumisen vaihtoehtoja. Vuonna 2017 julkaistu Keskustavisio 2050 ohjaa 

keskusta-alueen tulevaisuuden kehittämistä. Visiossa kaupallinen keskusta laajenee kauppa-

torin ympäristöstä kohti jokirantaa ja satamaa.  

Yleiskaavan luonnosvaiheessa on tehty selvitykset keskustan liikenteestä, kaupunkikuvasta 

sekä täydennysrakentamisen mahdollisuuksista. Selvityksistä kerrotaan tarkemmin luvussa 

Keskusta-aluetta koskevat selvitykset.  

Turun keskusta-alue, joka toimii koko kaupunkiseudun keskuksena, on merkitty yleiskaavassa 

kokonaisuudessaan keskustatoimintojen alueeksi. Keskustatoimintojen alue ulottuu etelässä 

Stålarminkadun ja Itäisen Pitkäkadun varteen ja Kupittaan K-Citymarketille. Idässä keskusta-

toimintojen alue yltää Lemminkäisen kadun ympäristöön ja Itäharjun uudistuvalle teollisuus-

alueelle. Tällä mahdollistetaan Turun Tiedepuiston kehittämissuunnitelman toteutuminen. 

Rautatie rajaa keskustatoimintojen aluetta Hämeensillalta Aninkaistensillalle.  

Keskustatoimintojen aluetta on laajennettu Linnakaupungin ja Ratapiha-alueen osayleiskaa-

vojen alueille. Ratapihan alueella rautatieliikennealuetta (LR) muutetaan keskustatoimintojen 

alueeksi, jotta mahdollistetaan monipuolisen elämys- ja tapahtumakeskittymän toteuttaminen. 

Linnakaupungin alueella työpaikkojen, palvelujen ja asumisenalueita (PAK ja AK) muutetaan 

Ruissalontien ja Juhana Herttuan puistokadun ympäristössä keskustatoimintojen alueiksi, 

jotta alueista voi kehittyä monipuolisempia keskustamaisia asuin- ja työpaikka-alueita.  

Lisäksi Linnakaupungin osayleiskaavan alueella sijaitsevaa henkilöliikenteen terminaalialu-

etta (LHA) on osin muutettu keskustatoimintojen alueeksi. Tällä mahdollistetaan satama-alu-

een kehittäminen. Turun sataman matkustaja- ja rahtiliikenteen toimintaedellytysten paranta-

mista sekä liikennejärjestelyjen kehittämistä lähdetään tutkimaan nykyisten matkustajatermi-

naalien ympäristössä Kanavaniemen alueella. Tavoitteena on uusi yhteisterminaali. Samalla 

avautuu merkittäviä mahdollisuuksia kaupunkikehitykseen Linnan ympäristössä ja Aurajoki-

suulla. Kaupunginhallitus hyväksyi suunnittelun käynnistämistä koskevan aiesopimuksen 

20.8.2018. Alueen kaavamerkintää tarkennetaan tarvittaessa yleiskaavaehdotukseen. 
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Keskusta-alueelta on merkitty erikseen ydinkeskustan alue (Cy), joka on kaupallisten ja mui-

den työpaikkatoimintojen keskittymä. Alue rajautuu Koulukadun, Aurajoen, Aninkaistenkadun 

ja ratapihan väliin. Ydinkeskustan kehittämistoimilla tulee vahvistaa erityisesti työpaikkatoi-

mintojen toimintaedellytyksiä keskustan elinvoimaisuuden turvaamiseksi.  

RP/C ja VU/C -merkinnöillä esitetyt alueet on kuvattu tarkemmin Viherympäristö ja maisema 

-kartan kuvauksen yhteydessä. 

Keskustatoimintojen alueita C ja Cy koskevat yleismääräykset: 

Keskustatoimintojen alueella kehittämisen lähtökohtana on sekoittunut kaupun-

kirakenne, jossa niin korttelit kuin rakennuksetkin mahdollistavat erilaisten toi-

mintojen yhdistämisen. Alueella tulee edistää kävelyn ja pyöräilyn roolia sekä 

jatkuvia verkostoja. 

Toteutusten tulee tukea kivijalkakauppaa ja sen toimintamahdollisuuksia varaa-

malla katuihin ja muihin yleisiin alueisiin rajautuvien rakennusten ensimmäiset 

kerrokset liike- ja palvelukäyttöön. 

Tontteja kehitetään koko korttelia koskevien suunnitelmien avulla. Täydennys-

rakentamisen yhteydessä on lisättävä julkiseen oleskeluun soveltuvia tiloja, 

paikkoja ja kaupunkivihreää. Rakentaminen kohdennetaan tonteille siten että, 

haitat puustolle jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Mahdollista vehreyden mene-

tystä tulee kompensoida istuttamalla puita tontin muihin osiin tai yleisille alueille.  

Rakentamisen korkeus tulee sovittaa ympäristön rakentamiskorkeuksiin. Kes-

kustan korttelien täydennysrakentamisen lähtökohtana on periaate, että korttelin 

sisäosien rakentamisen korkeus ei ylitä kadunvarsirakennusten korkeutta. Kor-

kea rakentaminen on syytä ohjata ruutukaava-alueen ulkopuolelle kaupunkiku-

vallisesti ja -rakenteellisesti perusteltuihin paikkoihin. 

Täydennysrakentamista ohjataan ensisijaisesti korttelialueille, jotka on osoitettu 

Täydennysrakentamisen mahdollisuudet Turun keskusta-alueella -selvityk-

sessä. 

 Keskustatoimintojen alue 

Alue varataan Turun kaupunkialuetta palveleville keskustatoiminnoille. Alueen 
pääasiallisia toimintoja ovat keskustamainen asuminen, julkiset ja yksityiset pal-
velut, hallinto ja keskustaan soveltuvat ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomat työ-
paikkatoiminnat. 

Maanvaraista pihaa tulee säilyttää tonteilla, joilla sellaista vielä on. Vähintään 20 

% näiden tonttien pinta-alasta tulee jättää rakentamattomaksi piha-alueeksi. 

 Ydinkeskusta 

Alue varataan Turun kaupunkialuetta palveleville keskustatoiminnoille. Alueen 

pääasiallisia toimintoja ovat julkiset ja yksityiset palvelut, hallinto ja keskustaan 

soveltuvat ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomat työpaikkatoiminnat sekä keskus-

tamainen asuminen. 

Kadunvarteen sijoittuvassa julkisivussa tulee olla vähintään 50 % näyteikkuna-

pinnalla varustettua liiketilaksi soveltuvaa tilaa. 

Kauppatoria reunustavien korttelien läpi kulkevia jalankulkuyhteyksiä on avat-

tava mahdollisuuksien mukaan. 
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Alakeskukset 

Alakeskukset on jaettu yleiskaavassa aluekeskuksiin ja paikalliskeskuksiin. Aluekeskuksiksi 

on yleiskaavassa osoitettu Länsikeskus ja Skanssi, paikalliskeskuksiksi Runosmäki ja Varis-

suo. Sekä alue- että paikalliskeskusten yhteyteen on suunniteltu raitiotie-/superbussilinjaa. 

Helsingin valtatien varteen sijoittuva Skanssin aluekeskus sisältää nykyisen Kauppakeskus 

Skanssin sekä Skanssinkadun länsipuolen. Se muodostaa yhdessä Biolaakson tilaa vaativan 

kaupan alueen kanssa vastinparin Raision Mylly-Kuninkoja-alueelle. Voimassa olevaan 

Skanssin osayleiskaavaan verrattuna aluekeskusta on laajennettu Skanssinkadun länsipuo-

lelle. Laajennuksella turvataan palveluiden mahdollinen tulevaisuuden lisätilantarve. Skanssin 

kaupunginosa on kehittymässä älykkääksi ja kestäväksi yli 8 000 asukkaan asuinalueeksi 

vuoteen 2030 mennessä. 

Satakunnantien varteen sijoittuva Länsikeskuksen alue on ollut ennen Raision Myllyn raken-

tamista seudun suurin keskustan ulkopuolinen kaupan keskittymä. Nykyisin Länsikeskuksen 

alueella on kaupan pinta-alaa jopa 75 000 k-m2, mikä vastaa Skanssi-Biolaakson-alueen ny-

kyistä kokoa. Länsikeskuksen alue muuttuu tulevaisuudessa nykyisestä autovaltaisesta kau-

pallisesta keskuksesta kaupunkimaiseksi monipuoliseksi sekoittuneeksi työpaikkojen, palve-

lujen ja asumisen alueeksi. Alueen tulevaisuutta on visioitu raitiotien yleissuunnitelman tar-

kennuksessa. Maankäyttövision mukaan alueelle voisi muuttaa noin 4 000 uutta asukasta 

vuoteen 2050 mennessä. Jos aluetta ei kehitetä, uhkana on, että kaupunkiseudun länsipuolen 

kauppa keskittyy entistä vahvemmin Myllyn alueelle Länsikeskuksen kustannuksella (Real-

projekti 2018). 

 Aluekeskus 

Aluekeskuksen kehitetään hyvin saavutettavina ja monipuolisina työpaikkoja, 

palveluita asumista, ja vapaa-ajan toimintoja tarjoavina yksikköinä. Alueet vara-

taan useampaa suuraluetta palveleville keskustatoiminnoille, kuten kaupalle, jul-

kisille ja yksityisille palveluille, hallinnolle, keskustamaiselle asumiselle ja ympä-

ristöhäiriötä aiheuttamattomille työpaikkatoiminnoille. Tarkemmassa suunnitte-

lussa tulee huolehtia kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen korkeasta palveluta-

sosta ja yhteyksien sujuvuudesta. 

Alueelle saa sijoittaa merkitykseltään seudullisia vähittäiskaupan suuryksiköitä.  

Varissuon paikalliskeskus sijaitsee Littoistentien varressa. 1970–80-lukujen taitteessa raken-

nettu noin 8 800 asukkaan Varissuo on Turun suurin ja Suomen monikulttuurisin lähiö. Julkiset 

ja kaupalliset palvelut sijaitsevat vuonna 1981 avatussa liikekeskuksessa ja aluetta etelä-poh-

joissuunnassa halkovalla akselilla. Palvelutarjonta on monipuolinen, ja palvelut ovat hyvin 

saavutettavissa niin jalan kuin pyörällä. 

Varissuon alueen kehittämistä on visioitu raitiotien yleissuunnitelmassa, jossa on arvioitu alu-

een täydennysrakentamisen potentiaalia. Selvityksen mukaan erityisesti liikekeskuksen ym-

päristössä olisi mahdollisia täydennysrakentamispaikkoja. Littoistentien vartta täydentämällä 

voitaisiin kehittää aluetta houkuttelevammaksi ja entistä kaupunkimaisemmaksi. Varissuon 

kehittäminen on vahvasti kytköksissä raitiotie-/superbussiratkaisuun. 

Yleiskaavaan 2020 verrattuna Varissuon paikalliskeskuksen aluetta on laajennettu pohjoi-

seen, jotta huomioidaan siellä sijaitsevat palvelut sekä raitiotien yleissuunnitelmassa osoitettu 

raitiotien-/superbussin päätepysäkki.  

Runosmäen paikalliskeskus sijoittuu Runosmäen aluetta halkovan Piiparinpolun varteen. 

1970-luvulla rakennettu ja 1990–2000-luvulla täydennetty noin 6 900 asukkaan Runosmäki 
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on Turun toiseksi suurin lähiö. Piiparinpolun jalankulkuakselin ympäristössä on monipuolinen 

palvelutarjonta, ja palvelut ovat hyvin alueen väestön saavutettavissa. Raitiotie-/superbussi-

linjan on suunniteltu kulkevan aluekeskuksen läpi, mikä vahvistaisi huomattavasti Piiparinpo-

lun lähialueita. 

Runosmäen alueesta valmistui vuonna 2015 yleissuunnitelma, jossa on tutkittu alueen raken-

netta, liikenteen sujuvuutta ja muutostarpeita, palveluverkon ylläpidon edellytyksiä ja kehittä-

mismahdollisuuksia, lisä- ja täydennysrakentamista ja siihen liittyviä periaateratkaisuja sekä 

alueen viheralueita. Yleissuunnitelman mukaan alueella on runsaasti täydennysrakentamisen 

potentiaalia. Täydennysrakentamisella voidaan osaltaan turvata alueen palveluiden säilymi-

nen vahvistamalla alueen asukasmäärää. 

 Paikalliskeskus 

Alue varataan suuralueen asukkaiden käyttämille kaupallisille ja muille yksityi-

sille- ja julkisille palveluille, asumiselle sekä ympäristöhäiriötä aiheuttamattomille 

työpaikkatoiminnoille. Paikalliskeskusten palvelut toiminnot palvelevat pääosin 

lähialueen asutusta. Alueiden kaupalliset toiminnot eivät saa kasvaa seudulli-

sesti merkittäviksi.   
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Asuminen (kartta 2) 

Kartalla esitetään asukastavoitteen mukaisen rakentamisen sijoittuminen kaupunkialueelle. 

Asumisen paikat on jaoteltu kolmeen luokkaan: valmis asuinalue, täydentyvä asuinalue sekä 

uusi tai olennaisesti muuttuva asuinalue. Esitetyt asuinalueet koostuvat eri suunnitteluvai-

heissa olevista kohteista: rakenteilla olevista alueista, vireillä olevista asemakaava-alueista, 

asemakaavoitusohjelmaan aikataulutetuista hankkeista sekä suunnitelluista tulevista kaava-

hankkeista. Yleiskaavan asumisen mitoitusperusteista kerrotaan tarkemmin luvussa Lähtö-

kohtia yleiskaavalle. Yleiskaava 2020:een verrattuna asuinalueita ei ole eroteltu kerrostaloval-

taisiin ja pientalovaltaisiin asuinalueisiin.  

Yleiskaavan merkittävimmät uudet asuinalueet sijoittuvat tiivistyvän kestävän kaupunkiraken-

teen vyöhykkeen sisälle. Uusia tai olennaisesti muuttuvia asuinalueita ovat Itäharjun uudistuva 

teollisuusalue, Heikkilän kasarmin alue Hirvensalon puistotien itäpuolella, kehittyvä Skanssin 

asuinalue, Koroisten asuinalue Maunu Tavastin kadun ja Gregorius IX:n tien välisellä alueella 

sekä Pukkilan vanhan laattatehtaan alue Pitkämäessä. Laajempia täydentyviä asuinalueita 

ovat mm. Ylioppilaskylän ympäristö sekä Runosmäen alue, josta on laadittu vuonna 2015 

yleissuunnitelma. Asuinalueiden (A) lisäksi myös keskustatoimintojen alueille (C) sijoittuu mer-

kittävästi asumista. Uutta asutusta mahdollistetaan niin täydentyvän ruutukaavakeskustan 

kuin laajentuvan keskustan alueelle mm. Linnakaupunkiin. 

Uutta asumista on esitetty myös Yli-Maaria–Koskennurmen alueelle sekä Paattisten taaja-

maan. Paattisille osoitettu uusi asuminen täydentää olemassa olevaa taajamarakennetta. Li-

säämällä asutusta alueille pyritään turvaamaan olemassa olevien palvelujen säilyminen. Yli-

Maaria—Koskennurmen uudisasutuksella varmistetaan kaupungin monipuolisten asumis-

vaihtoehtojen tarjonta Pohjois-Turussa. 

Pahaniemen, Moision ja Kaarningon alueilta on merkitty uusia, vuoden 2029 jälkeen toteutet-

tavia asuinalueita. Lisäksi 2029 jälkeen toteutuvia alueita on näytetty osayleiskaavojen alu-

eilta. Hirvensalon, Maaria-Ilmaristen ja Satava-Kakskerran osayleiskaavojen alueiden asumi-

selle osoitetut aluevaraukset vahvistuvat osayleiskaavaprosessien myötä. Jotta koko kaupun-

gin asuinrakentamisesta saadaan kokonaiskuva, kartalla on esitetty myös osayleiskaavojen 

asuinalueiden toteuttamisaikataulu. 

Yhdyskuntarakenne-kartan kuvailun yhteydessä kerrotaan tarkemmin keskusta-alueen täy-

dennysrakentamisesta ja Liikenne-kartan kuvauksen yhteydessä kartalla esitetyistä liikentee-

seen liittyvistä merkinnöistä. Palvelujen ja asumisen alueet (PA) on kuvattu Palvelut ja elin-

keinot -kartan kuvailussa. 

Asuinalueita koskeva yleismääräys: 

Aluevaraus sisältää asuinkorttelit, kadut sekä lähipuistot. Alueelta on varattava 

asemakaavoituksessa riittävästi tilaa asumiselle tarpeellisia julkisia ja yksityisiä 

palveluja varten. Alueelle saa sijoittaa myös sellaisia pienimuotoisia työtiloja, 

joista ei aiheudu melua, raskasta liikennettä, ilman pilaantumista tai näihin ver-

rattavia ympäristöhaittoja.  

 Valmis asuinalue 

Merkinnällä kuvataan aluetta, jolla ei ole tarvetta merkittäviin muutoksiin. Mer-

kinnällä osoitetaan myös alueet, joilla on säilytettäviä erityisarvoja. Alueilla voi 

toteuttaa sellaisia muutoksia, jotka eivät vaaranna alueen erityisiä arvoja. Säily-

tettävät erityisarvot on osoitettu kartalla 8. 

    Täydentyvä asuinalue 
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Merkinnällä osoitetaan täydennysrakentamiseen soveltuvat alueet, joiden pe-

rusluonnetta ei ole tarkoitus muuttaa. Merkinnällä osoitetaan myös rakenteilla 

olevat tai keskeneräiset alueet.  

       Uusi tai olennaisesti muuttuva asuinalue 

Merkinnällä osoitetaan alueet, joiden käyttötarkoitus muuttuu tai maankäyttö te-

hostuu oleellisesti.  

 Uusi tai olennaisesti muuttuva asuinalue (vuoden 2029 jälkeinen) 

Merkinnällä osoitetaan alueet, joiden käyttötarkoitus muuttuu tai maankäyttö te-

hostuu oleellisesti vuoden 2029 jälkeen. 

Yhdyskuntarakenteen laajenemissuunta vuoden 2029 jälkeen 

 

Yleiskaavassa on osoitettu kolme kyläaluetta (AT), kaksi Paattistentien varresta ja yksi Paima-

lantien varresta. Kylä-alueita on osoitettu samalla merkinnällä Hirvensalon ja Satava-Kaksker-

ran vireillä olevissa osayleiskaavoissa. Kyläalueet ovat muodostuneet väljiksi asuinalueiksi 

suunnittelemattoman kehityksen tuloksena. Alueita ei ole tarkoitus asemakaavoittaa. Alueita 

voidaan laajentaa täydennysrakentamisella, joka voi koskea yhtä tai useampaa rakennuspaik-

kaa (alueellinen suunnittelutarveratkaisu MRL 137a§).  

Paattistentien varren alueet ovat Yleiskaava 2020:n pientalovaltaisia asuntoalueita (AP), joita 

ei ole asemakaavoitettu. Paimalantien varren alue on Yleiskaava 2020:n suunnittelutarvealu-

etta (st). 

 Kyläalue 

Alue varataan kyläasutukselle sekä sen tarvitsemille palvelu- ja työtiloille.  

Merkinnällä AM on osoitettu ne maatilojen talouskeskusten alueet, jotka sijaitsevat tiiviin yh-

dyskuntarakenteen läheisyydessä Vähäjoen laaksossa. Sen sijaan pohjoisempana Paima-

lassa tai Paattisilla sijaitsevia maatilojen talouskeskuksia ei ole erikseen osoitettu, vaan ne 

ovat osa laajempia M-, MY- tai MA-alueita. 

 Maatilojen talouskeskusten alue 
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Palvelut ja elinkeinot (kartta 3) 

Kartalla on esitetty koko kaupungin kannalta merkittävät palveluiden ja elinkeinotoimintojen 

alueet. Asuinalueisiin sisältyviä palveluja, kuten yksittäisiä kouluja, päiväkoteja ja liiketiloja, ei 

ole osoitettu erikseen. 

Yhdyskuntarakenne-kartan kuvailun yhteydessä kerrotaan tarkemmin keskustatoimintojen 

alueista ja Liikenne-kartan kuvauksen yhteydessä kartalla esitetyistä liikenteeseen liittyvistä 

merkinnöistä. Erityisalueet (E, E-1, E-2, EP) on kuvattu tarkemmin Yhdyskuntatekniikka-kar-

tan tietojen yhteydessä. 

Palvelualueet 

Yleiskaavan palvelujen, hallinnon ja kaupan alueet (P) ovat tunnistettuja useamman palvelun 

kokonaisuuksia. Yleiskaava 2020 verrattuna palvelualueita ei ole erikseen osoitettu julkisille 

palveluille.  

 Palvelujen, hallinnon ja kaupan alue 

Alue varataan julkisille ja yksityisille palveluille, hallinnolle ja kaupalle.  

Lähipalvelujen kohdemerkinnällä on osoitettu asuinalueiden sisäisiä, päivittäiskäytössä olevia 

palvelutoimintojen keskittymiä. 

Lähipalvelujen alue 

 

Palvelujen ja asumisen alueiksi (PA) on osoitettu muuntuvia alueita, joilla palvelujen ja asumi-

sen suhde tulevaisuudessa on vielä epävarma. Tarkemmassa suunnittelussa tehtävät ratkai-

sut tulee perustua asianmukaisiin selvityksiin niin asumisen soveltuvuuteen kuin mahdollisten 

muutosten vaikutuksista alueen palvelutarjontaan.  

Linnakaupungin osayleiskaavan alueella on muutettu Kuljetuskadun ja Satamakadun ympä-

ristössä sijaitseva palvelujen ja hallinnon alue (P-1) palvelujen ja asumisen alueeksi (PA). 

 Palvelujen ja asumisen alue 

Alue varataan julkisille ja yksityisille palveluille ja asumiselle. Alueen palvelut tu-

lee olla asumisen yhteyteen soveltuvia, eivätkä ne saa aiheuttaa ympäristöhäi-

riöitä. Asumisen ja palveluiden määrä ja sijoittuminen ratkaistaan tarkemmassa 

suunnittelussa.  

Työpaikka-alueet 

Yleiskaavassa on osoitettu pääkäyttötarkoitukseltaan ympäristöhäiriötä aiheuttamattomat mo-

nipuoliset työpaikka-alueet ja seudullisesti merkittävät vähittäiskaupan alueet. Työpaikka-alu-

eita on laajennettu Pansio-Pernon alueella sekä Kehätien pohjoispuolella. Seudullisesti mer-

kittäviä vähittäiskaupan alueita ovat Itäharju-Biolaakso, Kärsämäki, Manhattan, Rieskaläh-

teentie, Oriketo-Topinoja ja Kuninkoja. 

Lentokentän itäpuolelle on osoitettu uusi vuoden 2029 jälkeen toteutettava työpaikka-alue. 

Alueella turvataan työpaikkarakentamisen mahdollisuudet pitkälle tulevaisuuteen.  

 Työpaikka-alue 

Alue varataan monipuolisille työpaikkatoiminnoille. Alueella voi olla toimisto- ja 

palvelutyöpaikkoja, ympäristöhäiriötä aiheuttamatonta teollisuutta ja niihin liitty-

vää myymälätilaa sekä varastointia.  
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 Työpaikka-alue 

Alue varataan monipuolisille työpaikkatoiminnoille. Alueella voi olla toimisto- ja 

palvelutyöpaikkoja, ympäristöhäiriötä aiheuttamatonta teollisuutta ja niihin liitty-

vää myymälätilaa sekä varastointia. Alueelle saa sijoittaa merkitykseltään seu-

dullisia paljon tilaa vaativan vähittäiskaupan yksikköjä sekä keskustahakuisen 

erikoistavarakaupan seudullisia suuryksiköitä. 

Merkitykseltään seudullisen paljon tilaa vaativan vähittäiskaupan kerrosalan 

enimmäismäärä: Itäharju-Biolaakso 86 000 k-m2, Kärsämäki 20 000 k-m2, Man-

hattan 30 000 k-m2.  

Keskusta hakuisen erikoistavarakaupan seudullisten suuryksiköiden toteuttami-

nen alueella edellyttää joukkoliikenteen ja kevyenliikenteen hyvää saavutetta-

vuutta ja ympäristön laatua parantavaa kehittämistä. 

 Työpaikka-alue 

Alue varataan monipuolisille työpaikkatoiminnoille. Alueella voi olla toimisto- ja 

palvelutyöpaikkoja, ympäristöhäiriötä aiheuttamatonta teollisuutta ja niihin liitty-

vää myymälätilaa sekä varastointia. Alueelle saa sijoittaa merkitykseltään seu-

dullisia paljon tilaa vaativan vähittäiskaupan yksikköjä. 

Merkitykseltään seudullisen paljon tilaa vaativan vähittäiskaupan kerrosalan 

enimmäismäärä: Rieskalähteentie 32 000 k-m2, Oriketo-Topinoja 50 000 k-m2, 

Kuninkoja 12 000 k-m2. 

 Työpaikka-alue (vuoden 2029 jälkeinen) 

Alue varataan monipuolisille työpaikkatoiminnoille, jossa voi olla toimisto- ja pal-

velutyöpaikkoja, ympäristöhäiriötä aiheuttamatonta teollisuutta ja niihin liittyvää 

myymälätilaa sekä varastointia.  

 Yhdyskuntarakenteen laajenemissuunta vuoden 2029 jälkeen 

  

Teollisuus ja logistiikka 

Kartalla on osoitettu teollisuus- ja varastoalueet, jotka voivat sisältää myös toimisto- ja termi-

naalitiloja. Merkittävimmät alueet sijaitsevat Pansion, Pernon ja Sataman alueilla sekä Kehä-

tien ympäristössä ja pohjoispuolella. 

Teollisuus- ja varastoalue 

Teollisuus- ja varastokäyttöön varattu alue. Alueet voivat sisältää myös pääasi-

allisia toimintoja palvelevia tiloja kuten toimisto- ja terminaalitiloja.  

Pansion, Pernon ja Artukaisten alueen turvallisuusselvityksessä todetut laitosten alueet on 

osoitettu T/kem -merkinnällä. Selvityksestä kerrotaan lisää kohdassa Selvitykset ja vaikutus-

ten arviointi. 

Teollisuus- ja varastoalue, jolla on merkittävä, vaarallisia kemikaaleja val-

mistavia tai varastoiva laitos 

Alue varataan teollisuuslaitoksille, joita koskee EU-direktiivi 2012/18/EU vaaral-

lisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta. Lisäksi alu-

eelle saa sijoittaa yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevia laitoksia. 
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Satama-alueet 

Yleiskaavan alueella sijaitsevat merkittävät satama-alueet Länsisatama ja Pansion satama.  

 Satama-alue  
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Liikenne (kartta 4) 

Yleiskaavan tavoitteena on kestävää kaupunkirakennetta tukeva liikennejärjestelmä. Tiivis-

tyvä kaupunkirakenne lyhyine etäisyyksineen ja tiheine palveluverkkoineen vähentää autoriip-

puvuutta ja tukee kestävien kulkutapojen lisäämistä koskevia tavoitteita. Liikenne-ennusteen 

mukaan vuoteen 2029 mennessä mm. kaupunkirakenteen laajenemisesta johtuen asetettuja 

kulkutapajakaumatavoitteita ei saavuteta. Liikenne-ennuste on laadittu vuonna 2016, jonka 

jälkeen mm. asukastavoitetta on nostettu sekä laadittu Turun Keskustavisio 2050 ja Turun 

Tiedepuiston tulevaisuuskuva. Liikenne-ennusteessa ei ole otettu myöskään kantaa rai-

tiotiehen tai superbussiin. Liikenne-ennuste päivitetään ehdotusvaiheessa viimeisten suunni-

telmien mukaiseksi. Liikenne-ennusteesta on kerrottu lisää luvussa Selvitykset ja vaikutusten 

arviointi. 

Yleiskaavan rinnalla on laadittu Turun keskustan liikennesuunnitelmaa. Yleiskaavassa näyte-

tään jatkosuunnitteluun esitettävän keskustan liikennesuunnitelmaluonnoksen mukainen lii-

kenneverkko. Keskustan liikennesuunnitelmasta kerrotaan tarkemmin luvussa Keskusta-alu-

etta koskevat selvitykset. 

Yleiskaavan Liikenne-kartalla esitetään kokonaiskuva kaupungin liikenneverkosta. Kartalla 

kuvataan erilaisin merkinnöin uudet ja olemassa olevat kohteet sekä näytetään toimenpiteiden 

aikataulua. Olemassa olevat kohteet näytetään pääsääntöisesti mustin merkinnöin ja uudet 

kohteet punertavin merkinnöin. Tavoitevuoden 2029 jälkeen toteutettavia kohteita on näytetty 

katkoviivoin. Jotta kaupungin liikenneverkosta saadaan parempi kokonaiskuva, kartalla on esi-

tetty himmennettyinä merkintöjä myös osayleiskaavojen alueilta.  

Autoliikenne 

Yleiskaavan autoliikenteen verkko koostuu pääkaduista ja kokoojakaduista. Autoliikenteen 

verkko hyödyntää pääosin nykyistä tie- ja katuverkkoa, minkä lisäksi on tunnistettu ja priori-

soitu kehittämistarpeita. Yleiskaavassa on esitetty uusia pääkatuja (mm. Koroistenkaari), ke-

hitettäviä pääkatuja (välikehän varrella) sekä ohjeellisia katulinjauksia tulevaisuutta varten 

(mm. Kähärin puistotie). 

Autoliikenteen ennustetaan kasvavan yleiskaavan vanhallakin asukastavoitteella vuodesta 

2015 vuoteen 2029 mennessä Turun kaupunkiseudun rakennemallialueella noin 25 %. Nos-

tetun asukaskasvutavoitteen toteutuessa liikennemäärien kasvu on tätäkin suurempaa. 

Autoliikenteen ennustetaan kasvavan eniten Turun kehätiellä, mikä johtuu kehätien tason nos-

tamisesta, maankäytön kasvusta kehätien vaikutusalueella sekä läpikulkuliikenteen kasvusta 

ja keskustan ruuhkautumisesta aiheutuvasta läpikulkuliikenteen siirtymisestä keskustaa ohit-

taville väylille. 

Turun sisääntuloväylien autoliikenteen määrien ennustetaan myös kasvavan. Turun sisääntu-

loväylien rajallisen välityskyvyn ja kasvavan ruuhkaisuuden kasvun vuoksi kehitettävän väli-

kehän (Suikkilantie-Markulantie-Halistentie-Jaanintie-Eteläkaari) merkitys keskustan ohitta-

vana autoliikenteen reittinä kasvaa. Erityisesti Hirvensalon suunnalla on tarvetta uudelle Uit-

tamonsillan yhteydelle, jotta liikennettä saadaan jaettua usealle reitille Stålarminkadun rajalli-

sen välityskyvyn vuoksi. Koroistenkaaren pääkadun puuttuvan osuuden rakentaminen yh-

dessä Halistenväylän kehittämisen kanssa luovat uuden yhteyden kehätieltä mm. Markulan-

tien suuntaan. 

Turun keskustan autoliikenteen rauhoittaminen nopeusrajoitusten alentamisen ja joukkoliiken-

nekaistojen muodossa siirtäisi ydinkeskustan läpikulkuliikennettä mm. Helsinginkadulle, ke-

hätielle ja välikehälle. 
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Linnakaupungin liikenneverkon osalta yleiskaava korvaa osan Linnakaupungin osayleiskaa-

vassa esitetyistä ratkaisuista. Merkittävin muutos on Herttuankulman asemakaavan mukai-

sesti satamaliikenteen ja muun liikenteen ohjaaminen nykyistä reittiä Juhana Herttuan puisto-

katua, jolloin liikenteelliset häiriöt asuinkortteleihin ovat mahdollisimman pienet. 

Eritasoliittymä 

Uusi eritasoliittymä 

Nelikaistainen/kaksiajoratainen katu 

Uusi nelikaistainen/kaksiajoratainen katu 

Uusi nelikaistainen/kaksiajoratainen katu (myöhempi vaihe) 

 Pääkatu 

 Uusi pääkatu 

 Kokoojakatu 

 Uusi kokoojakatu 

 Ohjeellinen katulinjaus 

 

Joukkoliikenne  

Joukkoliikenneterminaalien osalta yleiskaavassa on esitetty Matkakeskus Ratapiha-alueen 

osayleiskaavan mukaisesti Aninkaistensillan viereen. Matkakeskuksessa sijaitsisivat sekä 

rautatie- että linja-autoasema. Lisäksi Kupittaalla on rautatieasema. Linnakaupungin osayleis-

kaavassa on esitetty sataman sijainti ja rautatien liikennepaikka satamaan. Yleiskaavassa on 

varauduttu maakuntakaavan mukaisesti Tunnin juna -yhteyden toteutumiseen sekä lähijunalii-

kenteeseen. Lentoasema sijaitsee Lentoaseman ja sen ympäristön osayleiskaava-alueella. 

Seudullisen joukkoliikenteen perustana on nopeudeltaan ja vuorotarjonnaltaan kilpailukykyi-

nen runkoverkko. Yleiskaavassa on osoitettu keskustasta joukkoliikennekadut keskustan lii-

kennesuunnitelmaluonnoksen mukaisesti. Joukkoliikennepainotteisina katuina on esitetty en-

simmäisen vaiheen raitiotie-/superbussilinjat Varissuon, Raision ja Runosmäen suuntiin. Myö-

hemmän vaiheen linjat on eroteltu omalla merkinnällään. Kartalla esitetään myös runkobussi-

reitit laajemman linjastoluonnoksen (VE1) mukaisina. Runkobussireitit ovat oleellinen osa 

joukkoliikenteen pääverkkoa ja yhdessä joukkoliikennepainotteisia katuja kulkevan runkolii-

kenteen sekä alemman hierarkian muun bussilinjaston kanssa luovat hierarkisen ja tehokkaan 

joukkoliikennejärjestelmän.  

Kasvava asukasmäärä, joukkoliikenteen varteen tiivistyvä kaupunkirakenne sekä joukkolii-

kenteen ja pyöräilyn infrastruktuurin kehittäminen tukevat joukkoliikenteen kehittymistä. Jouk-

koliikenteen kulkutapaosuuden ja matkamäärien ennustetaankin kasvavan nykyisestä kai-

kissa tarkastelluissa liikenne-ennusteskenaarioissa. 

 Joukkoliikennepysäkki 

 Keskustan joukkoliikennekatu 

 Joukkoliikennepainotteinen katu 

 Joukkoliikennepainotteinen katu (myöhempi vaihe) 
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 Runkobussireitti 

 Runkobussireitti (myöhempi vaihe) 

 Rautatie 

 Raideliikennepaikka  

 Uusi raideliikennepaikka 

 Rautatieasema 

 Matkakeskus  

 

Pyöräily 

Pyöräilyn runkona toimii yleiskaavassa esitetty pyöräilyn pääverkosto. Pääverkosto yhdistää 

laadukkailla, nopeilla ja selkeillä reiteillä lähikunnat sekä suurimmat asuin- ja työpaikka-alueet 

Turun keskustaan ja aluekeskuksiin. Pyöräilyn pääverkostoa täydentää pyöräilyn lähiverkosto.  

Turku on kooltaan ja kaupunkirakenteeltaan pyöräilijälle ihanteellinen: yli 90 % nykyisistä tur-

kulaisista asuu alle 30 minuutin pyöräilymatkan päässä Kauppatorilta. Joukkoliikenteen ja kes-

kustan läheisyyteen tiivistyvä sekoittunut kaupunkirakenne sekä kehittyvä joukkoliikenne tu-

kevat toisiaan. Näin ollen pyöräilyn kasvupotentiaali Turussa on edelleen suuri. 

Pyöräilyn pääverkosto 

 Uusi pyöräilyn pääverkosto 

 

Jalankulku 

Jalankululla on nykyisin autoliikenteen jälkeen suurin kulkutapaosuus. Jalankulun merkitys 

säilyy suurena erityisesti tiivistyvällä kestävän kaupunkirakenteen vyöhykkeellä, jossa etäisyy-

det ovat lyhyitä ja maankäyttö sekoittunutta.  

Yleiskaavassa on osoitettu Keskustan liikennesuunnitelmaluonnoksen mukaiset kävelyalueet. 

Kävelykeskusta on luonnoksessa laajentunut Vanhan kaupungin suuntaan ja Maariankadulle 

Puutorin viereen. 

  Keskustan kävelyalue 

 

Vesiliikenne  

Kartalla esitetään laivaväylät ja veneväylät/lauttayhteydet sekä venesatamat/venevalkamat. 

Yleiskaavan alueella sijaitsevat merkittävät satama-alueet Länsisatama ja Pansion satama. 

Venesatama/venevalkama 

 Laivaväylä 

 Veneväylä tai lauttayhteys  

 Satama-alue  
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Kestävä vesien hallinta (kartta 5) 

Hulevesien hallinnan tärkein keino on maankäyttö ja kaavoitus. Hulevesiin liittyvä suunnittelu 

muuttuu koko ajan tärkeämmäksi, koska kaupunkirakenne tiivistyy ja ilmastonmuutoksen en-

nustetaan lisäävän Suomessa niin sademääriä kuin rankkasateitakin. Perinteinen hulevesien 

hallinta, eli veden johtaminen hulevesiviemäreissä pois alueelta, ei riitä takaamaan turvallista 

kaupunkiympäristöä muuttuvissa olosuhteissa. Hulevesiviemärit toimivat tavallisilla sateilla 

yleensä hyvin. Tällöinkin ongelmia voi aiheuttaa rakennettuja alueita tiivistävä kaavoitus, jol-

loin vanhaan tilanteeseen mitoitetun verkoston kapasiteetti ei riitä uuden rakentamisen tarpei-

siin. Viemäriverkosto ei kuitenkaan riitä poikkeuksellisten sadetapahtumien hoitamiseen, vaan 

putkien lisäksi täytyy olla muita keinoja. Tiivistyvän kaupunkirakenteen lisäksi hulevesihaas-

teita aiheuttaa myös se, että hulevesien hallinta on vasta melko viime aikoina tunnistettu vält-

tämättömäksi. Suurin osa kaupungista on rakentunut perinteisen kuivatuksen varaan, eikä 

tulvan hallintaa ole otettu juurikaan huomioon. Suuri osa kaupungista on jo rakennettua ja 

hulevesiin liittyviä ongelmia on myös vanhoilla alueilla.  

Rankkasateiden aiheuttamaa virtaamapiikkiä täytyy pyrkiä tasaamaan, vedelle täytyy varata 

tilaa paikasta, jossa se ei aiheuta vahinkoa ja tulvareitit täytyy olla suunniteltuna. Tila huleve-

sien hallinnalle täytyy olla myös sijoitettu oikein, muuten hyötyjä ei saavuteta. Asemakaavata-

soisten tarkastelujen mittakaava on liian pieni, jotta voitaisiin ottaa huomioon koko valuma-

alue. Myös toimenpiteiden sijoittaminen voi olla mahdotonta tilanpuutteen takia. Hulevesien 

huomioiminen vaatii hyvät pohjatiedot valuma-alueista ja kunkin alueen hulevesiolosuhteista- 

ja ongelmista. Kokonaisuuden tarkastelu ja tilavarausten tekeminen on siis tärkeä tehdä jo 

yleiskaavavaiheessa.  

Kestävä vesien hallinta -kartalla on tarkoitus varata alueita hulevesien hallintamenetelmille, 

nostaa esiin alueita, joilla hulevesien hallintaan tulee kiinnittää erityistä huomiota, turvata ojien 

säilyminen avoimina ja kaupunkipurojen ekologisten arvojen säilyminen. Hulevesimerkintöjen 

lisäksi teemakartalla on esitetty pohjavesialueet ja meritulva-alueet. 

Valmistelu 

Hulevesien hallinta on noussut kaavallisiin tarkasteluihin vasta viime aikoina. Voimassa ole-

vassa yleiskaavassa hulevesiä ei ole huomioitu. Turun kaupungin hulevesityöryhmä perustet-

tiin vuonna 2006 ja 2009 julkaistiin kaupungin hulevesiohjelma. Ohjelman yhtenä tavoitteena 

oli laajemman näkökulman lisääminen suunnitteluun, eli valuma-alueen ottaminen suunnitte-

lun lähtökohdaksi. Yhtenä tärkeänä toimenpiteenä oli valuma-alueittaisten hulevesien käsitte-

lysuunnitelmien tekeminen yleiskaavan valmistelun yhteydessä. Tämä toteutettiin laatimalla 

yleiskaavaa varten Alueellinen hulevesisuunnitelma -niminen selvitys. 

Yleiskaavan laadinnassa on hyödynnetty myös Suomen ympäristökeskuksen tekemää pinta-

valuntamallia hulevesitulvaherkkien alueiden tunnistamisessa ja mallinnukseen liittyvää diplo-

mityötä, jossa tarkasteltiin Turun kaupungin hulevesitulvariskejä niin nykytilanteessa kuin tu-

levan maankäytön toteutuessakin. Näistä on kerrottu tarkemmin kohdassa Selvitykset ja vai-

kutusten arviointi.  

Hulevesisuunnittelu on jatkuvasti käynnissä. Yleiskaavan valmistelun aikana on tehty myös 

paljon asemakaavatasoisia selvityksiä, toteutettu niin vuoden 2006 hulevesiohjelman kuin 

vuoden 2016 päivitetynkin versionkin toimenpiteitä ja osallistuttu hulevesiprojekteihin. Näiden 

pohjalta on tehty tarkennuksia ja päivityksiä Alueellisen hulevesisuunnitelman tietoihin ja kes-

tävä vesien hallinta- teemakarttaan.  

Teemakarttaa on työstetty Turun kaupungin hulevesityöryhmässä. 



21 
 

Kaavamerkinnät 

Teemakartalle on koottu jatkosuunnittelua ohjaavia ja huomioon otettavia asioita. Merkinnät 

koskevat säilytettäviä, suojeltavia piirteitä ja suunnittelussa huomioon otettavia vesiin liittyviä 

riskejä. 

Turun hulevesien hallintaa ohjaa kaupungin hulevesiohjelma, joka päivitettiin 2016. Ohjel-

massa on noin 50 toimenpidettä, jotka on jaettu viiteen pääteemaan. Kaupunkisuunnittelun 

kannalta olennaisimmat teemat ovat hulevesien hyödyntäminen vetovoimaisen kaupunkiym-

päristön rakentamisessa ja kaupunkitulviin varautuminen. Näiden lisäksi hulevesiohjemassa 

on esitetty hulevesien käsittelyn prioriteettijärjestys, jota tulisi soveltaa kaikessa suunnitte-

lussa ja rakentamisessa. Prioriteettijärjestys pohjautuu Maankäyttö- ja rakennuslain ja Kunta-

liiton Hulevesioppaan periaatteisiin. Prioriteettijärjestys on otettu myös yleiskaavaan yleismää-

räyksen muodossa.  

Yleismääräys 

Hulevesien käsittelyssä ja johtamisessa on noudatettava Turun kaupungin hule-

vesiohjelmassa esitettyä prioriteettijärjestystä: 

1. Hulevedet käsitellään ja hyödynnetään syntypaikallaan. 

2. Hulevedet johdetaan pois syntypaikaltaan hidastavalla ja viivyttävällä järjes-

telmällä. 

3. Hulevedet johdetaan pois syntypaikaltaan hulevesiviemärissä viheralueilla si-

jaitseville hidastus- ja viivytysalueille ennen ojiin tai vesistöön johtamista 

4. Hulevedet johdetaan hulevesiviemärissä suoraan vastaanottavaan vesistöön 

vain, jos mikään muu ei ole mahdollista. 

Hulevesien syntymistä on myös pyrittävä ehkäisemään suosimalla läpäiseviä 

päällysteitä ja viheralueita. 

Kaupunkipurot ovat monella tapaa arvokkaita pienvesistöjä. Niillä on paljon ekologisia arvoja 

lajistollisesti, ne toimivat ekologisen verkoston tukirankana ja ovat maisemallisesti arvokkaita. 

Esimerkiksi Kuninkojassa ja Jaaninojassa tavataan uhanalaisia lajeja, kuten taimenia ja joki-

rapuja.   

Kaupunkipurot ovat myös osa kaupungin hulevesijärjestelmää. Niihin puretaan lukemattomia 

hulevesiviemäreitä ja ne toimivat oman valuma-alueensa tulvareittinä keräten niin pinta- kuin 

hulevedetkin. Niiden avoimena ja hyvin hoidettuna pitäminen vähentää tulvariskejä ja säilyttää 

arvokkaat pienvesistöt. Osa kaupunkipuroista on aikoinaan suoristettu ja perattu, jolloin niiden 

ekologinen arvo on vähentynyt luonnontilaisiin verrattuna. Kaupunkirakenteen keskeltä löytyy 

myös ojia putkitettujen osuuksien väleistä. Nämäkin ojat ovat hulevesien hallinnan kannalta 

erittäin arvokkaita ja ne tulee säilyttää avoimena. Avoimiin uomiin on mahdollista tehdä esi-

merkiksi tulvan hallinta toimenpiteitä, toisin kuin putkiin.  

Koska avouomia on erilaisia, on niitä koskevia määräyksiä kaksi.  Luonnon ja/tai maiseman 

kannalta merkittävä joen- tai puronvarret- määräys koskee arvokkaita, luonnontilaisia uomia. 

Jotta tieto uomien arvosta ja oikeasta hoidosta saadaan siirtymään asianosaisille, on mää-

räykseen liitetty käsky yhteydenotosta kaupungin ympäristönsuojeluun. Hulevesien kannalta 

tärkeä säilytettävä ojauoma- määräys koskee puolestaan ojia, joiden pääasiallinen arvo on 

hulevesien hallinnassa. 

Luonnon ja/tai maiseman kannalta merkittävä joen- tai puronvarsi 

Uoman luonnollinen kulku ja joen- /puronvarren ekologiset ja maisemalliset arvot 

on säilytettävä. Ennen toimenpiteitä on otettava yhteyttä Turun kaupungin ym-

päristönsuojeluun. 
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Hulevesien kannalta tärkeä säilytettävä ojauoma 

Yleiskaavan tavoitteena oleva tiivistyvä kaupunkirakenne on hulevesien hallinnan kannalta 

ongelmallinen. Rakentamisen leviäminen aiemmin vihreille tai sorapintaisille alueille vähentää 

sadevesien imeytymistä maaperään ja lisää muodostuvien hulevesien määrää. Tiivistyvä kau-

punkirakenne myös tukeutuu olemassa olevaan viemäriverkostoon, jonka kapasiteetti ei riitä. 

Jotta hulevesien lisääntyvää määrää saadaan hallittua ja tulvariskejä vähennettyä tulee hule-

vettä viivyttää kaikilla uusilla alueilla ja tehdä erilaisia hallintatoimenpiteitä. Toimenpidealueita 

on ositettu myös vanhojen alueiden ongelmien ratkaisemiseksi. Esitettyjä toimenpiteitä on eri-

laisia kukin alueen tunnistettujen tarpeiden mukaan. Ne vaihtelevat konkreettisista hallintame-

netelmälle tehdyistä tilavarauksista, lisäsuunnittelutarpeisiin ja kiinteistökohtaisiin viivytyksiin 

yms.  

Hulevesien toimenpidealue 

Ohjeellinen rajaus alueelle, jolla on tunnistettu hulevesien hallinnan tarve. Hal-

lintamenetelmät ja sijainnit selvitetään tarkemmin jatkosuunnittelussa. 

Tulvamallinnukset ovat tuoneet paljon lisätietoa kaupunkisuunnittelun pohjaksi. Mallinnustu-

lokset eivät sovellu rakennuskohtaiseen tarkasteluun, mutta alueiden suunnitteluun niistä saa 

paljon tietoa. Maanpintamalliin pohjautuvat erilaisilla rankkasadetapahtumilla tehdyt mallin-

nuksen kertovat minne vedet topografian perusteella kulkeutuvat, mikä auttaa toimenpiteiden 

kohdistamisessa, toimintojen sijoittelussa ja tulvanhallinnan suunnittelussa. Hulevesitulvamal-

linnus liittyy hulevesitulvariskien alustavaan arviointiin, joka kuntien on tehtävä vuonna 2018. 

Arvion pohjaksi Suomen ympäristökeskus mallinsi Suomen taajama-alueet ja näiden kanssa 

samalle karttalehdelle osuvat alueet. Turun pohjoiskärjessä ei ole taajamaa, joten alueelta ei 

ole mallinnustuloksia.     

Hulevesitulvavaara-alue 

Alueella on todettu harvinaisen sateen aiheuttama tulvavaara. Tulvavaara on 

huomioitava jatkosuunnittelussa.  

Meritulvavaara-alue 

Alueelle ei suositella asuinrakentamista. Alueelle ei tule sijoittaa yhteiskunnan 

toiminnan kannalta merkittäviä tai haavoittuvia kohteita. 

Pohjavesialueita koskevat suojelumääräykset vaikuttavat alueelle soveltuvan maankäytön li-

säksi myös hulevesien hallintaan. Pohjaveden muodostuminen tulee turvata myös lisääntyvän 

rakentamisen aikana. Toisaalta esimerkiksi liikennealueiden vedet tulee johtaa pohjavesialu-

een ulkopuolelle, koska niiden imeyttäminen voi uhata pohjaveden laatua. Turun pohjavesi-

alueita ei käytetä enää vedenhankintaan. 

Pohjavesialue 

Pohjavesialueella tapahtuvat toimenpiteet on suunniteltava ja toteutettava niin, 

etteivät ne heikennä pohjaveden laatua tai vähennä pohjaveden antoisuutta. 

Alueelle ei saa sijoittaa toimintoja, joista voi aiheutua pohjaveden pilaantumis-

vaaraa. Pohjaveden muodostumisen turvaamiseksi puhtaat hulevedet on 

imeytettävä maaperään ja suosittava läpäiseviä pintoja. Hulevedet on johdettava 

pois pohjavesialuille sijoittuvilta liikennealueilta. 

Valuma-alueet purkupisteineen ja vedenjakajat on esitetty kartalla informatiivisina merkin-

töinä, joihin ei liity määräyksiä. Valuma-alueiden hahmotus on olennaista kaupunkisuunnitte-
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lun hulevesien hallinnassa. Valuma-alueen yläjuoksulla tehtävät ratkaisut vaikuttavat merkit-

tävästi mm. alajuoksulla sijaitsevien alueiden tulvariskiin. Valuma-alueen alajuoksulle kerään-

tyy koko valuma-alueen valumavedet, mikä on otettava huomioon, jotta tulvimiselta vältytään. 

Valuma-alue 

 

Vedenjakaja 

Valuma-alueen purkupiste 
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Yhdyskuntatekniikka (kartta 6) 

Kartalla esitetään muun muassa erityisalueet, yhdyskuntateknisen huollon alueet, erilaisia alu-

eiden käyttöä rajoittavia toimintoja sekä selvitysalueita. Kartalla esitetyt teollisuus- ja varasto-

alueet (T, T/kem) on kuvattu tarkemmin Palvelut ja elinkeinot -kartan kuvailun yhteydessä. 

Erityisalueet 

Erityisalueena on osoitettu Saramäessä sijaitsevan Turun vankilan alue. Puolustusvoimien 

käyttöön varatut alueet Pansiossa ja Vähäheikkilässä on osoitettu kaavamerkinnällä EP. 

 Puolustusvoimien alue 

  

 Erityisalue 

  

Jätteenkäsittely 

Pitkään perinteisten kaatopaikan läjitys- ja jätteen loppusijoitustoimintojen käytössä ollut To-

pinojan alue on muuntumassa pääosin jätemateriaalien kierrätystä palvelevien toimintojen 

keskittymäksi. Kaatopaikan läjitysalueena toiminut osa poistuu käytöstä ja kunnostetaan pal-

velemaan muuta käyttöä. 

 Kiertotalousalue 

Alue varataan yhdyskunnan jätehuoltoa palveleville laitoksille ja rakennelmille 

sekä kiertotaloutta edistävälle toiminnalle. Alueelle sijoittuvat uudistoiminnot voi-

vat käsittää mm. ravinne-, materiaalikierrätystä, maanrakennusaineen kierrä-

tystä, materiaalien turvallista loppusijoitusta sekä energiantuotantoa. 

 Käytöstä poistuva jätteenkäsittelyalue 

  

Teollisuustoimintojen korttelialue, jolla sijaitsee merkittävää jätteen hyödyntämiseen liittyvää 

ympäristöluvan varaista yritystoimintaa. 

 Jätteenkäsittelyalue 

  

Turun jätevedet johdetaan keskitetysti maanalaisiin tiloihin Kakolanmäen kallioon louhittuun 

jätevedenpuhdistamoon. Puhdistamossa käsitellään Turun jätevesien lisäksi 13 muun lähialu-

een kunnan jätevedet. Puhdistettu jätevesi purkautuu satama-altaaseen. 

 Jätevedenpuhdistamo 

  

Selvitysalueet 

Keskustassa sijaitsee monenlaisia maanalaisia tiloja, kuten Kakolan jätevedenpuhdistamo, 

pysäköintiluolia, viemäri- ja kaukolämpötunneleita, sähköasema, erilaisia kriisiaikoina käytet-

täviä tiloja sekä vanhoja, usein käyttökelvottomia väestönsuojia. Mahdollisia tulevaisuuden 

tarpeita ovat mm. uudet pysäköintiluolat ja nykyisten laajennukset, liikennetunnelit sekä erilai-

set liikuntatilat. Jotta maanalaiset hankkeet olisivat tulevaisuudessakin mahdollisia, yleiskaa-

vassa on esitetty alueet, jotka on varattu kalliorakentamista varten. Yleiskaavassa esitetyt kal-

lioresurssialueet pohjautuvat Kallioresurssiselvitykseen (1991) sekä tietoihin tähänastisesta 
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maanalaisesta rakentamisesta. Kallioresurssialueet ja mahdolliset sisäänmenopaikat selvite-

tään tarkemmin ehdotusvaiheessa. 

Kallioresurssialue, joka voidaan ottaa myöhemmin käyttöön 

Mahdollista kallion sisään rakentamista ei saa rajoittaa muulla rakentamisella. 

Mahdollisia sisäänmenopaikkoja ei saa ottaa muuhun rakentamiskäyttöön. Alu-

een rakennuksiin ei saa tehdä yli kaksi kerrosta syviä kellareita. Porakaivojen 

teko on kielletty. 

Suojavyöhykkeet 

Kaavoitusviranomaisten on kaavan laadinnan yhteydessä huomioitava onnettomuusvaaralli-

set kohteet, esim. kemikaali- ja räjähdelaitokset. Kun onnettomuusvaarallisten kohteiden ym-

päristöä kaavoitetaan, on Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta (Tukes) ja pelastusviranomai-

selta pyydettävä lausunto. 

Kaikille Tukesin valvomille kemikaalikohteille on määritelty konsultointivyöhyke. Konsultointi-

vyöhykkeet on muodostettu laitosten riskeistä yleisesti tiedossa olevien arvioiden perusteella, 

joten niitä ei voi suoraan käyttää suojaetäisyyksinä tuotantolaitosten ja herkkien toimintojen 

välillä. Konsultointivyöhykkeellä tapahtuvista kaavoitusmuutoksista tai merkittävämmästä ra-

kentamisesta on pyydettävä lausunto Tukesilta ja pelastusviranomaiselta. 

                     Kemikaalilaitoksen konsultointivyöhyke 

Suunniteltaessa alueen käyttöä on pyydettävä pelastusviranomaisen lausunto ja 

varattava Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle mahdollisuus lausunnon antami-

seen.  

 VAK-ratapiha 

Alue varataan VAK-järjestelyratapiha-alueen selvitysalueeksi. Järjestelyratapi-

han alueella tehtävistä vaarallisten aineiden kuljetusten järjestelytoiminnoista ai-

heutuu suuronnettomuusriski lähialueille. Yksityiskohtainen riskiselvitys ja hallin-

tatoimenpiteet tulee arvioida ratapihan ja sen lähialueen yksityiskohtaisen suun-

nittelun yhteydessä 

Puolustusvoimien toimintaa koskevat suojavyöhykkeet 

 Suojavyöhyke 

Merkinnällä osoitetaan alueita, joiden käyttöä on lähellä sijaitsevan vaaraa tai 

huomattavaa häiriötä aiheuttavan toiminnan vuoksi rajoitettava. 

Alueella on ensisijaisesti sallittua maa- ja metsätalousrakentaminen ja puolus-

tushallintoa palveleva rakentaminen. Alueelle ei tule sijoittaa sairaalaa, vanhain-

kotia, päiväkotia tai muuta vastaavaa laitosta. 

Suunniteltaessa alueen käyttöä on puolustusvoimille varattava mahdollisuus 

lausunnon antamiseen. 

 Suojavyöhyke 

Merkinnällä osoitetaan alueita, joiden käyttöä on lähellä sijaitsevan vaaraa tai 

huomattavaa häiriötä aiheuttavan toiminnan vuoksi rajoitettava. 
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Alueella on ensisijaisesti sallittua maa- ja metsätalousrakentaminen ja puolus-

tusvoimia palveleva rakentaminen. Alueelle ei tule sijoittaa koulua tai asutustaa-

jamaa eikä sairaalaa, vanhainkotia, päiväkotia tai muuta vastaavaa laitosta. Mer-

kintä ei estä olemassa olevan rakennuskannan peruskorjausta. 

Suunniteltaessa alueen käyttöä on puolustusvoimille varattava mahdollisuus 

lausunnon antamiseen. 

Lentokentän toimintaa koskevat meluvyöhykkeet 

Lentomelulle altistuvaa ympäristöä kuvataan Turun kaupungin ympäristömeluselvityksen 

2017 mukaisilla vyöhykkeillä. Vyöhykkeet kuvaavat lentoliikenteen aiheuttamaa vuorokau-

simelutasoa (Lden) yli 55 dB:n ja yli 60 dB:n melualueilla. Yli 55 dB:n alueelle ei tule osoittaa 

uutta melun haitoille herkkää toimintaa. 

Lentomeluvyöhyke 1 (60 dB) 

 

 

Lentomeluvyöhyke 2 (55 dB) 

 

 

Yhdyskuntatekninen huolto 

Kartalla esitetään energiantuotantolaitokset, joiden toimintaa säätelee ympäristölupa tai rekis-

teröintimenettely. Lähes kaikki yksiköt toimivat osana kaukolämmön tuotantoa. Laitokset tuot-

tavat energiaa kaukolämpöverkostoon, prosessihöyryä ja lämpöä tuotantolaitoksille ja kasvi-

huoneille. Kakolan jätevedenpuhdistamon yhteyteen rakennetussa lämpöpumppulaitoksessa 

tuotetaan myös energiaa. Puhdistusprosessin ohessa otetaan jätevedestä talteen energiaa, 

jolla tuotetaan lähes kaikki Turun alueen kaukojäähdytys ja lisäksi merkittävä määrä kauko-

lämpöä. 

 Energiantuotantolaitos 

 

Katualueilta kertyvä aurauslumi pyritään ensisijaisesti kuljettamaan ja sijoittamaan lähisiirtoina 

varaamalla asemakaavojen kortteliralleille sopivaa tilaa. Nämä kohteet voidaan mahdollisuuk-

sien mukaan toiminnallisesti yhdistää viherkaistoihin ja hulevesien hallintaan varattaviin alu-

eisiin. Suuria aurauslumen kertymiä varten on varattu mahdollisimman lyhyille kuljetusetäi-

syyksille väliaikaisia ja pysyviä lumenkaatoalueita. Pysyvät lumensijoituspaikat liittyvät ympä-

ristöluvan varassa toimiviin (Maa-ainespuisto) tai toimineisiin (Karhulan maankaatopaikka) 

kohteisiin. Väliaikaiset sijoituspaikat on ratkaistu toistaiseksi voimassa olevien tai määräai-

kaisten toimenpidelupien perusteella. Väliaikaiset lumensijoituspaikat edustavat asemakaa-

voituksen edetessä väistyvää maankäytön muotoa. 

 Lumensijoituspaikka (pysyvä) 

 

Lumensijoituspaikka (väliaikainen) 
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Rakentamisen yhteydessä syntyvät ylijäämämaat pyritään pitämään määrältään mahdollisim-

man vähäisinä rakentamisalueen hyvällä suunnittelulla. Maa-ainekset voidaan hyödyntää ra-

kentamiskohteen läheisyydessä esimerkiksi maaston muotoilussa ja viheralueiden raken-

teissa. Ylijäämämaita pyritään jatkojalostamaan ja kierrättämään Turussa Maa-ainespuiston 

alueella Saramäessä, jossa sijaitsee pysyväisluonteinen maankaatopaikka. Hankalasti hyö-

dynnettäviä savipitoisia ylijäämämaita hyödynnetään myös moottoritien varrelle rakennetta-

vassa meluvallissa Jäkärlässä. Hirvensalon eteläosaan on perustettu Haarlan ja Meltoisten 

maankaatopaikat, joilla maa-ainesten läjitys palvelee osin alueiden esirakentamista. Maan-

kaatopaikkojen perustaminen edellyttää ympäristölupaa. 

 Maankaatopaikka (pysyvä) 

 

 Maankaatopaikka (väliaikainen) 

 

Turussa käytettävä vesi on Säkylän Virttaankankaalla valmistettua tekopohjavettä, joka virtaa 

painovoimaisesti Saramäen kalliosäiliöön. Kalliosäiliöön mahtuu vettä saman verran, kuin mitä 

Turussa, Raisiossa ja Naantalissa käytetään yhden päivän aikana. Säiliöissä vesi kloorataan, 

mikä takaa sen, että vesi säilyy korkealaatuisena vesijohtoverkostossa. Saramäestä vesi joh-

detaan Halisten vesilaitoksen kautta vesijohtoverkostoon ja kaupungin neljään vesitorniin, 

jotka sijaitsevat Yliopistonmäellä, Luolavuoressa, Juhannuskukkulalla ja Parolanpuistossa.  

 Vedenkäsittelylaitos 

 

 Vesisäiliö 

 

Linjat 

Kartalla näkyvät merkittävimmät nykyiset ja suunnitteilla olevat 110–400 kV sähkölinjojen 

maanpäälliset osuudet. Näillä johtokaduilla on oleellinen merkitys maankäytön suunnitteluun 

ja maisemaan. Kartalla esitetään myös voimassa olevan Turun yleiskaavan 2020 mukainen 

maakaasuverkon reittivaihtoehdon ohjeellinen varaus maakaasuputkilinjalle. Putkilinja kulkee 

Turun alueella itä-länsisuuntaisesti välittömästi lentokentän pohjoispuolella. Linja haarautuu 

Liedon kunnan rajan suuntaisesti kohti etelää ja Topinojan jätteenkäsittelyaluetta. 

 110–400 kV sähkölinja 

 

 110–400 kV sähkölinja (uusi) 

 

 Maakaasuputki 

 Ohjeellinen varaus maakaasuputkilinjalle. 
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Viherympäristö ja maisema (kartta 7) 

Viherympäristö ja maisema -kartalla ohjataan viherympäristön ja siihen liittyvien palvelujen 

kehittämistä Yleiskaava 2029:ään kuuluvilla alueilla. Samalla kartalla on esitetty myös ar-

keologisen kulttuuriperinnön kohteet. 

Joki, meri, arvokas ja monimuotoinen luonnonympäristö sekä historiallinen rakennettu ympä-

ristö ovat Turun vahvuuksia. Ne on nostettu esiin myös Turun Kilpailukyky ja kestävä kasvu -

ohjelmassa. 

Viheralueet tuottavat monenlaisia ekosysteemipalveluja, mm. tarjoavat virkistystä, ravintoa ja 

kauneusarvoja, auttavat hulevesien hallinnassa, tuottavat happea, puhdistavat ilmaa ja sitovat 

kasvihuonekaasuja. Turku tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2029 mennessä, ja kaupungin 

kasvillisuusalueiden hiilivarastot ovat sitä suuremmat, mitä enemmän alueella on metsiä, pel-

toja, puistoja ja muita viheralueita. 

Viherverkoston ja virkistysmahdollisuuksien kehittäminen on yksi keino edistää kaupunkilais-

ten hyvinvointia ja aktiivista elämäntapaa Turku 2029 -strategian mukaisesti. 

Kuten Kilpailukyky ja kestävä kasvu -ohjelmassa todetaan, monipuoliset ja vetovoimaiset asu-

misvaihtoehdot ovat keskeinen kilpailukykytekijä houkuteltaessa osaajia ja asukkaita kaupun-

kiin. Viher- ja vesialueiden läheisyys sekä virkistysmahdollisuudet lisäävät asuinalueiden ve-

tovoimaa. 

Keskustan julkisella kaupunkiympäristöllä on merkitystä kaikille turkulaisille, kuten myös vie-

railijoille ja matkailijoille. Se vaikuttaa myös kaupungista välittyvään kuvaan ja keskustan elin-

voimaisuuteen. 

Turun viherverkosto on monipuolinen kokonaisuus, jossa yhdistyvät luonto ja kulttuuriympä-

ristöt. Mantereen tiiviisti rakennetulla kaupunkialueella viherverkoston rungon muodostavat 

Aurajoen ja Vähäjoen varret, joissa tihentyvät monet maisema- ja kulttuurihistorialliset arvot. 

Jalopuumetsiköitä, pähkinäpensaslehtoja, kosteikkoja ja kallioita löytyy eri puolilta Manner-

Turkua. Virkistyksen ja liikunnan kannalta erityisen tärkeitä ovat laajat, yhtenäiset metsäalueet 

mm. Mälikkälässä, Runosmäen suunnalla, Varissuon ja Pääskyvuoren alueella, Lausteella ja 

Ilpoisten ympäristössä. Laajempia viheralueita yhdistävät pienemmät metsä- ja kallioalueet 

sekä kaupunkipurojen varsien niityt. Keskustassa viherverkoston olennaisena osana toimii pi-

hojen jalopuuvaltainen puusto. Vesialueet liittyvät viherverkostoon ja tuovat sille lisäarvoa. 

Valmistelu 

Yleiskaavan laadinnan avuksi on tehty Viherverkkosuunnitelma-niminen selvitys, josta kerro-

taan enemmän luvussa Selvitykset ja vaikutusten arviointi. 

Jo Viherverkkosuunnitelmaa valmisteltaessa ajatuksena oli, että viheralueita koskevat kaava-

merkinnät esitettäisiin omana teemakarttanaan yleiskaavan maankäyttökartan ohessa. Tällöin 

yleiskaavaan pystyttäisiin sisällyttämään enemmän informaatiota. 

Viherverkkosuunnitelmaa valmisteltaessa koottiin yhteen viheralueisiin ja niiden arvoihin liitty-

vää tietoa. Luontotiedon kokoamisesta ja täydentämisestä kerrotaan kohdassa Yleiskaava 

2020. Samassa luvussa kerrotaan myös maisemaa koskevien merkintöjen täsmentämisestä. 

Kaupunkikuvallisia asioita on analysoitu Turun keskustan kaupunkikuva -selvityksessä ja Tu-

run korkean rakentamisen selvityksessä, joista enemmän luvussa Keskusta-aluetta koskevat 

selvitykset. 
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Yleiskaavan valmistelun aikana ei ole tehty arkeologisten kohteiden täydennysinventointeja. 

Muinaisjäännösten perusinventoinnit eivät pääsääntöisesti ole ajan tasalla, mistä johtuen tar-

kemmassa suunnittelussa on varauduttava selvittämään alueen tietojen ajantasaisuus ja mah-

dolliset lisäselvitystarpeet. Arkeologinen suojelu käsittää ajallisesti nykyään myös keskiaikaa 

nuoremmat kerrostumat, Turun tapauksessa kulttuurikerrokset aina paloon 1827 saakka, ja 

erityistapauksissa myös nuoremmat ajat. Muinaisjäännösalue Turun keskustassa onkin laa-

jentunut huomattavasti sitten 1980-luvun. Turku on ainoa Suomen historiallisista kaupun-

geista, joista nykyaikainen kaupunkiarkeologinen inventointi puuttuu. 

Viherverkkosuunnitelmassa esitetty viherverkosto ja suositellut kaavamerkinnät ovat olleet Vi-

herympäristö ja maisema -kartan merkintöjen lähtökohtana, mutta yleiskaavan viheraluera-

jauksiin ovat vaikuttaneet myös maankäytölliset tavoitteet. 

Viherverkkosuunnitelman tarkkuus vastasi osayleiskaavan tarkkuustasoa. Siksi viherverkos-

toa on pelkistetty vastaamaan yleispiirteisemmän Yleiskaava 2029:n tarkkuustasoa. Jotkut Vi-

herverkkosuunnitelmassa esitetyistä asioista on sisällytetty muihin teemakarttoihin. 

Kaavamerkinnät 

Viherympäristö ja maisema -teemakartalla on esitetty alueet, joista Turun viherverkosto muo-

dostuu: virkistys-, suojelu- ja maa- ja metsätalousalueet, siirtolapuutarhat ja hautausmaat. 

Luontoon ja maisemaan liittyviä arvoja on osoitettu päällekkäismerkinnöin. 

Arkeologisia kohteita koskevat merkinnät perustuvat Museoviraston muinaisjäännösrekiste-

riin. 

Teemakartassa näkyvät osayleiskaava-alueiden rajaukset. Hirvensalon, Satava-Kakskerran, 

Lentoaseman ja sen ympäristön sekä Maaria-Ilmaristen alueilla on vireillä osayleiskaavan laa-

dinta. Viherympäristö ja maisema -kartan merkinnät pohjautuvat näiden osayleiskaavojen 

osalta hyväksyttyyn kaavaluonnokseen tai -ehdotukseen. Ruissalon, Ratapihan ja Linnakau-

pungin alueilla on voimassa osayleiskaava. Viherympäristö ja maisema -kartan merkinnät 

pohjautuvat em. osayleiskaavoihin. 

Osayleiskaava-alueiden SL- ja S-1-alueet näytetään toteutuneiden suojelupäätösrajausten 

mukaisina, vaikka osayleiskaavassa rajaus olisi erilainen tai kohdetta ei olisi merkitty. 

Jotkut viherympäristö ja maisema -kartan merkinnöistä ulottuvat informatiivisina osayleiskaa-

vojen alueille. Näitä merkintöjä ovat ulkoilureittitarpeisiin, ekologisten yhteyksien tarpeisiin, 

palokujannepuihin, maamerkkeihin ja näkymäsuuntiin liittyvät merkinnät. Merkinnät näkyvät 

kartassa himmeinä. Ne on tarkoitettu otettavaksi huomioon alueiden kaavoituksessa. 

Viherympäristö ja maisema -kartassa on kaksi merkintää, jotka korvaavat voimassa olevan 

osayleiskaavan merkinnät kohdaltaan. Molemmat ovat Linnakaupungin osayleiskaavan alu-

eelle sijoittuvia V-aluevarauksia. 

Herttuankulman alueella tarve muuttaa voimassa olevaa yleiskaavaa johtuu siitä, että Linna-

kaupungin osayleiskaavassa Juhana Herttuan puistokadun pohjoisosa osoitettiin V-alueeksi 

mutta Herttuankulman asemakaavassa säilytettiin kadun nykyinen linjaus ja osoitettiin V-alue-

varaus idemmäs. Yleiskaavamerkintä on syytä päivittää asemakaavan ratkaisua vastaavaksi. 

Toinen merkintä, joka korvaa voimassa olevan osayleiskaavan merkinnän, on Ruissalontien 

pohjoispuolelle sijoittuva V-aluevaraus. Viherakselia on levennetty. 
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Virkistys 

Virkistysalueet on jaoteltu viiteen tyyppiin niiden käytön, hoidon ja kulttuurihistoriallisten arvo-

jen perusteella: 

V-merkinnällä on osoitettu pääosin luonnonvaraiset tai luonnonmukaiset viheralueet, joihin 

kuuluu niin metsiä ja kallioita kuin niittymäisiäkin alueita. Alueet voivat sisältää myös raken-

nettuja osia, kuten nurmikoita, pienkenttiä ja leikkipuistoja. VP-merkintää on käytetty rakenne-

tuista viheralueista, jotka koostuvat pääosin nurmikosta, istutuksista ja päällystetyistä pin-

noista. Alueilla voi olla myös luonnonmukaisia osia. 

Turun historialliset puistot sijoittuvat enimmäkseen numerokaupunginosien alueelle. Osa 

niistä pohjautuu Engelin kaavaan. Useat taas sijoittuvat mäille, jotka Engelin kaavassa jäivät 

rakentamisen ulkopuolelle ja jotka myöhemmin otettiin puistosuunnittelun kohteiksi. Myös Ku-

pittaanpuistolla on pitkä historia. 

VU-merkintää on käytetty Turun tärkeistä liikuntapaikkakeskittymistä Kupittaanpuiston etelä-

osasta ja Impivaaran liikuntakeskuksesta. Samppalinnan Urheilupuisto, joka myös kuuluu 

kaupungin tärkeimpiin liikuntapaikkoihin, on osoitettu omalla merkinnällään suuren kulttuuri-

historiallisen arvonsa vuoksi.  

Turun Tiedepuiston visioon sisältyy ajatus Lemminkäisenkadun Kupittaan urheilupuiston puo-
lisen osan ottamisesta asumisen käyttöön. Urheilupuiston laidan uusiokäytöllä mahdollistet-
taisiin asuminen puiston laidalla n. 2 500 uudelle asukkaalle. Yleiskaavaluonnoksessa Kupit-
taan urheilupuiston reuna on osoitettu merkinnällä, joka mahdollistaa alueen säilymisen ur-
heilu- ja virkistyspalvelujen alueena tai sen muuttamisen keskustatoimintojen alueeksi. Tar-
koituksena on yleiskaavan luonnoskäsittelyn yhteydessä nostaa keskusteluun, säilytetäänkö 
alue osana puistoa vai muutetaanko alue Tiedepuiston kehittämissuunnitelman mukaisesti 
keskustatoimintojen alueeksi. KYLK 25.9.2018 (§ 387), katso s. 2. 

Virkistysalue 

Alueelle voidaan yksityiskohtaisemman suunnitelman pohjalta toteuttaa virkis-

tystä palvelevia rakenteita. Alueelle ei saa rakentaa urheiluhalleja. 

Alueelle ei saa rakentaa uusia rakennuksia (MRL 43.2 §). Olemassa olevien ra-

kennusten korjaaminen ja vähäinen laajentaminen sallitaan. 

Puisto 

 

Historiallinen puistoalue, jolla ympäristö säilytetään 

Alueen suunnittelussa ja käytössä tulee ottaa erityisesti huomioon alueen kult-

tuurihistorialliset, maisemalliset, puutarhataiteelliset ja mahdolliset luontoarvot. 

Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue liikuntakeskuksia varten 

Alueelle voidaan sijoittaa urheilu-, virkistys- ja vapaa-ajan toimintoja palvelevia 

rakennuksia ja rakennelmia, kuten urheiluhalleja ja -kenttiä. 

Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue, jolla ympäristö säilytetään 

Alueelle voidaan sijoittaa urheilu-, virkistys- ja vapaa-ajan toimintoja palvelevia 

rakennuksia ja rakennelmia. 

Alueella tapahtuva rakentaminen tulee sopeuttaa alueen kulttuurihistoriallisiin, 

maisemallisiin ja puutarhataiteellisiin arvoihin. 
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Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue / Keskustatoimintojen alue 

Merkintä mahdollistaa urheilu- ja virkistyskäytössä olevan alueen muuttumisen 

keskustatoimintojen alueeksi. KYLK 25.9.2018 (§ 387), katso s. 2. 

Ulkoilureitit 

Yleiskaavassa on esitetty olemassa oleva pääulkoilureittiverkosto. Se koostuu kuntoradoista, 

ulkoiluteistä, retkeilyreiteistä ja erilaisissa ympäristöissä kulkevista ns. Paavonpoluista. Kaik-

kia Paavonpolkuja ja kuntoratojen osuuksia ei ole näytetty, jotta kartan luettavuus säilyisi. 

Paavonpoluista mukaan on otettu ensisijaisesti ne osuudet, jotka kulkevat viheralueita myö-

täillen. 

Ulkoilureitistön kehittämisessä on keskeistä luoda reiteistä verkosto, josta jokainen voi valita 

itselleen sopivan mittaisen reitin. Kuntoradat kuuluvat kaikkein suosituimpiin liikuntapaikkoihin, 

joten niiden kehittäminen koskettaa suurta osaa turkulaisista. 

Ulkoilureittitarpeita löytyy monin paikoin kaupungista. Joidenkin reittien toteuttamiseen ei ole 

fyysisiä esteitä, mutta on myös osuuksia, joissa reitistö katkeaa pääväylien, rautatien tai puo-

lustusvoimien hallussa olevien alueiden takia. Reittien toteuttaminen tällaisiin kohtiin onkin 

yleensä pitemmän aikavälin tavoite. 

Ulkoilureittitarve-merkintää on käytetty sellaisista osuuksista, joista kaupungin ylläpitämä reitti 

puuttuu tai joissa on suoranaisia kulkuesteitä. Joillakin osuuksilla on käytön myötä syntyneitä 

polkuja, jotka eivät kuulu kaupungin ylläpitämiin reitteihin. 

Ulkoilureitti 

Ulkoilureittitarve 

Uimarannat 

Kaava-alueella sijaitsevat Ispoisten ja Saaronniemen uimarannat. Muut kaupungin ylläpitämät 

uimarannat sijaitsevat kaava-alueen ulkopuolella. 

Uimaranta 

Tutkittava uimarannan sijoituspaikka 

Alueelle voidaan sijoittaa uimaranta, mikäli paikka osoittautuu siihen soveltu-

vaksi. 

Luontoarvot 

Yleiskaava-alueella on luonnonympäristöjä, jotka luontotyyppien ominaispiirteiden, eliölajiston 

runsauden ja erityislaadun tai luonnonkauneuden vuoksi tulisi säilyttää osana hyvää elinym-

päristöä. Osalle näistä kohteista tulee luonnonsuojelulainsäädännön päätösten perusteella 

suoria suojeluvelvoitteita. Merkittävä osa kaavakartoilla esitetyistä luontoarvokohteista on 

maankäytön suunnittelun tausta-aineistoksi tehtyjen selvitysten ja kartoitusten tuloksia. Kaa-

vamerkinnät on jaoteltu kohteiden suojelun painoarvon mukaan siten, että lainvoimaisiin vi-

ranomaispäätöksiin perustuvat kohteet on osoitettu yksityiskohtaisilla suojelumerkinnöillä. 

Muut kohteet on osoitettu luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeinä alueina, ns. 

luo-kohteina. Näistä on laadittu erillinen kohdeluettelo. Luo-kohteisiin sisältyy arvoluokituksel-

taan erilaisia alueita, osa kohteista tulisi ominaispiirteidensä puolesta suojella viranomaispää-

töksellä. Luo-kohdemerkinnän tavoitteena on osoittaa alueet ja turvata niiden säilyminen yk-

sityiskohtaisemman maankäytön suunnittelun vaiheessa.  
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SL-merkinnällä on osoitettu luonnonsuojelulain nojalla perustetut tai perustettaviksi tarkoitetut 

luonnonsuojelualueet. Myös luonnonsuojeluohjelmien kohteet ja Natura-alueiden ne osat, joi-

den toteutustapana on luonnonsuojelulaki, on osoitettu SL-merkinnällä. 

S-1-merkintää on käytetty niistä luonnonsuojelulain 29 §:n perusteella suojeltavista luontotyy-

peistä, joista on tehty suojelupäätös. Luonnonsuojelukohde-merkinnällä on osoitettu luonnon-

suojelulain mukaiset luonnonmuistomerkkikohteet. 

Luonnonsuojelualue 

Luonnonsuojelulain nojalla suojeltu tai suojeltavaksi tarkoitettu alue. Alueen suo-

jeluarvojen heikentäminen ja hävittäminen on kielletty. Ennen suojelualueen pe-

rustamista maisemaa muuttavat maanrakennustyöt, puiden kaatamiset tai muut 

näihin verrattavat toimenpiteet edellyttävät MRL 128 §:n mukaisen maisematyö-

luvan. 

Luonnonsuojelulain 29 §:n perusteella suojeltu luontotyyppi 

Luontotyyppikohteita ei saa muuttaa niin, että niiden ominaispiirteiden säilymi-

nen kyseisellä alueella vaarantuu. Ominaispiirteitä ovat kullekin luontotyypille 

ominainen kallio- ja maaperä, vesi- ja ravinnetalous sekä näihin olosuhteisiin 

luontaisesti sopeutuneet kasvi- ja eläinlajit sekä niiden muodostamat eliöyhtei-

söt. 

Luonnonsuojelulain 47 §:n perusteella suojeltu uhanalaisen eliölajin esiin-

tymispaikka 

Alueen suojeluarvojen heikentäminen ja hävittäminen on kielletty. Aluetta kos-

kevista hankkeista tulee pyytää elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lau-

sunto. 

Luonnonsuojelukohde 

Luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettu luonnonmuistomerkki, jonka vahingoitta-

minen tai turmeleminen on kielletty. 

Turussa sijaitsee neljä Natura 2000 -verkostoon kuuluvaa aluetta: Ruissalon lehdot, Pompon-

rahka, Kurjenrahka ja Rauvolanlahti. Näistä yleiskaava 2029:n alueelle sijoittuvat Pompon-

rahka ja osa Rauvolanlahden Natura-alueesta (Katariinanlaakso) sekä Kurjenrahkan etelä-

kärki. Ruissalon lehdot Natura-alue sisältyy Ruissalon osayleiskaavan alueeseen. 

Natura-alueiden suojeluun liittyy erityinen velvoite, joka koskee kaikkia näihin alueisiin mah-

dollisesti vaikuttavia hankkeita ja maankäyttöratkaisuja. Suojelun taustalla ovat luontodirektii-

vin säännökset. Natura-verkostoon kuuluvan alueen suojeluperusteena olevia luonnonarvoja 

ei saa merkittävästi heikentää. Tämän seurauksena yleiskaavaratkaisun vaikutuksia on enna-

koivasti arvioitava ennen kaavan hyväksymispäätöstä. Kaavan vaikutusten arvioinnilla pyri-

tään löytämään ne maankäytön vaihtoehdot ja kaavamääräykset, joiden toimeenpano ei hei-

kennä Natura-kohteiden luontoarvoja. 

Natura 2000 -verkostoon kuuluva alue 

Alueen suojeluarvojen huomioon ottamisesta on säädetty luonnonsuojelulain 

64a, 65 ja 66 §:issä. Maisemaa muuttava maanrakennustyö, puiden kaatami-

nen, kaivamis-, louhimis-, tasoittamis- ja täyttötyöt tai niihin verrattavat toimen-
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piteet ovat alueella luvanvaraisia kuten MRL:n 128 §:ssä on säädetty. Luonnon-

suojelulain perusteella rauhoitetuilla Natura-alueen osilla toimintaa ohjaavat rau-

hoitusmääräykset eikä näillä ole tarpeen soveltaa maisematyölupamenettelyä. 

Luo-merkinnällä on osoitettu ne suojeltujen luontotyyppien alueet, joista ei ole tehty suojelu-

päätöstä, luontodirektiivilajien elinympäristöt, uhanalaisten lajien esiintymisalueet, metsälain 

10 §:n mukaiset erityisen tärkeät elinympäristöt sekä ekologisten yhteyksien kannalta merkit-

tävät tai muuten vastaavat lajirikkaat luontoalueet. 

Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue 

Luonnonarvoja heikentävät toimenpiteet ovat alueella kiellettyjä ja MRL 128 §:n 

mukaiset maisemaa muuttavat toimenpiteet ovat alueella luvanvaraisia. Hoito-

toimet, joilla alueiden luonnonarvoja pyritään säilyttämään tai palauttamaan ovat 

sen sijaan sallittuja. 

Aluetta koskevista hankkeista tulee pyytää ympäristönsuojeluviranomaisen lau-

sunto. Luontodirektiivin liitteen IVa lajien esiintymisalueiksi luokiteltuja luo-alu-

eita koskevista hankkeista tulee pyytää lausunto elinkeino-, liikenne- ja ympäris-

tökeskukselta. Luo-alueet on kuvattu liitteenä olevassa luettelossa. 

Viherrakenteessa tärkeitä ovat ekologiset käytävät, jotka yhdistävät luonnon ydinalueita. Jo-

kien ja kaupunkipurojen varret toimivat ekologisina käytävinä, minkä lisäksi niillä on usein mai-

semallista arvoa. Näistä syistä ne on nostettu esille Viherympäristö ja maisema -kartassa.  

Luonnon ja/tai maiseman kannalta merkittävä joen- tai puronvarsi 

Uoman luonnollinen kulku ja joen- /puronvarren ekologiset ja maisemalliset arvot 

on säilytettävä. Ennen toimenpiteitä on otettava yhteyttä Turun kaupungin ym-

päristönsuojeluun. 

Viherympäristö ja maisema -kartassa on osoitettu kohtia, joissa viherverkosto ei jatku yhtenäi-

senä. Ekologista yhteyttä voidaan vahvistaa esim. muuttamalla muussa käytössä olleita alu-

eita viheralueiksi, avaamalla putkitettuja kaupunkipurojen uomia, metsittämällä avoimia alu-

eita tai lisäämällä puustoa liikenneväylän tuntumaan tai keskikaistalle. 

Säilytettävä, uusi tai vahvistettava ekologinen yhteys 

Suunnittelussa tulee pyrkiä saamaan aikaan ekologinen yhteys nuolen osoitta-

mien alueiden välille tai vahvistaa nykyistä yhteyttä. Nuolen osoittamien alueiden 

välillä tulee säilyttää riittävästi puustoa, jotta ekologinen yhteys ei katkea. 

Maa- ja metsätalous 

Pellot ovat olennainen osa Turun viherverkostoa. MA-merkinnällä on osoitettu kulttuurihistori-

allisista ja/tai maisemakuvallisista syistä avoimena säilytettävät alueet. Näihin kuuluu mm. pe-

rinteisen ilmeensä hyvin säilyttäneitä viljelymaisemia, merkittäviin rakennettuihin kulttuuriym-

päristöihin liittyviä avoimia alueita ja maisemakuvaa jäsentäviä peltoja. Alueet keskittyvät jo-

kivarsiin, etenkin Aurajoen ja Paattistenjoen/Vähäjoen varrelle. Kuninkojan varrella on pieni-

piirteisempiä peltokuvioita, jotka luovat vaihtelevaa maisemaa yhdessä tammimetsiköiden 

kanssa. 

Valtaosa maisemallisesti arvokkaista peltoalueista on yhä peltoviljelyssä, mutta tiiviisti raken-

netulla kaupunkialueella alueiden avoimuutta voidaan ylläpitää hoitamalla niitä maisemaniit-

tyinä. 
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Peltojen arvotuksessa tärkeänä lähtökohtana ovat olleet nykyisen maisemakuvan lisäksi mai-

semahistorian selvitykset, joita on tehty 1700- ja 1800-lukujen isojakokarttojen pohjalta. Mai-

semahistorian selvitykset osoittavat, mitkä alueet ovat olleet pisimpään viljeltyjä ja kertovat 

näin viljelymaisemien kulttuurihistoriallisesta arvosta. 

MY-merkintää on käytetty Paattisten laajoista peltoaukeista, jotka ovat maisemallisesti mer-

kittäviä mutta jotka kestävät jonkin verran haja-asutusluonteista rakentamista. 

Turun laajat metsäalueet ovat vähentymässä rakentamisen myötä mm. lentokentän suun-

nalla. Turun pohjoisosille taas on tyypillistä peltojen runsaus. Näistä syistä yleiskaavassa on 

katsottu aiheelliseksi osoittaa omalla merkinnällään kaupunkirakenteen ulkopuolella sijaitse-

via laajoja metsiä, joilla on merkitystä nykyiselle tai tulevalle virkistyskäytölle. Nämä M-1-mer-

kinnän saaneet alueet sijaitsevat Paattisten keskustan tuntumassa tai muuten asutuksen lä-

hellä. 

Maa- ja metsätalousvaltainen alue 

Alueella sallitaan maa- ja metsätalouteen liittyvä sekä haja-asutusluonteinen ra-

kentaminen. 

Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityistä virkistysarvoa 

Kaavoituksessa ja rakennuslupien myöntämisessä on pyrittävä säilyttämään 

alueen metsät yhtenäisinä ja virkistyskäyttöä palvelevina. 

 Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja 

Asuinrakennus pihapiireineen tulee pyrkiä sijoittamaan olemassa olevan raken-

tamisen yhteyteen tai metsänreunaan. 

 Maisemallisesti arvokas peltoalue 

Alueen säilyminen avoimena on maisemakuvan kannalta tärkeää. Rakentami-

nen tulee sijoittaa olemassa olevan rakentamisen yhteyteen rakennetulle tai sii-

hen rajoittuvalle kiinteistölle. Rakentamisrajoitus on annettu maankäyttö- ja ra-

kennuslain 43.2 §:n perusteella. 

Maisemalliset arvot 

Turun kaupungin alueelle ulottuu kaksi valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta: Aurajo-

kilaakso ja Airiston – Pukinsalmen merimaisema. Ympäristöministeriössä on käynnissä valta-

kunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitystyö. Yleiskaava 2029:ssä maisema-alu-

eiden rajaukset ovat tämänhetkisten (vuonna 2014 tehtyjen) rajausehdotusten mukaiset. 

ma-1 Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue 

Rakentamisessa, liikenne- ja katusuunnittelussa, virkistyskäytön suunnittelussa 

ja muissa aluetta koskevissa hankkeissa tulee ottaa huomioon alueen valtakun-

nallisesti arvokas luonne. 

Alueen maisemalliset ominaispiirteet tulee säilyttää. Alueella tapahtuva rakenta-

minen tulee sopeuttaa alueen maisemallisiin ja kulttuurihistoriallisiin arvoihin. 

Avoimen maisematilan rajautumiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Maise-

maa muuttavat rakennustyöt vaativat MRL 128 §:n mukaisen maisematyöluvan. 

Turussa on valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden lisäksi myös muita merkittäviä 

maisemakokonaisuuksia. Näistä keskeisin on Aurajokivarren maisema keskustan alueella. 
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-1-1  

-1-1 

Keskustan maisema-aluerajaus käsittää keskeisen Aurajoki-miljöön, historiallisen Turun ydin-

alueet ja jokimaisemaan liittyvät mäkipuistot. Muut ma-2-merkinnällä osoitetut alueet ovat 

avoimia maisemia, joihin liittyy vanhaa rakennuskantaa, kuten kantatilojen pihapiirejä. 

ma-2 Arvokas maisema-alue 

Alueen maisemalliset ominaispiirteet tulee säilyttää. Alueella tapahtuva rakenta-

minen tulee sopeuttaa alueen maisemallisiin ja kulttuurihistoriallisiin arvoihin. 

Avoimen maisematilan rajautumiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Maise-

maa muuttavat rakennustyöt vaativat MRL 128 §:n mukaisen maisematyöluvan. 

Kansallinen kaupunkipuisto 

Turun kansallinen kaupunkipuisto on kaupungin viher- ja virkistysverkoston arvokkainta ydin-

aluetta, noin 15 km ja 2 200 ha Airistolta Kuralan elävän historian kylään saakka. Maankäyttö- 

ja rakennuslain mukainen kaupunkipuisto on perustettu Turun hakemuksesta ympäristöminis-

teriön päätöksellä 2013 alueen erityisten arvojen säilyttämiseksi ja hoitamiseksi. Kaupunki-

puisto perustuu Aurajoen kansallismaisemaan sekä valtakunnallisesti arvokkaisiin Ruissalon 

ja Aurajokilaakson maisema-alueisiin. Perustamispäätöksen yhteydessä on hyväksytty alu-

etta koskeva yleispiirteinen hoito- ja käyttösuunnitelma (2011). Lisäksi alueen arvoista ja mer-

kityksestä on laadittu perustamisselvitys (2007). 

Kansallinen kaupunkipuisto 

Kansallinen kaupunkipuisto on perustettu alueen erityisten arvojen säilyttä-

miseksi ja hoitamiseksi. Alueelle on laadittu hoito- ja käyttösuunnitelma. Aluetta 

koskevissa toimenpiteissä tulee ottaa huomioon kansallisen kaupunkipuiston 

tarkoitus. 

Maamerkit ja kaupunkikuva 

Maamerkit ovat kaupunkikuvan keskeisiä elementtejä. Turun keskustan siluetti on edelleen 

varsin tasainen, ja muun rakentamisen yläpuolelle kohoavat yleensä vain historialliset merk-

kirakennukset. Useat niistä näkyvät myös sisääntuloväyliltä ja meren suunnalta. 

Rakentamisen sijoittumista ja korkeusmaailmaa harkittaessa on tärkeää, että uusi rakentami-

nen ei jätä historiallista maamerkkiä alisteiseen asemaan. Tästä syystä viherympäristö ja mai-

sema -kartassa on esitetty näkyvimmät historialliset maamerkit sekä keskeisiä näkymäsuuntia 

kaduilta, sisääntuloväyliltä, Pukinsalmelta ja kukkuloilta. Niitä on tutkittu Turun korkean raken-

tamisen selvityksessä ja Turun keskustan kaupunkikuva -selvityksessä. 

 Historiallinen maamerkki 

 Keskeinen näkymäsuunta 

Turun korkean rakentamisen selvityksessä on arvioitu korkean rakentamisen sijoittumismah-

dollisuuksia kaupunkikuvallisesta ja kaupunkirakenteellisesta näkökulmasta. Selvityksessä on 

osoitettu mm. alueita, joilla korkealle rakentamiselle on parhaat edellytykset ja joiden kehittä-

misessä korkeasta rakentamisesta voidaan saada imagohyötyä. Nämä alueet on esitetty Vi-

herympäristö ja maisema -kartassa. 

Korkean rakentamisen hankkeissa tulee tutkia jo esiselvitysvaiheessa, soveltuuko esitetty 

paikka korkeaan rakentamiseen ja kannattaako siihen liittyvä kaavoitus käynnistää. Arvioin-

nissa käytetään korkean rakentamisen tarkistuslistaa ja arviointikehikkoa, jotka sisältyvät Tu-

run korkean rakentamisen selvitykseen. Erityisen tärkeää arviointi on silloin, jos ehdotettu 

hanke sijoittuisi korkeaan rakentamiseen parhaiten soveltuvien alueiden ulkopuolelle. 
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 Korkeaan rakentamiseen parhaiten soveltuva alue 

 Korkea rakentaminen tulee ohjata ensisijaisesti näille alueille. 

Siirtolapuutarhat 

Kaavassa on osoitettu Peltolan siirtolapuutarhan lisäksi uusi siirtolapuutarha Koroistenniemen 

läheisyyteen.  

Kaupunginvaltuusto päätti 17.6.2013 § 127, että Kupittaan siirtolapuutarhalle selvitetään uutta 

sijoituspaikkaa, joka sallisi monipuolisemman ja laajemman toiminnan. Siirtolapuutarha-alu-

een käyttötarkoituksen muuttaminen esim. asumiseen on perusteltavissa alueen keskeisellä 

sijainnilla kaupunkikehityksen kannalta. Alue liittyy kiinteästi Turun kaupunkikeskustan elin-

voiman edistämiseen ja se sijaitsee maakuntakaavassa määritellyllä maankäytön tehostami-

sen vyöhykkeellä eli ns. seudullisen joukkoliikenneakselin alueella.  

Siirtolapuutarhan säilyttämistä nykyisellä paikallaan voidaan perustella kaupunkikuvallisilla ja 

kulttuurihistoriallisilla arvoilla. Alue muodostaa kokonaisuuden ruotsalaistalojen ja Kupittaan 

laajan puistoalueen kanssa. Nykyiset siirtolapuutarhan vuokralaiset haluavat säilyttää tärke-

äksi kokemansa virkistys- ja harrastetoiminnan nykyisellä paikallaan.  

Kupittaan siirtolapuutarha on osoitettu merkinnällä, joka mahdollistaa alueen säilymisen siir-

tolapuutarha-alueena tai sen muuttamisen keskustatoimintojen alueeksi. Tarkoituksena on 

yleiskaavan luonnoskäsittelyn yhteydessä nostaa keskusteluun, säilytetäänkö alue nykyi-

sessä käytössä vai mahdollistetaanko sen muuttuminen muuhun käyttöön. 

Siirtolapuutarha-alue 

Alue on varattu siirtolapuutarhaa ja siihen liittyvää toimintaa varten. 

Siirtolapuutarha-alue / Keskustatoimintojen alue 

Merkintä mahdollistaa siirtolapuutarhakäytössä olevan alueen muuttumisen kes-

kustatoimintojen alueeksi. 

Leirintäalue 

Kaava-alueella sijaitsee Saaronniemen leirintäalue. 

Leirintäalue 

Alue on varattu leirintäaluetta ja siihen liittyvää toimintaa varten. 

Hautausmaat 

Hautausmaat ovat mukana Viherympäristö ja maisema -kartassa, koska vehreinä miljöinä ne 

ovat osa Turun viherverkostoa. 

 Hautausmaa-alue 

 

Arkeologiset kohteet 

Arkeologiset kohteet on merkitty Museoviraston muinaisjäännösrekisterin tietojen perusteella. 

Kiinteät muinaisjäännökset ovat muinaismuistolailla (295/63) automaattisesti rauhoitettuja 

eikä niiden suojelusta päätetä yleiskaavalla. Kiinteiksi muinaisjäännöksiksi määritellyt histori-

alliset kylätontit poikkeavat muista muinaisjäännöskohteista siten, että ne voivat olla edelleen 

käytössä olevia asuinpaikkoja ja samalla rauhoitettuja kiinteitä muinaisjäännöksiä. Tästä 

syystä ne on merkitty kaavakartalle eri tavoin kuin muut kiinteät muinaisjäännökset. Muinais-

jäännösrekisterissä on kiinteiden muinaisjäännösten lisäksi useita muita arkeologisia kohteita, 
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joita ei koske muinaismuistolaki. Säilytettävät muut arkeologiset kohteet on osoitettu merkin-

nällä s, muu kulttuuriperintökohde.  

 Muinaismuistokohde 

Muinaismuistolailla (295/1963) rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös. Kohteen kai-

vaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja muu sii-

hen kajoaminen on kielletty. Kohdetta koskevista suunnitelmista on pyydettävä 

museoviranomaisen lausunto. Numero merkinnän yhteydessä viittaa liitteenä 

olevaan kohdeluetteloon. 

Muinaismuistokohde, historiallinen kylätontti 

Alueella sijaitsee muinaismuistolain (295/63) rauhoittamia kiinteitä muinaisjään-

nöksiä. Aluetta koskevista rakennushankkeista ja isommista kaivutöistä on neu-

voteltava Museoviraston kanssa. Numero merkinnän yhteydessä viittaa liitteenä 

olevaan kohdeluetteloon. 

Muu kulttuuriperintökohde 

Säilytettävä arkeologinen kohde, joka ei ole kiinteä muinaisjäännös. Kohteessa 

sijaitsevien historiallisten rakenteiden ja kerrostumien poistaminen on sallittua 

vain erityisestä syystä ja riittävän arkeologisen dokumentoinnin jälkeen. Koh-

detta koskevista suunnitelmista on kuultava museoviranomaisia. Numero mer-

kinnän yhteydessä viittaa liitteenä olevaan kohdeluetteloon. 

Palokujannepuut 

Vuonna 1828 vahvistuneen Engelin kaavan yhtenä keskeisenä tavoitteena oli parantaa palo-

turvallisuutta. Tästä syystä tonttien rajoille oli jätettävä istutettavat palokujanteet. Palokujan-

teiden sijainti näkyy vuoden 1897 kartassa. Palokujannepuita-merkinnällä on osoitettu alue, 

jolla palokujannepuita voi olla. Kaikissa kortteleissa palokujanteet eivät ole enää näkyvissä, 

mutta toisissa palokujanteiden kohdilla kasvaa edelleen vanhaa tai nuorempaa puustoa. 

Varsinkin kookkaalla puustolla on olennainen rooli Turun keskustan pihojen viihtyisyyden ja 

katukuvan sekä myös ekologisten yhteyksien kannalta. Palokujannepuuston vaaliminen ja 

myös uusien puiden istuttaminen on siksi tärkeää. 

Palokujannepuita 

Alueella sijaitsee 1800-luvun kaavoihin pohjautuvia palokujannepuita. Rakenta-

minen tulee pyrkiä sijoittamaan siten, että vanha palokujannepuusto säilyy. Mi-

käli puita joudutaan kaatamaan, tilalle tulee istuttaa uudet. Suositeltavia puula-

jeja ovat vaahtera, saarni, lehmus ja tammi. Jalavaa saa käyttää vain vähäisessä 

määrin sen tautialttiuden vuoksi. 

Hävinneitä palokujanteita tulee pyrkiä istuttamaan uudelleen em. puulajeja käyt-

täen. 
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Arvokkaat rakennetun ympäristön kohteet (kartta 8) 

Turun seutu on maamme vanhinta jatkuvassa käytössä ollutta ympäristöä, kulttuurin jäljet nä-

kyvät täällä kaikkialla kivikeskustasta metsäpoluille. Kulttuurin muokkaama ympäristö sisältää 

kulttuurin muutoksen ja jatkumisen todisteet ja monesti myös esteettisesti, virkistyksellisesti ja 

sosiaalisesti arvokkaina pidettyjä merkityksiä. Suojelukysymykset ovat usein kiinteä osa kult-

tuuriympäristöä. 

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaan yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon 

mm. rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen sekä virkistykseen so-

veltuvien alueiden riittävyys. Yleiskaavassa voidaan antaa erityisiä ympäristöarvoja koskevia 

suojelumääräyksiä. Lakiin on myös kirjattu mahdollisuus kansallisten kaupunkipuistojen pe-

rustamiseen kaupunkimaisen alueen erityisten arvojen hoitamista ja säilyttämistä varten.  

Kulttuuriympäristön hoidosta ja säilyttämisestä on säädetty muissakin laeissa: luonnonsuoje-

lulaissa, metsälaissa, vesilaissa, maa-aineslaissa, kirkkolaissa ja muinaismuistolaissa sekä 

tielainsäädännössä. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen (MRA) mukaan kaavoitukseen liitty-

vien selvitysten on annettava riittävät tiedot, jotta voidaan arvioida kaavan toteuttamisen kan-

nalta merkittävät välittömät ja välilliset vaikutukset. Lainsäädännön ohella tärkeänä lähtökoh-

tana yleiskaavoitukselle ovat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sekä Turun strategiset 

asiakirjat kuten arkkitehtuuripoliittinen ohjelma ja rakennusperintöohjelma.   

Turku on laatinut linjaukset rakennetun ympäristön vaalimisesta ja rakennussuojelusta vuonna 

2015 hyväksytyssä rakennusperintöohjelmassa. Ohjelman lähtökohtana on rakennettuun ym-

päristön arvojen säilyttäminen.  Ohjelman mukaan rakennusperintö on elävä ja toiminnallinen 

osa arkea; hyvin hoidettu ja monikerroksinen rakennusperintö on identiteetin perusta ja tekee 

Turusta houkuttelevan asua, elää ja yrittää. Ohjelmassa muistutetaan, että rakennussuojelu 

toteutuu asemakaava-alueella ensi sijaisesti asemakaavapäätöksin, mutta asemakaavoilla ei 

pystytä pitämään rakennussuojelutilannetta ajan tasalla. Koko kaupungin rakennusperinnön 

vaalimiseksi on tärkeää esittää konkreettiset ja koko kaupungin aluetta koskevat suojeluta-

voitteet sekä yleiskaavalla että rakennusjärjestyksellä. 

Yhteistä kaikelle maankäyttöä koskeville tavoitteille on visio kestävästi kehittyvästä ja eheästä 

kaupunkirakenteesta, jossa laadukas ympäristö vahvistaa paikallisia erityispiirteitä. Turun 

maisemalliset erityisvahvuudet ovat juuri kulttuurimaisemassa, satojen vuosien aikana muo-

toutuneessa luonnon ja historian monimuotoisuudessa. 

Valmistelu 

Rakennetun ympäristön suojelutavoitteita on valmisteltu yhteistyössä museokeskuksen ja ra-

kennusvalvonnan kanssa. Tärkein työ on ollut museon ja kaavoituksen yhteistyönä tekemät 

täydennysinventoinnit 2013–2017, joiden perusteella on muodostettu asiantuntijayhteistyönä 

ajanmukaiset suojelutavoitteet. Ilmiökeskeisten inventointien ansiosta kulttuuriympäristöä 

koskeva lähtötietoaineisto on ollut varsin kattava ja suojelutavoitteissa on huomioitu myös mo-

derni rakennusperintö. Yleiskaavan kulttuuriympäristön suunnittelutyötä on lisäksi valmisteltu 

osana viherverkkoselvitystä ja korkean rakentamisen selvitystä. 

Kaavamerkinnät 

Yleiskaavan teemakartalla on osoitettu sr- sk, /s ja rky-merkinnöillä arvokkaat kohteet, joiden 

ominaispiirteiden säilyminen tulee turvata. Kartalla on osoitettu yleiskaavan suojelukohteiden 

lisäksi informaationa jo toteutuneet oikeusvaikutteiset rakennussuojelupäätökset. Oikeusvai-

kutteisia eli juridisesti velvoittavia rakennussuojelupäätöksiä ovat asemakaavan suojelumer-

kinnät tai eri lakien nojalla tai sopimusten yhteydessä syntyneet suojelupäätökset. Kartan lu-
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ettavuuden parantamiseksi ja suojelemattomien arvokohteiden esiin nostamiseksi toteutunei-

den suojelupäätösten mukaiset kohteet on esitetty samanlaisin merkinnöin riippumatta siitä, 

millä menettelyllä päätös on tehty.  

Turussa on yhteensä 31 valtakunnallisesti merkittävää rakennetun kulttuuriympäristön (rky) 

kohdetta, joista suurin osa on aluekokonaisuuksia. Teemakartan rky-aluerajaukset vastaavat 

Museoviraston laatiman Rky2009-inventoinnin aluerajauksia. Rky-alueilla muutokset tulee so-

vittaa yhteen alueen kulttuuriympäristöarvojen kanssa. Säilyttämisen ja muutosten yhteenso-

vittaminen ratkaistaan tarkemman suunnittelun kautta. 

Alueellisesti ja paikallisesti merkittävät kohteet on esitetty yleiskaavassa sr-, sk- ja /s-merkin-

nöillä. Sr-merkinnät ovat pistemäisiä kohdemerkintöjä, joilla on osoitettu arvokkaat yksittäiset 

rakennukset sekä pienialaiset rakennetun ympäristön kokonaisuudet. Sk-merkinnöillä on puo-

lestaan osoitettu laaja-alaiset arkkitehtonisesti, kulttuurihistoriallisesti ja / tai kaupunki- tai ky-

läkuvallisesti arvokkaat rakennetun ympäristön kokonaisuudet, joilla alueen ominaispiirteiden 

kannalta tärkeät rakennukset ja tilallinen hierarkia tulee säilyttää, ja joilla arvokas ympäristö 

kestää vähemmän muutoksia kuin /s-merkityillä alueilla. /s -merkinnällä on osoitettu erityyppi-

siä aluekokonaisuuksia, joiden erityisyys voi liittyä rakentamistapaan, tilanmuodostukseen, 

kerroksellisuuteen tai rakennettuun viherympäristöön. Joillakin alueilla rakennusten sommit-

telu ja mittakaava voivat olla oleellisempia kuin itse rakennukset. Rky-, sk- ja /s- alueilta ei ole 

osoitettu erikseen pistemäisiä kohteita. Historiallisen Ravattulantien linjaus on osoitettu sr-vii-

valla. 

Kartalla on esitetty Ruissalon, Ratapiha-alueen, Linnakaupungin, Hirvensalon, Satava-Kaks-

kerran, Lentokentän ja Maaria-Ilmaristen osayleiskaava-alueiden aluerajaukset. Hirvensalon, 

Satava-Kakskerran, Lentokentän ja Maaria-Ilmaristen alueilla on vireillä osayleiskaavan laa-

dinta, ja rakennussuojelukysymykset ratkaistaan yleiskaavoituksen osalta näissä kaavoissa. 

Ruissalon, Ratapiha-alueen ja Linnakaupungin osayleiskaavojen alueella yleiskaavan raken-

nussuojelu on esitetty kyseisissä osayleiskaavoissa. Näiltä alueilta on kuitenkin osoitettu 

Yleiskaavassa 2029 joitakin tarkennuksia mahdollista osayleiskaavan muuttamista tai muuta 

yksityiskohtaisempaa suunnittelua varten. Rky-merkinnät sekä toteutuneita suojelupäätöksiä 

esittävät merkinnät koskevat yleiskaavatyön ulkopuolella syntyneitä päätöksiä. Nämä merkin-

nät on osoitettu koko kaupungin alueelta, myös osayleiskaavojen alueilta. 

Voimassa olevat päätökset ja uudet suojelutavoitteet muodostavat yhdessä yleiskaavassa 

esitettävän suojelun tavoitteellisen tilan. Yleiskaavassa päätetään kuitenkin vain kartalla esi-

tetyistä sr- sk ja /s -merkinnöistä. Kartalla on esitetty kaikki oikeusvaikutteisten suojelupäätös-

ten mukaiset kohteet valmisteluhetkisen voimassaolotilanteen ja käytettävissä olevan paikka-

tietoaineiston mukaan. Uudemman päätöksen, teknisen tai siihen verrattavan muun virheen 

vuoksi mahdollisesti puuttuvaa tai muutoin virheellistä merkintää ei siis pidä tulkita yleiskaavan 

ohjeeksi muuttaa jo toteutunutta päätöstä. 

Arkeologisen kulttuuriperinnön kohteet on esitetty teemakartalla Viherympäristö ja maisema. 

sr Arvokas rakennus tai rakennetun ympäristön kokonaisuus, jonka ominaispiir-

teet tulee säilyttää 

Rakennuksen julkisivujen, vesikaton ja muiden ympäristöön vaikuttavien osien 

korjaus- ja muutostöiden on oltava sellaisia, että rakennuksen kulttuurihistorial-

lisesti arvokkaat ominaispiirteet säilyvät. Rakennuksiin liittyvistä luvanvaraisista 

toimenpiteistä on pyydettävä museoviranomaisen lausunto.  Numero merkinnän 

yhteydessä viittaa liitteenä olevaan kohdeluetteloon. 

sr Historiallisesti arvokas tie 
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Tien linjaus tulee säilyttää. Numero merkinnän yhteydessä viittaa liitteenä ole-

vaan kohdeluetteloon. 

sk Arkkitehtonisesti, kulttuurihistoriallisesti ja / tai kaupunki- tai kyläkuvallisesti 

arvokas rakennetun ympäristön kokonaisuus 

Alueen ominaispiirteiden kannalta merkittävät rakennukset ja rakenteet säilyte-

tään. Numero merkinnän yhteydessä viittaa liitteenä olevaan kohdeluetteloon. 

/s Alue, jolla ympäristö säilytetään 

Toimenpiteet tulee toteuttaa alueen arvokkaat ominaispiirteet turvaten. Numero 

merkinnän yhteydessä viittaa liitteenä olevaan kohdeluetteloon. 

rky Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (RKY 2009) 

Toimenpiteet on toteutettava rakennetun kulttuuriympäristön arvokkaat ominais-

piirteet säilyttäen. 

Asemakaavalla, rakennusperintölailla / rakennussuojelulailla, kirkkolailla ja/tai 

asetuksella 480/85 suojeltu kohde tai asemakaavan /s-alue.  

Määräykset on annettu kohdetta koskevassa päätöksessä. 
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YLEISKAAVAN TAVOITTEET 

Yleiskaavan tavoitteet hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 30.9.2013. Lisäkirjauksina esitet-

tyihin tavoitteisiin kirjattiin, että jatkovalmistelussa tulee ottaa huomioon riittävien ja monipuo-

listen työpaikka-alueiden turvaaminen kaupungin eri osissa hyvien liikenneyhteyksien varrelta. 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että Turun kaupungin osalta tavoitteet kävelyn, pyöräilyn ja 

joukkoliikenteen osuudesta Turussa tarkistetaan noudattamaan valtuuston päätöksiä ilmasto- 

ja ympäristötavoitteista sekä joukkoliikenteen kehittämisestä, mukaan lukien pikaraitiotiepää-

tös.  

Yleiskaavan väestö- ja työpaikkatavoitteita muutettiin kaupunginhallituksen päätöksellä 

22.5.2017 vastaamaan positiivisen rakennemuutoksen ja väestönkasvun ennakoitua nope-

ampaan positiiviseen kehitykseen.  

Alla esitetyissä yleiskaavan tavoitteissa on otettu huomioon päätöksenteossa tulleet lisäykset. 

Yleiskaavan tavoitteet on jaoteltu yleistavoitteisiin ja yksityiskohtaisiin tavoitteisiin. Kaupunki-

kehityksen periaatteet pohjautuvat Turun kaupunkiseudun Rakennemalli 2035:een ja valta-

kunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin. Yksityiskohtaiset tavoitteet on ryhmitelty neljään tee-

maan:  

 Keskustan kehittäminen  

 Elinkeinoelämän toimintaedellytykset  

 Myönteinen väestönkehitys ja vetovoimaiset asuinalueet  

 Liikkuminen kestävässä kaupunkirakenteessa  

Yleistavoitteet  

Turun asemaa, vetovoimaa ja kilpailukykyä vahvistetaan.  

Turku on menestyvän kaupunkiseudun kansainvälinen, kilpailukykyinen, vetovoimainen ja 

imagoltaan vahva keskuskaupunki, jossa on hyvä elämisen laatu ja innovatiivinen toimintaym-

päristö.  

Turku edistää kestävää kehitystä eheyttämällä yhdyskuntarakennetta ja torjumalla eriarvoi-

suutta. Vesistöt ja viheralueet muodostavat eheän ekologisen verkoston, joka palvelee kestä-

vällä tavalla matkailua ja virkistyskäyttöä sekä kaupunkiluonnon monimuotoisuuden suojelu-

tavoitteita.  

Maankäytön suunnittelussa ennakoidaan riittävän hyvin luonnonolojen aiheuttamat rajoituk-

set, aiheutuvat taloudelliset ja ympäristöriskit sekä tunnistetaan ristiriidat kestävän kehityksen 

tavoitteiden kanssa.  

Merellisyys, saaristo sekä alueen monipuolinen luonto ja ainutlaatuinen kulttuuriympäristö 

ovat kaupungin vahvan identiteetin perusta. Ne tarjoavat ihanteelliset lähtökohdat ihmisten 

hyvinvointia lisäävien toimintaympäristöjen säilyttämiselle ja luomiselle.  

Turun kaupunkiseutu on osa Tukholma-Turku-Salo-Helsinki-Pietari kehityskäytävää ja laa-

jempaa Etelä-Suomen työssäkäyntialuetta. Kansainväliset satama- ja lentoliikenneyhteydet 

sekä nopeat ja korkeatasoiset raide- ja maantieyhteydet muualle Suomeen palvelevat erityi-

sesti elinkeinoelämää ja sen kehittymistä.  

Yleiskaavoitus toteuttaa esteettömyyttä kehittämällä osallisuutta ja tiedon saatavuutta. Maan-

käytön suunnittelulla luodaan puitteet helppokäyttöiselle kaupunkirakenteelle mm. lyhyiden 

etäisyyksien ratkaisuilla.  
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Vuonna 2029 Turussa on 220 000 asukasta ja 115 000 työpaikkaa sijoittuen ensisijai-

sesti ydinkaupunkiseudulle ja joukkoliikennevyöhykkeelle.  

Yksityiskohtaiset tavoitteet 

Keskustan kehittäminen  

Turun keskustaa kehitetään kaupunkikulttuurin sydämenä: monipuolisena kaupan, virkistyk-

sen, vapaa-ajan ja kulttuurin tiivistymänä. Tavoitteena on lisätä keskustan asukas- ja työpaik-

kamääriä sekä yhtenäistää keskustan toiminnallisuutta.  

 Keskusta on kaupankäyntiä, ihmisten kohtaamista, erilaisten elämäntapojen ja toimin-

tojen sekoittumista. Viihtyisyys syntyy laadukkaasta ympäristöstä.  

 Keskusta elää kaikkina vuodenaikoina ympäri vuorokauden. Kaupallista keskustaa, 

historiallista keskustaa, jokirantaa ja puistoja sekä näitä yhdistäviä reittejä kehitetään 

siten, että eri toiminnot limittyvät toisiinsa.  

 Kasvua edistetään tarjoamalla houkuttelevaa asumista palveluiden äärellä ja tuke-

malla uusien palvelualan työpaikkojen sijoittumista keskusta-alueelle.  

 Jalankulku- ja jalankulun reunavyöhykettä laajennetaan. Keskustan saavutettavuutta 

parannetaan laadukkailla pyöräteillä ja tehokkaalla joukkoliikenteellä. Keskustan lii-

kenteelliset yksityiskohtaiset tavoitteet on kuvattu kohdassa Liikkuminen kestävässä 

kaupunkirakenteessa.  

 Keskustan vehreyttä ja arvokkaita kulttuuriympäristöjä vaalitaan vetovoimatekijöinä. 

Täydennysrakentamista suunnitellaan huolella ja kokonaisvaltaisesti rakennetun ym-

päristön kerroksellisuutta ja kulttuuriperinnön erityisarvoja vaalien. Kaupunkiluonnon 

monimuotoisuutta vaalitaan ekologisena rikkautena, virkistyksen ja hyvinvoinnin läh-

teenä.  

Elinkeinoelämän toimintaedellytykset  

Turku tukee elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä tarjoamalla yrityksille ja elinkeinoelämälle 

riittävästi houkuttelevia sijaintipaikkoja hyvien liikenneyhteyksien varsilla. Tavoitteena on, että 

Turun työpaikkaomavaraisuus säilyy nykyisellään.  

 Turun keskustaa kehitetään siten, että se säilyy kaupunkiseudun merkittävimpänä pal-

velualan työpaikka-alueena myös tulevaisuudessa.  

 Tilaa vieville ja mahdollisesti ympäristöhäiriötä aiheuttaville työpaikkatoiminnoille tar-

jotaan riittävän laajoja uusia sijoittumismahdollisuuksia laajasti elinkeinoelämän ja kau-

punkirakenteen kannalta tarkoituksenmukaisilta paikoilta eri puolilta kaupunkia 

 Tuetaan pienten ja keskisuurten yritysten kasvua ja kärkialojen uudistumista työpaik-

kojen luomiseksi tarjoamalla riittävästi monipuolisia työpaikka-alueita kaupungin eri 

osissa. Työpaikka-alueiden joustavuuteen varaudutaan.  

 Toimintojen sekoittuminen ja monipuolinen asuinaluetarjonta edistävät työvoiman saa-

tavuutta ja elinkeinoelämän kasvumahdollisuuksia.  

 Parannetaan työpaikka-alueiden saavutettavuutta kävellen, pyörällä ja joukkoliiken-

teellä.  

Varaudutaan 20 000 uuteen työpaikkaan rakennemallin mukaisella ydinkaupunkialueella.  

Myönteinen väestönkehitys ja vetovoimaiset asuinalueet  

Turku tarjoaa monipuolisia, houkuttelevia ja viihtyisiä asuinympäristöjä lähipalveluineen. 

Suunnittelussa otetaan huomioon asukkaiden erilaiset tarpeet, mieltymykset ja edellytykset. 

Varaudutaan kasvavaan ikääntyneiden ja maahanmuuttajien määrään, perherakenteen muu-

toksiin sekä asumisväljyyden kasvuun.  
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 Tarjotaan monipuolisia ja kohtuuhintaisia asumisvaihtoehtoja kaupungin eri osissa. 

Asuntotuotanto jakautuu tasapuolisesti kerrostaloihin ja erityyppisiin pientaloihin. Val-

taosa rakentamisesta on luonteeltaan urbaania.  

 Merellisyyttä ja vesistöjen läheisyyttä tarjotaan vetovoimatekijäksi kaikille väestöryh-

mille: turvataan riittävä avoin pääsy rannoille ja toteutetaan korkeatasoisia uusia me-

rellisiä asuinalueita, jotka tarjoavat myös edullisia asumisvaihtoehtoja.  

 Lähiövyöhykettä kehitetään kestävällä tavalla lisäämällä väestöpohjaa joukkoliikenne-

vyöhykkeelle ja luomalla edellytyksiä lähipalveluiden kehittämiselle.  

 Edistetään sekoittunutta aluerakennetta liikkumistarpeiden vähentämiseksi ja elinvoi-

maisuuden lisäämiseksi.  

 Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen kohdennetaan palveluiden, työpaikkojen ja joukko-

liikenteen läheisyyteen. Uudis- ja täydennysrakentaminen toteutetaan alueen erityis-

arvot säilyttäen.  

 Luodaan edellytykset seudullisesti merkittävien virkistysaluekokonaisuuksien muodos-

tumiselle ja turvataan tärkeiden lähivirkistysalueiden säilyminen.  

 Haja-asutusalueiden uudisrakentamiselle myönnettävien lupien määrä vähenee nykyi-

sestä.  

Liikkuminen kestävässä kaupunkirakenteessa  

Maankäyttöä, palveluverkkoa ja liikennejärjestelmää kehitetään yhdessä. Lisätään kestävien 

liikkumismuotojen käyttöä ja vähennetään liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä.  

Yhdyskunta- ja palvelurakenteen kehitystä ohjaamalla hillitään liikkumistarpeen kasvua ja li-

sätään joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn kilpailukykyä. Liikennejärjestelmä on ymmärret-

tävä, looginen, jatkuva ja helppokäyttöinen kaikkien kulkutapojen osalta.  

 Maankäyttöä kehitetään yhdyskuntataloudellisesti ja energiatehokkaasti tukeutumalla 

olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen ja infrastruktuuriin. Asuminen, palvelut, 

kauppapaikat, työpaikka-alueet sekä täydennysrakentamisen painopistealueet sijoite-

taan vahvistamaan jalankulku-, pyöräily- ja joukkoliikennekaupunkia. Vähintään 85 % 

uudesta ja kehittyvästä maankäytöstä (asuminen, kaupan palvelut ja muut keskusta-

hakuiset työpaikat) sijoitetaan jalankulun, jalankulun reunavyöhykkeen ja intensiivisen 

joukkoliikennevyöhykkeiden alueille.  

 Myös keskustan ulkopuolella on alueita, joilla asukkaiden on mahdollista tulla toimeen 

yhdellä autolla tai jopa ilman autoa.  

 Kävelylle ja pyöräilylle tarjotaan jatkuvat, korkeatasoiset pääyhteydet, turvalliset lähi-

raitit ja toimivat keskustajärjestelyt.  

 Seudullisen joukkoliikennejärjestelmän perustana on nopeudeltaan ja vuorotarjonnal-

taan kilpailukykyinen runkoverkko.  

 Henkilöautoliikenteen sujuvuus varmistetaan keskustassa, välikehällä ja sen ulkopuo-

lella.  

 Sovitetaan tavarankuljetusten tarpeet turvallisesti yhteen muun maankäytön kanssa.  

 Liikenteen aiheuttamia haittoja vähennetään ohjaamalla liikennettä kestäviin kulkuta-

poihin. Rakennetaan vain välttämättömiä uusia liikenneväyliä.  

Turun kaupungin ilmasto- ja ympäristöohjelman 2009–2013 tavoitteiden mukaiset kulkutapa-

jakaumat toteutuvat. Kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuus Turussa on yli 66 % vuonna 

2030.    
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SELVITYKSET JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 

Yleiskaavan kehityskuvavaiheessa laadittiin poikkihallinnollisena asiantuntijatyönä laaja vai-

kutusten arviointi. Nyt esitettävän yleiskaavaluonnoksen maankäyttöratkaisut noudattavat Ke-

hityskäytävät-kehityskuvaa. Tästä syystä luonnosvaiheessa ei ole ollut tarpeen laatia erillistä 

vaikutusten arviointia. Kehityskuvavaihtoehtojen vaikutusten arviointi kerrotaan tarkemmin lu-

vussa Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus. 

Jotta valitun kehityskuvan mukainen kasvu voidaan toteuttaa hallitusti, on laadittu kattavat 

selvitykset eri aihepiireistä. Selvitykset koskevat muun muassa liikennettä, kaupunkikuvaa, 

täydennysrakentamista, viherympäristöä, elinkeinoelämää, hulevesien hallintaa ja kulttuu-

riympäristöä. Selvitysten perusteella laaditut kaavamerkinnät ja -määräykset ohjaavat, rajoit-

tavat, mitoittavat ja ajoittavat toimenpiteitä. Selvitykset on koottu kaavan nettisivuille. 

Selvitysten laatiminen ja vaikutusten arviointi jatkuvat ehdotusvaiheessa. 

Viherverkkosuunnitelma 

Turun viheralueita on tutkittu laajasti Viherverkkosuunnitelma-nimistä selvitystä laadittaessa. 

Viherverkkosuunnitelman tavoitteena oli auttaa huomioimaan ja kehittämään Turun viherver-

kostoa yleiskaavoituksessa. Selvitystä valmisteltaessa viheralueita tarkasteltiin monista eri 

näkökulmista, kartoitettiin niitä luonto-, maisema-, virkistys- ja kulttuurihistoriallisia arvoja, joita 

Turun viheralueilla on, ja koottiin tätä tietoa yhteen. Työn aikana tehtiin runsaasti maastotyötä. 

Viherverkkosuunnitelma käsittää koko Turun. Olennaista oli tarkastella viherverkoston ekolo-

gista ja toiminnallista jatkuvuutta kaupungin laajuudessa sekä yhteyksien jatkumista myös 

naapurikuntien puolelle. Osana tätä tarkastelua selvitettiin ulkoilureitistön nykytilaa ja kehittä-

mistarpeita. 

Viherverkkosuunnitelmassa esitettiin Turun tavoitteellinen viherverkosto jaoteltuna arvoluok-

kiin. Viheralueiden arvoluokituksen tarkoitus oli säilyttämään viheralueiden erityisarvoja yleis-

kaavoituksessa. 

Selvityksessä annettiin suositukset viherverkoston eri osista ja ominaisuuksista käytettävistä 

kaavamerkinnöistä sekä niihin liittyvistä kaavamääräyksistä. 

Viherverkkosuunnitelma tehtiin kaupungin omana työnä. Valmistelu alkoi vuonna 2005, ja sel-

vitys valmistui keväällä 2007. Selvitys- ja suunnitelmakartoista sekä raportista koostuva Vi-

herverkkosuunnitelma löytyy osoitteesta 

www.turku.fi/viherverkkosuunnitelma 

Alueellinen hulevesisuunnitelma 

Riittävien hulevesitietojen saamiseksi yleiskaavan pohjaksi laadittiin vuosina 2013–2014 Alu-

eellinen hulevesisuunnitelma. Suunnitelma tehtiin seudullisena yhteistyönä naapurikuntien 

kanssa ja suunnittelu kohdistui kaupunkiseudun maankäytön muutosalueille.  

Suunnitelma koostuu selostuksesta ja karttaliitteestä. Suunnittelualue on käyty läpi valuma-

alueittain ja jokaisesta valuma-alueesta on tehty kolme karttaa; nykytila, toimenpiteet ja esitys 

yleiskaavamerkinnöiksi. Selostuksessa on käytetty samaa jaottelua ja kunkin valuma-alueen 

kohdalta löytyy selitys kartoissa esitetyille ongelmakohde- ja toimenpidesuositusmerkinnöille. 

Suunnitelman tuloksena saatiin hulevesitoimenpiteitä tarvitsevia alueita, aluevarauksia hallin-

tarakenteille ja avoimina säilytettäviä ojauomia, jotka on esitetty teemakartalla Kestävä vesien 

hallinta. 

https://www.turku.fi/viherverkkosuunnitelma
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Suunnitelman valmistumisen jälkeen osa sen tiedoista on tarkentunut yleiskaavatasoa tar-

kemman suunnittelun yhteydessä, joten teemakartta ja Alueellinen hulevesisuunnitelma eivät 

ole kaikilta osin täysin yhteneväiset.  

www.turku.fi/hulevesisuunnitelma  

Hulevesitulvariskien alustava arviointi tulvamallinnuksen tuloksia hyödyn-

täen 

Suomen ympäristökeskus (SYKE) teki vuonna 2018 koko maan taajama-alueita koskevan 

pintavaluntamallin kaikille kunnille pakollista alustavaa hulevesitulvariskien arviointia varten. 

Tähän liittyen tehtiin diplomityö, jossa tarkasteltiin Turun kaupungin hulevesitulvariskejä niin 

nykytilanteessa kuin tulevan maankäytön toteutuessakin. Tarkastelun pohjana käytettiin tul-

vamallinnuksen lisäksi tietoja todetuista hulevesiongelmista.  

Työn tuloksena tunnistettiin kaupungista useita alueita, joilla hulevesitulvariski tulee ottaa 

maankäytön suunnittelussa huomioon. SYKEn mallinuksen kerran 100 vuodessa toistuvuu-

della esiintyvän sadetapahtuman aiheuttama tulvatilanne on esitetty Kestävä vesien hallinta -

teemakartalla.  

Jannina Gustafsson. 2018. Hulevesitulvariskien alustava arviointi tulvamallinnuksen tuloksia hyödyn-

täen. 

Kulttuuriympäristö 

Arvokkaat rakennetun ympäristön kohteet ja arkeologinen kulttuuriperintö 

Yleiskaavan kulttuuriympäristön suojelutavoitteet on muodostettu yhteistyössä museokeskuk-

sen, kaupunkisuunnittelun ja rakennusvalvonnan kanssa. Yleiskaavan kulttuuriympäristön 

suunnittelutyötä on lisäksi valmisteltu osana viherverkkoselvitystä ja korkean rakentamisen 

selvitystä. 

Rakennusinventointeihin on tehty huomattavia täydennyksiä temaattisina eli ilmiölähtöisinä 

inventointeina eli selvityksiä ei ole rajattu alueellisesti tai ajallisesti. Täydennysinventointeihin 

ovat sisältyneet modernin arkkitehtuurin avainkohteet, asemakaavoitetut asuinalueet keskus-

tan ulkopuolella, teollisuuskohteet keskustan ulkopuolella, koulut ja muut oppilaitokset, päivä-

kodit sekä hoivakodit ja palvelutalot. Temaattisten inventointien lisäksi tehtiin täysinventoinnit 

aiemmin inventoimattomille saarille Hirvensalon, Satavan ja Kakskerran ympärillä. Keskustan 

osalta suojelutavoitteet perustuvat museokeskuksen inventointiin 2002. Keskustan suojeluta-

voitteita ja inventointeja on yleiskaavan laatimisen yhteydessä tarkistettu.  

Yleiskaavakartalla on suojelutavoitekohteiden lisäksi esitetty informaationa jo toteutuneet ra-

kennussuojelupäätökset oikeusvaikutteisen suojelutilanteen ja arvokkaiden kokonaisuuksien 

hahmottamiseksi. Vireillä olevien osayleiskaavojen alueilta ei esitetä merkintöjä koko kaupun-

gin yleiskaavassa. Osayleiskaava-alueilla kulttuuriympäristöä koskevat yleiskaavamerkinnät 

tulevat voimaan osayleiskaavojen myötä. Voimassa olevien osayleiskaavojen alueilta on tar-

vittaessa esitetty tarkentavia merkintöjä. 

Arkeologisten kohteiden merkinnät perustuvat muinaisjäännösreksiteriin. Muinaisjäännöksistä 

saadaan jatkuvasti lisää tietoa eri osista kaupunkia, mutta kokonaisuutena arkeologiset inven-

toinnit eivät ole Turussa ajan tasalla. 

Yleiskaava 2029: Kulttuuriympäristö, arvokkaat rakennetun ympäristön kohteet ja arkeologinen kulttuu-

riperintö. 

http://www.turku.fi/hulevesisuunnitelma
https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/30560
https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/30560
https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/kulttuuriymparisto_-_arvokkaat_rakennetun_ympariston_kohteet_ja_arkeologinen_kulttuuriperinto_16.5.2018.pdf
https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/kulttuuriymparisto_-_arvokkaat_rakennetun_ympariston_kohteet_ja_arkeologinen_kulttuuriperinto_16.5.2018.pdf
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Korkean rakentamisen selvitys 

Korkea rakentaminen on kansainvälinen trendi, joka vaikuttaa yhä enemmän myös Suo-

messa. Korkean rakentamisen mahdollisuuksia ja rajoituksia on selvitetty useissa maamme 

kaupungeissa. Ohjeistusta tarvitaan, koska korkea rakentaminen poikkeaa monin tavoin ns. 

tavallisesta rakentamisesta. Turun korkean rakentamisen selvitys pyrkii valottamaan näitä kor-

kean rakentamisen sijoittamiseen ja suunnitteluun liittyviä erityiskysymyksiä. 

Selvityksen tarkoituksena on osoittaa alueita, joilla korkealle rakentamiselle on parhaat edel-

lytykset ja joiden kehittämisessä korkeasta rakentamisesta voidaan saada imagohyötyä. Sa-

moin tunnistetaan, missä kulttuuriympäristön olemassa olevat arvot asetetaan etusijalle. Pyr-

kimyksenä on auttaa ohjaamaan korkea rakentaminen kaupunkirakenteellisesti ja -kuvallisesti 

perusteltuihin paikkoihin. 

Korkea rakentaminen edellyttää erityisen hyvin valittua ja perusteltua sijaintia, koska raken-

nukset ovat volyymiltään suuria ja vaikuttavat laajasti kaupunkikuvaan. Korkea topografinen 

sijainti lisää rakentamisen kaupunkikuvallista vaikutusta. Paikan on oltava hyvin saavutetta-

vissa kaikilla liikennemuodoilla, erityisesti joukkoliikenteellä. Korkean rakentamisen keskittä-

minen on usein hyvä ratkaisu. Kaupunkirakenteen muutosalueilla ja uusilla alueilla sekä alue-

keskusten kehittämisessä korkeista rakennuksista voidaan saada imagohyötyä ja vetovoimaa. 

Korkea rakentaminen on helpompaa sovittaa ympäristöönsä, kun se toteutetaan osana laa-

jempaa kokonaisuutta.  

Selvityksen aikana luotiin myös työkalu korkean rakentamisen hankkeiden arvioimiseen eri 

suunnitteluvaiheissa. 

Selvityksen johtopäätöksissä on esitetty korkeaan rakentamiseen parhaiten soveltuvat alueet. 

Nämä alueet on osoitettu yleiskaavassa omalla merkinnällään. Korkea rakentaminen tulee 

ohjata ensisijaisesti näille alueille. 

Turun korkean rakentamisen selvitys on tehty kaupungin omana työnä. Se valmistui helmi-

kuussa 2017.  

Yleiskaava 2029: Turun korkean rakentamisen selvitys 2017 

Turvallisuusselvitys Pansion, Pernon ja Artukaisten alueella 

Gaia Consulting Oy:n tekemän turvallisuusselvityksen tavoitteena oli selvittää alueen maan-

käytön reunaehtoja Pansion, Pernon ja Artukaisten alueella. Selvityksellä arvioitiin mahdollisia 

onnettomuuksien vaikutuksia.  

Alueella sijaitsee yhteensä 15 laajamittaisesti kemikaaleja käsittelevää laitosta. Laitokset ovat 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin valvonnassa, ja osalle niistä on määritelty ns. kon-

sultointivyöhyke. Suunniteltaessa riskille alttiiden toimintojen sijoittamista suuronnettomuus-

riskin piiriin kuuluvan konsultointivyöhykkeen sisälle tulee kaavatyön yhteydessä pyytää lau-

sunto Tukesilta sekä pelastusviranomaiselta. Tukesin valvomien laitosten lisäksi alueella on 

yhteensä 12 pelastuslaitoksen valvonnassa olevaa kohdetta, joista neljää merkittävimmin 

maankäyttöön vaikuttavaa toimintaa on käsitelty tässä selvityksessä (loput kahdeksan koh-

detta on lueteltu liitteessä 1). Lisäksi kaava mahdollistaa enintään 30 000 m3 LNG-terminaalin 

sijoittamisen Pansion Öljysataman alueelle. 

Selvityksen tavoitteina oli:   

1) tuottaa kaavarunkotyöhön riittävän arviointipohjan antava perusteltu näkemys alueen Se-

veso-laitosten ja mahdollisten muiden vaaraa aiheuttavien toimintojen onnettomuusriskien 

ulottuvuuksista ja vaikutuksista kyseessä olevalle alueelle.   

https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/turun_korkean_rakentamisen_selvitys_id_74071.pdf
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2) esittää, miten nykyinen toiminta ja tuleva maankäyttö alueella sovitetaan yhteen selvittä-

mällä, mille etäisyyksille ja millä edellytyksillä erilaiset toiminnot voivat sijoittua vaaraa aiheut-

tavien kohteiden lähelle.  

Työn tuloksena todettiin, että useat tarkastellut skenaariot ovat maankäytön kannalta varsin 

paikallisia eivätkä aiheuta merkittäviä alueen suunnittelua ohjaavia paineita. Tietyille alueille 

ei selvityksen mukaan tule kuitenkaan sijoittaa herkkiä toimintoja.  

Selvityksen perusteella yleiskaavan kaavamerkintöihin lisättiin osalle Pansion, Pernon ja Ar-

tukaisten työpaikka-alueita merkintä T/kem (teollisuus- ja varastoalue, jolla on merkittävä, vaa-

rallisia kemikaaleja valmistavia tai varastoiva laitos). 

Gaia Consulting Oy. 2016. Vaarallisia kemikaaleja käsittelevien ja/tai varastoivien laitosten onnetto-

muuksien vaikutuksien arviointi kaavoituksen näkökulmasta Pansion, Pernon ja Artukaisten alueella. 

Turun yritysalueiden markkinalähtöinen tulevaisuus 

Selvityksessä arvioitiin Turun kaupungin alueelle keskittyvien yritysalueiden tulevaisuutta ja 

laskettiin tulevaisuuden tarvetta työpaikkarakentamiselle. Newsecin vuonna 2015 tekemä sel-

vitys toimi tausta-aineistona yleiskaavan työpaikkarakentamisen määrää määritettäessä. Sel-

vityksen jälkeen työmarkkinoilla ja asukasmäärän kehityksessä on tapahtunut positiivista ke-

hitystä, ja selvityksessä päädyttyihin arvioihin rakentamisen tarpeesta ja määristä on tehty 

korjauksia. 

Newsec Valuation Oy. 2015. Turun yritysalueiden markkinalähtöinen tulevaisuus.  

Turun kaupan palveluverkkoselvitys 2029 

Realprojekti Oy:n laatiman Turun kaupan palveluverkkoselvityksen tavoitteena on esittää ko-

konaisnäkemys kaupanalueiden kehittymisestä, kehittämisestä ja ohjaamisesta Turun kau-

punkialueella yleiskaavan tavoitevuoteen 2029 mennessä. Selvityksessä on myös huomioitu 

kaupan palveluverkon mahdollinen kehityspolku vuoteen 2050. Tarkastelu pohjautuu yleis-

kaavan väestötavoitteeseen, maankäyttöön sekä liikenteellisiin selvityksiin. Selvityksessä esi-

tetään liiketilan lisätarvelaskelmat tavoitevuosille 2029 ja 2050. Lisätarvelaskelmista on tehty 

eri skenaariota, joissa huomioidaan vaihtoehtoiset tulevaisuudenkuvat.  

Selvityksen tarkastelualue on koko Turku, mutta kauppaa tarkastellaan myös ylikunnallisesti. 

Varsinaista seudullista tarkastelua selvityksessä ei esitetä, koska seudullisissa kysymyksissä 

hyödynnetään Varsinais-Suomen palveluverkkoselvitystä vuodelta 2013.  

Selvityksessä käsitellään kaikkia vähittäiskaupan laatuja mukaan lukien päivittäistavara-

kauppa sekä erikoiskauppa ml. paljon tilaa vaativa kauppa. Lisäksi on tarkasteltu kaupallisia 

palveluita osana palveluverkkoa – kahvilat, ravintolat, liikunta-, hyvinvointi- ja viihdepalvelut 

sekä muut palvelut nostavat merkitystään ihmisten ajan- ja rahankäytössä. Tarkastelut on to-

teutettu huomioiden maankäyttö- ja rakennuslain uudistus, jossa kaupan suuryksiköiden si-

jaintia ohjataan keskusten ulkopuolella ottaen huomioon palvelujen saavutettavuus.  

Selvityksessä keskitytään erityisesti Yleiskaavan 2029 kaupallisiin keskuksiin, joiden yhtey-

dessä on käynnissä useampi kaavallinen hanke, joilla mahdollistetaan kaupan suuryksiköiden 

tuleva rakentaminen. Selvityksessä otetaan kantaa keskuksien ja hankkeiden kokoon, aika-

taulutukseen ja niiden keskinäiseen rooliin. Kantaa otetaan eri hankkeiden vaikutuksista ny-

kyiseen kaupalliseen keskustaan sekä annetaan suosituksia uudishankkeiden roolista ja kon-

septeista tavoitellen, että rakentuessaan hankkeet täydentävät kaupan palveluverkossa tode-

tut aukot, eivätkä haittaa olemassa olevien kaupallisten yksiköiden toimintaedellytyksiä.  

https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/turun_yritysalueiden_markkinalahtoinen_tulevaisuus_31.12.2015.pdf
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Selvityksessä on tehty suositukset Turun kaupunkialueen kaupallisten alueiden toteuttami-

sesta sekä roolista.  

Selvityksen mukaan Turun palveluverkko on nykyisellään melko kattava eikä suuria aukkoja 

palveluiden saatavuudessa löydy. Keskustan kaupan tarjonta tulisi turvata ensisijaisesti. Jo 

nykyinen keskustan väkimäärä mahdollistaisi myymälätilan kasvun. Keskustan ulkopuoliset 

kaupan hankkeet eivät vaaranna keskusta-alueen kauppaa, kun tarjonnan lisäys perustuu alu-

een omaan väestön ja ostovoiman kasvuun. 

Työn aikana on laadittu myös Matkakeskuksen eli Aninkaisten keskuksen kaupallinen selvitys, 

josta on laadittu erillinen raportti. 

Realprojekti Oy. 2018. Turun kaupan palveluverkkoselvitys 2029. 

Yleiskaavan liikenne-ennuste 2029 

Turun yleiskaavan 2029 valmistelua palvelevat liikenne-ennusteet on laadittu Turun kaupun-

kiseudun liikennemallilla. Liikenne-ennusteita on laadittu vuodelle 2029 ja yleispiirteisemmällä 

tarkkuudelle vuodelle 2050. Turun kaupunkiseudun (Kaarina, Lieto, Naantali, Raisio ja Turku) 

käsittävä liikenne-ennustemalli on alun perin laadittu mittavien, vuosina 1997–1998 tehtyjen 

liikennetutkimusten perusteella ja sitä on päivitetty vuosina 2006 ja 2014. Vuoden 2014 päivi-

tyksessä mallinnettu alue laajennettiin käsittämään koko kaupunkiseudun rakennemallialu-

een.  

Liikenne-ennusteet on laadittu nykytilanteelle (vuosi 2015) sekä vuosien 2029 ja 2050 ennus-

tetilanteille. Vuosien 2029 ja 2050 kysynnän kannalta on tehty erilaisia ennusteskenaarioita. 

Vuoden 2029 ennusteet on tehty ns. perusverkolle, joka vastaa Turun liikenneverkon osalta 

käytännössä nykytilaa sekä kehitetylle liikenneverkolle, jossa on otettu huomioon selvityksen 

taulukossa 2 esitetyt liikenteen infrastruktuurihankkeet Turussa. Vuodelle 2029 on kehitetystä 

liikenneverkosta tehty erillinen skenaariotarkastelu, jossa Turun keskustaan on toteutettu 

joukkoliikennekaistoja ja alennettu nopeusrajoituksia.  Vuoden 2050 ennuste on maankäytön 

ja liikenneverkon kehittymiseen liittyvien epävarmuuksien vuoksi viitteellinen. Siinä on otettu 

huomioon taulukossa 2 vuodelle 2050 esitetyt liikenteen infrastruktuurihankkeet. Omissa eril-

lisissä tarkasteluissa vuoden 2050 maankäytön liikennekysyntä on sijoiteltu myös vuoden 

2029 perusverkolle ja kehitetylle verkolle.   

Laaditun liikenne-ennusteen tulokset ovat vaikuttaneet liikenteen teemakartassa esitettyjen 

kehitettäviin liikenneväyliin.  

Liikenne-ennuste on tehty pohjautuen yleiskaavan vanhaan asukastavoitteeseen. Liikenne-

ennuste päivitetään yleiskaavan ehdotusvaiheen aikana. 

Strafica. 2016. Turun yleiskaavan liikenne-ennusteet 2016. 

VAK-ratapiha 

Turun ratapihalla on nykyään ns. VAK-raiteita, joilla käsitellään vaarallisia aineita sisältäviä 

junavaunuja. VAK-ratapiha-aluetta ollaan siirtämässä nykyiseltä paikaltaan. Syynä ovat alu-

een kehittämistoimet. Liikennevirasto on tehnyt selvityksen VAK-ratapihan vaihtoehtoisista si-

jaintipaikoista Turun seudulla ja esittää VAK-ratapihan uudeksi sijainniksi nykyistä tavararata-

pihaa eli Heikkilään vanhan tavara-aseman eteläpuolista rataosuutta. Yleiskaavaluonnok-

sessa on esitetty uuden VAK-ratapiha-alueen ehdotettu sijainti selvitysalueena. Turun ratapi-

hasta tehtävän suunnitelman pohjalta yleiskaavaehdotukseen lisätään tarvittavat riskivyöhyk-

keet. 

https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/turun_kaupan_palveluverkkoselvitys_2029_29.3.2018.pdf
https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/turku_yleiskaava_ennusteet_raportti_20161230.pdf
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Liikennevirasto on käynnistänyt 2018 kesällä Turun ratapihan uudelleenjärjestelyjen suunnit-

telun. Hanke on osa Helsinki–Turku nopean junayhteyden suunnittelua ja kestää noin vuoden. 

Suunnittelualueeseen kuuluvat sekä nykyinen Turun ratapiha että Turun tavararatapiha. 

Hankkeen tavoitteena on suunnitella kaksoisraide Kupittaan ja Turun ratapihan väliin sekä 

Turun ratapihan raiteiden käyttöä. Turun ratapiha sisältää VAK-raiteet, puunkuormausraiteen, 

kunnossapitoraiteet sekä autolastausraiteen ja laiturijärjestelyt. Tavoitteena on myös suunni-

tella ratapihan VAK-riskitaso sekä varmistaa suunnitellun Logomon sillan hissi- ja porrasyh-

teydet uusille asemalaitureille. Uudenkaupungin radan sähköistäminen vähentää VAK-aine-

kuljetusten järjestelytarvetta Turun kaupunkialueella ja osaltaan pienentää kuljetuksista aiheu-

tuvaa riskiä. 

Turun yleiskaava 2029 Natura-arviointi 

Yleiskaava-alueella on kolme Natura-aluetta: Kurjenrahka (FI0200084), Pomponrahka 

(FI0200061) ja Rauvolanlahti (FI0200060). Lisäksi kaava-alueeseen rajautuu välittömästi 

Ruissalon Natura-alue (FI0200058). 

Natura-alueiden suojeluun liittyy erityinen velvoite, joka koskee kaikkia näihin alueisiin mah-

dollisesti vaikuttavia hankkeita ja maankäyttöratkaisuja. Suojelun taustalla ovat luontodirektii-

vin säännökset. Natura-verkostoon kuuluvan alueen suojeluperusteena olevia luonnonarvoja 

ei saa merkittävästi heikentää. 

Luonnonsuojelulaki (65 §) edellyttää, että jos hanke tai suunnitelma joko yksistään tai tarkas-

teltuna yhdessä muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa todennäköisesti merkittävästi 

heikentää Natura 2000 -verkostoon kuuluvan alueen luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi 

alue on sisällytetty Natura 2000 -verkostoon, hankkeen toteuttajan tai suunnitelman laatijan 

on asianmukaisella tavalla arvioitava nämä vaikutukset. Sama koskee sellaista hanketta tai 

suunnitelmaa alueen ulkopuolella, jolla todennäköisesti on alueelle ulottuvia merkittäviä hai-

tallisia vaikutuksia. 

Viranomainen ei saa myöntää lupaa hankkeen toteuttamiseen tai hyväksyä suunnitelmaa, jos 

arviointi- ja lausuntomenettely osoittaa hankkeen tai suunnitelman merkittävästi heikentävän 

niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty Natura 2000 -verkostoon (LSL 

66 §). 

Kaikkiin kaavahankkeisiin sovelletaan LSL:n 10 luvun Natura 2000 -verkostoa koskevia eri-

tyissäännöksiä. Viittaussäännös MRL:n 197 §:ssä. 

Vähimmäisvaatimuksena on Natura-arvioinnin tarpeen harkinta kun tehdään päätöstä kaava-

hankkeesta, joka saattaa vaikuttaa Natura 2000 -verkostoon sisältyvän alueen luonnonarvoi-

hin. 

Turun Yleiskaavan 2029 Naturavaikutusten arviointi käynnistetään kun luonnosvaiheessa ole-

van kaavan sisällöstä on saatu selkeä päätös, johon tuleva yleiskaavaehdotus perustuu. Yleis-

kaavaratkaisun vaikutuksia on ennakoivasti arvioitava ennen kaavan hyväksymispäätöstä. 

Kaavan vaikutusten arvioinnilla pyritään löytämään ne maankäytön vaihtoehdot ja kaavamää-

räykset, joiden toimeenpano ei heikennä Natura-kohteiden luontoarvoja. 
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KESKUSTA-ALUETTA KOSKEVAT SELVITYKSET  

Kaupunkikeskustan elinvoima asettaa erityisiä vaatimuksia alueen maankäytölle. Yleiskaava-

työssä keskusta-aluetta on kartoitettu muuta kaava-aluetta tarkemmin. Selvityksiä on tehty 

niin alueen täydennysrakentamisen potentiaaleista, kaupunkikuvallisesti merkittävistä koko-

naisuuksista kuin keskustan liikenteen tulevaisuudestakin. 

Keskustan kaupunkikuva 

Keskusta on Turun sydän. Se, miten keskustaa kehitetään, vaikuttaa koko kaupungin identi-

teettiin ja vetovoimaan sekä kaupungin herättämiin mielikuviin. 

Turun keskustan kaupunkikuva -selvityksen tarkoituksena on ollut lisätä tietämystä keskustan 

kaupunkikuvan ominaispiirteistä ja arvoista. Siinä pyritään kuvaamaan, miten keskustan kau-

punkikuva on muotoutunut nykyisen kaltaiseksi ja mistä elementeistä se rakentuu. Yhtenä 

tavoitteena on ollut jakaa keskusta kaupunkikuvallisiin kokonaisuuksiin, miljöötyyppeihin, sekä 

kertoa kunkin miljöötyypin ominaisluonteesta ja kehittämisen suuntaviivoista. 

Selvityksessä käsitellään niin julkisia alueita kuin tonttejakin. Julkisella tilalla on kaupunkiym-

päristössä keskeinen rooli, mutta pääosin yksityisille tonteille suuntautuva rakentaminen luo 

julkisen tilan rajat. Se, mitä tonteilla tapahtuu, vaikuttaa voimakkaasti kaupunkikuvaan. 

Selvitys on tehty yleiskaavan laadinnan avuksi, mutta sitä voidaan hyödyntää myös asema-

kaavoituksessa, yleisten alueiden suunnittelussa ja rakennusvalvonnassa. 

Turun keskustan kaupunkikuva -selvitys on tehty kaupungin omana työnä. 

Yleiskaava 2029: Turun keskustan kaupunkikuva 2017 

Keskustan täydennysrakentaminen 

Täydennysrakentaminen tarjoaa mahdollisuuksia kehittää keskustan elinvoimaisuutta, asun-

totarjonnan monipuolisuutta ja palvelujen saatavuutta. Täydennysrakentaminen tulee toteut-

taa siten, että sen avulla saavutetaan myös kaupunkiympäristön laadullista paranemista. 

Yleiskaavan keskustatoimintojen alueesta on tehty Täydennysrakentamisen mahdollisuudet 

Turun keskusta-alueella -niminen selvitys. Selvityksen tarkoitus on ohjata tuleva täydennys-

rakentaminen siihen soveltuviin paikkoihin. 

Selvityksessä valotetaan keskustan täydennysrakentamisen mahdollisuuksia eri näkökul-

mista sekä esitetään täydennysrakentamisessa noudatettavat periaatteet. Näitä periaatteita 

noudattamalla voidaan saada aikaan elävää ja viihtyisää kaupunkiympäristöä kaikille ihmis-

ryhmille. 

Periaatteet liittyvät mm. rakennusten maantasokerroksen ja julkisen ympäristön suunnitteluun, 

viherympäristöön, hulevesiin, ullakkorakentamiseen ja rakentamisen korkeuteen sekä pysä-

köintiin. Samoin linjataan, miten täydennysrakentamisen avulla edistetään kestävää kehitystä 

sekä otetaan huomioon maanalaisen rakentamisen tarpeet. 

Selvityksessä havainnollistetaan esimerkein, millä tavoin keskustan täydennysrakentamista 

voidaan toteuttaa, sekä kerrotaan keinoista, joilla kaupunki voi aktiivisesti edistää täydennys-

rakentamista. 

Tunnistetut täydennysrakentamisen paikat on esitetty selvityksen liitekartassa. Kartassa on 

eroteltu jo kaavoitetut, toteutusta odottavat täydennysrakentamiskohteet, vireillä tai tulossa 

olevat kaavoituskohteet sekä potentiaaliset täydennysrakentamisen paikat. Tunnistettuihin 

https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/turun_keskustan_kaupunkikuva.pdf
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täydennysrakentamisen paikkoihin viitataan yleiskaavan keskustatoimintojen alueiden kaava-

määräyksissä. Yleismääräys keskusta-alueella… 

Selvitys on tehty kaupungin omana työnä. Raporttia täydennetään yleiskaavan ollessa ehdo-

tusvaiheessa. 

Yleiskaava 2029: Täydennysrakentamisen mahdollisuudet Turun keskusta-alueella. Luonnos 

20.8.2018. 

Keskustan liikennesuunnitelma 

Kaupunkistrategian ja Keskustan kärkihankeen toteuttamiseksi laadittu Keskustavisio 2050 

julkaistiin elokuussa 2017. Se on aiheuttanut muutostarpeita yleiskaavaluonnoksessa esitet-

tävälle liikenneverkolle. 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 14.5.2018 § 92 Keskustan kärkihankkeen ensimmäiset 10 to-

teuttamistoimenpidettä. Keskustan kehittämisen painopistealueet ovat ”Saavutettava ja hel-

posti kuljettava keskusta”, ”Kaupallisesti houkutteleva keskusta” sekä ”Viihtyisä ja elävä koh-

taamisten keskusta”. Kaupunginhallituksen päätöksessä 13.8.2018 $288 Keskustan kehittä-

minen -kärkihankkeen toimeenpanosta toimenpiteitä täsmennettiin ”Saavutettava ja helposti 

kuljettava keskusta” -painopistealueen osalta seuraavasti: 

”Turun keskusta on kaikkien yhteisenä kaupunginosana saavutettavuudeltaan ainutlaatuinen, 

ja sen liikkumisympäristön ilme on esimerkillisen viihtyisä ja vetovoimainen ympäri vuoden.  

 Keskustaliikenteen kehittäminen: Valmistelemme keskustan kokonaisvaltaista liiken-

nesuunnitelmaa osana Yleiskaava 2029 -työtä. Vahvistamme ydinkeskustaa ympä-

röivien pääkatujen roolia keskustan ohi suuntautuvassa sekä syöttöliikenteessä ja 

edistämme keskusta-alueen rauhoittamista tarpeettomalta auto-, huolto- ja jakelulii-

kenteeltä. Sopeutamme eri liikennemuotojen ajonopeuksia ydinkeskustassa. Järjes-

tämme hyvin valmisteltuja, keskustaliikenteen uudelleenjärjestelyyn liittyviä kokeiluja 

rajatuissa kohteissa ydinkeskustassa. Lisäksi edistämme opastamisen kehittämistä ja 

pysäköintipalveluiden uudistamista yhteistyössä Smart and Wise Turku -hankkeen 

kanssa.  (Ohjauksen päävastuutaho: kaupunkiympäristötoimiala) 

 Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantaminen: Kehitämme yhtenäistä kävely- ja 

pyöräilyverkostoa läpi kaupunkikeskustan, ja parannamme reittien turvallisuutta ja viih-

tyisyyttä. Muutamme uusia katuosuuksia asteittain kävely- ja pyöräilypainotteiseksi. 

Varaudumme molempien rantakatujen autottomuuteen myöhempiä kehitysvaiheita 

koskevissa suunnitelmissa. (kaupunkiympäristötoimiala) 

 Joukkoliikenteen järjestelyt: Käynnistämme Matkakeskus-hankkeen osana kokonais-

valtaista liikennejärjestelmää ja Aninkaisten alueen kehittämistä. Kevennämme Kaup-

patorin roolia joukkoliikenteen solmupisteenä uudelleenjärjestelemällä keskustan bus-

sireittejä. Vahvistamme joukkoliikenteen etuisuuksia ja sujuvuutta. Edistämme joukko-

liikenteen käyttöä kehittämällä digitaalisia ratkaisuja ja liikkuminen palveluna -mallia 

yhteistyössä Civitas Eccentric / Smart and Wise Turku -hankkeen kanssa. Lisäksi jär-

jestämme hyvin valmisteltuja kokeiluja joukkoliikennejärjestelmän kehittämiseksi ja ve-

siliikenteen edistämiseksi. (kaupunkiympäristötoimiala)” 

Keskustan kehittäminen -kärkihankkeen antamien suuntaviivojen mukaisesti on muodostettu 

neljä vaihtoehtoa, joiden avulla on tutkittu keskustan liikenneverkkoa. Vaihtoehto A noudattaa 

keskustavisiota, vaihtoehdot B ja C ovat sen variaatioita: B:ssä joukkoliikenne kulkee Anin-

kaistenkatua ja C:ssä Brahenkatua. Vaihtoehdossa 0+ on lähdetty liikkeelle jo aiemmin teh-

dyistä suunnitelmista keskustan kehittämiseksi. Liikenneverkkovaihtoehtoja on tarkasteltu 

vuosina 2029 ja 2050.  

https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/taydennysrakentamisen_mahdollisuudet_turun_keskusta-alueella_luonnos_20.8.2018.pdf
https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/taydennysrakentamisen_mahdollisuudet_turun_keskusta-alueella_luonnos_20.8.2018.pdf
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Yleiskaavassa näytetään jatkosuunnitteluun esitettävän keskustan liikennesuunnitelmaluon-

noksen mukainen liikenneverkko. Luonnoksen liikenneverkossa on vuonna 2029 johdettu 

joukkoliikenne pohjoisesta keskustaan reittiä Aninkaistenkatu–Eerikinkatu–Kauppatori. Uu-

denmaankadun ja Hämeenkadun suuntaan menevät linjat jatkavat reittiä Kauppatori–Aura-

silta–Hämeenkatu. Kauppatorilta länteen linjat jatkavat Eerikinkatua ja etelään jatkavat linjat 

Kaskenkatua, kuten nykyäänkin. Aurasilta ja Tuomiokirkkosilta ovat ehdotuksessa molemmat 

vain joukkoliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn käytössä. Raitiotie/superbussi kulkee yleissuun-

nitelman mukaista reittiä Brahenkadun ja Maariankadun kautta Kauppatorille ja siitä edelleen 

Tuomiokirkkosillan kautta itään ja myöhemmissä vaiheissa Eerikinkatua pitkin länteen Huma-

listonkadulle ja Puistokadulle. Autoliikenne tuodaan keskustaan ulkosyöttöisesti keskustan ke-

hän kautta. Pyöräliikenteen uudet yhteydet pyritään tekemään yksisuuntaisina pyöräteinä, ja 

pohjois–eteläsuuntaiselle pyöräilylle on osoitettu Aninkaistenkatua pitkin suora reitti keskus-

tan läpi. 

Yleiskaavan ehdotusvaiheessa tutkitaan vielä tarkemmin ainakin Eerikinkadun joukkoliiken-

nekadun järjestelyjä, pysäköintilaitosten sijaintia ja ajoyhteyksiä sekä keskeisten risteysten 

liikennejärjestelyjä.   
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LÄHTÖKOHTIA YLEISKAAVALLE 

Yleiskaavan lähtökohdat ja tavoitteet on kuvattu laajasti erillisessä raportissa Yleiskaava 

2035: Lähtökohdat ja tavoitteet (2013). 

Suunnittelutilanne 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (VAT) tavoitteena on varmistaa valtakunnallisesti 

merkittävien asioiden huomioiminen kaavoituksessa, auttaa saavuttamaan maankäyttö- ja ra-

kennuslain ja alueidenkäytön suunnittelun tavoitteet, toimia ennakoivan ja vuorovaikutteisen 

viranomaistyön välineenä valtakunnallisesti merkittävissä kysymyksissä sekä edistää kan-

sainvälisten sopimusten täytäntöönpanoa Suomessa. Valtioneuvoston päättämät uudet valta-

kunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulivat voimaan 1.4.2018. Tavoitteita on uudistuksen jäl-

keen merkittävästi vähemmän, ja niistä on purettu päällekkäisyyksiä erityislainsäädännön 

kanssa. Alueellisia erityistavoitteita ei enää ole. Uudet tavoitteet jakautuvat viiteen kokonai-

suuteen: 

 Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 

 Tehokas liikennejärjestelmä 

 Terveellinen ja turvallinen elinympäristö 

 Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 

 Uusiutumiskykyinen energiahuolto 

Maakuntakaava 

Turun kaupunkiseudun maakuntakaava vahvistettiin elokuussa 2004. Kokonaiskaavaa on täy-

dennetty taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaavalla. Lisäksi 

Varsinais-Suomessa on tällä hetkellä vireillä luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaava. 

 

 

Kuva 1. Turun kaupunkiseudun maakuntakaava (2004) 

http://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/turku_yleiskaava_2029_lahtokohdat_ja_tavoitteet.pdf
http://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/turku_yleiskaava_2029_lahtokohdat_ja_tavoitteet.pdf
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Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen kaavatyössä käsitellään kierto- ja biotalouden 

näkökulmasta keskeisten luonnonvarojen käyttö ja potentiaalit sovittaen ne yhteen maakun-

nallisesti arvokkaiden luontoalueiden ja virkistysmahdollisuuksien turvaamisen kanssa. Kaa-

van valmisteluvaiheen kuuleminen oli keväällä 2018. 

Maakuntavaltuusto hyväksyi Varsinais-Suomen taajamien maankäytön, palveluiden ja liiken-

teen vaihemaakuntakaavan kokouksessaan 11.6.2018. Maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n 

mukaisesti maakuntahallitus määräsi kokouksessaan 27.8.2018 vaihemaakuntakaavan tule-

maan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman. Vaihemaakuntakaavassa on käsitelty 

keskusten ja taajamien maankäyttöä, vähittäiskaupan suuryksiköiden mitoitusta ja sijoittu-

mista tarkistetun maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti sekä liikenneverkon kehittämistar-

peita maakunnan liikennejärjestelmätyön perusteella. 

Vaihemaakuntakaavan tavoitteet ovat yhtenevät yleiskaavan tavoitteen kanssa uudisrakenta-

misen ohjaamisesta olemassa olevan kaupunkirakenteen sisään. Maakuntakaavassa on osoi-

tettu myös kehittämisaluemerkinnöin kaupunkirakenteen eheyttämisen kannalta keskeiset 

asuin- ja työpaikka-alueet, jonne tulisi ohjata suurin osa kuntien tulevasta maankäytöstä. Vai-

hemaakuntakaavalla on myös suora ohjaava vaikutus seudullisesti merkittävillä kaupan alu-

eilla. Vaihemaakuntakaavassa on mitoitettu seudullisesti merkittävät kaupan alueet sekä seu-

dullisesti merkittävät keskustatoimintojen alueet, joilla kaupan määrää ei ohjata.   

 

Kuva 2. Taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaava 

Seudullisesti merkittävät kaupallisten toimintojen alueet 

Maakuntakaava määrittää seudullisesti merkittävät keskustan ulkopuoliset kaupan alueet 
(MRL 71§). Maankäyttö- ja rakennuslain kauppaa koskevat säädökset koskevat kaikkia kau-
pan toimialoja. Lakiuudistuksen myötä myös tilaa vaativa erikoiskauppa tuli sääntelyn piiriin. 
Maankäyttö- ja rakennuslain 71 b §:ssä on esitetty maakunta- ja yleiskaavoille kolme erityistä 
sisältövaatimusta koskien vähittäiskaupan suuryksiköitä: 

1. Suunnitellulla maankäytöllä ei ole merkittäviä haitallisia vaikutuksia keskusta-alueiden 
kaupallisiin palveluihin ja niiden kehittämiseen.  

2. Alueelle sijoittuvat palvelut ovat mahdollisuuksien mukaan saavutettavissa joukkolii-
kenteellä ja kevyellä liikenteellä. 
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3. Suunniteltu maankäyttö edistää sellaisen palveluverkon kehitystä, jossa asiointimat-
kojen pituudet ovat kohtuuliset ja liikenteestä aiheutuvat haitalliset vaikutukset mah-
dollisimman vähäiset 

Edellä mainittujen erityistavoitteiden johdosta vähittäiskaupan suuryksiköiden ensisijainen si-
jaitipaikka on keskusta-alue, ellei muu sijainti kaupan laatu huomioon ottaen ole perusteltu.  

Laki asetti maakuntakaavaan velvollisuuden määrittää merkitykseltään seudullisten vähittäis-
kaupan suuryksiköiden sijainti ja mitoitus keskustatoimintojen ulkopuolisille alueille. Lakiuu-
distusten myötä maakuntakaavalle asetettiin myös velvoite määrittää seudullisen vähittäis-
kaupan suuryksikön alaraja.  

Maankäyttö- ja rakennuslain muutokset myös nostivat vähittäiskaupan suuryksikön kokorajaa 
2000 kerrosneliömetristä 4000 kerrosneliömetriin. Lakia sovelletaan myös olemassa olevan 
vähittäiskaupan myymälän merkittävään laajennukseen tai muuttamiseen vähittäiskaupan 
suuryksiköksi. Samaa pykälää sovelletaan myymäläkeskittymiin, joiden yhteenlaskettu vaiku-
tus on verrattavissa vähittäiskaupan suuryksikköön. 

Merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön sijoittaminen maakuntakaavan kes-
kustatoiminnoille tarkoitetun alueen ulkopuolelle edellyttää, että vähittäiskaupan suuryksikön 
sijoituspaikaksi tarkoitettu alue on maakuntakaavassa erityisesti osoitettu tähän tarkoitukseen. 

Ratkaisun perusteluilta edellytetään aiemman kaupan laadun sijaan kaupan palveluiden saa-
vutettavuuden huomioon ottamista ja arviointia. Saavutettavuuden arviointi edellyttää joka ta-
pauksessa kaupan laadun tuntemista ja määrittelyä, koska kaupan eri toimialoilla myös saa-
vutettavuuden kriteerit vaihtelevat. Auto- ja venekaupalta ei voida edellyttää samaa saavutet-
tavuutta kuin päivittäistavarakaupalta johtuen mm. kauppojen täysin erilaisesta asiointitihey-
destä (MRL 71 c §). 

Vähittäiskaupan suuryksikköä ei saa sijoittaa maakunta- tai yleiskaavan keskustatoiminnoille 
tarkoitetun alueen ulkopuolelle, ellei alue ole asemakaavassa erityisesti osoitettu tätä tarkoi-
tusta varten (MRL 71 d §). 

Seudullisuuden alaraja voi vaihdella alueittain riippuen sekä alueen ominaispiirteistä että kau-
pan laadusta. Seudullista alarajaa pienemmät vähittäiskaupan suuryksiköt kuuluvat edelleen 
MRL:n vähittäiskauppaa koskevien erityisten säännösten piiriin, mutta niiden sijaintia ei ohjata 
maakuntakaavalla. (MRL 71 b §). 

Seudullisen kaupan alarajat ovat määritetty Varsinais-Suomen taajamien maankäytön, palve-
luiden ja liikenteen vaihemaakuntakaava ehdotuksessa. Alaraja on määritetty toimialakohtai-
sesti, sillä vähittäiskaupan tilavaatimukset vaihtelevat huomattavasti kaupan laadun mukaan. 
Seuraavat alarajat ovat voimassa kuntien keskustaajamien kaupunki- ja taajamatoimintojen 
kehittämisen kohdealueilla:  

 Seudullisesti merkittävän erillisen päivittäistavarakaupan suuryksikön alaraja 6000 
kerrosneliömetriä 

 Seudullisesti merkittävän päivittäis- ja erikoistavarakaupan suuryksikön alaraja 
10 000 kerrosneliömetriä 

 Seudullisesti merkittävän paljon tilaa vaativan erikoistavarakaupan suuryksikön 
alaraja 15 000 kerrosneliömetriä. 

Maakuntakaavaehdotuksen mukaisesti Turun kaupunkialueelle on seudullisiksi vähittäiskau-
pan suuryksikköalueiksi määritelty seuraavat kokonaisuudet: Pitkämäki, Kärsämäki, Rieska-
lähteentie, Oriketo-Topinoja, Kuninkoja-Itäniitty ja Itäharju. 

Rakennemalli 2035 

Turun kaupunkiseudulle valmistui vuonna 2012 kaupunkirakenteen kestävää kehitystä ja alu-

een vetovoimaisuutta edistävä rakennemalli 2035. Rakennemallityö on toiminut kaupunkiseu-
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dun kuntien yhteisenä tahdonilmaisuna kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen pitkän tähtäyk-

sen päälinjoista. Rakennemallilla on ohjattu kuntien tulevaa maankäytön suunnittelua yleis-

piirteisellä tasolla. Työn keskeinen tulos on laaditut koko kaupunkiseudun maankäytön mitoi-

tustavoitteet, jotka ovat toimineet myös kaupungin yleiskaavan mitoituksen pohjana. Yleiskaa-

van mitoitusta on sittemmin kaupunginhallituksen toimesta muutettu vastaamaan paremmin 

alueen nykykehitystä. Rakennemallityössä on esitetty ratkaisuja seudullisesti merkittävien toi-

mintojen ja verkostojen periaatelinjauksiin. Siinä on esitetty vuoteen 2035 ulottuvia alueellisia 

kehityskuvia koskien asumista, työpaikka-alueita, kaupan ja palveluiden alueita, liikenneverk-

koa, virkistyksen ja vapaa-ajan alueita sekä yhdyskuntatekniikkaa. Rakennemalli 2035 tukee 

Turun seudun joukkoliikenne 2020 -suunnitelmaa ja sen jatkokehittämistä. Työssä on osoitettu 

ydinalueen ja keskusverkon linjapäätökseen perustuvat mitoitustavoitteet.  

 

Kuva 3. Rakennemalli 2035 

Yleiskaavatilanne 

Yleiskaava 2020 

Tällä hetkellä voimassa oleva Yleiskaava 2020 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 18.6.2001 

ja kuulutettiin lainvoimaiseksi 28.7.2001 niiltä osin, joihin ei kohdistunut valituksia ja uudelleen 

29.5.2004 koskien niitä osia, joiden valitukset hylättiin. Yleiskaava 2020 mitoitettiin 185 000 

asukkaalle ja 92 700 työpaikalle, mitä pidettiin varsin maltillisena. Yleiskaava 2020 asetettu 

työpaikkatavoite saavutettiin jo vuonna 2002 ja asukastavoite vuonna 2016, joten asukasta-

voitteen ja työpaikkojen osalta kaavan voidaan sanoa olleen alimitoittava. Kaavaa hyväksyt-

täessä päätettiin yleiskaavan tarkistuksen käynnistämisestä korotettavien asukas- ja työpaik-

kamitoitusten pohjalta. Uudessa yleiskaavassa asukastavoitteen tuli olla 200 000 ja työpaik-

katavoitteen 100 000. 

Lisäksi yleiskaavan tarkistukseen tuli maankäytön ja palveluiden osalta sisältyä: 

 Satavan-Kakskerran, Keskusakselin, Keskustan ja Paattisten osayleiskaavojen laa-

dinta 

 selitys- ja suunnittelutarvealueita koskevat selvitykset ja suunnitelmat 

 tarkempi määrittely niistä palveluiden Pk-alueista, joihin voidaan sijoittaa merkittävästi 

asumista 

 palveluverkkosuunnitelman valmistelu loppuun erityisesti lähipalvelujen osalta ja kau-

pungin pienaluejaon tarkistaminen siltä pohjalta 

 yleiskaavan tuloksena syntyneen suuraluejaon rajojen tarkistus 
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 selvitys Jäkärlän kaupunginosaan esitetyn C–alueen sopivuudesta nyt osoitetulle alu-

eelle 

 selvitys ns. Karjalaiskylän maankäytön tehostamistarpeesta 

 selvitys kantasataman tavaraliikenteen siirtämisestä Pansioon ja nykyisen alueen ot-

tamisesta työpaikkojen ja asumisen käyttöön 

 suunnitelma sekundäärisistä lumenkaatopaikoista 

Satava-Kakskerran saaren osayleiskaava käynnistettiin kaupunginhallituksen päätöksellä 

4.3.2013. Osayleiskaavaprosessi on vielä kesken. Kaupunginhallituksen hyväksymä osayleis-

kaavaluonnos oli nähtävillä ja lausunnoilla kesällä 2017. Tavoitteena on, että osayleiskaava-

luonnos valmistellaan osayleiskaavaehdotukseksi vuoden 2018 aikana. 

Keskusakselin käsite viittaa 2004 vahvistetussa maakuntakaavassa olevaan kaupunkikehittä-

misen kohdealueeseen, joka ulottuu Naantalista Kaarinaan ja silloiseen Piikkiöön. Keskusak-

selin osayleiskaavaa ei ole sellaisenaan laadittu, mutta Skanssin-Piispanristin alueelle on laa-

dittu osayleiskaava, joka nojautuu keskusakseliin. Taajamien maankäytön, palveluiden ja lii-

kenteen vaihemaakuntakaavassa kaupunkikehittämisen kohdealuetta on laajennettu verrat-

tuna vuoden 2004 maakuntakaavaan. 

Keskusta-alueen osayleiskaava sisältyy nyt käynnissä olevaan yleiskaavaan. Yleiskaavassa 

2029 keskustaa on tarkasteltu muuta kaava-aluetta tarkemmin mittakaavassa 1:10 000. Eril-

lisselvityksiä on tehty niin alueen täydennysrakentamisen potentiaaleista, kaupunkikuvallisesti 

merkittävistä kokonaisuuksista kuin keskustan liikenteen tulevaisuudesta. 

Paattisten alue käsitellään osana koko kaupungin yleiskaavaa. Alueella ei ole nähty olevan 

tarvetta erilliseen osayleiskaavatasoiseen tarkasteluun.  

Yleiskaava 2020:n suunnittelutarvealueille ei ole käynnistetty erillisten suunnitelmien laadin-

taa. Alueiden suunnittelutarvevaraukset ovat yli kymmenen vuotta vanhoja ja varaukset ovat 

näiltä osin jo rauenneet. Alueet käsitellään osana Yleiskaavaa 2029. 

Yleiskaava 2020:n Pk-alueet (palvelujen ja hallinnon alueet) ovat kehittyneet pääosin palve-

lujen ja työpaikkatoimintojen alueina. Erillistä selvitystä alueista, joihin voidaan sijoittaa mer-

kittävästi asumista, ei ole tehty. Pk-aluemerkinnällä merkityistä alueista Hämeentien varressa 

jo rakenteilla oleva Säkömäki ja vireillä oleva asemakaava Koroinen on esitetty Yleiskaavassa 

2029 asumisen alueina. 

Kaupungin palveluverkkosuunnitelmia lähipalveluiden (päiväkoti, koulu) osalta käsitellään 

hyödyntäen kaupungin tuottamaa väestöennustetta. Väestöennuste pohjautuu Tilastokeskuk-

sen väestö- ja muuttotietoihin sekä tietoon tulevaisuuden asutuksen sijoittumisesta. Tehdyillä 

selvityksillä ja kaavallisilla ratkaisuilla ei tule olemaan vaikutuksia kaupungin pien- eikä suur-

aluejakoihin. 

Jäkärlän kaupunginosaan sijoittuva C-alue (keskustatoimintojen alue) ei ole toteutunut niin 

kuin Yleiskaava 2020 valmistelun aikana alueen kehittämisestä suuralueen keskuksena aja-

teltiin. Alueelle on rakentunut lähipalveluja tarjoava kauppapaikka (apteekki, päivittäistavara-

kauppa ja ravintola). Alue on osa Maaria-Ilmaristen osayleiskaavaa, joka osoittaa alueen pal-

velujen ja hallinnon alueeksi. 

Kantasataman alueen uudiskäyttöä ja sataman tavaraliikenteen tulevaisuutta on käsitelty Lin-

nakaupungin osayleiskaavaprosessissa.  

Nykyiset pysyvät lumenkaatopaikat sekä väliaikaiset lumenkaatopaikat ovat esitetty yleiskaa-

van Yhdyskuntatekniikan teemakartalla.  
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Liikenteen osalta yleiskaavan tarkistukseen tuli sisältyä: 

 selvitys aluevarausten mahdollisuudesta pikaraitiotien tai muun raideliikennevaihtoeh-

don toteuttamiseksi linjalla Uudenmaantie-Satakunnantie 

 suunnitelma sekundäärisistä katuverkostoista 

Raitiotien suunnittelu on edennyt vuodesta 2013 lähtien omana projektinaan. Yleiskaavassa 

2029 näytetään suunniteltu raitiotien tai superbussin linjasto joukkoliikennepainotteisena ka-

tuna. 

Yleiskaavan katuverkosto esitetään Liikenteen teemakartalla. Pääkatujen lisäksi yleiskaa-

vassa on esitetty myös kokoojakadut.  

Kulttuuriympäristön osalta yleiskaavan tarkistukseen tuli sisältyä: 

 kansallisen kaupunkipuiston ja kansallismaiseman rajaamisen tarkistaminen 

 selvitys Aurajoen ylittävien siltavarausten sopivuudesta maisemaan 

 kulttuurihistoriallisten inventointien ajan tasalle saattaminen 

Kansallinen kaupunkipuisto perustettiin kaupungin hakemuksesta ympäristöministeriön pää-

töksellä 2013. Puiston rajaamisesta ja muusta siihen kuuluvasta valmistelutyöstä vastasi yleis-

kaavatoimisto. Aurajokilaakso on yksi Suomen kansallismaisemista, jotka Ympäristöministeriö 

on nimesi 1992. Ministeriö ei kuitenkaan määritellyt alueiden rajauksia kartalle. Yleiskaavaan 

2020 merkittiin kaupunkikuvan, maiseman, kulttuurihistorian ja luonnonympäristön kannalta 

arvokkaat alueet samalla merkinnällä, jota on käytetty hyvin erityyppisissä kohteissa ympäri 

kaupunkia. Valtakunnallisesti merkittäviä kohteita tai kansallismaisemaa ei siis osoitettu 

omalla merkinnällään, mutta Aurajokivarren maisema-alueella tarkoitettiin juuri kansallismai-

semaa. Aurajokilaakson yläjuoksu kuuluu valtakunnallisesti arvokkaisiin maisema-alueisiin, 

joiden rajauksista on valtioneuvoston periaatepäätös vuodelta 1995. Aurajoen maisema-alu-

etta on edelleen tarkennettu yleiskaavan 2020 hyväksymisen jälkeen 2004. Maakuntakaa-

vassa osoitettu valtakunnallisesti arvokas maisema-alue ulottuu merelle asti, jolloin rajaus kat-

taa myös Aurajoen kansallismaisemana pidetyn alueen. Ympäristöministeriö on päivittänyt 

maisema-alueiden rajauksia 2016. Valtakunnallisesti arvokkaat alueet osoitetaan Yleiskaa-

vassa 2029 ja kohdemerkintöjä täydennetään paikallisesti arvokkaiden alueiden merkinnöillä. 

Kansallisella kaupunkipuistolla on valtakunnallista merkitystä ja yleiskaavassa puiston aluera-

jaus täydentää maisema-alueiden merkintöjä. 

Yleiskaavatyön kuluessa on valmistunut Aurajoen ylittävä kevyen liikenteen silta (Kirjasto-

silta), jonka valmisteluun kuuluivat vaihtoehtotarkastelut ja niiden maisemallisten vaikutusten 

arviointi. Raunistulansilta on tällä hetkellä ainoa vireillä oleva suunnitelma Aurajoen ylittäväksi 

sillaksi. Sen toteuttamiseksi on käynnissä asemakaavanmuutos, jonka yhteydessä laaditaan 

tarvittavat maisemalliset selvitykset. 

Yleiskaavassa 2020 rakennussuojelutyö jäi keskustan osalta oleellisesti kesken, eikä suoje-

lukohteita merkitty keskustan alueelle juuri ollenkaan. Keskustan kuitenkin todettiin olevan eri-

tyisen arvokas säilyttävän kehittämisen alue, samoin kuin Aurajokivarren, keskustaa ympäröi-

vän omakotiasutuksen ja Ruissalon. Yleiskaavan rakennussuojelukohteita ei merkitty kaava-

kartalle, vaan ne esitettiin kaavaselostuksessa ja liitteessä. Yleiskaavassa ei esitetty lainkaan 

arkeologisia kohteita. 

Yleiskaavan tarkistusta aloitettaessa lähes koko sotien jälkeinen rakennusperintö oli inventoi-

matta. Myös monesta kaupunginosasta puuttuivat kulttuurihistorialliset perusselvitykset tai in-

ventoinnit olivat puutteellisia. Yleiskaavatyön osana laadittiin useita temaattisia täydennysin-
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ventointeja, joissa keskityttiin rakentamisen ilmiöihin täydellisten kaupunginosakohtaisten in-

ventointien sijaan. Inventointeihin sisällytettiin kaavoitusta oleellisesti helpottava, asiantunti-

jayhteistyönä tehty arvottaminen. Selvityksiin sisältyivät asuinalueet, koulurakennukset, päi-

väkodit, hoivakodit, teollisuuskohteet ja modernin rakentamisen avainkohteet sekä pienet saa-

ret. Arkeologisten kohteiden osalta perusinventoinnit ovat edelleen vanhentuneita eikä Tu-

russa ole laadittu nykyaikaista kaupunkiarkeologista inventointia. 

Viherverkoston ja luontoarvojen osalta yleiskaavan tarkistukseen tuli sisältyä: 

 yleiskaavassa arvokkaiksi luonnonympäristöiksi määriteltyjen alueiden rajausten tar-
kistaminen 

 sekundäärisistä viherverkostoista ja pääulkoilureiteistä tehtävä suunnitelma 
 

Viherverkostoon, luontoarvoihin ja ulkoilureitistöön liittyviä asioita tutkittiin laajasti Viherverk-

kosuunnitelma-nimistä yleiskaavallista selvitystä laadittaessa. Sen tavoitteista ja sisällöstä 

kerrotaan enemmän luvussa Selvitykset ja vaikutusten arviointi. 

Viherverkkosuunnitelmassa esitettiin Turun kattava tavoitteellinen viherverkosto, jossa oli ero-

teltu mm. kaupungin pääviherverkostoon kuuluvat laajat virkistysalueet, muut pääviherverkos-

toon kuuluvat virkistysalueet sekä viherverkostoa täydentävät lähivirkistysalueet. Samoin sel-

vitettiin ulkoilureitistön nykytilaa ja kehittämistarpeita. 

Viherverkkosuunnitelmaa on hyödynnetty Yleiskaavaa 2029 laadittaessa. Kaupungin päävi-

herverkosto on pyritty säilyttämään mahdollisimman ehjänä. Ulkoilureitistön osalta yleiskaa-

vassa on eritelty ulkoilureitistön olemassa olevat pääreitit sekä puuttuvat osuudet. Myös eko-

logisia yhteystarpeita on esitetty. 

Viherverkkosuunnitelmaa laadittaessa koottiin yhteen myös hajallaan ollut tieto luonnon mo-

nimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeistä alueista. Yleiskaavaluonnosta varten tiedot luo-

kohteista on päivitetty käsittämään tällä hetkellä tiedossa olevat kohteet. Uusia luo-kohteita 

löydetään mm. kaavoitusta varten tehtävissä luontoselvityksissä. Yleiskaavan luo-merkintöi-

hin voi tulla näin ollen lisäyksiä vielä ehdotusvaiheessa. 

Yleiskaava 2020:ssä käytettiin merkintää Kulttuurihistoriallisesti, kaupunkikuvallisesti, maise-

mallisesti tai luonnontilallisesti arvokas alueen osa. Tällä merkinnällä osoitettiin keskenään 

hyvinkin erilaisia alueita. Yleiskaavassa 2029 alueet on esitetty tarkemmilla merkintätavoilla: 

Luonnonsuojelulain mukaisilla suojelupäätöksillä muodostetuista suojelualueista (SL), suojel-

luista luontotyypeistä (S-1), uhanalaisten eliölajien esiintymispaikoista (S-2) ja luonnonmuis-

tomerkkikohteista on käytetty erillistä kaavamääräystä ja -merkintää. Ensisijaisesti luonnol-

taan arvokkaista kohteista on käytetty luo-merkintää. Joen- ja puronvarret on esitetty merkin-

nällä Luonnon ja/tai maiseman kannalta merkittävä joen- tai puronvarsi. Natura 2000 – ver-

kostoon kuuluvat alueet on osoitettu erillisellä rajauksella. 

Osayleiskaavat 

Yleiskaava 2020:n lisäksi Turussa on voimassa seuraavat oikeusvaikutteiset osayleiskaavat: 

 Linnakaupunki (tullut voimaan 25.2.2012) 

 Ratapiha-alue (tullut voimaan 28.11.2009) 

 Hirvensalo (tullut voimaan 15.6.2002) 

 Skanssi (tullut voimaan 16.4.2005) 

 Yli-Maaria–Koskennurmi (tullut voimaan 18.9.1995) 

 Ruissalo (tullut voimaan 16.10.1999).  

Lisäksi Turussa on vireillä seuraavien oikeusvaikutteisten osayleiskaavojen laatiminen: 
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 Hirvensalon osayleiskaava 

 Lentoaseman ja sen ympäristön osayleiskaava, laaditaan yhdessä Ruskon kunnan 

kanssa 

 Maaria–Ilmaristen osayleiskaava, laaditaan yhdessä Liedon kunnan kanssa 

 Satava-Kakskerran osayleiskaava 

Yleiskaava 2029 korvaa voimaan tullessaan Yleiskaava 2020:n sekä Yli-Maaria-Koskennur-

men ja Skanssin osayleiskaavat. Ratapiha-alueen, Ruissalon ja Linnakaupungin osayleiskaa-

vat jäävät voimaan. Yleiskaavassa 2029 osoitetaan joitakin muutoksia näiden osayleiskaavo-

jen alueille. 

Yleiskaava 2029 ei korvaa vireillä olevia osayleiskaavoja (Hirvensalo, Satava-Kakskerta, Maa-

ria-Ilmarinen sekä Lentoasema ja sen ympäristö). 

 

Kuva 4. Yleiskaavatilanne 

Keskustavisio 2050 

Keskustan kehittäminen on yksi Turun kaupungin kärkihankkeista. Visiotyön pohjana on Turku 

2029 -kaupunkistrategiaan kirjatut keskustan kehittämistä koskevat painopisteet. Turun kau-

punkikeskustan tulevaisuutta pohtinut monialainen työryhmä julkisti laatimansa Keskusta-

vision 2050 elokuussa 2017. Keskustavision mukaiset painopisteet ovat saavutettava ja hel-

posti kuljettava keskusta, kaupallisesti ja matkailullisesti houkutteleva keskusta sekä viihtyisä 

ja elävä kulttuurin ja kohtaamisten alusta. Kaupunginvaltuusto päätti 14.5.2018, että keskus-

tan kärkihanke ohjaa kulloinkin toimivaltaisen toimielimen ja viranhaltijan valmistelua ja pää-

töstä. Lisäksi päätettiin, että kärkihanke toteutetaan käynnistämällä 10 eri toimenpidettä. Toi-

menpiteiden mukaan keskustan kärkihankkeen mukainen kehitys tulee ottaa osaksi Yleiskaa-

van 2029 valmistelua. Osa kärkihankkeen vision kehitysaskelista tulee kuitenkin ratkaistavaksi 

vasta myöhemmissä yleiskaavoissa. 
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Kuva 5. Keskustavisio 2050 ja Turun Tiedepuiston Masterplan 2050 

Turun Tiedepuisto 

Toinen yleiskaavaan vaikuttava kärkihanke on Turun Tiedepuisto. Kärkihankkeen tavoitteena 

on luoda uusilla verkostomaisilla toimintamalleilla kansainvälisesti kiinnostava ja rohkean ko-

keileva osaamiskeskittymä, joka on toiminnoiltaan monipuolinen ja logistisesti vetovoimainen. 

Kärkihankkeessa tuotettu Turun Tiedepuiston Masterplan 2050 esiteltiin joulukuussa 2017. 

Kaupunginvaltuusto päätti 14.5.2018, että Turun tiedepuiston kärkihanke ohjaa kulloinkin toi-

mivaltaisen toimielimen ja viranhaltijan valmistelua ja päätöstä. Lisäksi päätettiin 10 ohjaa-

vasta periaatteesta. Periaatteiden mukaan Tiedepuisto -kärkihanke ohjaa yleiskaavoitusta 

käynnissä olevalla yleiskaavakierroksella kaupunkikehityksen uudistumisen painopisteen si-

joittuessa Itäharjun puolelle. 

Yleissuunnitelmat 

Yleissuunnitelmia on toteutettu Skanssin ja Runosmäen alueille. Alueiden yleissuunnitelmat 

ovat toimineet alueensa tarkempina maankäytön kuvauksina. Yleiskaavalla mahdollistetaan 

tavoitellun kehittämisen toteuttaminen esittämällä alueiden maankäyttö suunnitellun mukai-

sesti yleiskaavan mittakaava ja yleispiirteisyys huomioiden.  

Raitiotie / superbussi 

Turun kaupunki on selvittänyt raitiotien toteuttamismahdollisuuksia alueellaan samaan aikaan 

yleiskaavan laadinnan kanssa. Raitiotien yleissuunnitelma valmistui vuonna 2015 ja yleis-

suunnitelman tarkennus vuonna 2018. Superbussia on vertailtu tasavertaisena vaihtoehtona 

raitiotien kanssa. Kaupunginvaltuuston päätöksellä (14.12.2015 § 212) mm. asemakaavan-

muutoksissa tulee ottaa huomioon raitiotien tilantarve yleissuunnitelman mukaisesti kaikilla 

pitkällä aikavälillä tavoiteltavilla raitiotien reittihaaroilla. 

Raitiotien suunnittelun yhteydessä on suunniteltu myös läheisten alueiden kehittämismahdol-

lisuuksia muun muassa Länsikeskuksessa.  

 

Kuva 6. Suunnitellut raitiotielinjat sekä visio Länsikeskuksen ympäristön kehittämisestä  
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Tiivistyvä kestävä kaupunkirakenteen vyöhyke 

Yleiskaavan tiivistyvän kestävän kaupunkirakenteen vyöhykkeen tausta on vuosina 2007–

2013 tehdyissä Urban Zone (UZ) I ja II - tutkimushankkeissa sekä vuonna 2017 päättyneessä 

Urban Zone III -tutkimushankkeessa, joissa on tutkittu yhdyskuntarakenteen vyöhykkeisyyttä. 

Vyöhykemenetelmä perustuu Leo Kososen ja Peter Newmanin (2013) kehittämää Urban Fab-

rics -malliin. Mallin ajatus on kolmessa eri ehdoin toimivassa kaupunkijärjestelmässä: jalan-

kulkukaupunki, joukkoliikennekaupunki ja autokaupunki. Kolme kaupunkijärjestelmää ovat 

sekä kaupunkien historiallisia kehitysvaiheita että nykyisten kaupunkien perusjärjestelmiä.   

 

Kuva 7. Turun kaupunkiseudun kaupunkikudoksia (SYKE 2016) 

Lisää tietoa aiheesta: www.syke.fi/hankkeet/urbanzone3 

Yleiskaavassa osoitettu tiivistyvä kestävän kaupunkirakenteen vyöhyke pohjautuu 250*250 
ruuduille tehtyyn analyysiin Turun kaupunkirakenteesta. Analyysissa on huomioitu kestävä 
liikkuminen, lähipalvelut ja alueen oleva ja tuleva asukas- ja työpaikkatiheys. 

Alla olevalla kuvasarjalla on havainnollistettu vyöhykkeiden pohjana olevaa aineistoa ja sen 
jalostamista tiivistyväksi kestävän kaupunkirakenteen vyöhykkeeksi. 

 

Kuva 8. Ruutuaineiston pohjalta tehty analyysi Turun kaupunkirakenteesta sekä analyysin pohjalta muodostettu 
tiivistyvä kestävän kaupunkirakenteen vyöhyke. 

http://www.syke.fi/hankkeet/urbanzone3
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Tiivistyvän kestävän kaupunkirakenteen vyöhyke ulottuu kehämäisesti n. 3 km säteelle ydin-

keskustasta ja jatkuu siitä joukkoliikennekäytäviä pitkin. Käytävien varsilla ovat merkittävim-

mät alakeskukset Länsikeskus, Runosmäki, Varissuo ja Skanssi. Vyöhyke ulottuu Hirvensa-

lossa Lauttarannan pohjoisosiin ja tulevan Uittamon sillan ympäristöön.  

Tiivistyvän kestävän kaupunkirakenteen vyöhykkeen sisällä asuu 72 % Turun kaupungin 

asukkaista. Tiivistyvälle kestävän kaupunkirakenteen vyöhykkeelle kaavoitettiin vuosien 

2000–2016 aikana 62 % ja vuosien 2010–2016 aikana 69 % asuinkerrosneliömetreistä. Vuo-

sien 2000–2016 aikana kaavoitetuista kerrostalojen (AK) asuinkerrosneliömetreistä 95 % 

osuu vyöhykkeelle. Kaupungin strategisena tavoitteena on, että asemakaavojen asuinkerros-

alasta 85 % sijoittuisi tiivistyvälle kestävän kaupunkirakenteen vyöhykkeelle.  

 

Kuva 9. Asemakaavoitettujen alueiden asuinrakentamisen kerrosneliömetrien sijoittuminen kestävälle kaupunkira-
kenteen vyöhykkeelle 2000–2016 
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Väestönkehitys 

Kaavoituksen perusteena tulee olla tieto, kuinka väestö on kaava-alueella kehittynyt ja kuinka 

sen oletetaan jatkossa kehittyvän. Alle on koottu tilastotietoa menneestä väestönkehityksestä 

sekä tietoa tehdyistä väestöennusteista.  

Kuvassa 10. on esitetty Turun väestölisäykset 2000-luvulla. Vuosina 2000–2017 Turun väestö 

on kasvanut 17 602 henkilöllä. Väestössä on tapahtunut positiivista kasvua viimeiset kymme-

nen vuotta. Turun väestö on kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikana keskimäärin 1 442 

asukkaalla. Viimeisen kahdeksan vuoden aikana kasvuvauhti on kiihtynyt 2000-luvun alusta. 

Kun vuosien 2000–2009 aikana väestö kasvoi keskimäärin 398 hengellä, oli keskimääräinen 

kasvu 2010-2017 aikana 1 703 henkeä. 

 

Kuva 10. Turun väestölisäys 2000–2017 

Vuosien 2010–2017 aika väestö on kasvanut määrällisesti eniten Keskustan suuralueella 

(+4 954). Suhteellisesti eniten väestö on kasvanut Hirvensalo-Kakskerta suuralueella (+17,4 

%). 

Taulukko 1. Väestölisäykset suuralueittain 2010–2017 

Alue Koko väestö 
2010 

Koko väestö 
2016/17 

Erotus Muutos % 

Koko Turku 177 326 187 604 +10 278   5,8  

Keskusta   49 536   54 490   +4 954 10,0  

Hirvensalo-Kakskerta     9 305   10 920   +1 615 17,4  

Skanssi-Uittamo   23 202   23 242        +40   0,2  

Varissuo-Lauste   18 006   17 950        -56  -0,3  

Nummi-Halinen   20 330   21 431   +1 101   5,4  

Runosmäki-Raunistula   14 258   14 755     + 497   3,5  

Länsikeskus   20 564   22 553   +1 989   9,7  

Pansio-Jyrkkälä     9 362     9 288         -74  -0,8  

Maaria-Paattinen     9 155     9 462     + 307   3,4  
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Väestönkasvu ja muuttoliike 

Turun alueen väkimäärä kasvaa. Väestönkasvua tapahtuu alueella ns. luonnollisen 

väestönkasvun ja muualta tapahtuvan muuton kautta. Koko valtion tasolla luonnollinen 

väestönkasvu on ollut hyvin hidasta. Sama ilmiö on myös nähtävissä Turussa. Turun 

luonnollinen väestönkasvu oli vuonna 2016 +6 henkeä ja vuonna 2017 +12 henkeä. Alueen 

väestönkasvu ei siis selity luonnollisella väestönkasvulla, vaan kasvun selittää maan sisäinen 

muutto ja maahamuutto. Kuntien välinen nettomuutto on muutamina vuosina 2000-luvulla 

käynyt miinuksella, mutta vuodesta 2010 alkaen kuntien välinen muutto on kasvattanut Turun 

väestöä seitsemänä vuotena peräkkäin. 2010-luvulla maahanmuuton osuus on ollut 

keskimäärin 45 % vuosittaisesta väestönkasvusta. Muunkielisten osuus koko muuttoliikkeestä 

on ollut erittäin huomattava. Vuosina 2000–2016 Turun väestölisäys oli 15 497 henkeä. Siitä 

muunkielisten osuus oli 13 212 eli 85,3 %. Muunkielisten määrä alkoi kasvaa merkittävästi 

1990-luvulla. 

 

Kuva 11. Turun väestönlisäys 2000–2016 

Turku on profiloitunut opiskelijakaupunkina. Kaupungissa on kuusi korkeakoulua ja yli 170 

koulutusvaihtoehtoa. Joka neljäs turkulainen on korkeakouluopiskelija tai korkeakoulun 

asiantuntija. Tämä näkyy myös tarkasteltaessa muuttotilastoja: yleisin Turkuun muuttaja on 

opiskelija. Turusta muuttaa pois eniten 0–14-vuotiaita lapsia. Kuvassa 12. näkyy Turun 

muuttoliike pääasiallisen toiminnan mukaan.  

 

Kuva 12. Kokonaismuuton netto 2010–2014 
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Maahanmuuton ja kuntien välisen muuton profiilit poikkeavat merkittävästi toisistaan. Kuntien 

välinen muutto lisää opiskelijoiden määrää, kun taas maahanmuutto työllisten määrää. 

Maahanmuutto on korvannut miltein kokonaan kotimaisen työllisen työvoiman siirtymisen pois 

Turusta. Työllisyydessä lähivuosina tapahtuvan positiivisen kasvun voidaan olettaa lisäävään 

tätä kaupunkiin suuntautuvaa työperäistä muuttoa.  

 

Kuva 13. Kuntien välisen muuton netto ja maahanmuuton netto 2010–2014 

Tilastokeskuksen ennuste väestönkehityksestä  

Tilastokeskus tekee ennusteita tulevasta väestönkehityksestä perustuen väestönkehityksen 

historiatietoon. Uusin ennuste ulottuu vuoteen 2040. Kuvassa 14. näkyy Tilastokeskuksen eri 

aikana tuottamia ennusteita, yleiskaavan alkuperäiseksi tavoitteeksi asetettu rakennemallin 

mukainen kasvu ja yleiskaavan nykyinen väestötavoite. Viime vuosina väestönkasvu on 

Turussa ylittänyt Tilastokeskuksen ennusteen, ja Tilastokeskuksen ennuste ja rakennemallille 

asetettu väestötavoite ovat lähentyneet toisiaan. Tilastokeskuksen uusimman ennusteen 

mukaan vuonna 2029 Turun väkiluku rikkoo 200 000 asukkaan rajan.  

 

Kuva 14. Tilastokeskuksen väestöennusteita ja yleiskaavan väestötavoitteita 
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Kaupungin omat kasvutavoitteet ovat olleet aina Tilastokeskuksen ennustetta korkeampia. 

Tavoitteellisia kasvun lukuja voidaan perustella varautumisella ennustetta nopeampaan väes-

tönkehitykseen. 

Kaupungin väestöennusteet 

Kuvassa 15. näkyvät yleiskaavaan vaikuttaneet väestöennusteet. Näistä vanhin on kaupunki-

seudun Rakennemalli 2035 teon yhteydessä teetetty ennuste. Kaupungin väestöennusteiden 

pohjatietoina on käytetty Tilastokeskuksen väestötietojen lisäksi tietoa kaupungin maankäytön 

kehityksestä. 

Yleiskaavan kehityskuvavaiheessa tilattiin väestöennuste kolmen eri kehityskuvan väestöllis-

ten eroavaisuuksien arvioimiseksi. Ennusteen pohjana käytettiin kehityskuvien tavoitteellista 

maankäyttöä sekä Tilastokeskuksen tietoja väestöllisistä muutostekijöistä. Yleiskaavaluonnos 

perustuu Kasvukäytävät-kehityskuvaan, joten luonnosta valmisteltiin kyseisen kehityskuvan 

ennusteen pohjalta. 

 

Kuva 15. Väestöennusteita, jotka ovat vaikuttaneet yleiskaavaan. Keltaisella Turun kaupungin uusi väestöennuste. 

Viime vuosien ennakoitua positiivisempi väestönkasvu nosti yleiskaavan väestötavoitetta. Tä-

män vuoksi kaupungille laadittiin uusi väestöennuste. Uusin väestöennuste on tehty kaupun-

gin sisäisenä työnä, ja se valmistui vuonna 2018. Väestöennuste perustuu yleiskaavaan uu-

desta väestötavoitteesta johdettuun kokonaisrakentamisen määrään. Ennuste on tehty piena-

luetasoisena, ja se tullaan päivittämään vuosittain. 

Turun kaupungin uuden (2018) ennusteen mukaan väestö kasvaa vuoteen 2029 mennessä 

213 300 asukkaaseen. Ikäluokittain tarkasteltuna väestörakenne tulee säilymään vuonna 

2029 samankaltaisena kuin vuonna 2017. Suurimmat muutokset ovat yli 65-vuotiaiden ikä-

luokissa. 65–74-vuotiaiden määrä vähenee suhteellisesti ja myös absoluuttisesti. Ns. suurten 

ikäluokkien väestönosa siirtyy tästä ikäluokasta seuraavaan, yli 75-vuotiaiksi. Yli 75-vuotiai-

den ikäluokka kasvaa 8 465 asukkaalla. 
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Taulukko 2. Turun kaupungin uusi väestöennuste ikäluokittain. 

 0–6 (%) 7–15 (%) 16–64 (%) 65–74 (%) 75– (%) Yhteensä 

2017 12 065 (6,4) 13 510 (7,2) 124 028 (66,1) 20 832 (11,1) 17 169 (9,2) 187 604 

2029 13 834 (6,5) 14 122 (6,6) 139 954 (65,6) 19 774 (9,3) 25 634 (12,0) 213 318 

 

Väestöennusteen mukaan väestönkasvu tulee painottumaan voimaikkaimmin Keskustan 

suuralueelle. Keskustan suuralueen jälkeen eniten tulee ennusteen mukaan kasvamaan 

Skanssi-Uittamo sekä Länsikeskus. Prosentuaalisesti suurin kasvu kohdistuu Hirvensalo-

Kakskerran suuralueelle.  

Taulukko 3. Turun kaupungin uusi väestöennuste suuralueittain. 

Alue Väestö  
2016/17 

Väestöennuste 
2029 

Erotus Muutos % 

Koko Turku 187 604 213 314 +25 710 13,7 % 

Keskusta   54 490   67 205 +12 715 23,3 % 

Hirvensalo-Kakskerta   10 920   14 133   +3 213 29,4 % 

Skanssi-Uittamo   23 242   27 327   +4 085 17,6 % 

Varissuo-Lauste   17 950   16 811    -1 139  -6,3 % 

Nummi-Halinen   21 431   22 627   +1 196   5,6 % 

Runosmäki-Raunistula   14 755   16 178   +1 423   9,6 % 

Länsikeskus   22 553   26 056   +3 503 15,5 % 

Pansio-Jyrkkälä     9 288    9 155       -133  -1,4 % 

Maaria-Paattinen     9 462   10 111      +649   6,9 % 

tuntematon     (3 711)   
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Asumisväljyyden kehitys sekä väljyyskasvuennuste  

Väestöllisen kehityksen lisäksi kaavan mitoittamiseksi tarvitaan tieto asumisen väljyyden 

kehityksestä. Tieto tarvitaan kaavan kokonaisrakentamistarpeen laskemiseksi. 

Tilastokeskus on kerännyt vuodesta 1989 asti vuosittaista tilastoa asumisväljyydestä. Ku-

vassa 16. on esitetty Turun asumisväljyyden kehitys vuoteen 2014 asti. Tilastoa on jatkettu 

ennusteeksi olettamalla, että asumisväljyys kasvaa tulevaisuudessa tasaisesti tarkasteluajan-

jakson (1989–2014) keskimääräisen kasvun mukaisesti (trendikasvu 2015–2050). Trendikas-

vun 2015–2050 mukaan vuonna 2029 asumisväljyys on 49,8 kerrosneliömetriä asukasta kohti 

ja vuonna 2050 55,8 kerrosneliömetriä asukasta kohti. Yleiskaavan vanhan väestötavoitteen 

väljyyskasvuennuste pohjautui tähän oletukseen. Vuositasolla tämä tarkoitti 0,29 

m2/vuosi/asukas. Asumisväljyyden kasvun kehitys on kuitenkin hidastunut viime vuosikymme-

ninä. 

 

Kuva 16. Asumisväljyyden kehitys Turussa 

Viimeisen 15 vuoden aikana (2000–2015) väljyyskasvu on ollut keskimäärin 0,208 k-

m2/vuosi/henkilö. Viimeisen 10 vuoden aikana (2005–2015) keskiarvokasvu on ollut 0,13 k-

m2/vuosi/henkilö. Vuosien 2009–2015 aikana asumisväljyyden kasvu on Turussa lähes py-

sähtynyt.  

Asumisväljyyden uskotaan myös tulevaisuudessa kasvavan, mutta kasvu on hidastumassa. 

Suomen ympäristökeskus on julkaisussaan Yhdyskuntarakenteen tulevaisuus kaupunkiseu-

duilla (2017) avannut asumisen muutostekijöitä ja niiden vaikutuksia asuinrakentamiselle ja 

väljyyden kasvun kehitykselle. 

Yleiskaavan tavoitetta nostettaessa käytiin keskustelua asumisväljyyden kehityksestä. Kes-

kustelun pohjalta yleiskaavan asumisväljyyden kasvun olettamaksi asetettiin vuosien 2000–

2015 keskiarvokasvu (0,208 k-m2/vuosi/henkilö). 
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Yleiskaavan asumisen mitoitusperusteet 

Yleiskaavan asukastavoite 

Yleiskaavan tavoitetta asetettaessa väestötavoitteeksi asetettiin Rakennemallin 2035 

mukainen väestönkasvu. Rakennemalli osoitti ydinkaupunkiseudulle 75 000 uuden asukkaan 

väestönkasvua. Ydinkaupunkialue muodostui Turun, Kaarinan, Raision, Naantalin ja Liedon 

kuntien ydinalueista. Turun kaupungin alueella tämä tarkoitti noin 30 000 uutta asukasta 

vuoteen 2035 mennessä. 

Rakennemallin väestöennustetta pienennettiin yleiskaavan tavoitevuoteen 2029 sopivaksi. 

Taustaoletus säilyi kuitenkin samana: vuonna 2035 Turussa asuu 210 000 asukasta. 

Yleiskaavan tavoitevuonna tämä tarkoitti noin 202 000 asukasta eli 20 000 uutta asukasta 

vuosille 2014–2029. Keskimäärin väestönkasvu oli 1 300 asukasta/vuosi. Rakennemallin teon 

aikana seudun väestönkehitys oli melko maltillista ja rakennemallille asetettua tavoitetta 

väestönkehityksestä pidettiin hyvin tavoitteellisena. Väestönkehitys on kuitenkin ollut Turun 

kaupungissa rakennemallin olettamaa nopeampaa. Jos viimeisen seitsemän vuoden keski-

määräinen kasvu (1 644 asukasta/vuosi) toteutuu myös tulevaisuudessa, vuonna 2029 Tu-

russa asuu noin 209 000 asukasta.  

Kaupungin hallitus käsitteli kokouksessaan 22.5.2017 yleiskaavalle asetettua väestötavoitetta 

ja totesi, että rakennemallin mukaiset väestö- ja työpaikkatavoitteet ovat nykykehitys huomi-

oiden liian alhaiset. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti yleiskaavalla tulee varautua 

220 000 asukkaaseen vuoteen 2029 mennessä. Tämä tarkoittaa noin 35 000 uutta turkulaista 

vuoteen 2029 mennessä ja noin 2 495 henkeä vuodessa. Positiivisiin työllisyysnäkymiin ve-

doten työpaikkatavoitetta nostettiin 108 000 työpaikasta 115 000 työpaikkaan.  

Kaavan kokonaisrakentamistarve 

Yleiskaavan kokonaisrakentamistarpeeseen vaikuttavat sekä asukasmääräennuste että asu-

misväljyyden kasvu. Yleiskaavan mitoituksessa on lähdetty siitä olettamuksesta, että asumis-

väljyys kasvaa 0,208 k-m2/vuosi/henkilö. Asumisväljyys lisääntyy sekä vanhoissa että uusissa 

asunnoissa. 

Taulukossa 4. on esitetty yleiskaavan tavoitteen mukainen kokonaisrakentamisen määrä. 

Vuosien 2017–2029 aikana tulisi rakentaa kokonaisuudessaan 2 090 000 k-m2, jotta asuntoja 

riittää koko tavoiteltavalle asukasmäärälle. Vuositasolla tämä merkitsee n. 175 000 k-m2.  

Taulukko 4. Kokonaisrakentamistarve 

 Asukasta Väljyyskasvu    k-m²/as Rakentamistarve 

Nykyiset asukkaat (2016): 

187 604 

0,208 k-

m2/as/v  2,70 558 773  

Väestönkasvu tavoite vuoteen 

2029 mennessä: 32 400  48,6 1 531 576 

Asukasmäärä (2029): 220 000   2 090 349 

 

Rakentamisen volyymi 

Turkuun rakennettujen uusien asuntojen kerrosala on vuosien 2005–2017 aikana ollut yh-

teensä 977 474 k-m2. Tästä omakotitalojen osuus on 33 %, rivitalojen 11 % ja kerrostalojen 

56 %. Vuosien 2010–2017 kehitys on muuttanut asuntorakentamisen painopistettä huomatta-

vasti enemmän kerrostalorakentamisen suuntaan. Kerrostalorakentamisen määrä on noussut 

62 %:iin, omakotitalorakentamisen määrä laskenut 27 %:iin. Rivitalorakentamisen osuus on 

pysynyt 11 %:ssa. 
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Vuoden 2017 lopussa koko asuntokannan kerrosalasta omakotitalojen osuus on 22 %, rivita-

lojen 14 % ja kerrostaloasuntojen osuus 64 %. 

Taulukko 5. Asuntokanta 

  Omakoti % Rivitalot % Kerrostalot % 

Rakentamisen vo-

lyymi (k-m2) 

2005–2009 46 11 44 331 447 

2010–2017 27 11 62 646 027 

Koko asunto-

kanta 31.12.2017 

(Tilastokeskus) 22 14 64 9 330 957 

 

Alla olevassa kaaviossa on nähtävissä rakentamisen volyymi (k-m2) jaoteltuna omakoti-, rivi- 

ja kerrostaloihin vuosina 1998–2017. Keskimääräinen vuosittainen rakentamisen määrä on 

ollut n. 81 000 k-m2. 

 

Kuva 17. Rakentamisen volyymi (k-m2) talotyypeittäin  
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Tuotantotavoitteet 

Tonttivaranto 

Jotta kaupunkialueen rakentamisen sujuvuus turvataan, on tärkeää, että kaupunkialueella löy-

tyy tonttimaata rakennettavaksi tarvittaessa nopeallakin varoajalla. Turun asemakaavoitetuilla 

alueilla on kaavavarantoa kerrostalorakentamiseen yhteensä n. 500 000 kerrosneliömetriä. 

Jos yleiskaavan asukastavoite toteutuu, nyt kaavoitettu tonttimaa riittää noin 4 vuodeksi. 

Asuinpientalojen osalta kaavoitettua vapaata tonttimaata on n. 200 000 kerrosneliömetriä. 

Tämä riittää tavoitellulla kasvulla noin 6,5 vuodeksi. Riittävän tonttivarannon aikaansaa-

miseksi on kaupungin strategisiin tavoitteisiin asetettu asemakaavoitukselle tavoitteeksi kol-

men vuoden tonttimaavaranto niin pientalo-, rivitalo-, kerrostalo- kuin elinkeinotonteillekin. Kol-

men vuoden varantotavoite perustuu rakennemallin toteuttamiseksi laadittuun seudulliseen 

asunto- ja maapoliittiseen ohjelmaan.  

Laskennan pohjana olevassa aineistossa ei ole eroteltu yksityisessä omistuksessa olevaa 

tonttimaata kaupungin omistuksesta.  

 

Tonttituotantotavoitteet 

Asemakaavoituksessa tulee varautua yleiskaavan tavoitteeksi asetetun asukastavoitteen täyt-

tymiseen. Yleiskaavan rakentamisen volyymin mahdollistamiseksi on myös asemakaavoituk-

selle asetettuja tuotantotavoitteita nostettu. Tämä on peilautunut asemakaavoituksesta tehtä-

viin strategisiin ja operatiivisiin sopimuksiin. Tulevan asemakaavoituksen painopiste on tiivis-

tyvän ja täydentyvän kaupunkirakenteen vyöhykkeellä, jonne tavoitellaan kaavoitettavan 85 % 

tavoitellusta yleiskaavan kokonaisrakentamisen määrästä. Kokonaisrakentamisesta 85 % tu-

lisi toteuttaa kerrostaloin. Alla on esitetty yleiskaavan asukastavoitteesta johdetut vuosittaiset 

asemakaavoitettavat kerrosalamäärätavoitteet. Asuinkerrosalasta vähintään 20 % tulisi sijoit-

tua kaupungin omistamalle maalle. Tämä mahdollistaa kaupungin omakotitonttien ja valtion 

tukeman kohtuuhintaisen asuntotuotannon toteuttamisen. 
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Työpaikkakehitys  

Tulevan työpaikkamäärän ennustaminen on väestökehityksen ennakointia haastavampaa, 

koska työpaikkakehitys ei seuraa vastaavia demografisia lainalaisuuksia kuin väestökehitys.  

Varsinais-Suomen liitto on vaihemaakuntakaavan selostuksessaan arvioinut seudun työpaik-

kakehitystä Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) työllisyysennusteen avulla. En-

nusteen mukaisesti työpaikkojen määrä seudulla tullee kasvamaan n. 20 000 työpaikalla vuo-

teen 2030 mennessä. Ennusteen mukaan työpaikkojen määrän kasvu on nopeinta 2010-luvun 

loppupuolella, mikä perustuu oletukseen talouden toipumisesta vuonna 2009 alkaneesta las-

kusuhdanteesta. VATT:n ennuste on tehty vuonna 2014, joten siinä ei ole huomioitu viimeai-

kaisimpia työllisyyskehityksen muutoksia. 

Turun seudun rakennemallialueen ydinalueella, johon Turun kaupunki miltei kokonaisuudes-

saan kuuluu, työpaikkojen määrän ennustetaan kasvavan n. 10 000 vuoteen 2030 mennessä. 

Pitkän aikavälin trendikehitys ennustaa n. 5 000 työpaikan kasvua.  

Turun kaupunkialueen työllisyydessä on tapahtunut viime vuosien aikana postitiivista 

kehitystä, ja Varsinais-Suomessa on nyt käynnissä poikkeuksellisen voimakas teollisuuden 

rakennemuutos. Viime vuosina tuotantoon perustuvien työpaikkojen määrä on ollut laskussa 

ja alueen uudet työpaikat ovat syntyneet palvelusektorille. Nyt alueella tapahtuvat muutokset 

työmarkkinoissa ovat tuottamassa työpaikkoja arvioitua enemmän tuotannollisille sektoreille. 

Ennuste on, että meri-, lääke- ja valmistavassa teollisuudessa syntyy alueelle jopa 15 000–

30 000 uutta työpaikkaa 2020-luvun puoliväliin saakka. Alueella tapahtuvan positiivisen ra-

kennemuutoksen myötä on syytä olettaa työpaikkakehityksen olevan VATT:n ennustetta kor-

keampi.  

Yleiskaavan työpaikkatavoitetta nostettiin 105 000 työpaikasta 115 000 työpaikkaan. Tavoit-
teen nostamista perusteltiin positiivisella työmarkkinakehityksellä. Päivitetyllä tavoitteella va-
raudutaan vuosittaiseen n. 1 404 työpaikan syntymiseen alueelle, vanhan tavoitteen ollessa 
n. 737 uutta työpaikkaa vuodessa.  
 
Tilastokeskuksen mukaan Turun kaupungin alueella oli v. 2014 yhteensä 93 946 työpaikkaa. 
Yleiskaavan tavoitteen mukaisesti alueelle tavoitellaan vuoteen 2030 mennessä 20 000 uutta 
työpaikkaa. Tavoite on kunnianhimoinen, mutta rakennemuutoksen myötä mahdollinen. 
 
 

Tavoite KV2: Kestävä yhdys-
kuntarakenne 

Strateginen teema: Rakentuva 
kaupunki ja ympäristö 

Strateginen linjaus: 3.3.1 

Muut toteutettavat linjaukset: 3.3.4, 
3.3.10, 3.3.7 

 TP 2016 TP 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 

Asemakaavojen asuinkerros-
alan sijoittuminen tiivistyvälle 
kestävän kaupunkirakenteen 
vyöhykkeille  

54 % 51 % Vähintään 
85 % 

Vähintään 
85 % 

Vähintään 
85 % 

Vähintään 
85 % 
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Kuva 18. Työpaikkojen lukumäärä 1987–2015 (Tilastokeskus 2018) 

Työpaikkarakentamisen määrä toimialoittain 

Yleiskaavan työpaikkarakentamisen määrän arvioinnin pohjana on käytetty Newsecin teke-
mää selvitystä markkinaperusteisesta kysynnästä eri toimialoille. Lisäksi pohjana on käytetty 
kaupungin asiantuntijoiden näkemystä eri toimialojen kehityksestä ja eri ilmiöiden vaikutuk-
sista tulevan kysynnän määrään. Alla on esitetty eri toimialasektoreiden tavoiteltu vuosittainen 
rakentamisen määrä sekä Newsecin tekemän selvityksen pohjalta että kaupungin asiantunti-
joiden perusteluja toimialoittaiselle kasvulle. 

Teollisuus 

Alueen positiivinen kehitys niin meri- kuin lääketeollisuudessa antaa aihetta varautua teolli-

selle tuotannolle varattavien alueiden laajentamiselle. Turussa on tällä hetkellä teollisuudelle 

varattua kaavavarantoa melko runsaasti. Toiminnan tukemiseksi ja kehittämiseksi aluevarauk-

sia tulee olla nykyisien alueiden lähiympäristössä. Lisäksi vanhat teollisuusalueet, jotka muut-

tavat muotoaan, tarvitsevat korvaavia paikkoja. Turussa teollisuusalueet ovat sijoittuneet sa-

tama-alueiden, lentokentän sekä Kehätien ympäristöön. Muun muassa Meyerin investointien 

seurauksena lisääntyvä kysyntä sekä nykyaikaisten ja tehokkaiden logistiikkakiinteistöjen 

tarve (mm. kasvavan verkkokaupan seurauksena), lisäävät teollisuus- ja logistiikkatilan tar-

vetta tulevaisuudessa. Tulevaisuuden kysynnän tarpeen tyydyttämiseksi varaudutaan vuotui-

seen 18 000 kerrosneliömetrin teollisuus- ja logistiikkarakentamisen määrään. 

Sataman ympäristössä on vireillä asemakaavanmuutos, jonka avulla turvataan telakkatoimin-

tojen yhteyteen muodostuvan meriteollisuuspuiston toteutuminen. Puiston alueella yhdistyy 

niin tuotanto, tuotekehitys kuin tutkimus. Tavoitteena on 100 yritystä ja 10 000 työntekijää. 

Sen tehtävänä on vastata Turun seudun ja laajemmin Lounais-Suomen meri- ja valmistavan 

teknologiateollisuuden kasvutarpeisiin ja edistää alan tulevaisuuden kilpailukykyä. Alue pal-

velee kaikenkokoisia yrityksiä ja vahvistaa Turun seudun teollisuuskeskittymien kokonai-

suutta.  

Lentokentän ympäristön ja Kehätien varren työpaikka-alueilla on kaavallista varantoa teollisille 

ja logistisille toiminnoille tällä hetkellä Saramäen teollisuusalueella sekä maa-ainespuiston 

alueilla (340 000 k-m2). Alueella on vireillä Mustasuon asemakaava, jolla vahvistetaan alueen 
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työpaikojen sijoittumismahdollisuuksia. Uudisrakennusoikeutta muodostuu teollisille työpaik-

katoiminnoille yhteensä 105 000 k-m2.  

Toimistotilat 

Toimistotilojen tulevan määrän arvioinnin pohjana ovat Tilastokeskuksen ennusteet eri toimi-

alaluokkien tulevasta kehityksestä. Tämän pohjalta on laskettu tulevaisuuden tilantarve toi-

mistorakentamiselle, ottaen huomioon tilantarpeen kehityksessä tapahtuvat trendit. Toimisto-

rakentamisen osalta tämä tarkoittaa yhä tiiviimpiä ja monikäyttöisempiä työympäristöjä, jossa 

työpaikkamäärä suhteessa rakennettuihin neliöihin pienenee. Toisin sanoen tilojen käyttö on 

tehostumassa. Toimistotilan kokonaisrakentamisen tarpeessa on myös huomioitu vanhem-

man sekä kysynnän kannalta heikommalla sijainnilla olevan toimistokannan poistumat. Osa 

näistä tiloista tulee tyhjenemään ja muuttumaan mm. asuinkäyttöön. Tulevaisuuden toimisto-

rakentamisen painopiste keskittyy Turussa enenemässä määrin Tiedepuiston alueelle. Hyvät 

liikenteelliset yhteydet, olemassa oleva toimistokanta sekä panostukset Tiedepuistoon tulevat 

lisäämään alueen haluttavuutta toimistorakentamiskohteena. Tavoitteena on, että vuosittain 

mahdollistetaan 33 000 kerrosneliömetrin toimistorakentamisen määrä, jotta kaupungin toi-

mistoille varaama tarjonta vastaa sille muodostuvaa kysyntää. 

Liiketilat 

Liiketilojen tarpeen kehitykseen vaikuttaa voimakkaasti väestönkasvu. Kasvava väestö tuot-

taa alueelle lisää kulutuspotentiaalia, joka nostaa liiketilatarvetta. Väestön ikääntymisen myötä 

tarve lähipalveluille kasvaa. Alueen palkkakehityksen uskotaan nousevan, mikä johtaa myös 

kulutuksen kasvuun pitkällä aikavälillä. Liiketilatarpeen kysyntään vaikuttavat laskevasti mm. 

verkkokaupan yleistyminen, päivittäistavarakaupan kotiinkuljetukset ja kaupan keskittyminen. 

Tavoitteena on, että vuosittain mahdollistetaan 12 500 kerrosneliömetrin liiketilarakentamisen 

määrä, jotta kaupungin liiketiloille varaama tarjonta vastaa sille muodostuvaa tulevaisuuden 

kysyntää. 

Liikerakentamisen osalta Turussa on suunnitteilla useita keskustan läheisyyteen sijoittuvia lii-

kerakentamisen paikkoja, kuten Matkakeskus, Linnakaupungin kaupallinen keskus, Pitkä-

mäen liikekeskuksen laajentaminen sekä ratapiha-alueelle suunniteltu elämyskeskus. Myös 

Itäharjun kehittyminen ja Kupittaan korostuminen liikenteellisenä solmukohtana tulee lisää-

mään alueen kiinnostavuutta kaupallisten toimijoiden näkökulmasta. 

Vuosittaisen työpaikkarakentamisen kokonaisrakentamisen tarpeeksi määrittyy 64 000 k-

m2/vuosi.  
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SUUNNITTELUN VAIHEET JA VUOROVAIKUTUS 

Lähtökohdat ja tavoitteet 

 

Yleiskaavan valmistelu aloitettiin nimellä Yleiskaava 2025 alkuvuodesta 2010 laatimalla osal-

listumis- ja arviointi-suunnitelma (26.1.2010), jonka kaupunginhallitus merkitsi tiedokseen 

22.3.2010.  

Yleiskaavaprosessin aikana on ollut monipuolisesti vuorovaikutusmahdollisuuksia. Kaavapro-

sessin kuluessa kaupunkilaisia on pyritty keskusteluttamaan kaavaan liittyvistä kysymyksistä. 

Osallistaminen on tapahtunut pääasiassa perinteisin yleisötilaisuuksin, työpajoin sekä inter-

netkyselyin. Lisäksi yleiskaavan valmistelu on edellyttänyt laajaa, poikkihallinnollista asiantun-

tijavuorovaikutusta, jota on toteutettu koko prosessin ajan. Yleiskaavan vireilläolosta on ilmoi-

tettu kaavoituskatsauksissa vuosina 2010–2018.  

Vuonna 2010 laadittiin perusselvityksiä ja sidosryhmille toteutettiin kysely, jolla selvitettiin 

edellisen Yleiskaava 2020:n toteutumista sekä kartoitettiin valmisteilla olevaan yleiskaavaan 

kohdistuvia tavoitteita ja mahdollisuuksia. Kyselyyn vastasi 21 vastaajaa, mutta siitä saatiin 

runsaasti laadullista tietoa vastaajajoukon määrään nähden. 

Yleiskaavan vaikuttavuuden arviointi -kysely 2010 

Keväällä 2012 yleiskaavan valmistelua jatkettiin Turun kaupunkiseudun Rakennemalli 2035:n 

pohjalta. Yleiskaavan tavoitevuodeksi asetettiin 2035. Lähtökohdat koottiin raportiksi: Yleis-

kaava 2035. Lähtökohdat ja tavoitteet.  

Yleiskaavan tavoitteet on valmisteltu lähtökohtien pohjalta. Alustavia tavoitteita työstettiin si-

dosryhmille suunnatussa työpajassa toukokuussa 2012 ja esiteltiin yleisölle kesäkuussa 2012. 

Yleisötilaisuuden anti oli positiivista ja kannustavaa. Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölauta-

kunta esitti 16.4.2013 kaupunginhallitukselle yleiskaavan tavoitteiden hyväksymistä ja kau-

punginhallitus hyväksyi yleiskaavan tavoitteet syyskuun lopulla 2013. 
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Lähtökohdat ja tavoitteet työpaja 11.5.2012 

Yleisötilaisuus 11.6.2012, muistio 

Yleiskaavan viranomaisneuvottelu pidettiin alustavia tavoitteita laadittaessa 4.6.2012. Neuvot-

teluun osallistuivat Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, Kaarinan kaupungin, Museoviraston, 

Liedon kunnan, Ruskon kunnan, Raision kaupungin, Varsinais-Suomen liiton sekä Paraisten 

kaupungin edustajat. 

Viranomaisneuvottelu 4.6.2012, muistio 

Kehityskuvat 

Helmikuussa 2014 yleiskaavan tavoitevuodeksi asetettiin 2029, joka vastaa Turun kaupunki-
strategian tavoitevuotta. Samalla yleiskaavan väestö- ja työpaikkatavoitetta muutettiin vastaa-
maan lyhempää aikajännettä: vuonna 2029 Turussa asuu 200 000 asukasta ja kaupungissa 
on 105 000 työpaikkaa. 
 
Rakennemallin ja yleiskaavan tavoitteiden pohjalta poikkihallinnollinen projektiryhmä valmis-
teli kolme erilaista kehityskuvaa siitä, miten Turku tulee kasvamaan vuoteen 2035 mennessä. 
Kaupunkialueen kasvua voidaan ohjata hyvin eri tavoin riippuen siitä, minkälaisia tavoitteita 
kaupunkikehittämiselle asetetaan. Rakennemalli asetti tietynlaiset raamit, miten Turku kasvu-
aan kohdentaa. Maankäytön ratkaisuille kaupunkialueen sisällä jäi kuitenkin pelivaraa. 
 
Kehityskuva on yleispiirteinen ja strateginen kuvaus tavoiteltavasta alueiden tulevasta maan-
käytöstä, siihen vaikuttavista tekijöistä ja sen aiheuttamista muutoksista. Kehityskuvissa on 
esitetty mm. asuin- ja työpaikka-alueiden sijoittuminen, mitoitus, profilointi ja kehittämistavoit-
teet, kaupan ja palvelujen sijoittuminen, viherverkosto ja liikennejärjestelmä. 
 
Tavoiteltu kasvu sijoitettiin kehityskuvissa kaupunkialueelle kolmella eri tavalla. Kasvun määrä 

oli eri vaihtoehdoissa sama.  

 Olemassa olevaan palvelurakenteeseen voimakkaasti tukeutuva kehityskuva Kasvu 

keskuksiin sijoitti tavoitellun kasvun pääosin Turun ydinkeskustaan ja alakeskuksiin.  

 Kehityskuva Kasvukäytävät sijoitti kasvun tukeutuen Turun ydinkeskustaan, joukko-

liikenteeseen tukeutuviin kehityskäytäviin sekä sisääntuloväylien varsiin.  

 Kehityskuva Hajautettu kasvu tukeutui Turun ydinkeskustaan ja pientaloasumista tu-

kevaan rakentamiseen kaupunkialuetta kasvattaen.  

Kehityskuva-asetelma ja kehityskuvaluonnokset esiteltiin kaupunginhallitukselle iltakoulussa 

3.2.2014 ja kaupunginvaltuustolle 10.2.2014. 

http://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/yk_lahtokohdat_ja_tavoitteet_-tyopaja_11.5.2012.pdf
https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/muistio_11062012_yleisotilaisuus.pdf
https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/yleiskaava_2035_viranomaisneuvottelu_muistio_4.6.2012.pdf
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Kuva 19. Kehityskuvat vasemmalta oikealle: Kasvu keskuksiin, Kasvukäytävät ja Hajautettu kasvu 

Vaikutusten arviointi 

Syksyllä 2014 valmisteltiin kolme yksityiskohtaisempaa kehityskuvaa. Kehityskuvista laadittiin 

poikkihallinnollisena asiantuntijatyönä laaja vaikutustenarviointi. Siinä vertailtiin eri kehitysku-

vien vaikutuksia asumiseen, liikenteeseen, palveluihin, elinkeinoihin ja yrityksiin, talouteen, 

ilmastonmuutokseen sekä viheralueisiin ja kulttuuriympäristöihin. Vaikutusten arvioinneilla ha-

ettiin kehityskuvien eroja ja mahdollistettiin niiden keskinäinen vertailtavuus. Lisäksi arviointiin, 

kuinka hyvin kehityskuvat toteuttavat yleiskaavan tavoitteita ja kaupunkistrategiaa. 

Kehityskuvaratkaisulla on moninaisia vaikutuksia koko kaupunkialueen toimivuuteen. Vaiku-

tukset kohdistuvat niin talouteen, liikkumiseen, saavutettavuuteen, palveluihin, viherrakentee-

seen, ilmastoon kuin elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin.  

Yleiskaavan vaikutusten arviointityön tulokset osoittivat Kasvu keskuksiin -kehityskuvan sisäl-

tävän eniten positiivista niin kustannustehokkaiden palveluiden kehittymisen, talouden, ilmas-

tovaikutusten kuin liikenteenkin näkökulmista. Osin Kasvu keskuksiin ja Kasvukäytävät -kehi-

tyskuvien väliset erot vaikutusarviointien eri aihealueilla eivät olleet vaikuttavuudeltaan kovin-

kaan suuria. Kasvukäytävät -kehityskuva tarjoaa monipuolisempia ja myös pientalopainottei-

sempia asumismuotoja, seudullisempaa otetta ja ottaa huomioon paremmin viheralueet ja 

kulttuuriympäristöt sekä keskustan asumisen viihtyvyystekijät.  

Kasvu keskuksiin ja Kasvukäytävät -kehityskuvien edut kohdistuivat vaikutusten arviointien 

perusteella kuntatalouteen, yhdyskuntarakenteen eheyteen, keskustamaisten urbaanien asu-

misvaihtoehtojen luomiseen, kävelyn, pyöräilyn sekä joukkoliikenteen kehittämismahdolli-

suuksien edistämiseen, elinkeinoelämän positiiviseen kehitykseen sekä hyviin mahdollisuuk-

siin kehittää palveluita keskittämisen edut huomioiden. Hajautetun kasvun kehityskuvan 

eduiksi taas luettiin mahdollisuudet merellisen imagon ja pientalotyyppisten asuinalueiden luo-

miseen.  

Kaupunginhallitus päätti 23.11.2015 hyväksyä Kasvukäytävät -kehityskuvan yleiskaavatyön 
jatkovalmistelun pohjaksi. Lisäksi kaupunginhallitus edellytti, että yleiskaavalla turvataan yri-
tysten sijoittumismahdollisuudet Turkuun ja varmistetaan, että kaikkia asumismuotoja on ky-
syntää vastaavasti. 

Kehityskuvien valmistelumateriaali sekä kehityskuville tehdyt vaikutustenarvioinnit löytyvät 

yleiskaavan nettisivuilta osoitteesta: www.turku.fi/yleiskaava2029 

http://www.turku.fi/yleiskaava2029
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Vuorovaikutus 

Yleiskaavan kehityskuvaluonnoksia esiteltiin kevään 2014 aikana kahdessa eri asukastilai-

suudessa. Nuorten taide- ja toimintatalo Vimmassa 2.4.2014 järjestetyssä asukastyöpajassa 

kaupunkilaiset saivat ilmaista mielipiteensä malleista ja kaupungin kehityksen suunnista. Ti-

laisuuden anti oli kannustava. Positiivisena pidettiin sitä, että myös tämän asteisia suunnitel-

mia esitellään avoimesti asukkaille. Eniten positiivista palautetta saivat kehityskuvat Kasvu 

keskuksiin ja Kasvukäytävät. Turun pääkirjastossa 10.4.2014 järjestetyssä paneelikeskuste-

lussa keskusteltiin laajemmin Turun tulevaisuudesta kaupungin hankkeita esittelevän Tapaa 

Turku -konseptin alla.  

  

Asukastyöpajan muistio 2.4.2014 

Asukkaat saivat keväällä 2014 vastata kyselyyn kehityskuvista. Kyselyyn saatiin 415 vas-

tausta. Kysely tavoitti erityisesti nuoria vastaajia, mitä pidettiin hyvänä. Vastauksien perus-

teella eniten kannatusta sai kehityskuva Kasvukäytävät. Kehityskuva Hajautettu kasvu sai sel-

västi vähiten kannatusta.   

Rakenna Turkua -asukaskyselyn raportti 2014 

Yrityksille suunnatulla kyselyllä kerättiin yritysten mielipiteitä yritysten sijoittumiseen, nykyti-

lanteeseen ja tulevaisuuden tarpeisiin liittyen. Yrityksiltä haettiin tietoa myös Turun yritysalu-

eiden kiinnostavuudesta ja houkuttelevuudesta sekä mahdollisesti puuttuvista yritysalueista. 

Vastanneet yritykset olivat pääosin tyytyväisiä nykyisiin toimitiloihinsa ja nykyiseen sijaintiinsa. 

Ihanteellisimmaksi yrityksen sijaintipaikaksi vastaajat valitsivat poikkeuksetta keskustan. Kas-

vukäytävät ja Kasvu keskuksiin -kehityskuvien koettiin vaikuttavan myönteisimmin elinkei-

noelämän kehittymiseen. Toisaalta osa vastaajista koki myös, että Hajautettu kasvu -mallilla 

on myönteisiä vaikutuksia.  

Yrityskyselyn raportti 2014 

Taiteiden yönä 13.8.2015 kaupunginkirjastossa järjestetyssä paneelikeskustelussa keskustel-

tiin Turun tulevaisuudesta yleiskaavan vaikutusten arvioinnin teemoihin liittyen. Asiantuntija-

paneelin viidestä jäsenestä kolme piti parhaana vaihtoehtona Kasvukäytävät -mallia ja kaksi 

Kasvu keskuksiin -mallia. 

  

http://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/asukastyopaja_2.4.2014_muistio.pdf
https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/asukaskyselyraportti.pdf
https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/yrityskyselyraportti.pdf
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Tapaa tulevaisuuden Turku 13.8.2015, muistio 

Lausunnot kehityskuvista 

Yleiskaavan kehityskuvista pyydettiin 24.8.2015 lausunnot kaupungin lauta- ja johtokunnilta, 

naapurikunnilta, Varsinais-Suomen liitolta ja ELY-keskukselta. Kaupunginhallituksen 

20.8.2015 iltakoulukäsittelyn jälkeen lausuntopyyntö lähetettiin myös valtuustoryhmille. Lau-

sujilta pyydettiin lausuntoa koskien yleiskaavan vaikutustenarviointeja, ja niihin tehtäviä tarvit-

tavia täydennyksiä sekä oman toimialansa kannalta kannatettavinta kehityskuvaa jatkotyös-

töön. 

Lausunnot kehityskuvavaihtoehtojen vaikutusten arvioinnista 

Yleiskaavaluonnos 

Yleiskaavaluonnosta on valmisteltu valitun Kasvukäytävät -kehityskuvan pohjalta. Turun 

kasvu ja väestönkehitys ovat olleet viime vuosina nopeampaa kuin on ennakoitu ja samalla 

nopeampaa kuin yleiskaavassa kasvuksi asetetut tavoitteet. Jotta tavoiteltavaa kasvua eli po-

sitiivista rakennemuutosta kyetään täysipainoisesti tukemaan, oli luonnosvaiheessa tarpeen 

tarkentaa erityisesti yleiskaavan yksityiskohtaisia väestö- ja työpaikkatavoitteita. Kaupungin-

hallitus hyväksyi yleiskaavan tarkistetut tavoitteet 22.5.2017. 

Vuorovaikutus 

Kehityskuvavalinnan jälkeen kaupunkilaiset saivat vastata Tulevaisuuden Turku 2029 -kyse-

lyyn, joka oli avoinna 15.2.–15.3.2016. Kysely toteutettiin karttapohjaisena verkkokyselynä 

Maptionnaire-ohjelmalla. Kyselyllä pyrittiin kartoittamaan asukkaiden mielipiteitä asumisen 

paikoista, palveluista, viher- ja virkistysalueista sekä liikkumisesta. Asuinrakentamiseen liitty-

viä merkintöjä pyydettiin kehityskuvan mukaisesti erityisesti keskustan alueelta ja joukkolii-

kenteen pääreittien varsilta. 

 

Kyselyn vastaajat kannattivat asuinrakentamista erityisesti Linnankaupungin alueelle. Myös 

Itäharjun teollisuusalueelle, Pihjalaniemen ympäristöön sekä Skanssin alueelle asuinrakenta-

minen sai kannatusta. Vastaajille tärkeitä viher- ja virkistysalueita olivat Aurajoenranta, erityi-

sesti Koroisten ympäristössä, keskustan suurimmat puistot, Ruissalo, Katariinan laakso sekä 

Luolavuoren ja Ilpoisten viher- ja virkistysalueet. Vastausten perusteella keskustan alue on 

selkeästi merkittävin palvelujen kannalta: palvelutarjonta koettiin usean vastaajan kesken hy-

väksi, mutta toisaalta keskustaan toivotaan runsaasti lisää palveluja. Palvelutarjonta sai ke-

huja vastaajilta myös Kupittaan, Länsikeskuksen ja Skanssin alueilla. Palvelutarjonnassa suu-

rimmat puutteet ovat kyselyn perusteella selkeästi Porth Arthurin, Kakolan ja Sataman ympä-

ristössä. Lisäksi Ylioppilaskylän ja Kuuvuoren ympäristöön toivottiin runsaasti lisää palveluja. 

Vastausten perusteella kävelyn ja pyöräilyn edellytyksien kehittäminen keskusta-alueella on 

https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/tapaa_tulevaisuuden_turku_13.8.2015_muistio.pdf
https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/lausunnot_yleiskaavan_kehityskuvista.pdf
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erittäin tärkeää. Esimerkiksi pyöräily koettiin vastaajien kesken nykyisin lähes koko ydinkes-

kustan alueella turvattomaksi ja sujumattomaksi.  

Tulevaisuuden Turku 2029 -kyselyn raportti 2016 

Keskustan kehittämisen ja Turun Tiedepuiston kärkihankkeiden tukena toimineissa kaikille 

avoimissa Turku Future Forum -tilaisuuksissa on myös osallistettu turkulaisia työpajoin ja esi-

telty yleiskaavan asioita sekä kerrottu, miten kärkihankkeita käsitellään yleiskaavan yhtey-

dessä.  

Turun kampus ja tiedepuiston viisi päivää kestäneen intensiiviviikon teemana oli 28.11.2016 

Urbaani rakentaminen ja kaupunkiympäristön kehittäminen sekä yleiskaava. 

 

Turun keskustan kehittämisen kärkihankkeeseen liittyen järjestettiin viiden seminaarin sarja 

helmi-maaliskuussa 2017. Kaikkiaan seminaareihin osallistui noin 350 osallistujaa. Seminaa-

reissa pidettiin asiantuntija-alustusten lisäksi osallistavia työpajoja. Yleiskaava oli esillä 

13.2.2017 tilaisuudessa, jonka teemana olivat erityisesti Turun keskustan saavutettavuus, 

viihtyisyys ja keskusta-asuminen.  

Turku Future Forum 13.2.2017, muistio 

Turku Future Forum -konseptin alla pidettiin myös keskustan liikennettä koskeva yleisötilai-

suus 10.5.2017. Tilaisuudessa pyrittiin avaamaan keskustelu siitä, mihin suuntaan keskustan 

liikenneratkaisuja ja liikenneympäristöä tulisi lähteä kehittämään. Tilaisuudessa esiteltiin 

kolme erilaista hahmotelmaa keskustan tulevaisuuden liikennejärjestelmästä, joita osallistujat 

saivat työpajoissa kommentoida. Työpajoihin osallistui noin 50 henkilöä.  

Tilaisuudessa julkistettiin myös keskustan liikkumiseen liittyvä karttapohjainen nettikysely, 

jolla kerättiin laajemmalta joukolta mielipiteitä yleisötilaisuudessa esitellyistä kolmesta eri luon-

nostelmasta keskustan tulevaisuuden liikennejärjestelmäksi. Kysely oli auki 10.5.–16.7.2017 

välisen ajan. Kyselyyn saatiin 444 vastaajaa ja karttamerkintöjä tehtiin yhteensä yli 1800 kap-

paletta.  

Keskustan liikkumiskysely 2017, raportti 

  

http://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/kyselyraportti.pdf
https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/turku_future_forum_13.2.2017_muistio.pdf
https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/keskustan_liikkumiskysely_2017_raportti.pdf
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TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 

Yleiskaava korostaa Turun asemaa imagoltaan vahvana keskuskaupunkina. Kaava tarjoaa 

asumista niin meren, joen, luonnon kuin kulttuuriympäristöjenkin läheisyydessä. Tehokkaan 

joukkoliikenteen ja keskuksiin tukeutuvan kasvun ansiosta sisääntuloväylät kehittyvät kaupun-

kimaisiksi ympäristöiksi.  

Yleiskaava painottaa täydennysrakentamista, mikä eheyttää yhdyskuntarakennetta. Palvelut 

voidaan tuottaa tehokkaasti asuinalueita tiivistämällä ja sitomalla ne entistä enemmän kasvu-

käytäviin. Keskuksiin ja joukkoliikenneväylille painottuva maankäyttö hillitsee autoliikenteen 

kasvua. Keskittämisen edut ovat suuret, mikä edistää niin palveluelinkeinojen kuin korkean 

teknologian työpaikkojen sijoittumista kaupunkialueelle. Yleiskaava antaa myös hyvät edelly-

tykset kehittää Turun kaupunkialuetta osaksi laajempaa Etelä-Suomen työssäkäyntialuetta. 

Yhteydet seudun muihin kuntiin paranevat. 

Kaavalle on asetettu tavoite mahdollistaa 220 000 asukkaan asuminen kaupunkialueella. Teh-

tyjen ennusteiden valossa tavoitteessa on varaumaa ennustettua väestönkasvua nopeam-

paan väestönkehitykseen. Yleiskaavan väestötavoitteen mukaiset asumiselle tarkoitetut alu-

eet sijoittuvat suurilta osin kaupunkirakenteellisesti edullisille sijainneille, lähelle olemassa ole-

via palveluita ja infrastruktuuria. Tämä vähentää hukkainvestointien riskiä, vaikka väestön-

kasvu olisikin asetettua tavoitetta hitaampaa. 

Yleiskaava edistää kasvua tarjoamalla houkuttelevaa ja monipuolista asumista palveluiden 

äärellä. Kaava tukeutuu vahvasti kerrostalorakentamiseen urbaanissa ympäristössä. Se myös 

mahdollistaa kohtuuhintaisen asumisen keskusta-alueen ulkopuolisella kehällä lähellä ole-

massa olevia palveluita. Yleiskaava antaa hyvät edellytykset lähipalveluiden kehittämiselle 

erityisesti keskuksissa ja joukkoliikenteen kehityskäytävillä. 

Keskustassa asuminen lisääntyy voimakkaasti ja keskusta-alue laajenee. Uhkana on keskus-

tan viherympäristön ja kaupunkikuvan laadun heikkeneminen runsaan täydennysrakentami-

sen myötä. Täydennysrakentamiselta vaaditaan paljon, jotta keskusta pysyy vetovoimaisena 

ja houkuttelevana elinympäristönä. Keskusta säilyy kaupunkiseudun merkittävimpänä palve-

lualan työpaikka-alueena. 

Yleiskaavalla tuetaan olemassa olevien yritysalueiden kehittämistä niiden vahvuuksien poh-

jalta. Tilaa vievät ja mahdollisesti ympäristöhäiriötä aiheuttavat työpaikkatoiminnot sijoittuvat 

nykyisen kaltaisesti lentokentän, kehätien ja telakkatoimintojen lähiympäristöön. Laajoja uusia 

sijoittumismahdollisuuksia toiminnan aiheuttamien rajoitteiden vuoksi ei ole esitetty muualle 

kaupunkialueelle.  

Keskustatoimintojen alueella suurin osa uusista työpaikoista tullee sijoittumaan keskustan laa-

jentumille. Kyseessä on toimisto ja liiketilapainotteisista työpaikoista. Pääosin nämä sijoittuvat 

vanhan teollisen tuotannon alueille, josta tuottava toiminta on siirtymässä tai jo siirtynyt muihin 

sijainteihin. Suurin kehittyvä työpaikka-alue ovat Turun tiedepuisto Kupittaan ja Itäharjun 

suunnalla. Liikerakentamisen osalta Turussa on suunnitteilla useita keskustan läheisyyteen 

sijoittuvia liikerakentamisen paikkoja, kuten Matkakeskus, Linnakaupungin kaupallinen kes-

kus, Pitkämäen liikekeskuksen laajentaminen sekä ratapiha-alueelle suunniteltu elämyskes-

kus.  

 

 


