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JOHDANTO 
 
Yleiskaavaluonnos oli nähtävänä 12.11.–31.12.2018. Tässä raportissa esitetään saadut kannanotot ja 

vastineet aihepiireittäin. Käsittely noudattaa yleiskaavaluonnoksen karttojen järjestystä. Kunkin aiheen yh-

teydessä mainitaan tahot, jotka ovat ottaneet kantaa kyseiseen aiheeseen. 

 

Joissakin kannanotoissa esitettiin mielipiteitä asioihin, jotka eivät liity yleiskaavoitukseen. Nämä kannan-

otot käsitellään raportissa lyhyesti, ja ne on tarvittaessa välitetty vastattavaksi tahoille, joiden toimialaan 

kyseiset asiat kuuluvat. 

 

Yleiskaavaehdotus valmistellaan yleiskaavaluonnoksen, lisäselvitysten sekä annettujen lausuntojen ja 
mielipiteiden pohjalta. Lausuntojen ja mielipiteiden perusteella tehtävät muutokset on esitetty vastineiden 
yhteydessä. 
 
Yleiskaavaluonnokseen ottivat kantaa: 
 
Turun kaupungin organisaatiot 

• kasvatus- ja opetuslautakunta 

• kulttuurilautakunta 

• liikuntalautakunta 

• nuorisolautakunta 

• nuorisovaltuusto 

• vanhusneuvosto 

• vammaisneuvosto 
 

Alueelliset viranomaiset 

• ELY-keskus 

• Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 

• Varsinais-Suomen liitto 

• Väylävirasto 

• 2. Logistiikkarykmentti 
 

Kunnat 

• Kaarina 

• Lieto 

• Raisio 

• Rusko 
 
Yritykset ja liikelaitokset 

• Caruna Oy 

• Finavia Oy 

• Fingrid Oy 

• Kansallis-yhtiöt (Kansallis Oy) 

• Turku Energia Sähköverkot Oy 

• Turku Science Park Oy 

• Saarni Yhtiöt Oy 

• Skanssin kauppatalo Oy 

• Senaatti-kiinteistöt 

• Valio Oy ja Osuuskunta Länsi-Maito (lisätty listaan 18.2.2021) 
 
Yhdistykset 

• Asukasyhdistys Kerttuli ry 

• Hamaron pientalot ry 

• Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi 

• Kupittaan omakotiyhdistys ry 

• Kupittaan ryhmäpuutarhayhdistys ry 
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• Länsi-Suomen kuljetusyrittäjät ry 

• Länsi-Turun asukasyhdistys ry 

• Martinrantaseura ry 

• Meidän Turku – Vårt Åbo ry 

• Takakirveen Omakotiyhdistys ry 

• Turkuseura – Åbosamfundet ry 

• Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO 
• Turun autoilijat ry 

• Turun Kauppakamari 

• Turun luonnonsuojeluyhdistys ry 

• Turun Nuorkauppakamari ry 

• Turun polkupyöräilijät ry 

• Turun Taksit ry 

• Turun Ydinkeskustayhdistys ry 
 
15 yksityishenkilöä 
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YLEISET ASIAT 

Yleiskaavan tavoitteet 
 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
 
ELY-keskus: 
ELY-keskus pitää yleiskaavalle asetettuja tavoitteita oikeansuuntaisina ja taustaselvitysten näkökulmasta 
perusteltuina. On syytä varmistaa uudistettujen valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomiointi ja 
tarkastella tavoitteita selostuksessa ja kaavan vaikutusavioissa. 
 
Vastine: 
Toimenpiteet 

• Kaavaehdotuksesta on tehty vaikutusten arviointi, jossa on tarkasteltu mm. valtakunnallisten alu-
eidenkäyttötavoitteiden toteutumisesta yleiskaavassa. 

 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet: maanpuolustuksen tarpeet  
 

Ks. myös Asuminen > Aluevaraukset > Heikkilän A-varaus ja tiivistyvä kestävän kaupunkirakenteen vyö-

hyke -merkintä. 

 
Heikkilän alueen käyttöä ja kaavamerkintöjä koskevat kannanotot on koottu kohtaan Viherympäristö ja 
maisema > Virkistysalueet > Pihlajaniemen (Heikkilän alueen) kaavamerkinnät ja -määräykset. 
 
Pansion Koivuluodon alueen käyttöä ja kaavamerkintöjä koskevat kannanotot on koottu kohtaan Viherym-
päristö ja maisema > Virkistysalueet > Pansion Koivuluodon alueen kaavamerkinnät. 
 

Maakuntakaava 
 
Varsinais-Suomen liitto: 
Luonnos tarkentaa maakuntakaavaa ja edistää sen toteutumista kolmiportaisen kaavajärjestelmän mukai-
sesti. Kaavaselostuksen maakuntakaavatilanteen kuvaus tulee päivittää. 
 
Vastine: 
Toimenpiteet 

• Kaavaselostuksen maakuntakaavatilanteen kuvaus on päivitetty. 
 

Ilmastopolitiikka 
 
Ks. myös Liikenne > Kestävä liikenne ja ilmastotavoitteet. 
Väylävirasto 
Länsi-Turun asukasyhdistys ry 
Turkuseura – Åbosamfundet ry 
 
Väylävirasto: 
Valtioneuvoston keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmassa vuoteen 2030 Suomi on hiilineut-
raali vuoteen 2045 mennessä. Toisaalta EU-lainsäädännön mukaan Suomen tulee vähentää kasvihuone-
kaasupäästöjään 39 prosentilla vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasosta. Kansallisella tasolla Suomi 
on sitoutunut vähentämään liikenteen päästöjä 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. 
 
Länsi-Turun asukasyhdistys ry: 
Turkua pitäisi kehittää nopealla aikataululla hiilineutraaliksi kaupungiksi ja kaupunkialueeksi. Tähän sitovat 
meitä myös Suomen ja EU kansainväliset sitoumukset ja Turun omat kaupunginvaltuuston päätökset (mm. 
Ilmastosuunnitelma 2029). Kaikki suunnitelmat pitäisi arvioida hiilineutraalisuuden tavoitteita vasten ja ai-
noastaan sellaiset toteuttaa, jotka tukevat hiilineutraalisuuteen pääsyä. Vähimmäisvaatimus olisi, että 
suunnitelmassa olisi maininta siitä, onko suunnitelma hiilineutraalisuuden kannalta positiivinen tai negatii-
vinen sekä selkeät perustelut. 
 
Turkuseura – Åbosamfundet ry: 
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Yleiskaavan kaavaselostuksessa ei Ilmastosuunnitelma 2029:llä ja sen tavoitteilla ole riittävää painoa. Il-
mastonmuutoksen hillitseminen on niin suuri kaupunkisuunnitteluun vaikuttava tekijä, että sen tulisi olla 
keskeinen osa yleiskaavaa ja sen tulee ohjata muitakin tavoitteita ja yleiskaavan ratkaisuja kuin vain lii-
kennettä. Tiedot yleiskaavan vaikutuksista hiilidioksidipäästöihin tulee kuvata yleiskaavan kaavaselostuk-
sessa selkeästi ja riittävällä painoarvolla, jotta ne ovat päätöstä tehtäessä selvästi esillä. Ne näyttävät 
myös rakentamisen päästöt, joihin kaavoitus ratkaisevasti vaikuttaa. 
 
Vastine: 
Turun kaupungin tavoite on olla hiilineutraali vuoteen 2029 mennessä, ja tämä on keskeinen osa kaupun-
gin strategiaa (kv 16.4.2018). Tavoitteen saavuttamiseksi laadittiin Turun ilmastosuunnitelma 2029, ja kau-
punginvaltuusto hyväksyi sen 11.6.2018 § 142. Ilmastosuunnitelman maankäyttöä koskevat tavoitteet on 
integroitu myös Yleiskaava 2029:n tavoitteisiin. 
 
Yleiskaavan vaikutuksista ilmastoon on tehty selvitykset sekä kehityskuvavaiheessa että nyt ehdotusvai-
heessa. Kehityskuvavaiheen määrällisen arvion mukaan vaihtoehdot “Kasvu keskuksiin” ja “Kasvukäytä-
vät” olivat hyvin tasaväkisiä ja selvästi parempia kuin kolmas vaihtoehto “Hajautettu kasvu” sekä kasvi-
huonekaasupäästöjen että hiilivarastojen kannalta. 

• Yleiskaava 2029: Kehityskuvavaihtoehtojen vaikutusten arviointi (Turun kaupunki 2015) 
 
Ehdotusvaiheessa yleiskaavan vaikutukset ilmastoon arvioitiin laadullisesti ilmastokestävän kaupunki-
suunnittelun CANEMURE-hankkeen toimesta. Tiivistelmät arviosta ovat osa vaikutusarvioiden kokonais-
raporttia. Lisäksi ilmastovaikutusten arviointi on oma erillinen, laajempi selvityksensä. Laadulliseen lähes-
tymistapaan päädyttiin siksi, että juuri yleiskaavan merkittävät ohjaavat vaikutukset kaupungin kasvihuo-
nekaasujen määrälliseen muodostumiseen on vaikea erottaa erikseen kaikista muistakin vaikuttavista te-
kijöistä eli päätösten ja toiminnan tasoista. Edelleen yleiskaavan mittakaava on niin suuri ja yleispiirteinen, 
että tarkkoja kasvihuonekaasulaskelmia on vaikea tehdä - ne olisivat väistämättä vain karkeasti suuntaa 
antavia ja mahdollisesti osin jopa hieman harhaanjohtavia. Lukuisat määrällisten arvioimisen mallit sovel-
tuvat paremmin yhtäältä kaupungin ilmastotyön kokonaisuuden arvioimiseen, ja seurantaa tehdäänkin Tu-
russa vuosittaisessa ilmastoraportissa CO2-raportin laskennan menetelmällä. Toisaalta tarkemmat ja luo-
tettavammat määrälliset arviot voidaan tehdä myös yleiskaavaa tarkemmilla asemakaava- tai hanketa-
soilla, kun esimerkiksi asuinrakentamisen tyyppi tai todellisten muutosten määrä esimerkiksi puustoon ja 
metsämaahan on määritelty. 

• Turun Yleiskaava 2029 -ehdotuksen ilmastovaikutusten arviointi (CANEMURE 2020) 
 
Yleiskaavaehdotuksen ilmastovaikutusten arvioinnin mukaan yleiskaava tukee ja mahdollistaa hyvin kau-
pungin hiilineutraaliustavoitteiden toteuttamista omalta osaltaan. Ilmaston kannalta merkittävin ja erittäin 
positiivinen on yhdyskuntarakenteen ratkaisu tiivistyvän kestävän kaupunkivyöhykkeen luomisesta sekä 
siitä, että valtaosa asuntotuotannosta ohjataan sinne - strategisena tavoitteena on 85% asuinpinta-alasta. 
Hiilivarastojen ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen kannalta myönteistä on se, että kaupunkiin osoite-
taan runsas ja monimuotoinen viherverkosto yhteystarpeineen ja että myös kestävän vesien hallinnan 
kysymykset käsitellään järjestelmällisesti omassa teemassaan. Hieman kielteisiä vaikutuksia hiilivarastoi-
hin on puolestaan siitä, että tuotantotoiminnan ja logistiikan vyöhykkeet voivat laajentua metsiin etenkin 
Paimalassa, mutta aavistuksen myös Pernossa. Liikenteen osalta yleiskaava mahdollistaa kestävien kul-
kumuotojen suosimisen etenkin keskustassa, mutta sen vaikuttavuus yksin saattaa silti jäädä vaatimatto-
maksi. Liikenteen ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaankin seuraavat tarkemman suunnittelun ta-
sot sekä kaikki vaikuttavat normi-, taloudellisen ja informaatio-ohjauksen keinot. 
 
Yleiskaava ohjaa yhdyskuntarakenteen energiatehokkuutta tiivistämällä sitä ilmastomyönteisesti. Yleis-
kaava ei kuitenkaan ota kantaa rakennusten energiatehokkuuteen tai käytetyn energian muotoihin. Ener-
giatehokkuuden teemaa on kuitenkin käsitelty olennaisena tausta-aiheena, ja sen näkymät ovat positiivi-
set: energiatehokkuuden lainsäädännöllinen ohjaus edellyttää uusilta rakennuksilta lähes nollaenergiata-
soa jo kuluvasta vuodesta alkaen. Alueen kaukolämmön tuottajalla Turku Energialla on vakaa oma hiili-
neutraaliussuunnitelma, ja uusiutuvien energialähteiden osuus on jo tällä hetkellä 70%. Hiilineutraalius-
suunnitelma myös sähköntuotannon osalta on tekeillä parhaillaan.  
 
Kaupungin tuottamien kasvihuonekaasupäästöjen monimutkaisessa kokonaisuudessa tulee tiedostaa se, 
mikä on yleiskaavan mahdollinen ohjaava vaikutus ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutu-
miseen. Ilmastovaikutusten kannalta yleiskaava ohjaa sitä, minne ja miten kaupunki voi kasvaa ja mitkä 
ovat sen tärkeimmät liikenteen ja viherrakenteen verkostot. Turun Yleiskaava 2029:n ehdotus mahdollis-

https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/kehityskuvien_vaikutusten_arviointi_raportti.pdf
https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/yleiskaavaehdotuksen_ilmastovaikutusten_arviointi.pdf
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taa ilmastokestävää kaupunkikehitystä näiltä osin mallikkaasti: yleiskaava tukee osaltaan Turun kaupun-
gin hiilineutraaliustavoitetta 2029 ja Turun ilmastosuunnitelmaa tavoitteen toteuttamiseksi. Ilmastosuunni-
telman ja yleiskaavan tavoitteet on tehty yhteistyössä. Lopullinen ilmastovaikutusten toteutuminen ja se, 
miten kaupunki kokonaisuutena saavuttaa hiilineutraaliuden, rakentuu yleiskaavan lisäksi kuitenkin myös 
kaikista muista ohjauksen ja toiminnan tasoista. 
 

Esteettömyys 
 
Vammaisneuvosto: 
Yleiskaava ja liikennesuunnitelma tulee laatia siten, että esteettömyys ja saavutettavuus toteutuvat. 
 
Vastine: 
Toimenpiteet 

• Kaavaehdotuksesta on tehty vaikutusten arviointi, jossa on tarkasteltu mm. palvelujen saavutetta-
vuutta eri kulkutavoilla. 

 

Segregaation vähentäminen 
 
Nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntalautakunnat: 
Vapaa-aikatoimiala haluaa toistaa jo yleiskaavan kehityskuvista annetussa lausunnossaan (9/2015) pai-
nottamaansa asiaa, että asuinalueiden välisiä suuria eroja ja segregaatiota pitäisi pystyä tulevaisuudessa 
vähentämään. 
 
Vastine: 
Asuinalueiden sosiaalisten erojen vähentäminen on erityisen tärkeä tavoite. Sitä edistetään parhaiten hy-
vinvoinnin, turvallisuuden ja osallisuuden tunnetta lisäävillä toimenpiteillä.  Asuinalueiden sosiaaliseen ke-
hitykseen vaikuttavat kuitenkin yleiskaavasta riippumattomat tekijät kuten mm. väestömuutokset, työlli-
syys, muuttoliike, asumisvalinnat, ympäristön laatu ja palvelutaso sekä asuntojen ajanmukaisuus, hinta-
taso, huoneistotyypit ja hallintamuodot. Yleiskaavalla osoitetaan yhdyskuntarakenteen tavoitteellinen tila 
yleisellä tasolla sovittamalla yhteen liikenteen tarpeet, muuttuva maankäyttö, ilmastotavoitteet ja arvokkai-
den ympäristöjen säilyttäminen. 
 

Yleiskaavan esitystapa 
 

Teemakartat 
 
Ks. myös Viherympäristö ja maisema > Luo-alueet > Luontoarvojen esitystapa kartalla ja kuvaus selos-
tuksessa. 
 
Varsinais-Suomen liitto: 
Kaavan jakaminen teemakohtaisille kartoille helpottaa yksittäisen teemaratkaisun avautumista, mutta sa-
manaikaisesti vaikeuttaa kokonaiskuvan muodostumista ja teemojen välisten vaikutusten arviointia. Rat-
kaisu edellyttää sähköistä karttapalvelua, jossa yleiskaavan laaja-alainen kokonaisuus on teemoja/tasoja 
päälle ja pois laittamalla hallittavissa. Hieman sekavaa on myös, että poisrajatuille osayleiskaava-alueille 
on vaihekaavan omaisesti kuitenkin osoitettu muutoksia ja täydennyksiä. 
 
Vastine: 
Toimenpiteet 

• Yleiskaavaehdotuksen sisältö esitetään yhtenä digitaalisena karttana, jolloin kaikki merkinnät ovat 

katsottavissa samanaikaisesti päällekkäin ja niitä on myös mahdollista tarkastella haluttuina yhdis-

telminä.  

• Osayleiskaavojen alueille on osoitettu osayleiskaavaa tarkentavia eli ohjaavia merkintöjä sekä in-

formatiivisia merkintöjä, joilla ei tarkenneta osayleiskaavaa. Selostuksessa on eritelty, mitkä mer-

kinnöistä ovat ohjaavia ja mitkä informatiivisia. Ohjaavat merkinnät ovat olleet tarpeen esim. meri-

tulva-alueiden tai arvokkaiden rakennetun ympäristön kohteiden osalta voimaan jäävien osayleis-

kaavojen ollessa näiltä osin puutteellisia. Informatiiviset merkinnät helpottavat kokonaisuuksien 

hahmottamista. 
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Kohdeluettelot 
 
ELY-keskus: 
Teemakarttoihin on liitetty kartalla esitettyjen kohteiden luetteloja. ELY-keskus katsoo, että kohdeluettelot 
karttoineen voisivat olla normaaliin tapaan osa selostusta. 
 
Vastine: 
Kohdeluettelot on käytettävyyden vuoksi perusteltua esittää yleiskaavakarttojen yhteydessä. 

 

Yleiskaavan sisältö 
 

Keskustan merkintöjen tarkkuustaso 
 
Vanhusneuvosto: 
Keskusta-alueiden merkintöjen tarkkuustasoa tulisi tarkentaa yleiskaavan tavoitteiden toteutumisen pa-
rantamiseksi. Näin mm. rakentamisen monimuotoisuuden turvaamiseksi ja kevyen liikenteen reittien tar-
kemmaksi määrittämiseksi, esim. jokirannat. 
 
Vastine: 
Yleiskaavan keskusta-alueen tarkkuustasoa ei ole nähty tarkoituksenmukaiseksi tarkentaa yleiskaava-
luonnoksessa esitetystä. Alueen rakentamisen monimuotoisuuden säilymistä edistetään yleiskaavaluon-
noksessa esitetyin suojelumerkinnöin ja määräyksin. Keskustan katujen tarkempi roolijako mm. kevyenlii-
kenteen sekä kävelyalueiden osalta esitetään keskustan liikennesuunnitelmassa. 
 

Keskustan erilaisia miljöitä sekä niiden arvoja ja kehittämistavoitteita on kuvattu Turun keskustan kaupun-
kikuva -selvityksessä. Täydennysrakentamisen edellytyksiä ja reunaehtoja on tarkasteltu Täydennysra-
kentamisen mahdollisuudet Turun keskusta-alueella -selvityksessä. Yleiskaavassa selvitykset näkyvät eri-
tyisesti maisemaa koskevissa merkinnöissä ja keskusta-alueen yleismääräyksissä. 
 
Toimenpiteet 

• Yleiskaavan selostukseen on lisätty keskustan osa-alueiden kuvaukset, joissa kerrotaan kunkin 

alueen ominaispiirteistä ja arvoista sekä kehittämisen ja täydennysrakentamisen suuntaviivoista.  

 

Keskustan osayleiskaavoitus 
 
Meidän Turku – Vårt Åbo ry: 
Kaupunginvaltuusto päätti 5.5.1997, että laaditaan keskustan osayleiskaava. Johtavilla virkamiehillä tai 
kaupunginhallituksella ei ole oikeutta olla panematta täytäntöön tai muuttaa valtuuston päätöstä. Sen voi 
tehdä vain valtuusto. Keskustan osayleiskaava on muutettu ”keskustan tarkemmaksi tarkasteluksi” uu-
dessa yleiskaavassa. Tarkasteltaessa yleiskaavaluonnosta käy selvästi esille, että tarkkuuden suhteen on 
menty vain huonompaan suuntaan. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan yleiskaavan tulee olla ajan ta-
salla. 
 
Vastine: 
Valtuustolla on kunnalliseen itsehallinnon mukaisesti oikeus muuttaa ja päivittää päätöksiään tarpeen mu-
kaan. Viime vuosina käytäntönä on ollut, että vuosittain talousarvion yhteydessä hyväksytään ajanmukais-
tettu kaavoitusohjelma, johon ei viime vuosina ole sisältynyt erillistä keskustan osayleiskaavaa. Yhteen-
vetona Turun kaupunki toteaa, että Turun kaupunki huolehtii maankäyttö- ja rakennuslain 36 §:n mukai-
sesti yleiskaavan ajan tasalla pitämisestä. Myös keskustan erityistarpeet on huomioitu ja tullaan huomioi-
maan yleiskaavan jatkovalmistelussa. 
 

Tonttitarjonta 
 
Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi: 
Kaavoituksella on varmistettava riittävä tarjonta rakentamiskelpoiselle tonttimaalle. Tämän lisäksi maan-
omistajilla on hyvä olla oikeus tehdä yleiskaava-alueilla kaavoitusaloite, jolla maanomistaja voi saada kaa-
vaehdotuksensa kunnan hyväksymiskäsittelyyn. 
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Vastine: 
Riittävän tonttituotannon varmistamiseksi kaupunki on määrittänyt strategiseksi tavoitteekseen kolmen 
vuoden tarpeeseen vastaavan kaavavarannon, niin pientalo-, rivi-, kerrostalo- kuin elinkeinotonteille. Kol-
men vuoden varantotavoite perustuu rakennemalli 2035:n toteuttamiseksi laadittuun seudulliseen asunto- 
ja maapoliittiseen ohjelmaan, joka on hyväksytty valtuustossa 26.1.2015 ohjeellisena noudatettavaksi.  
Kolmen vuoden kaavavarannolla varmistetaan riittävä tarjonta rakentamiskelpoisesta tonttimaasta. Maan-
omistajalla on oikeus hakea omistamalleen maalle asemakaavaa tai asemakaavan muutosta. Yleiskaavan 
tehtävänä on ohjata tarkempitasoista suunnittelua. Asemakaava-aloitetta käsiteltäessä varmistetaan sen 
soveltuvuus suhteessa yleiskaavan aluevarauksiin. 
 

Tonttien luovutusperiaatteet 
 
Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi: 
Tonttituotantotavoitteiden mukaan kokonaisrakentamisesta 85 % tulisi toteuttaa kerrostaloin. Kokonais-
määrästä vähintään 20 % tulisi sijoittua kaupungin omistamalle maalle. Tämä mahdollistaa kaupungin 
omakotitonttien ja valtion tukeman kohtuuhintaisen asuntotuotannon toteuttamisen. Kaupungin tulisi luo-
vuttaa omat tontit markkinahintaan, myös valtion tukeman asuntotuotannon osalta, jotta kilpailu asunto-
markkinoilla lisääntyy. 
 
Rakennustyypeiltään ja hankekooltaan monipuolinen tonttitarjonta on tärkeää rakennustuotannon kilpailun 
varmistamiseksi. Asuntojen tuotantokustannuksien alentamiseksi on tarkkaan harkittava yksityiskohtais-
ten kaavamääräysten kustannusvaikutuksia ja otettava ne huomioon tontin luovutushinnassa. Esimerkiksi 
pysäköintipaikkojen ja väestösuojien rakentamisvelvollisuuksia kannattaa keventää. Osana kaavoitusta 
tulisikin selvittää kaavan taloudellinen toteutettavuus sekä kaavamääräyksien vaikutukset asunto- ja muun 
rakentamisen hintaan. 
  
Vastine: 
Kaupungin tonttipolitiikkaa ohjataan asunto- ja maapoliittisen ohjelman avulla. Tonttien luovutusperusteet 
määritellään kyseisessä ohjelmassa. Erilaisilla kaavamääräyksillä on eittämättä vaikutuksensa rakentami-
sen kustannuksiin. Osana kaavoitusta toteutetaan kaavan taloudellisten vaikutusten arviointia. Tutkittavat 
vaikutukset kohdistuvat pääosin kaavalliseen toteutettavuuteen ja siitä syntyviin kunnalle kohdistuviin me-
noihin ja tuloihin. Erillisten kaavamääräysten yksittäistä vaikutusta rakentamisen tuotantokustannuksiin ei 
nähdä aiheellisena tämän kaavatason selvityksenä.   
 

Maankäyttösopimuskorvaukset 
 
Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi: 
Taloyhtiöt ovat merkittäviä maanomistajia. Lisä- ja täydennysrakentamisen kannattavalle toteuttamiselle 
tulee luoda edellytykset alentamalla maankäyttökorvauksia. Ehdotamme huojennusmallia, jossa voidaan 
jättää osa arvonnoususta huomioimatta. Maksimaalinen 85 prosentin vähennys tehdään, mikäli vähintään 
neljä kohtaa seuraavista toteutuu:   

- Lisärakentamista tehdään korottamalla nykyistä rakennusta tai rakentamalla ullakolle.  
- Kyseessä on laitospysäköintiä edellyttävä lisärakentaminen tontin tai korttelin sisällä.  
- Kyseessä on useamman tontin tai korttelin täydennysrakentamishanke, joita suunnitellaan koko-

naisuutena.  
- Rakennuksen sisällä tehdään käyttötarkoituksen muutos asuntojen rakentamiseksi.  
- Täydennysrakentamishanke edistää merkittävästi energiatehokkuutta.  
- Täydennysrakentaminen edellyttää nykyisten, ei suojelullista arvoa omaavien rakennusten purkua. 

 
Vastine: 
Maankäyttösopimuskorvausten määrää ja periaatteita säädellään asunto- ja maapolitiikan periaatteissa. 
Uudet periaatteet hyväksyttiin kaupunginvaltuuston toimesta 15.6.2020. Täydennysrakentamisen edistä-
miseksi on maapolittiisiin periaatteisiin kirjattu kannustimia, jolla voidaan perittävää maankäyttösopimus-
korvausta alentaa.  

• kun täydennysrakentaminen toteutetaan ns. ullakkorakentamisena tai korottamalla  
nykyisiä rakennuksia alennetaan laskennallista maankäyttösopimuskorvausta 50 %  
ullakon tai korotuksen osalta,   

• Em. 50 %:n alennusta voidaan soveltaa myös kaavoitettaessa asuntorakentamiseen  
asutuksen keskellä olevia yksittäisiä pieniä liikekiinteistöjä, joille ei ole kaavan mu- 
kaista käyttöä.  
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• kun täydennysrakentaminen toteutetaan kolmen tai useamman kiinteistön yhteis- 
hankkeena, alennetaan laskennallista maankäyttösopimuskorvausta 30 %.  

• kun täydennysrakentamisen yhteydessä sijoitetaan olemassa olevaan rakennukseen  
hissi, alennetaan laskennallista maankäyttösopimuskorvausta 30 % ko. rakennuksen  
osalta,  

• kun täydennysrakentaminen asuntotontille toteutetaan sijoittamalla uudisrakentami- 
sen edellyttämät pysäköintipaikat kokonaisuudessaan maanalaiseen pysäköintitilaan  
tai pysäköintilaitokseen, alennetaan laskennallista maankäyttösopimuskorvausta 30  
%. 

 

Kaavamääräysten yksityiskohtaisuus 
 
Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi: 
Lisä- ja täydennysrakentamisen kannattavalle toteuttamiselle tulee luoda edellytykset keventämällä auto-
paikkavaatimuksia. Kohtuuhintaisen asumisen edellytykset luodaan varmistamalla riittävä tonttitarjonta ja 
kilpailun edellytykset asuntomarkkinoilla sekä välttämällä yksityiskohtaisia kaavamääräyksiä. Kilpailun 
kautta syntyy monipuolista asuntotarjontaa erilaisten kuluttajien tarpeisiin. 
 
Vastine: 
Autopaikoituksen mitoitusperusteita ollaan uudistamassa erillisessä pysäköinnin linjauksia käsittelevässä 
työssä. Toteutettavien autopaikkojen määrään tulee vaikuttamaan rakennushankkeen sijainti kaupunkira-
kenteessa sekä monipuoliset liikkumismahdollisuudet. Lähellä kaupunkikeskustaa paikoitukselle asetetta-
vat vaateet tulevat siis kevenemään. Liian yksityiskohtaisia kaavamääräyksiä pyritään yleisesti välttä-
mään. 
 

Rakennusten elinkaari 
 
Turkuseura – Åbosamfundet ry: 
Turussa puretaan rakennuksia, jotka ovat muutaman kymmenen vuoden ikäisiä. Rakennusten elinkaaren 
radikaali lyheneminen aiheuttaa merkittävää luonnonvarojen kulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen kasvua. 
Se on siten ristiriidassa ilmastonmuutoksen hillinnän ja kiertotalouden tavoitteiden kanssa. Olisi hyvä, jos 
yleiskaavassa etsittäisiin keinoja ohjata rakentamista olemassa olevan rakennuskannan ylläpitoon ja ke-
hittämiseen sekä uusien rakennusten elinkaaren pidentämiseen. 
 
Vastine: 
Yleiskaavan yhteydessä ei oteta kantaa siihen, tulisiko rakentaminen toteuttaa uudisrakentamisena vai 
olemassa olevaa säilyttäen. Kiinteistön omistajalla on vastuu rakennuskantansa ylläpidosta. Tuleva raken-
tamisen tapa määritellään tarkemmassa suunnittelussa, jolloin voidaan arvioida yksittäisen kohteen kunto 
ja tehdä tarvittavat päätökset kyseisen hankkeen kannalta. Yleiskaavan pyrkimykset olemassa olevan ra-
kenteen säilyttämiseen kohdistuvat ensisijaisesti rakennuksiin, joilla nähdään olevan erityisiä arvoja. 
Nämä rakennukset on esitetty yleiskaavaehdotuksen kartalla 8. 
 

Asuntokannan kehittäminen 
 
Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi: 
Nykyistä asuntokantaa ja asuinympäristöjä tulee kehittää siten, että ikääntyvä väestö voi mahdollisimman 
pitkään asua omissa asunnoissaan. Hissien ja muiden esteettömyyttä tukevien laitteiden ja rakennelmien 
rakentamista vanhaan asuntokantaan on tarkoituksenmukaista tukea.  Rakennussuojelussa tulee varmis-
taa, että se ei estä kiinteistöjen muuttamista esteettömiksi. 
 
Vastine: 
Vanhojen kerrostaloasuntojen esteettömyyden parantamiseksi tuetaan valtion taholta haettavan his-
siavustuksen turvin. Tämän lisäksi asunto- ja maapoliittiseen ohjelmaan on lisätty kaupungilta anottava 
lisäavustus jälkiasennushissien rakentamisen edistämiseksi. Ehtona kaupungin tuen saamiselle on se, 
että hanke on saanut myönteisen avustuspäätöksen valtiolta. Rakentamista koskevat säädökset edellyt-
tävät niin kulttuurihistoriallisten arvojen kuin esteettömyydenkin huomioimista rakentamisessa, myös kor-
jaus- ja muutostöissä. Yleiskaavalla on osoitettu kulttuuriympäristön kannalta merkittävät kohteet, joiden 
arvokkaat ominaispiirteet tulisi säilyttää. Rakennussuojelu koskee tavallisesti rakennusten ulkoasun säi-
lyttämistä. Arvokohteiden uudistaminen on mahdollista, kun muutoksissa otetaan huomioon rakennusten 
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arvokkaat ominaispiirteet. Yksittäisen hankkeen toteutusta säädellään hankkeeseen kohdistuvan raken-
nusluvan avulla. Rakennusluvan yhteydessä harkitaan tapauskohtaisesti, miten sovitetaan yhteen erilaiset 
rakentamista koskevat vaatimukset. 
 

Muut tarpeet 
 
Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi: 
Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi esittää, että yleiskaavan tavoitteiden saavuttamiseksi Turun kaupunki palk-
kaisi määräajaksi täydennysrakentamisasiamiehen. Asiamiehen työtehtävänä olisi neuvoa alueen taloyh-
tiöitä hankkeiden käynnistämisessä ja läpiviemisessä sekä toimia samalla täydennysrakennushankkeiden 
kaavavalmistelijana. Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi toimii mielellään kaupungin kumppanina hankkeessa 
ja on valmis etsimään projektille mahdollisesti tarvittavaa rahoitusta. 
 
Vastine: 
Ajatus on hyvä ja varteenotettava. Kaupunki ryhtyy selvittelemään asiaa. 
 
Turku Science Park Oy: 
Erityisesti keskustan ja Turun Tiedepuiston osalta opastaminen koetaan varsin puutteelliseksi ja seka-
vaksi. Opastamisen tärkeys korostuu erityisesti rakentamisen ja korjaamisen aikana, jolloin ympäristö 
muuttuu jatkuvasti. Keskusta ja Tiedepuisto voitaisiin ottaa erityisiksi pilottikohteiksi opastamisen kehittä-
misessä. Hyvä opastaminen ei erotu, vaan on luonteva osa turvallista ja toimivaa kaupunkiympäristöä.  
 
Vastine: 
Yleiskaavassa ei käsitellä opastamista. 
 

Väestötavoitteet 
 
Liedon kunta: 
Yleiskaavan väestönkasvun tavoitteeksi on esitetty 2016–2029 väliselle ajalle 32 400 asukasta. Rakenne-
mallissa väestönkasvutavoite on määrällisesti sama, mutta aikajänne on pidempi 2009–2035. Koska poik-
keaminen rakennemallin kasvutavoitteesta on merkittävä, on syytä kiinnittää huomiota vaikutusten arvi-
ointiin siltä osin, kun se käsittää ydinkaupunkialueen kasvua. Vaikutuksia kasvun osalta tulee arvioida 
koko ydinkaupunkialueelta. Lisäksi tulee arvioida myös aikajänteen 2029–2035 välinen kasvu ja mitä se 
tarkoittaa rakennemallin toteutuvuuden näkökulmasta. 
 
Vastine: 
Yleiskaavan pohjana on koko kaupunkiseudulle toteutettu Rakennemalli 2035, joka on toiminut yleiskaa-
van lähtötietoaineistona. Rakennemallin ajatus jo olemassa olevan kaupunkirakenteen täydentämisestä 
toteutuu Turun kaupunkialueella uudistettujen väestökasvuennusteidenkin toteutuessa. Turun kaupungin 
kasvu on ollut huomattavasti nopeampaa kuin mitä rakennemallin valmistelun aikana arvioitiin. Tästä 
syystä yleiskaavan mitoitusperusteita on tarkasteltu uudelleen. Turun seudulla ja ydinkaupunkialueella ta-
pahtunutta ja tapahtuvaa väestönkasvua suhteessa rakennemallissa esitettyihin kasvuolettamiin seura-
taan seudullisen MAL-ryhmän toimesta. MAL-ryhmän tehtävänä on myös arvioida rakennemallin toteutet-
tavuutta aikajänteellä 2029–2035. 
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ASUMINEN 

Asumisen sijoittuminen 
ELY-keskus 
Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 
Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi 
 
ELY-keskus: 
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan alueidenkäytössä luodaan edellytykset väestökehi-
tyksen edellyttämälle riittävälle ja monipuoliselle asuntotuotannolle. Merkittävät uudet asuin-, työpaikka- ja 
palvelutoimintojen alueet sijoitetaan siten, että ne ovat joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn kannalta hy-
vin saavutettavissa. Yleiskaavan väestötavoitetta ja asumisen mitoitusta on käsitelty selostuksessa. Ra-
kentamistarpeelle ja tonttituotannolle on esitetty perusteluja. ELY-keskus pitää selvityksiä kattavina. Se-
lostuksen mukaan yleiskaavan merkittävimmät uudet asuinalueet sijoittuvat tiivistyvän kestävän kaupun-
kirakenteen vyöhykkeen sisälle. Asutuksen sijoittamisessa on hyvä tarkastella vielä liikennemelua ja il-
manlaatua sekä muita elinympäristön terveellisyyteen ja turvallisuuteen kuuluvia kysymyksiä. 
 
Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta: 
Asukastavoitteen mukaisen rakentamisen sijoittuminen kaupunkialueelle on joukkoliikenteen kannalta erit-
täin suositeltavaa. Kartalla esitetyt uudet tai olennaisesti muuttuvat asuinalueet sijaitsevat pääsääntöisesti 
hyvin joukkoliikenteen runkolinjojen varrella ja tukevat täten tavoitetta suunnata kasvua joukkoliikenteen 
pääreittien varrelle. Aivan kuten keskustassa, myös muilla tiiviin asuinrakentaminen alueilla on tarpeen 
suosia tilankäytöltään tehokkaita liikkumismuotoja. Alueista, joille on esitetty uutta asumista, Pahaniemen 
alue tukeutuu hyvin joukkoliikenteeseen, Yli-Maaria-Koskennurmen ja Paattisten alueiden sijaitessa kau-
empana joukkoliikenteen ydinalueesta. 
 

Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi: 
Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi pitää hyvänä, että uutta ja täydentävää asuinrakentamista on osoitettu Kas-
vukäytävät-kehityskuvan mukaisesti laajasti keskustaan, joukkoliikenteeseen tukeutuville kehityskäytäville 
sekä sisääntuloväylien varsille. Tämä eheyttää kaupunkirakentamista ja voi vähentää asuinalueiden eriy-
tymistä. 
 

Vastine: 

Kaupunkirakenteen tiivistäminen tarkoittaa, että uutta maankäyttöä sijoitetaan myös liikennemelualueille. 

Yleiskaavan ehdotusvaiheessa on tehty uusi liikenne-ennuste, jonka pohjalta pystytään arvioimaan mm. 

liikenteen päästövaikutuksia. Liikenne-ennusteen perusteella on tehty myös melumallinnuksia, joiden 

avulla voidaan paremmin havaita jatkosuunnittelussa meluntorjuntatoimenpiteitä tarvitsevat kohteet. Tar-

kemmat meluselvitykset ja meluntorjuntatoimien määritykset tehdään asemakaavoja ja yleisten alueiden 

suunnitelmia laadittaessa.  
 

Asuinalueiden luokittelu 
 
ELY-keskus: 
Yleiskaavaluonnoksessa asuinalueet on esitetty jaottelulla valmis, täydentyvä sekä uusi tai olennaisesti 
muuttuva asuinalue. Lisäksi on esitetty tavoitevuoden 2029 jälkeisiä alueita. Jaottelu on informatiivinen ja 
tukee asuinrakentamisen vaiheistusta. 
 

Aluevaraukset 
 

Koroisten A- ja P-varaukset 
Turkuseura – Åbosamfundet ry 
Meidän Turku – Vårt Åbo ry 
Yksityishenkilö H 
 
Ks. myös Viherympäristö ja maisema > Siirtolapuutarha-alueet > Koroisten siirtolapuutarha -asemakaa-
vanmuutos. 
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Turkuseura – Åbosamfundet ry: 
Koroistenniemen vielä avointa pohjoista niittyalaa on supistettu uuden asuinalueen vuoksi ikävästi. Alue 
palvelisi kaupungin kehittämistä ja kaikkia asukkaita paremmin esim. avoimena maisemapeltona kuin ra-
kennusmaana, jota kaupungissa on tarjolla runsaasti muutenkin brownfield-alueilla. Aurajoen yläjuoksun 
ympäristösuunnitelmassa (Eeva Kaisa Berry) aluetta kehitetään historiaan pohjautuvan tarkastelun kautta. 
Alue on valtakunnallisessa arvioinnissa todettu erittäin merkittäväksi maisema-alueeksi. Uuden suunnitel-
lun tieväylän eteläpuolelle yleiskaavassa esitetty uusi asuinalue tulisikin poistaa. 
 
Meidän Turku – Vårt Åbo ry ja yksityishenkilö H: 
Kaupunkirakennekartassa on tungettu arvokkaaseen Aurajoen yläjuoksuun palvelurakentamista ja  

siirtolapuutarha. Ainakin kartoissa annetaan ymmärtää, että Aurajoen yläjuoksu Halinen – Koroinen – Yo-

kylä – Ravattula on rauhoittumisen ja luonnon virkistysaluetta, sinne ei pidä lisätä minkäänlaista ylimää-
räistä liikennettä aiheuttavia rakenteita. 
 
Hamaron pientalot ry: 
Koroisten suunniteltu kerrostaloalue tulee toteuttaa korkealaatuisina matalina terassialoina. Talojen pihat 
tulee rakentaa viihtyisiksi ja puistomaisiksi. Halisten virhettä ei saa toistaa. Halisissa toteutettiin raskaalla 
kaavalla huonolaatuisia, korkeita, rumia taloja, jotka ovat omiaan synnyttämään epäviihtyvyyttä ja ongel-
mia. Kaikessa kaavoituksessa ja rakentamisessa pitää tavoitella kaunista ja tasapainoista ympäristöönsä 
sopivaa asutusta. 
 
Vastine: 
Koroistenniemen alueelle suunniteltu asuinrakentaminen noudattaa nyt voimassa olevaa Yleiskaava 2020 
PK-aluerajausta. Voimassa oleva yleiskaavan PK-aluevarausmerkintä mahdollistaa palvelujen, hallinnon 
ja asumisen sijoittumisen alueelle. Vireillä olevalla yleiskaavalla alueen kaavamääräystä täsmennetään 
pääosin asuintarkoituksiin varattavaksi alueeksi, nykysuunnitelmien mukaisesti. Alueen käyttöönotto nou-
dattaa siis jo voimassa olevan yleiskaavan ajatuksia alueen ottamisesta osaksi rakennettua ympäristöä. 
 
Koroisten alueella on vireillä asemakaava (kaavatunnus 8/2012). Kaava on tällä hetkellä luonnosvai-
heessa. Rakentamista ei ole tarkoitus ulottaa Koroistenniemen tai jokinotkojen läheisyyteen. Uudisraken-
tamista on suunniteltu sijoitettavaksi Koroisten peltoaukeaa halkovan, luode-kaakko-suuntaisen sähkölin-
jan koillispuolelle, ts. mahdollisimman kauas Koroistenniemestä. Halistenväylän rakentaminen muuttaa 
väistämättä Vähäjoen varren ympäristöä. Tien linjausta tutkitaan asemakaavatyössä myös luonto- ja mai-
semanäkökulmasta. Aurajoen ja Vähäjoen varsille jätetään kaavassa virkistyskäyttöön osoitettu vyöhyke, 
ja myös osa Koroisten pelloista säilyy. Asemakaava mahdollistaa myös ulkoilureitistön kehittämisen. 
 
Yleiskaavassa osoitetaan alueen käyttötarkoitus. Alueen rakentamisen laatua, korkeutta ja piha-alueiden 
sijoittelua tarkastellaan yleiskaavaa tarkemmalla suunnittelutasolla. Alueella käynnissä olevan asemakaa-
valla pyritään vastaamaan näihin suunnittelukysymyksiin. 
 

Heikkilän A-varaus ja tiivistyvä kestävän kaupunkirakenteen vyöhyke -merkintä 
 
Ks. myös Viherympäristö ja maisema > Virkistysalueet > Pihlajaniemen (Heikkilän alueen) kaavamerkinnät 
ja -määräykset. 
 
Senaatti-kiinteistöt: 
Heikkilän alue on esitetty laajasti uudeksi tai olennaisesti muuttuvaksi asuinalueeksi. Yleiskaavaluonnok-
sessa on esitetty myös ohjeellinen kehittämisperiaatemerkintä tiivistyvän kestävän kaupunkirakenteen 
vyöhykkeestä. Kehittämisperiaatemerkintä ulottuu valtaosalle Heikkilän aluetta. Asemakaavatasoisen 
Heikkilän alueen maankäytön suunnittelun sekä yleiskaavan tavoitteiden saavuttamisen kannalta on tär-
keää, että tiivistyvän kaupungin kehittämisperiaatemerkintää sekä uuden tai olennaisesti muuttuvan asuin-
alueen kaavamerkintää (A) laajennetaan kaakkoon ja etelään päin tukeutuen Puolustusvoimien hallin-
noiman alueen ulkoreunalle sekä lähemmäksi ranta-aluetta. 
 
Vastine: 
Yleiskaavan kehittämisperiaatemerkintä tiivistyvän ja kestävän kaupunkirakenteen vyöhykkeestä on ni-
mensä mukaisesti periaatemerkintä, jolla osoitetaan kaupungin alueet, joilla kestävän kehityksen mukaiset 
tavoitteet on mahdollista toteuttaa. Vyöhykkeen rajaus perustuu 250*250 ruutuaineistoon, jossa on otettu 
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huomioon nykyiset ja tulevat asuintiivistymät, palveluiden sijoittuminen sekä mahdollisuudet monipuoli-
seen liikkumiseen. Rajaus on tehty yleiskaavan mittakaava huomioon ottaen. 
 
Pihlajaniemestä on tehty maankäytön yleissuunnitelma, johon vireillä oleva asemakaava perustuu. 
 
Toimenpiteet 

• Uusi tai olennaisesti muuttuva asuinalue -aluerajaus on tarkistettu vastaamaan Pihlajaniemen 
maankäytön yleissuunnitelmaa. 

 

AM-alueet 
 
Ks. Palvelut ja elinkeinot > Maatalous. 
 

Täydennysrakentaminen 

 
Täydennysrakentaminen yleensä 
Länsi-Turun asukasyhdistys ry 
Turkuseura – Åbosamfundet ry 
 
Länsi-Turun asukasyhdistys ry: 
Täydennysrakentaminen ei saa johtaa viihtyvyyden ja vetovoimaisuuden heikentämiseen (pihat ja piha-
puut, turvallisuus, valoisuus, arkkitehtoninen taso, naapureiden asuinympäristö, parkkipaikat). Täydennys-
rakentamisen päätavoite tulee olla vetovoimaisuuden parantaminen. Ei ole perusteltua, että taloyhtiön re-
montit rahoitetaan asuinympäristön viihtyvyyden kustannuksella. Taloyhtiöiden tulee varautua kunnossa-
pitohankkeisiin yhtiö- ja rahoitusvastikkein. Täydennysrakentamisessa tulee kiinnittää erityistä huomiota 
arkkitehtoniseen tasoon ja sopivuuteen.  
 
Turkuseura – Åbosamfundet ry: 
Täydennysrakentaminen ei saa johtaa viihtyvyyden ja vetovoimaisuuden heikentämiseen (pihat ja piha-
puut, turvallisuus, valoisuus, arkkitehtoninen taso, kaupunkikuva, naapureiden asuinympäristö, parkkipai-
kat). 
 
Vastine: 
Vastineet on annettu kohdissa Täydennysrakentaminen > Keskustan täydennysrakentaminen ja Lähiöiden 
täydennysrakentaminen. 
 

Keskustan täydennysrakentaminen 
ELY-keskus 
Nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntalautakunnat 
Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi 
Länsi-Turun asukasyhdistys ry 
Turkuseura – Åbosamfundet ry 
Turun Ydinkeskustayhdistys ry 
 
Ks. myös Täydennysrakentaminen > Täydennysrakentaminen yleensä, Lähiöiden täydennysrakentami-
nen ja Palvelut ja elinkeinot > Keskustatoimintojen alueet > C- ja Cy-alueita koskevat määräykset. 
 
ELY-keskus: 
Keskustatoimintojen alueille on annettu yleismääräys täydennysrakentamisen ohjaamisesta ensisijaisesti 
korttelialueille, jotka on osoitettu erillisessä selvityksessä. Selvityksessä on käsitelty monipuolisesti lähtö-
kohtia lisärakentamiseen. ELY-keskus pitää selvitysluonnosta hyvänä pohjana yhdyskuntarakenteen tii-
vistämiselle ja täydennysrakentamisen edistämiselle. Selvitystyö on tarpeellinen, koska kaikki alueet eivät 
mahdollista merkittävää lisärakentamista. Potentiaalisia paikkoja/kortteleita täydennysrakentamiseen on 
selvityksen kartalla esitetty melko paljon. Koko korttelin ottaminen suunnittelualueeksi on hyvä periaate. 
 
Nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntalautakunnat: 
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Tiivistyvän kestävän kaupunkirakenteen vahvistaminen, toimintojen sekoittaminen ja kestävät liikkumisen 
muodot ovat vapaa-aikatoimialan palvelujen saavutettavuuden kannalta erittäin myönteisiä tavoitteita. Toi-
saalta voidakseen hyvin ihmiset kaipaavat lähivihreyttä ja puhdasta ilmaa, jota vanhat kaupunkipuut tuot-
tavat tehokkaasti. Ydinkaupungin 1960-luvulla rakennettujen miljöiden viihtyisyys on sidoksissa väljään 
kaupunkirakenteeseen, jossa on tilaa palokujannepuille ja rakentamattomalle pihamaalle. Tiivistyvä kau-
punkirakenne ei saa olla ristiriidassa suojelutavoitteiden kanssa. Kaikki alueet, kuten Martinmäen 1950-
luvun kerrostaloalueet, eivät kestä lisärakentamista. 
 
Länsi-Turun asukasyhdistys ry: 
Turun keskustan alueet ovat arvokkaita arkkitehtonisia kokonaisuuksia ja kansallismaisemaa. Turun kes-
kusta on toteutettu pääsääntöisesti korkeatasoisella arkkitehtuurilla. Tätä perinnettä pitää jatkaa, mikä var-
mistaa Turun vetovoiman säilymistä ja paranemista. 
 
Turkuseura – Åbosamfundet ry: 
Täydennysrakentamisen mitoitus keskustassa on pidettävä hallittuna, hyvin ohjattuna ja riittävän pienenä, 
ja tämä on varmistettava yleiskaavassa. Ansiokkaasti laadittu yleiskaavan taustaselvitys antaa positiivisen 
kuvan mahdollisuuksista luoda Turun keskustasta hyvää kaupunkiympäristöä kaikille keskustan käyttäjä-
ryhmille. Selvitys tuleekin hyväksyä yleiskaavan yhteydessä tahtotilaksi ja lähtökohdiksi keskustan täy-
dennysrakentamista suunniteltaessa. Raportin liitekartalla esitetyt ”potentiaaliset paikat täydennysraken-
tamiselle” tulisi merkitä esim.: ”potentiaalinen kortteli, josta voi löytyä tilaa täydennysrakentamiselle tar-
kemman kokonaissuunnittelun avulla.” Näin ei synny käsitystä, että koko kortteli täytetään uudisrakennuk-
silla. 

 
Turun Ydinkeskustayhdistys ry: 
Kaavoituspäätösten tulee tukea keskustan alueen vahvaa täydennysrakentamista lähivuosina. Tämä osal-
taan auttaa asukastavoitteiden saavuttamisessa. 
 
Vastine: 
Keskustan arkkitehtonisia arvoja on tarkasteltu kaavoituksessa useissa selvityksissä (mm. Turun keskus-
tan kaupunkikuva -selvitys, Turun korkean rakentamisen selvitys, Täydennysrakentamisen mahdollisuu-
det Turun keskusta-alueella, rakennusinventoinnit ja rakennushistoriaselvitykset). Niiden tuloksia hyödyn-
netään laajasti maankäytön suunnittelussa. Yleiskaavassa selvitykset näkyvät erityisesti rakennussuoje-
lua ja maisemaa koskevissa merkinnöissä sekä keskusta-alueen yleismääräyksissä. 
 
Toimenpiteet 

• Yleiskaavan selostukseen on lisätty keskustan osa-alueiden kuvaukset, joissa kerrotaan kunkin 

alueen ominaispiirteistä ja arvoista sekä täydennysrakentamisen mahdollisuuksista. 

• Täydennysrakentamisen mahdollisuudet Turun keskusta-alueella -selvityksestä on poistettu siinä 

ollut liitekartta, jotta kartta ei antaisi virheellistä käsitystä täydennysrakentamismahdollisuuksista. 

Täydennysrakentamisen mahdollisuudet selvitetään jokaisen hankkeen yhteydessä täydennysra-

kentamisselvityksen periaatteisiin nojaten. 

 
Lähiöiden täydennysrakentaminen 
Länsi-Turun asukasyhdistys ry 

Turkuseura – Åbosamfundet ry 

 

Länsi-Turun asukasyhdistys 

Useat Turun esim. -70 ja -80 luvuilla rakennetut lähiöt ovat hyvin suunniteltuja ja viihtyisiä kokonaisuuksia. 
Luonnonläheisyys ja vehreys ja hyvä arkkitehtoninen kokonaisvaltainen suunnittelu ovat niille tyypillisiä. 
Lähiöt on toteutettu pääsääntöisesti korkeatasoisella arkkitehtuurilla. Tätä perinnettä pitää mielestämme 
jatkaa, mikä varmistaa Turun vetovoiman säilymistä ja paranemista. Tähän kuuluu alueiden suunnittelu 
kokonaisuuksina hyödyntäen mm, arkkitehtikilpailuja. Yksi tällainen alue voisi olla Länsikeskuksen suun-
nittelu arkkitehtikilpailuna yhdessä asukkaiden kanssa. 
 

Turkuseura – Åbosamfundet ry: 

Useat Turun esim. -70- ja -80-luvuilla rakennetut lähiöt ovat hyvin suunniteltuja ja viihtyisiä kokonaisuuksia. 
Luonnonläheisyys ja vehreys ovat tärkeä piirre, johon suunnittelu perustuu. Täydennysrakentamisen mi-
toitus lähiöissä on pidettävä hallittuna, hyvin ohjattuna ja riittävän pienenä, ja tämä on varmistettava yleis-
kaavassa. 
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Vastine: 
Lähiöiden suunnittelussa keskityttiin sarjatuotantoon soveltuviin ratkaisuihin, joissa tehokas tuotantotapa 
yhdistyi tarkoituksenmukaisuuteen ja viihtyisyyteen. Lähiöiden asemakaavaratkaisut olivat varsinkin suu-
rimpien lähiöiden kohdalla huolella mietittyjä, ja alueet erotettiin toisistaan laajoin virkistysaluein. Lähiöt 
tarjosivat kaikille soveltuvia asuntoja luonnonläheisillä ja väljillä asuinalueilla kohtuuhintaan. Tämä on lä-
hiöiden keskeisin arvo edelleenkin.  
 
Kohtuuhintaisuuden kääntöpuolena on pienehkö kysyntä täydennysrakentamiselle. Yleiskaavan aikaikku-
nassa lähiöihin ei kohdistu sellaista muutospainetta, mikä edellyttäisi yleiskaavatasoista täydennysraken-
tamisen ohjaamista. Lähiöiden täydentäminen on tarkoituksenmukaista toteuttaa yksityiskohtaisemmalla 
suunnittelulla, jolloin voidaan reagoida nopeammin ja vastata kunkin alueen ajankohtaisimpiin suunnitte-
lutarpeisiin. Yleiskaavassa on osoitettu lähiöiden erityiset ympäristöarvot säilytettäviksi. Yleiskaavarat-
kaisu painottaa joukkoliikennereittien maankäytön tehostamista, mikä tukee lähiöiden ja palvelujen saa-
vutettavuutta. 
 
Osallisuuden merkitys on kasvanut huomattavasti 2000-luvun aikana, ja asukkaiden mukanaolo suunnit-
telussa on nykyisin lähtökohtana kaikessa toiminnassa. Voimakasta muutosta tarvitsevilla alueilla voidaan 
käyttää arkkitehtikilpailuja parhaiden kehitysideoiden löytämiseksi. 
 

Korkea rakentaminen 
ELY-keskus 
Turkuseura – Åbosamfundet ry 
Turun kaupungin vanhusneuvosto 
Yksityishenkilö I 
 
ELY-keskus: 
Luonnoksessa on esitetty korkealle rakentamiselle ensisijaisesti soveltuvia alueita sekä keskeisiä näke-
mäsuuntia, jotka on rakentamisen sijoittamisessa huomioitava. ELY-keskus pitää käsittelyä hyvänä. ELY-
keskus katsoo, että selvitystä Linnakaupungin pohjoisemman osan soveltuvuudesta korkeampaan raken-
tamiseen on hyvä tarkentaa. ELY-keskuksen käsityksen mukaan alueen käytölle korkeaan rakentamiseen 
ei ole maisemallista tai kaupunkikuvallista estettä. 
 
Turkuseura – Åbosamfundet ry: 
Turun korkean rakentamisen selvitys tulee hyväksyä osaksi yleiskaavaa. 

 
Turun kaupungin vanhusneuvosto: 
Vanhusten huonontuneen liikkumiskyvyn takia keskustan rakennuskannan tiivistämistä on syytä jatkaa 
välimatkojen lyhentämisen takia. Vanhusneuvoston mielestä edellisen johdosta tulee kaavamerkinnöillä 
mahdollistaa korkeiden asuinrakennusten rakentaminen myös keskusta-alueelle. 

 
Yksityishenkilö I: 
Turussa voisi korkean rakennuksen paikaksi sopia joko Kupittaan CM:n takana oleva kallioinen metsä tai 
Ruissalon Saaronniemessä lahoamispisteessä olevan huvilan paikka. Molemmissa on vankka kalliopohja. 
Maisema olisi mahtava. Kupittaalla yli kaupungin ja Ruissalossa myös merelle. Korkeassa tornitalossa 
voisi olla opiskelija-asuntoja, asuntoja eri-ikäisille ja matkailijoille ja yhteisiä oleskelutiloja? Pilvenpiirtäjään 
voisi suunnitella leikkitilat, kirjaston ja pesulan yms. Ammattikorkeakoulu olisi vain pienen kävelymatkan 
päässä. 

 
Vastine: 
Turun korkean rakentamisen selvitystä valmisteltaessa eri alueiden soveltuvuutta korkeaan rakentami-
seen tutkittiin monelta eri kannalta. Kaupunkirakenteellisesti ja kaupunkikuvallisesti parhaiten korkeaan 
rakentamiseen soveltuvat alueet esitettiin yleiskaavaluonnoksessa ja ne sisältyvät myös yleiskaavaehdo-
tukseen. Näihin kuuluu mm. Kupittaan – Itäharjun alue. Turun korkean rakentamisen selvitys sisältää kor-
kean rakentamisen tarkistuslistan ja arviointikehikon, joiden avulla muidenkin paikkojen soveltuvuutta kor-
kean rakentamisen hankkeisiin pystytään arvioimaan. 
 
Linnakaupunkiin sijoittuva korkea rakentaminen saattaa vaikuttaa tärkeisiin näkymiin, kuten Turun sisään-
tulonäkymään mereltä, ja historiallisten maamerkkien asemaan maisemassa. Ruutukaava-alue ja 
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Ruissalo eivät sovellu korkeaan rakentamiseen suurten kulttuurihistoriallisten ja maisemallisten arvojensa 
vuoksi. 
 
Tutkimusten mukaan korkeat rakennukset vaikuttavat lisäävän sosiaalista eristäytymistä ja vähentävän 
auttamishalukkuutta, joten korkea rakentaminen ei sovellu ihmisille, joilla on liikkumisrajoituksia tai muusta 
syystä muita suurempi eristäytymisen riski. 
 

Eri ikäryhmien tarpeet 
 

Lasten tarpeet 
 
Yksityishenkilö I: 
Asuintalojen yhteyteen tarvitaan turvallisia pihoja. Päiväkoti-ikäiset lapset ja koululaisetkin tarvitsevat seu-
raa, mutta monilla alueilla leikkikavereita ei löydy. Vanhoissa kerrostaloissa ovat enemmistönä vanhukset 
ja leikkipaikat on purettu EU-sääntöihin vedoten. Pilvenpiirtäjään voisi suunnitella leikkitilat, kirjaston, pe-
sulan, pyykinkuivaushuoneen yms. 
 
Vastine: 
Turvallisten piha-alueiden sijoittuminen suhteessa rakentamiseen tulee huomioiduksi yleiskaavaa tarkem-
malla suunnittelutasolla. 
 

Nuorten ja opiskelijoiden asuminen 
Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO: 
Yksityishenkilö I: 
 
Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO: 
Turun ammattikorkeakoulun uuden kampuksen läheisyyteen tehty kaavoitus pitää tehdä y-kaavoituksena, 
jolloin se mahdollistaa opiskelija-asuntorakentamisen alueelle. Tällöin saamme alueelle varmasti raken-
nettua halvempaa asumista opiskelijoille pidemmälläkin aikavälillä.  Opiskelijoiden halvemman asumisen 
turvaaminen lähellä kampusta tukee Turun ammattikorkeakoulun ja kaupungin vetovoimaisuutta opiskeli-
jakaupunkina. Uudessa kaavassa tulee huomioida se, että opiskelijat ovat osa koko kaupunkia eivät vain 
oma pieni kuppikuntansa. Rakentaminen tulee tehdä niin, että opiskelija-asunnot ovat osa uuden kaava-
alueen rakentamista yhdessä muun rakentamisen kanssa. 
 
Yksityishenkilö I: 
Korkeassa tornitalossa voisi olla opiskelija-asuntoja, asuntoja eri-ikäisille ja matkailijoille ja yhteisiä oles-
kelutiloja. Upsalassa perheasuntoja on suunniteltu niin, että kun lapset kasvavat, asunnon yhteydessä on 
yksiö omalla sisäänkäynnillä. Kun nuori lentää pesästä, perheet vuokraavat tällaisen yksiön opiskelijoille. 
Ehkä niin nuorten kuin vanhustenkin masennustilat vähenisivät, kun heitä ei eristettäisi omiin poteroihinsa. 
Asuntopolitiikka voisi olla myös terveyttä edistävää yhteisöllisyyttä. 
 
Vastine: 
Yleiskaavassa on luovuttu yksinomaan julkiselle rakentamiselle tarkoitetuista aluevarauksista. Asuminen 
ohjataan A-alueille, joille on mahdollista toteuttaa erilaisia talotyyppejä eri asukasryhmille. Asumista voi-
daan toteuttaa monimuotoisesti lisäksi C- ja PA-alueille. Näin annetaan parhaat mahdollisuudet niin talo-
tyyppien kuin asukasryhmienkin sekoittumiselle. 
 
Yleiskaavaa tarkemmassa asemakaavassa voidaan osoittaa tarvittaessa näille alueille tietyntyyppiselle 
rakentamiselle varattavia korttelialueita. Tästä esimerkkinä voinee pitää mm. uuden kampuksen läheisyy-
teen muodostuvia asuinkortteleita, jotka voidaan varata opiskelija-asuntotuotannon tarpeisiin.  
 

Senioriasuminen 
Länsi-Turun asukasyhdistys ry 
Turun kaupungin vanhusneuvosto 
Yksityishenkilö I 
 
Länsi-Turun asukasyhdistys ry: 
Liinahaankadun puoli, jossa on vanhainkoti ja Niittykodin rakennukset, on kehitettävä senioriasuinalueena 
sekä säästettävä puistoympäristö ja Kovasojan ympäristö lähivirkistysalueena.  
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Turun kaupungin vanhusneuvosto: 
Turun jatkosuunnittelussa on ikääntyvän turkulaisväestön kannalta välttämätöntä ottaa kaavamerkin-
nöissä huomioon asuinrakentamisen monimuotoisuus siten, että esteettömyys varmistetaan kaikissa 
asuntotyypeissä. Vanhusneuvoston mielestä suuret vanhuspalveluyksikkökoot ja niiden keskittymät eivät 
ole perusteltuja. 
 
Yksityishenkilö I: 
Kupittaalle suunnitellaan asuntoja kahteen kerrostaloon Kaskenkadun varteen. Jos kerrostaloille voisi tar-
jota tonttia muualta, ei vähiä puita vanhainkodin ikkunan alta tarvitsisi kaataa. 
 
Vastine: 
Kovasojan lähiympäristö on osoitettu enimmäkseen virkistysalueeksi, ja se tulee säilymään luonnonmu-
kaisena hulevesien hallintaan liittyvien tarpeiden sekä maisemallisten arvojensa vuoksi. Myös alueen läpi 
kulkeva sähkölinja varoetäisyyksineen rajoittaa alueen käyttämistä muihin käyttötarkoituksiin. Rakentami-
seen on osoitettu rakentumaton kortteli Liinahaankadun ja Taalinpellonkadun kulmassa.  
Korttelialueen nykyinen asemakaava on vanhentunut, joten täydentäminen vaatii asemakaavanmuutok-
sen. Asemakaavanmuutoksen yhteydessä korttelialuetta voidaan mahdollisesti laajentaa Niittykodin kort-
telialueen sekä Taalinpellonkadun rakentumattoman korttelin väliselle alueelle. Uutta asuinrakentamista 
on osoitettu myös vinttikoiraradan itäpuolelle osittain Tammispaltanpuistoon ja osittain nykyiselle työ-
paikka-alueelle. 
 
Yleiskaavassa ei ole erikseen osoitettu paikkoja yleisille rakennuksille kuten palvelutaloille. Sellaiset on 
mahdollista toteuttaa asumiseen, palveluille ja keskustatoiminnoille osoitetuille alueille. Yleiskaavalla ei 
ohjata asumispalvelujen järjestämistä eikä esteettömyyden toteuttamista. 
 
Kaskenkadun osalta kannanotto ei koske yleiskaavaa. Rakenteilla olevat kerrostalot noudattavat 2018 
voimaan tullutta asemakaavaa. Naapurit eivät ole huomauttaneet rakennusluvasta. 
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PALVELUT JA ELINKEINOT 

Palvelujen ja työpaikkojen sijoittuminen 
Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 
Länsi-Turun asukasyhdistys ry 
Turku Science Park Oy 
Vanhusneuvosto 
 
Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta:  
Tiivistyvän kaupunkirakenteen vyöhykkeellä sijaitsevat palvelu- ja elinkeinoalueet on sijoitettu tavoitteiden 
mukaisille paikoille niin, että ne voivat tukeutua joukkoliikenteeseen.  
 
Länsi-Turun asukasyhdistys ry:  
Palvelujen riittävä hajauttaminen on tarpeen eli palvelut sinne, missä ihmiset asuvat ja liikkuvat. Samoin 
jatkossa tulee päiväkodit ja koulut pitää paikallisina, koska ne ovat alueen toiminnan kulttuurikeskuksia, 
joissa toimivat ja harrastavat lasten lisäksi vanhemmat ja isovanhemmat. Esimerkkinä on Kähärin koulu, 
joka on hieno toimintaympäristö asukkaille ja lähikoulu, jonne ei tarvitse kuljettaa lapsia autoilla.  
 
Turku Science Park Oy: 
Yleisenä suuntauksena asumisen, elinkeinojen ja palvelujen sekoittumista samoille alueille pidetään hy-
vänä alueiden ympärivuorokautisen toiminnan kannalta. 
 
Vanhusneuvosto: 
Sosiaali- ja terveyspalvelut. Vanhusneuvoston mielestä vanhusten palvelujen saatavuuden kannalta on 
kaavamerkinnöin turvattava sote-palveluyksiköiden sijoittuminen eri puolille kaupunkia, mahdollisimman 
lähelle käyttäjiä. Tyksin alueen laajenemistarve on turvattava niin radan päälle kuin Itäharjun suuntaan. 
  
Vastine: 
Tällä hetkellä sote-maakuntauudistus on vielä valmistelussa. Tavoiteaikatauluna on vuosi 2023. Uudistus 
tulee eittämättä vaikuttamaan järjestettäviin ja tarjottaviin sotepalveluihin.  
Mikäli soteuudistusta viedään edellisen valmistelussa olleiden tavoitteiden mukaisena, tulee se johtamaan 
tulevaisuudessa palveluiden sijoittumiseen mahdollisimman hyvin ja monipuolisesti saavutettaviin sijain-
teihin. Pienien paikallisten yksiköiden sijaan kehitys on johtamassa kohti suurempaa yksikkökokoa näiden 
yksiköiden palvellessa suurempaa väestöpohjaa. 
Yleiskaavan painopisteiden ja väestöennusteiden valossa nämä mahdolliset uudet palvelut tulevat sijoit-
tumaan lähelle olemassa olevaa rakennetta keskustan läheisyyteen kasvaville ja kehittyville aluekokonai-
suuksille. Eritoten sotepalveluille ei yleiskaavassa ole varattu tilaa, mutta näillä suurimman väestönkasvun 
alueilla yleiskaavan aluevaraukset mahdollistavat monipuolisesti mahdollisten uusien yksiköiden sijoittu-
misen. Tyksin aluetta ei ole tarve laajentaa nykyisestään. Nykyisen tontin uudelleenjärjestelyt turvaavat 
mahdollisesti tulevaisuudessa tarvittavan laajennuksen toteuttamisen. 
 

Keskustan vetovoimaisuus 
Varsinais-Suomen liitto 
Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi 
 
Varsinais-Suomen liitto: 
Turun kaupungin päättäjiltä vaaditaan nyt rohkeutta ja uskoa siihen, että Turun keskustasta voidaan luoda 
maakunnan vetovoimaisin palvelukeskittymä, jossa historialliset miljööt, kävelykatualueet, erikoisliikkeet, 
ravintolat ja hyvinvointipalvelut kohtaavat ihmisen. Rohkeus kehittää keskustaa painottaen vahvasti jouk-
koliikenteen sujuvuutta, laajoja kävelykatualueita ja nopeita pyöräilyn laatuväyliä lisää merkittävästi myös 
keskustan vetovoimaa asuinalueena sekä matkailukohteena. Vastaavia kohteita löytyy Euroopasta monia, 
joten kehitys on täysin mahdollinen. 
 
Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi: 
Kaupungin keskustaa tulee kehittää sekä kaupankäynnin että erilaisten kohtaamisten keskuksena. Kes-
kustan vetovoimaisuuteen asuinalueena tulee tiivistyksen yhteydessä kiinnittää erityistä huomiota. Tähän 
vaikuttavat keskeisesti alueen saavutettavuus eri muodoin, asukaspysäköinti, toimivat kevyen liikenteen 
ratkaisut sekä riittävät viheralueet. 
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Vastine: 
Keskusta-aluetta on käsitelty yleiskaavaluonnoksessa monipuolisesti pyrkien turvaamaan sen tuleva ke-

hitys niin kaupan, kulttuurin kuin asumisen viihtyisänä ja elinvoimaisena keskuksena. Asumisen sijoittu-

mista, rakennusten korkeutta, näkymäsuuntia, alueiden erityispiirteitä on tutkittu miljöötyypitysten ja alue-

kuvailujen avulla. Keskustan saavutettavuutta ja liikkumisen eri muotoja on tarkasteltu yleiskaavaluonnok-

sessa keskustan liikenteen eri skenaarioin. Tätä työtä on jatkettu myös yleiskaavaehdotuksessa, jossa 

kolmen liikenneskenaarion avulla on tutkittu liikenneverkolle tehtävien muutosten vaikutuksia alueen eri 

toimintoihin. Tämän lisäksi on tehty erillisenä selvityksenä elinkeinovaikutusten arviointia keskustan osalta.  

Pysäköinnin osalta käynnissä on kartoitus mahdollisten kallioalueiden hyötykäytöstä paikoitukseen. Työ 

valmistuu syksyn aikana ja yleiskaavan materiaaleja täydennetään siltä osin. Yleiskaavaehdotukseen on 

valittu ripeän muutoksen skenaario, jossa kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen kehittäminen on avain 

asemassa. 

 

Keskustatoimintojen alueet 
 

C-alueiden laajuus 
 
Meidän Turku – Vårt Åbo ry: 
Liki koko keskustan suuralue 1 on maalattu punaiseksi C-alueeksi, jonne voi kaavoittaa mitä tahansa ja 
joka on perustaltaan kaupallinen keskusta kerrostaloinen ja liiketiloineen. Siihen on lisätty myös lukuisia 
pientaloalueita, kuten Vatselankadun ja Piispankadun alueet, Portsa sekä esimerkiksi Kupittaan ryhmä-
puutarha. Missä on yleiskaavaselostus, josta voisi kenties selvitä, mitä on ajateltu? C-merkintä on sijoitettu 
myös keskelle Ratapihankadun osayleiskaavaa. Joko Ratapiha-alue otetaan mukaan kokonaisuudessa 
yleiskaavaan tai sitten Ratapihan osayleiskaava päivitetään. 
 
Vastine: 
Keskustatoimintojen alue on laaja. Merkinnällä on havainnollistettu sekoittuneen kaupunkirakenteen alu-
etta, joka sisältää niin asumista, palveluja kuin liiketilaakin. Keskustatoimintojen aluerajaus myötäilee vai-
hemaakuntakaavassa määriteltyä keskustatoimintojen aluerajausta. Alue sisältää myös pienipiirteisiä, 
asumispainotteisia osa-alueita, joilla ei ole juurikaan täydennysrakentamismahdollisuuksia. Tällaisia ovat 
esimerkiksi Portsa ja Lonttinen. Piispankadun ympäristö on osa vanhaa historiallista kaupunkia, jonka ym-
päristö on pääosin suojeltu ja jonne ei ole esitetty täydentävää rakentamista. Alue kuuluu oleellisena osana 
kaupunkikeskustaan. Vatselankadun alueella ei ole tiedossa alueen luonnetta muuttavia hankkeita.  
 
Keskustan erilaisia miljöitä sekä niiden arvoja ja kehittämistavoitteita on kuvattu Turun keskustan kaupun-
kikuva -selvityksessä. Täydennysrakentamisen edellytyksiä ja reunaehtoja on tarkasteltu Täydennysra-
kentamisen mahdollisuudet Turun keskusta-alueella -selvityksessä. Yleiskaavassa selvitykset näkyvät eri-
tyisesti maisemaa koskevissa merkinnöissä ja keskusta-alueen yleismääräyksissä. 
 
Yleiskaava 2029:ssa osoitetaan vain joitain muutoksia Ratapihan osayleiskaavan alueelle. Muutos koh-
distuu ratapiha-alueen vanhentuneisiin toimintoihin, joita ollaan uudistamassa. Ratapihan osayleiskaava 
toteutuu muutosalueen ulkopuolisilta osiltaan osayleiskaavan mukaisena, joten koko osayleiskaavaa ei 
ole tarkoituksenmukaista uudistaa.  Alue on osoitettu myös kaupunkiseudun vaihemaakuntakaavassa kes-
kustatoimintojen alueena. Ratapiha-alueelle ideoitu elämyskeskus on osa Turun keskustan uudistamis-
työtä, jolla mahdollistetaan uusien palvelujen sijoittuminen keskustaan vahvistamaan ydinkeskustan elin-
voimaa. Ratapihan uudistaminen toteutetaan erillishankkeena, jonka yhteydessä toteutetaan MRL:n mu-
kaiset tarpeelliset selvitykset sekä vaikutusten arvioinnit. 
 
Kupittaan siirtolapuutarhan osalta ks. Viherympäristö ja maisema > Siirtolapuutarha-alueet > Kupittaan 
siirtolapuutarhan kaavamerkintä. 
 
Toimenpiteet 

• Yleiskaavan selostukseen on lisätty keskustan osa-alueiden kuvaukset, joissa kerrotaan kunkin 

alueen ominaispiirteistä ja arvoista sekä täydennysrakentamisen mahdollisuuksista. 

 

C-alueen rajaus Itäharjulla 
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Turku Science Park Oy: 
Logomon ja rakentuvan Ratapihan alueen määrittely ydinkeskustaksi on elinkeinojen ja kaupungin veto-
voimaisuuden näkökulmasta hyvä asia. Itäharjulla keskustatoimintojen alue loppuu ennen suunniteltua Hel-

singinkadun liittymää. Alueen tulisi jatkua liittymälle saakka. 
 
Vastine: 
Itäharjun keskustatoimintojen alue kattaa Itäharjun kannen suunnittelualueen. Itäharjulle tehdyn vision mu-
kaan tämä aluekokonaisuus tulee olemaan Itäharjun tiivein ja kaupunkikeskustamaisin alueen osa. Kes-
kustatoimintojen aluetta ei ole näin ollen tarpeen alueella laajentaa.   
 

Ruotsalaistaloalueen kaavamerkintä 
 
Kupittaan omakotiyhdistys ry: 
C-merkintä on ruotsalaistaloalueelle sopimaton, ja se pitää muuttaa merkinnäksi A seuraavista syistä: 
l) Vaikka koko ruotsalaistaloalue on suojelluksi merkitty yhtenäinen alue kartassa 8 ja tämä kartta on suo-
jelun osalta ohjaavassa roolissa, se ei ole peruste esittää ruotsalaistaloaluetta kahdella alueen pilkkovalla 
kaavamerkinnällä. 2) Uudenmaantien ja Kaskenkadun välissä sijaitseva osa ruotsalaistaloalueesta muo-
dostaa yhtenäisen kokonaisuuden Kaskenkadun ja Sepänkadun välissä sijaitsevan ruotsalaistaloalueen 
kanssa, ei niiden C-merkinnällä varustettujen korttelien kanssa, joissa sijaitsee Kupittaan Citymarket tai 
Itäisen Pitkänkadun ja Hämeenkadun rajaama keskusta-alue. 
 
(Kannanoton jättäjä lähetti myöhemmin 2.6. päivätyn kannanoton kaavaesityksestä.) 
 
Vastine: 
Toimenpiteet 

• Koko ruotsalaistaloalue on osoitettu yleiskaavaehdotuksessa A-merkinnällä. 
 

C- ja Cy-alueita koskevat määräykset 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
Kansallis-yhtiöt 
 
Ks. myös Asuminen > Täydennysrakentaminen > Keskustan täydennysrakentaminen. 
 
ELY-keskus: 
Yleiskaavaluonnoksessa keskustatoimintojen alueen laajennus on suunnilleen vastaava kuin maakunta-
kaavassa. Luonnoksen C- ja Cy-alueiden yleismääräykset ovat tarpeellisia ohjaamaan osaltaan alueiden 
tarkempaa suunnittelua. Keskustatoimintojen aluetta on tarkoitus osoittaa muutoksena Linnakaupungin 
osayleiskaavaan. Selostuksen mukaan merkintää tarkennetaan vielä yleiskaavaehdotukseen. On syytä 
varmistaa, että Linnakaupungin osayleiskaavan PAK-3- ja P-alueiden määräykset rakennusten korkeu-
desta ja Turun linnan kaupunkikuvallisesta asemasta säilytetään ja asia huomioidaan muutoksessa myös 
nykyisen kaavan LHA-alueella, jonka mahdollinen rakentaminen ei saa estää linnan näkymistä joelle. 
 
Kansallis-yhtiöt: 
”Tontteja kehitetään koko korttelia koskevien suunnitelmien avulla.” Vaatii tarkennusta. “Täydennysraken-
tamisen yhteydessä on lisättävä julkiseen oleskeluun soveltuvia tiloja ja paikkoja sekä kaupunkivihreää.” 
Vaatii tarkennusta. ”Täydennysrakentamisen lähtökohtana on periaate, että korttelien sisäosien korkeus 
ei ylitä kadunvarsirakennusten korkeutta.” Ei tue yleiskaavan tavoitteita. ”Maanvaraista pihaa tulee säilyt-
tää tonteilla, joilla sellaista vielä on. Vähintään 20 % näiden tonttien pinta-alasta tulee jättää rakentamat-
tomaksi piha-alueeksi.” On merkittävä rajoite ja tulee poistaa. 
 
Vastine: 
Toimenpiteet 

• Linnakaupungin osayleiskaavan PAK-3- ja P-alueiden määräys rakennusten korkeudesta ja Turun 

linnan kaupunkikuvallisesta asemasta on lisätty yleiskaavaehdotuksen ma-2-merkintään, joka kat-

taa määräyksen kannalta olennaiset alueet. Alue kattaa myös nykyisen kaavan LHA-alueen linnan 

ja joen välissä. 

• Täydennysrakentamisen mahdollisuudet Turun keskusta-alueella -selvitystä on tarkennettu Kan-
sallis-yhtiöiden esiin tuomien kohtien osalta.  

• C- ja Cy-alueiden kaavamääräyksiä on tarkennettu. 
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• Korttelien sisäosien korkeutta koskeva kaavamääräys on poistettu. 
 

Länsikeskuksen kehittäminen 
Länsi-Turun asukasyhdistys ry 
Yksityishenkilö D 
 
Länsi-Turun asukasyhdistys ry: 
Länsikeskuksessa, jossa on 20 000 asukasta eli Raision verran asukkaita, on liian vähän kaupungin pal-
veluja, esim. terveyskeskus ja nuorison toimintatilat puuttuvat ja kauppakeskusta ei ole kokonaisuutena 
kehitetty. Länsikeskuksen ostoskeskus tulisi modernisoida Skanssin kaltaiseksi kauppiastavarataloksi, 
jossa parkkitilat ovat maan alla. Kauppakeskukseen sopisi hyvin lisää arkkitehtonisesti korkeatasoisia 
asuinrakennuksia.  
 
Yksityishenkilö D: 
Turun tulee suunnitella ja modernisoida Länsikeskus esim. kauppiastavaratalon tyyppiseksi keskukseksi, 
jossa on parkkipaikat maan alla ja sisäyhteydet kaupoista toiseen. 
 
Vastine: 
Länsikeskuksen alueen kehittämisestä on tehty vision omainen tarkastelu raitiotien yleissuunnittelun yh-
teydessä. Sen ajatuksena on kehittää Länsikeskuksesta paikalliskeskusmainen ympäristö kävelyaluei-
neen ja palveluineen. Visio on esitelty alueen maanomistajille keskustelun käynnistämiseksi.  Alueen ase-
makaavoitus ajoittuu vuoden 2022 jälkeiseen aikaan. Joukkoliikenneratkaisulla nähdään olevan alueen 
uudistumista nopeuttava vaikutus. 
 

Palvelujen alueet 
 

PA, päiväkotirakentaminen, Kupittaa 
 
Yksityishenkilö I: 
Kupittaalla olisi erinomainen paikka kansainväliselle Montessori-päiväkodille. Niissä päiväunilla ei käydä. 
Nukutaan illalla, niin että vanhemmat saavat omaa yhteistä aikaa. 
  
Vastine: 
Yleiskaavalla ei ohjata palvelurakentamista esitetyllä tarkkuudella. 
 

Työpaikka-alueet 
 

TP-1-alueet / keskustahakuinen kauppa 
 
ELY-keskus: 
TP-1-alueiden määräykseen kirjattavassa mitoituksessa tulee huomioida, että maakuntakaavan mitoitus 
kattaa myös yleiskaavamääräyksessä mainitun keskustahakuisen kaupan. Tällä saattaa olla merkitystä 
ainakin Manhattanin alueella.  
  
Vastine: 
Toimenpiteet 

• TP-1-merkinnän määräykseen mitoitukseen on lisätty keskustahakuinen kauppa.   
  

TP-2-alue, Rieskalähteentie 68 ja 70 
  
Valio Oy ja Osuuskunta Länsi-Maito: 
Valion tontit osoitteissa Rieskalähteentie 68 ja 70 tulisi osoittaa työpaikkatoimintojen (TP-2) sijaan asun-
toalueeksi (A). Meijeritoiminta on loppunut alueella. Voimassa olevassa yleiskaavassa alue on osoitettu 
palveluiden ja hallinnon alueeksi (PK). Alue sijoittuu maakuntakaavassa kaupunkikehittämisen kohdealue-
käytävälle, rajautuu etelässä asuntoalueeseen ja lännessä merkittävään viheralueeseen ja sijaitsee rai-
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tiotien/superbussin vaikutusalueella. Alueen korkeatasoinen asuntorakentaminen tukisi konttorirakennuk-
sien tehostettua käyttöä. Tontin sijainti maisemallisesti arvokkaan asutuksen ja tärkeän viheralueen vie-
ressä asettaa rajoitteita tontin kehittämiselle työpaikka-alueena. 
 
(Kannanoton jättäjä lähetti myöhemmin tarkistetun mielipiteen alueanalyyseineen.) 
  
Vastine: 
Toimenpiteet 

• Valion alueen länsiosa on osoitettu osaksi uutta A-aluetta, joka ulottuu Tammispaltanpuistoon. Itä-
osa säilyy työpaikka-alueena.  

 

TP-alue, Riitasuonkatu 27 
 
Takakirveen Omakotiyhdistys ry: 
Takakirveen Omakotiyhdistys vastustaa muutosta, jossa Ruskonpuisto Riitasuonkadun ja Tampereentien 
välissä muutettaisiin merkinnälle TP. Jo nyt viereisellä kiinteistöllä oleva linja-autovarikko aiheuttaa koh-
tuutonta haittaa muulle liikenteelle ja vahinkoja lähitonteille. Varikko on suunniteltu -50-luvun tarpeisiin. 
Linja-autot peruuttavat suoraan jalkakäytävälle. Tämä aiheuttaa vaaratilanteita koululaisille ja muille jalan-
kulkijoille. Omakotiyhdistys esittää, että kyseinen tontti muutettaisiin korkeintaan kaksikerroksiseksi asuin-
rakennustontiksi. 
 
Vastine: 
Alue sijaitsee melualueella vilkasliikenteisen tien varressa, joten TP-varauksen muuttaminen A-va-
raukseksi ei ole perusteltua. Nykyisen varikkotoiminnan aiheuttamaa ongelmaa ei ratkaista yleiskaavalla. 
Asia on välitetty alueen asemakaavoituksesta vastaavalle.   
 

TP-alueet / puutarhatalous 
 
ELY-keskus: 
Maarian altaan läheisyyteen on sijoittunut valtakunnallisestikin merkittävä ja kehittyvä puutarhatalouden 
keskittymä kasvihuoneineen. Nykyiset tuotantoalueet on merkitty työpaikka-alueeksi (TP). Maisemallisesti 
arvokkaan peltoalueen (MA) raja on ulotettu kiinni nykyisiin tuotantoalueisiin. Tällaisesta nykytilaa kuvaa-
vasta merkinnästä saattaa muodostua este tuotantoyksiköiden kehittämiselle. Alueen kaavarajauksissa ja 
-määräyksissä on syytä varmistaa tuotantoalueiden tarpeelliset laajennusmahdollisuudet. 
 
Vastine: 
Toimenpiteet 

• Työpaikka-aluetta on laajennettu Paimassa Maarian altaan suuntaan sekä Niittykulmantien suun-
taan mahdollistamaan alueen puutarhatalouden keskittymän laajentuminen. Paimalan työpaikka-
alueet on osoitettu omalla merkinnällään TP-3, jonka selityksessä mainitaan puutarhatalous. 

• Puutarha-alan mahdollista kasvua ja tuotantoalueiden laajentamista edistetään myös lentoaseman 
ja sen ympäristön osayleiskaavassa. Kaavaluonnoksessa Vaistentien ympäristö on osoitettu mer-
kinnällä TPK, joka mahdollistaa puutarhatalouden ja siihen liittyvän mahdollisen myymälätoimin-
nan. 

 

Teollisuusalueet 
 

T/kem-merkintä, Pansio 
  
Yksityishenkilö A: 
Mainittu T/kem-merkintä telakka-alueen ja lämpökeskusalueen välissä tulee katkaista yhtenäisen viher-
käytävän säilyttämiseksi. Tälle alueelle ei tule myöskään mahdollistaa aiemmin yleiskaavaprosessin ulko-
puolella suunniteltua parakkikylää, johon Ankkurikylän kyläyhdistys puuttui.  
  
Vastine: 
Mahdolliselle parakkikylälle on olemassa kaksi vaihtoehtoista sijaintia. Yksi mahdollinen paikka on telakan 
hallinnoiman alueen sisäpuolella ja toinen kaupungilta vuokratulla alueella, joka osittain sijoittuu muistu-
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tuksessa mainitulle lämpökeskuksen ja telakan hallinnoiman alueen väliin jäävälle viherkaistaleelle. Pa-
rakkikylän ensisijaisena sijoittumisvaihtoehtona pidetään telakan sisäpuolista aluetta. Parakkikylän toteu-
tuessa telakan sisäpuolelle on yleiskaavassa syytä kumminkin varata muistutuksessa mainittu alue tela-
kan tukitoiminnoille. 
 

Maatalous 
 

AM-alueet / maatilojen talouskeskukset 
 
ELY-keskus: 
Maatalouden tuottaman avoimen maisematilan säilyminen perustuu osaltaan maatilojen taloudellisten toi-
mintaedellytysten säilymiseen. Kaavaluonnoksessa on maatilojen talouskeskusten rakennusalueita mer-
kitty MA-alueiden keskelle AM-merkinnällä nykyisten asuin- ja tuotantopihojen mukaisesti. Maatilakeskus-
ten alueet pitää siksi rajata riittävän laajoina. MA-merkinnän rakentamista koskevissa määräyksissä tulee 
huomioida maatilojen kehittäminen ja varmistaa määräysten toimivuus. 
 
Vastine: 
Toimenpiteet 

• AM-merkintä on poistettu ja merkinnällä osoitetut alueet on yhdistetty viereisiin MA-alueisiin, koska 
maatilojen talouskeskusten osoittaminen ei ole yleiskaavassa tarpeen. Maatilan talouskeskuksia 
sijoittuu myös mm. MA-alueille, eivätkä kaavamääräykset estä talouskeskusten yhteyteen sijoittu-
vaa lisärakentamista. 
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LIIKENNE 

Kestävä liikenne ja ilmastotavoitteet 
 
Ks. myös Yleiset > Yleiskaavan tavoitteet. 
 
Varsinais-Suomen liitto 
Väylävirasto 
Turkuseura – Åbosamfundet ry 
Turun polkupyöräilijät ry 
 
Varsinais-Suomen liitto: 
Ilmastotavoitteet konkretisoituvat päästövelvoitteiksi suurille kaupungeille ja kaupunkiseuduille, joilla on 
työkalupakissaan välineitä kestävän liikkumisen ja saavutettavuuden kehittämiseksi. Liikenteelle jyvitetty-
jen päästövähennysten aikaansaaminen muualla on vaikeampaa. Tästä syystä kaupunkiseutujen vastuu 
ilmastotalkoissa on suuri.  Turun kaupungin omat hiilineutraaliustavoitteet ja liikenteen päästöjen vähen-
täminen 50 % vuoteen 2030 edellyttää rohkeaa poliittista päätöksentekoa ja radikaaleiltakin tuntuvia, no-
peita toimenpiteitä. Vaihtoehtotarkastelut tarjoavat hyvä lähtökohdan tulevalle liikennejärjestelmäsuunnit-
telukierrokselle, jonka yhteydessä on tarpeen tehdä selvitys päästövähennyskeinoista Helsingin seudun 
tapaan ja tarkastella, mitä alueella voidaan itse tehdä ja mitä toimenpiteitä valtiolta edellytetään. 
 
Väylävirasto: 
Vuonna 2018 julkaistun valtakunnallisen henkilöliikennetutkimuksen mukaan kestävän liikkumisen edistä-
minen ja erityisesti kestävien kulkutapojen osuuden lisääminen on ollut haastavaa Turun seudulla, kuten 
muuallakin Suomessa. Näihin tulisi panostaa huomattavasti nykyistä enemmän, jotta EU:n kasvihuone-
kaasupäästöjen vähentämisvelvoitteet pystytään täyttämään. Suuret kaupungit ovat tässä avainase-
massa. 
 
Turkuseura – Åbosamfundet ry:  
Varauksien tekeminen uusille liikenneväylille yleiskaavassa esitetyllä tavalla ei vastaa niitä tavoitteita,  
joita ilmastonmuutoksen hillitsemiselle on sekä globaalilla että valtakunnallisella tasolle asetettu. Turun 
keskustan ja lähiöiden vetovoimaisuus edellyttää, että kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen osuus kasvaa 
ja yksityisautoilun osuus laskee oleellisesti. Kävelyn ja pyöräilyn osuutta tulee lisätä yleiskaavan luonnok-
sen mukaisesti, ja tavoitteena tulee olla korkea kevyen liikenteen osuus kaupungissa.  
  
Turun polkupyöräilijät ry: 
Liikennesuunnittelun lähtökohdaksi pitäisi ottaa se, että Turussa pääsee aina helpommin ja nopeammin 
perille kestävillä liikennemuodoilla kuin henkilöautolla. Turun polkupyöräilijät ry suosittelee kirjaamaan 
yleiskaavaselostuksen johdantokappaleeseen seuraavat maininnat: 1) Turun ilmastopolitiikan päätavoite 
on olla hiilineutraali kaupunkialue vuoteen 2029 mennessä. Ilmastosuunnitelma 2029:ssä kaupunginval-
tuusto päätti, että ”Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita parannetaan voimakkaasti kaikkina vuodenaikoina”. 
 
Vastine: 
Liikenneverkko hyödyntää ensisijaisesti olemassa olevia liikenneyhteyksiä, minkä lisäksi on esitetty liiken-
neväylävarauksia pitkälle tulevaisuuteen. Liikenneväylästön kehittäminen lisää myös liikenteen kysyntää. 
Kulkutapajakauma- ja ilmastotavoitteiden vuoksi erityisesti autoliikenteen verkkoa ei tulisi kehittää liian 
etupainoisesti. Liikenneväylävaraukset ovat seudun kasvaessa pitkän aikavälin liikennejärjestelmän kehit-
tämisen kannalta tärkeitä. Joitakin uusia liikenneväyliä tarvitaan myös siksi, että pystytään hallitsemaan 
liikenteen haittoja vanhassa kaupunkirakenteessa.  
 
Toimenpiteet 

• Kestävien kulkutapojen lisäämiseen liittyen on laadittu erillisselvitys. Selvityksessä on pyritty tun-
nistamaan myös toimenpiteiden karkeat ilmastovaikutukset. 

• Yleiskaavan selostuksen Tavoitteet-lukuun on lisätty yleiskaavan tavoitteiden rinnalle Kaupunki-
strategia 2029 ja Ilmastosuunnitelma 2029. Vaikutusten arvioinnissa arvioidaan yleiskaavan vai-
kutuksia niissä asetettuihin yleiskaavoitukseen liittyviin tavoitteisiin. 
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Liikennejärjestelmä ja -hierarkia 
   
ELY-keskus:  
Ehdotusvaiheessa on hyvä täsmentää ominaisuustiedoin ja palvelutasotavoittein mm. joukkoliikenneka-
tuja, joukkoliikennepainotteisia katuja ja pyöräilyverkostoja.  
   
Vastine: 
Kaikkien yksityiskohtaisten ratkaisujen esittäminen yleiskaavakartalla ei ole tarkoituksenmukaista kesken-
eräisen suunnittelun ja selkeyden vuoksi. Yleiskaavan karttaratkaisuja pyritään täydentämään esittämällä 
selostuksessa muita verkostotasoja. 
 
Toimenpiteet 

• Yleiskaavaehdotuksessa on päivitetty liikennemerkintöjä 

Kävely ja pyöräily  
  

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen 
Länsi-Turun asukasyhdistys ry 
Turun polkupyöräilijät ry 
Turun kaupungin vanhusneuvosto 
 
Länsi-Turun asukasyhdistys ry:  
Kevyttä liikennettä (kävelyä ja pyöräilyä) tulee kehittää yleiskaavan luonnoksen mukaisesti, ja tavoitteena 
tulee olla kansainvälisesti verrattuna korkea kevyen liikenteen osuus kaupungissa (esim. Kööpenhamina). 
 
Turun polkupyöräilijät ry: 
Turun pyöräilybarometrin 2016 mukaan turkulaisista 96 % kannattaa pyöräilyn edistämistä. Yli 90 % tur-
kulaisista asuu alle puolen tunnin pyörämatkan (< 5 km) päässä keskustasta. Turulla on siis kaikki edelly-
tykset tulla jalankulku- ja pyöräliikenteen suurkaupungiksi. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää a) tavoi-
tetta edistäviä päätöksiä sekä b) merkittäviä taloudellisia panostuksia ja c) konkreettisia toimenpiteitä ja-
lankulku- ja pyöräliikenteen olosuhteiden kehittämiseen.  Yleiskaavaselostukseen tulee kirjata selkeä lau-
suma, joka tukee mm. kaupungin hyväksymää strategista päätöstä kehittää Turusta jalankulku- ja pyörä-
liikenteen suurkaupunki. Turun kaupungilla ei ole syytä tinkiä pyöräilyn kulkutapaosuuden kasvutavoit-
teista. Turun asettamaa 20 % kulkutapaosuustavoitetta pyöräilylle ja 2 % vuosittaista kasvua voidaan pitää 
vaatimattomana verrattuna moniin muihin suomalaisiin kaupunkeihin. 
   
Turun kaupungin vanhusneuvosto:  
Ikäihmisten toimintakyvyn ylläpitämisen kannalta on keskeistä, miten he pystyvät liikkumaan kaupungilla 
ja siirtymään mm. kulttuuripalvelujen piiriin. Tämän takia kaavoituksessa on tärkeintä liikennesuunnat ja 
niiden varteen rakennettavat kevyen liikenteen väylät. Yleiskaavaluonnoksessa ovat mahdollisuudet tähän 
kohtuullisen hyvät. 
 
Vastine: 
Yleiskaava 2029:n ehdotuksessa on liikenteen teemakartalla esitetty pyöräilyn pääverkosto ja keskustan 
kävelyalue. Pyöräilyn pääverkon lisäksi on pyöräilyn lähiverkostoon kuuluvia pyöräreittejä, joita ei näytetä 
Yleiskaava 2029:ssä selkeyden vuoksi. Jalkakäytäviä ei näytetä Yleiskaava 2029:n yhteydessä selkeyden 
vuoksi. Turun pyöräilyn kehittämisohjelmassa 2029 on esitetty kärkitoimenpiteiden alustavat kustannuk-
set. Kaupunginhallitus päätti 26.11.2018 § 463 mm. hyväksyä Turun pyöräilyn kehittämisohjelman 2029 
ohjeellisena noudattavaksi ja hyväksyä, että pyöräilyn kehittämistoimenpiteiden toteuttamiselle varataan 
vuosittain määrärahat talousarvion puitteissa. 
 

Seudulliset laatuväylät  
   
ELY-keskus:  
Liikenteen teemakartalla olisi hyvä osoittaa omalla merkinnällä pyöräilyn pääverkostoon kuuluvat seudul-
liset laatuväylät. Laatuväylät on jo esitetty maakuntakaavan liitekartalla, joka yleiskaavassa on huomioi-
tava. Maininta seudullisesta laatuverkostosta on syytä lisätä myös selostuksen Liikenne-kohtaan.  
  
Väylävirasto: 
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Yleiskaavalla voidaan vaikuttaa myös pyöräilyn houkuttelevuuteen. Yleiskaavan luonnoksessa on linjattu 
pyöräilyn nykyinen ja uusi pääverkosto. Näiden lisäksi kaava- aineistossa olisi hyvä linjata tai ainakin tun-
nistaa pyöräilyn pääverkostoon kuuluvat seudulliset laatuväylät, jotka on mm. esitetty maakuntakaavan 
liitekartalla.  
 
Turun polkupyöräilijät ry:  
Turun alueelle tarvitaan korkealaatuisia alueellisia laatukäytäviä. Esimerkiksi kulkeminen keskustasta te-
lakalle on hankalaa: väylien taso vaihtelee ja pyöräliikenteen viitoitus on puutteellista. Työikäisten pyöräi-
lyn edistämisen kannalta olisi oleellista, että suuremmille työpaikka-alueille olisi keskustasta ja suurim-
mista lähiöistä laatukäytävätasoiset pyöräliikenneväylät. Turun polkupyöräilijät ry ehdottaa, että kaavaan 
lisätään pyöräilyn laatukäytävät keskustasta telakalle messukeskuksen kautta, lentokentälle sekä Varis-
suolle ja Lausteelle Itäharjun kautta. Kiitämme erityisesti junaradan varteen Naantalin suuntaan rakennet-
tavaa pyöräliikenneväylää. Tämä toimisi hyvin telakalle vievänä pyöräliikenteen laatukäytävänä, jos siltä 
pääsisi kätevästi Artukaisiin sekä telakalle. 
 
Vastine:  
Varsinais-Suomen taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaavan liitteessä on 
esitetty pyöräilyn seudulliset laatuväylät ohjeellisena. Esitetyt reitit sisältyvät yleiskaavassa esitettyyn pyö-
räilyn pääverkostoon. Yleiskaavaluonnoksen jälkeen pyöräilyn seudullisia laatukäytäviä on tarkennettu 
seudullisen liikennejärjestelmätyön yhteydessä.  
 
Vaihemaakuntakaavassa on esitetty pyöräilyn laatukäytävä lentoasemalle, mutta ei messukeskuksen 
kautta telakalle eikä Lausteelle Itäharjun kautta. Myöskään seudullisen liikennejärjestelmätyön yhteydessä 
mainittuja reittejä ei ole sisällytetty laatukäytäviin. 
 
Junaradan varren pyöräliikenneväylä on Turun pyöräilyn kehittämisohjelman 2029 mukainen selvitettävä 
yhteys. Pyörätien toteuttamismahdollisuudet riippuvat siitä, sijoitetaanko rataosuudelle uusi järjestelyrata-
piha (VAK-ratapiha). Yleiskaavassa on osoitettu selvitysalue, jonka rajauksen sisälle uusi VAK-ratapiha 
sijoittuu.  Todennäköisin sijoittumispaikka on kyseinen radanvarsi Pahaniemen kaupunginosassa.  
 
Toimenpiteet 

• Pyöräilyn seudulliset laatukäytävät on esitetty yleiskaavaehdotuksen selostuksessa. 

• Pyörätiemerkintä on jouduttu poistamaan junaradan varresta Iso-Heikkilässä, koska alueella va-
raudutaan VAK-ratapihaan 

 
 

Pyöräilyn pääverkko  
  
Kaarinan kaupunki:  
Pyöräilyn pääreitti on esitetty Kataraistentielle, Uudenmaantielle, Huhkolan kautta Kurkelaan, Littoisten-
tielle, Hämeentielle sekä kehätielle. Kaarinan kannalta ovat tärkeitä myös reitit Haritusta Rauvolantielle, 
Vaalasta Lähteenmäentielle sekä Kohmontieltä Auranlaaksoon. Tavoitteena on myös kehittää pyörätie 
rautatien varteen Vaalasta Verkakylään. Kehitysehdotus: Pyöräilyn pääverkkoa täydennetään edellä esi-
tetyllä tavalla yleiskaavan jatkotyöskentelyssä.  
  
Vastine:  
Esitettyjen pyöräily-yhteyksien on Turun pyöräilyn kehittämisohjelmassa 2029 määritelty kuuluvan pyöräi-
lyn pääverkoston sijaan pyöräilyn lähiverkostoon. Pyöräilyn lähiverkostoa ei näytetä Yleiskaava 2029:ssä 
selkeyden vuoksi. Yleiskaava ei estä kyseisten pyöräily-yhteyksien toteuttamista.   
 

Kutomonkatu ja Yliopistonkadun alkupää  
  
ELY-keskus:                
Aineiston perusteella katsotaan, että keskustan saavutettavuuden ja pyöräilyn turvallisuuden takia Kuto-
monkadun ja Yliopistonkadun alkupään pyöräily-yhteyden toteutustarve on syytä huomioida ja esittää yh-
teys myös yleiskaava-aineistossa. 
   
Vastine:  
Toimenpiteet 
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• Pyöräilyn pääverkostoa keskustassa on tarkennettu ehdotusvaiheessa mm. keskustan kokonais-
valtaisen suunnittelun perusteella. 

 

Kupittaan tiedepuisto 
 
Nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntalautakunnat: 
Kupittaan tiedepuiston ja aseman seudun merkinnät uusista, kattavista pyörätieyhteyksistä ovat hyvät. 
 

Yhteys Ruissaloon  
ELY-keskus  
Turun luonnonsuojeluyhdistys ry 
  
ELY-keskus:  
Yleiskaavan tavoitteena oleva väestönkasvu edellyttää laajempien virkistysalueiden hyvää saavutetta-
vuutta. Ruissalo on kaupungin virkistysalueista tärkeimpiä. Yleiskaavassa on syytä huomioida Linnakau-
pungin osayleiskaavan mukainen kävely-yhteystarve/kevytliikennesilta Pansiontieltä Latokarinkadun koh-
dalta Ruissalon sillan suuntaan. Satamatoimintojen tulevassa kehittämistyössä on mahdollista huomioida 
myös Ruissalon saavutettavuuden parantaminen. Tämä edellyttää ennakointia ja kulkuyhteyden huomi-
oon ottamista yleiskaavassa.  
   
Turun luonnonsuojeluyhdistys ry:  
Satamassa on suunniteltu lauttaliikenteen ja terminaalien uusia järjestelyjä. Ne vaikuttavat myös liikenne-
järjestelyihin. Vaikka sataman alueesta on erillinen yleiskaavatasoinen kaava, tulisi uusien järjestelyjen 
vaatimat ratkaisut erilliskaavan ulkopuolella ottaa huomioon nykyisessä kaavaluonnoksessa. Erityisesti 
tulisi harkita, voisiko kulkuyhteyden Ruissaloon järjestää satama-alueen (LS) kautta siten, että yhteys ly-
henisi erityisesti kevyen liikenteen osalta.   
  
Vastine:  
Ruissalon liikenneyhteydet liittyvät kiinteästi Ferry Terminal Turku -asemakaavaan. Ratkaisut ovat tarken-
tuneet yleiskaavaehdotuksen valmistelun aikana yhteisterminaalin suunnittelun myötä. Yhteisterminaalin 
aiheuttamien uudelleenjärjestelyjen myötä nykyinen Tuontikadun katuyhteys Ruissaloon poistuisi. 
 
Toimenpiteet 

• Korvaava katuyhteys Ruissaloon on osoitettu Vapaavaraston rantaan (Vapaavarastonkatu).  

• Nykyistä Tuontikatua korvaava jalankulku- ja pyöräily-yhteys keskustasta Ruissaloon on osoitettu 
yleiskaavaehdotuksessa Latokarinkadun kohdalta sillalla sataman yli Ruissaloon pyöräilyn pääver-
kosto -merkinnällä. 

 

Suunniteltu kävely- ja pyöräilysilta Nummen ja Raunistulan välillä  
Meidän Turku – Vårt Åbo ry  
Yksityishenkilö H 
  
Meidän Turku – Vårt Åbo ry ja yksityishenkilö H:  
Viherympäristö ja maisema -karttaan on piirretty silta Aurajoen yli Yo-kylän kohdalle. Siihen ei ole mitään 
perustetta ja tehdyt liikenneselvitykset eivät ole MRL:n mukaisia. Alueella pesii esimerkiksi viitasirkka- ja 
pensassirkkalintuja ja satakieliä. Siellä on vanhan kulttuurin kasvisto. Rautatiesillalta on kulkuyhteys ja sitä 
voidaan kehittää.   
  
Vastine:  
Uuden kävely- ja pyöräilysillan tarve on todellinen, koska tulevaisuudessa rautatiesillan yhteydessä oleva 
kävely-yhteys poistuu. Vaihtoehtoja uuden sillan paikaksi on tutkittu liikenteellisestä, maisemallisesta ja 
luonnonsuojelullisesta näkökulmasta. Uuden sillan paikoista Konsankujan ja Beaanipolun välistä linjausta 
pidetään sekä liikenteellisesti toimivimpana että maisemaa vähiten muuttavana. Uusi silta on pyritty sijoit-
tamaan mahdollisimman kauas Koroistenniemestä, jolloin sen vaikutukset Koroistenniemeltä avautuvaan 
maisemaan jäävät vähäisemmiksi. Pensas- ja viitasirkkalinnut ovat vuonna 2015 tehdyn arvioinnin mu-
kaan uhanalaisluokitukseltaan elinvoimaisia ja vakaita. Lajit ovat sopeutuneet ihmistoiminnan muokkaa-
miin kulttuuriympäristöihin. Käytännössä silta ei aiheuttaisi ekologisen yhteyden katkeamista eikä kovin 
suuressa määrin heikentäisi pesimälinnuston elinympäristöä.  
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Varsoja  
   
Martinrantaseura ry:  
Jalankulku-/kevyen liikenteen väylälle tehdään tilavaraus Varsojaksi kutsutun ojan varteen.  
   
Vastine: 
Oletettavasti Varsojalla tarkoitetaan Vähäheikkiläntien eteläpuolista aluetta Uittamontien ja Ispoisten puis-
totien välissä. Kyseiseen kohtaan ei ole esitetty Turun pyöräilyn kehittämisohjemassa 2029 uutta pyörä-
tietä. Nykyisellä maankäytöllä pyöräily-yhteyden tarve lienee vähäinen. Maankäytön suunnittelun mahdol-
lisesti muuttuessa tai yksisuuntaisten pyöräteiden näkökulmasta tarvetta voidaan tarkastella jatkossa uu-
destaan. 

Joukkoliikenne   
  

Joukkoliikenteen kehittäminen ja etuudet  
Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 
Länsi-Turun asukasyhdistys ry 
Raision kaupunki  
ELY-keskus 
 
Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta: 
Joukkoliikenne pitää pystyä tuomaan keskustaan niin, että joukkoliikenteen kulkuun voidaan mahdollisim-
man hyvin luottaa. Vain ajoaikojen vaihtelun minimointi mahdollistaa keskustapysäkkien tehokkaamman 
käytön. Älykäs liikennejärjestelmä auttaa asiassa, mutta ei ole ainoa ratkaisu. Vain toteuttamalla sisään-
tuloväylille joukkoliikennekaistat ja antamalla joukkoliikenteelle riittävät liikennevaloetuisuudet varmiste-
taan sujuva ja tehokas joukkoliikenne. Keskustan liikennejärjestelmän toimivuus syntyy jo kilometrejä kes-
kustan ulkopuolella, käytännössä koko tiivistyvän kaupunkirakenteen vyöhykkeellä.   
 
Länsi-Turun asukasyhdistys ry:  
Turun pitää kehittää joukkoliikennettään edelleen ja kohottaa sen palvelutasoa (pysäkkiväli, nopeus, vuo-
roväli, uudet palvelut ja liikenneyhdistelmät) ja kilpailukykyä suhteessa yksityisautoiluun. Joukkoliiken-
teelle pitäisi välittömästi luoda vahvat etuoikeudet koko kaupunkialueen reiteillä. Turun keskustan ja lähi-
öiden vetovoimaisuus edellyttää, että kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen osuus kasvaa ja yksityisautoi-
lun osuus ja määrä laskee. 
     
Raision kaupunki:  
Raision näkökulmasta Turun liikenneverkkoa suunniteltaessa tulee ottaa huomioon seudullisen joukkolii-
kenteen sujuvuus ja saavutettavuus. Joukkoliikenteen solmukohta tulee olla hyvin saavutettavissa kevy-
ellä liikenteellä.  
  
ELY-keskus:  
Yleiskaavan liikennesuunnittelussa on syytä huomioida saavutettavuus myös ympäristökunnista ja muilta 
seuduilta. ELY-keskuksen toimivallassa on seudullisen Föli-viranomaisen alueen ulkopuolelta Turkuun 
suuntautuva liikenne, jota on ympäryskunnista säännöllisesti Turkuun työskentelemään ja opiskelemaan 
tulevat sekä muilta seuduilta harvemmin Turkuun suuntaavat matkustajat. Lisäksi suuren joukon muodos-
tavat kaukoliikenteen vuorojen matkustajat. Liikenteessä tärkeää on sujuvuus ja ruuhka-aikoina linja-au-
toliikenteen etuisuudet sekä linja-autoaseman keskeinen sijainti. Yhä enemmän on kysyntää nopeille työ-
matkavuoroille moottoriteitä pitkin. Keskusta päätepysäkkinä on olennainen. Liikenteelle on tarpeen löytää 
luonteva paikka kaupunkiliikenteen rinnalle, jotta joukkoliikenteen houkuttelevuus ei vähene. Kaukoliiken-
teessä on tärkeä huomioida sisääntuloväylät ja niiden liikenteen sujuvuus. Tulevaisuudessa on huomioi-
tava Kupittaan alueen merkityksen kasvu. 
  
Vastine: 
Joukkoliikenteen yksityiskohtaiset ratkaisut tarkentuvat jatkosuunnittelussa. Joukkoliikenteen solmukoh-
dat kuten matkakeskus, rautatieasema ja raideliikennepaikat ovat saavutettavissa kaikilla kulkutavoilla. 
 
Toimenpiteet 

• Tärkeimmät joukkoliikennereitit on merkitty yleiskaavaehdotuksen karttaan.  

• Yleiskaavakartan lisäksi periaatteita joukkoliikenteen järjestämisestä on kuvattu ehdotusvaiheessa 
selostuksessa. 
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Joukkoliikenteen runkolinjasto  
   
Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta:  
Liikennekartassa on esitetty seudullisen joukkoliikenteen valmistelussa oleva runkolinjaston kartta. Kartta 
on kesän 2018 luonnosvaiheesta, jolloin kartoista kerättiin lausuntoja. Lausunnon antamishetkellä ei ole 
vielä olemassa päätöstä runkolinjaston toteutuksen laajuudesta. Linjastorakenne perustuu säteittäisten 
runkolinjojen osalta vahvasti olemassa oleviin vahvoihin joukkoliikenteen linjoihin, jotka tulevat mitä toden-
näköisimmin tulevaisuudessa olemaan runkolinjoja. Turun kaupunginhallitus on 8.8.2016 päättänyt, että 
Turkuun toteutetaan kehärunkolinja, mutta linjausta ei ole vielä päätetty. Tältä osin yleiskaavan liikenne-
karttaan sisältyy tiettyjä olettamuksia kehärunkolinjan reitistä. 
   
Vastine: 
Toimenpiteet 

• Ehdotuksessa on päivitetty joukkoliikennettä koskevia merkintöjä ajantasaisen tiedon mukaiseksi. 
   

Raitiotie/superbussi  
ELY-keskus  
Nuoriso-, kulttuuri ja liikuntalautakunnat  
Väylävirasto 
  
ELY-keskus:  
ELY-keskus katsoo, että raitiotien/superbussin linjausratkaisu tulee sitoa paremmin yleiskaavan käsitte-
lyyn. Tämä on tarpeen, koska yleiskaavassa voidaan ratkaista joukkoliikenteeseen tukeutuvan maankäy-
tön tehostamisen periaatteet ja parantaa siten valittavan linjauksen toteuttamiskelpoisuutta. ELY-keskus 
on antanut 30.10.2018 lausunnon joukkoliikenneratkaisuun ja raitiotien yleissuunnitelman tarkennukseen.   
   
Nuoriso-, kulttuuri ja liikuntalautakunnat:  
Raitiotieverkon suunnittelussa tulee ottaa huomioon, että rakentaminen edellyttää arkeologisia tutkimuksia 
ruutukaava-alueella. Tutkimuksiin käytettäviin kustannuksiin on varauduttava.   
  
Väylävirasto:  
Yleiskaavan luonnoksessa ei ole vielä selkeästi esitetty mahdollisen raitiotien tai superbussin tavoitteel-
lista linjastoa. Luonnoksessa on käytetty joukkoliikennepainotteinen katu ja keskustan joukkoliikennekatu 
-merkintöjä ja kaavaselostuksessa on viitattu yleissuunnitelman mukaiseen reittiin katuverkolla. Väylävi-
raston näkemys on, että raitiotien/superbussin linjasto tulisi ratkaista samassa kaavassa, jossa linjastoa 
ympäröivä maankäyttö ratkaistaan, taikka muulla tavoin varmistaa joukkoliikenteen ja maankäytön ratkai-
sujen vahva kytkeminen toisiinsa. 
   
Vastine: 
Raitiotietä on suunniteltu tiiviissä yhteistyössä maankäytön kehittämisen kanssa. Turun kaupunginval-
tuusto päätti 20.4.2020 yleissuunnitelman tarkennuksen jatkosuunnittelun pohjaksi ja että raitiotien suun-
nittelua jatketaan laatimalla Tiedepuiston ja Sataman linjojen yleis- ja toteutussuunnitelmat. Linjat kytkevät 
yhteen Turun merkittävimmät kaupunkikehityshankkeet Tiedepuiston, keskustan kehittämisen ja Linna-
kaupungin. Kaikki tavoiteverkon raitiotiereitit esitetään ajantasaisten suunnitelmien mukaan yleiskaavaeh-
dotuksessa joukkoliikennemerkinnällä. Lisäksi raitiotiereitit esitetään selostuksessa. Raitiotien kustannus-
arviossa on kustannusvaraus arkeologisille kaivauksille.  
 
Toimenpiteet 

• Raitiotien reitti on päivitetty yleiskaavakarttaan tehtyjen päätösten mukaisesti. 
   

Hirvensalon, Heikkilän alueen ja Stålarminkadun liikenne  
Länsi-Turun asukasyhdistys ry  
Turun luonnonsuojeluyhdistys ry  
ELY 
Senaatti-kiinteistöt 
 
ELY: 
ELY on huolissaan keskustan länsiosien autoliikenteen toimivuudesta, kun sekä Turun saarilla että man-
tereella asumisen, työpaikkojen ja palveluiden on suunniteltu lisääntyvän merkittävästi.   
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Länsi-Turun asukasyhdistys ry:  
Joukkoliikennettä on kehitettävä kattavasti Turun alueella. Hirvensalon ns. liikenneruuhkat ja lisäväylät on 
ratkaistava joukkoliikenteellä ja lasten kouluun viemisen porrastuksella. On luovuttava kalliista ja ympäris-
töä tuhoavasta siltahankkeesta ja varmistettava kilpailukykyinen joukkoliikenne.  
  
Turun luonnonsuojeluyhdistys ry:  
Erityisenä ongelmakohtana on Hirvensalon asukasmäärän kasvun aiheuttama liikenteen kasvu. Kaavassa 
tai sen selvityksissä ei ole suunniteltu varauduttavaksi joukkoliikennekadun tuloon Hirvensalon sillalta kes-
kustaan. 
   
Senaatti-kiinteistöt: 
Heikkilän alueen asemakaavan valmistelu tukee liikenteen osalta lähtökohtaisesti yleiskaavassa kuvattuja 
liikenteen yleistavoitteita. Julkisen liikennejärjestelmän ja mahdollisesti myöhemmin valittavan Iiikenne-
muodon osalta on yleiskaavan tahtotilan toteuttamisessa mahdollista ottaa kokonaisvaltaisemmin huomi-
oon Heikkilän alueen tuleva ja kasvava asukaspohja, sekä alueen linkittyminen muuhun olemassa olevaan 
kaupunkirakenteeseen. 
   
Turun luonnonsuojeluyhdistys ry:  
Selvityksissä on arvioitu autoliikenteen hidastuvan Stålarminkadulla. Jos kadusta varataan kaksi kaistaa 
joukkoliikenteelle, muu liikenne hidastuu entistä enemmän. Kaavan selvityksissä tulisi arvioida joukkolii-
kennepainotteisen kadun vaikutus muuhun liikenteeseen tai katujen kaventumisen vaikutukset liikenteen 
hidastumiseen.  
 
Vastine: 
Stålarminkadun kehittämisestä on laadittu erilaisia suunnitelmia, joiden toteuttamisesta ei ole päätöksiä. 
Hirvensalon osayleiskaavaehdotuksen ja Yleiskaava 2029:n luonnoksen laadinnan jälkeen on laadittu 
yleissuunnitelma raitiotiestä/superbussista Hirvensaloon. Hirvensalon suunnan joukkoliikenneyhteyksien 
kehittäminen tukee joukkoliikenteeseen tukeutuvaa liikkumista. Saarten suunnasta keskustan saavutetta-
vuus pyritään varmistamaan joukkoliikenteellä ja pyörällä, koska autoliikenteen ruuhkautumista keskus-
tassa ruuhka-aikoina ei pystytä täysin estämään rajallisen katutilan vuoksi. Keskustan länsiosien autolii-
kenteen merkittävin kehittämishanke on Uittamonsillan rakentaminen. Uittamonsilta mahdollistaisi joukko-
liikenteen kehärunkolinjan jatkamisen Uittamolta Hirvensaloon, pääpyöräreitin Hirvensalon, Ispoisten puis-
totien ja Eteläkaaren suuntien välille sekä jakaisi autoliikennettä Stålarminkatu–Kakskerrantie -reitiltä 
muulle pääverkolle. Saarten tavoitellun asukasmäärän kasvun toteutuessa liikenteen ruuhkautumista ei 
pystyttäne täysin estämään Uittamonsillankaan avulla. Vaikutusten arviointia mm. sujuvuuden osalta tar-
kennetaan myöhemmissä suunnitteluvaiheissa. 
 
Toimenpiteet 

• Yleiskaava 2029:n ehdotuksessa raitiotien reitti on päivitetty vastaamaan ajantasaisia suunnitel-
mia. 

 

Vaalan ja Verkakaaren yhdistävä joukkoliikennekatu  
   
Kaarinan kaupunki:  
Rakennemallissa ja Littoisten yleiskaavassa esitetty ajatus Vaalan ja Verkakaaren yhdistävästä joukkolii-
kennekadusta rautatien vierellä tulisi ottaa huomioon yleiskaavan jatkotyöskentelyssä.  
  
Vastine: 
Yleiskaava 2029:ssä on esitetty tärkeimpiä joukkoliikennereittejä. Vaalan ja Verkakaaren mahdollisesti 
yhdistävälle joukkoliikennekadulle ei ole tähän mennessä suunniteltu runkobussi-, raitiotie-, superbussi- 
tai lähijunatasoista joukkoliikennettä, minkä vuoksi kyseistä yhteyttä ei ole esitetty Yleiskaava 2029:ssä. 
Yleiskaavamerkintä ei estä kyseisen joukkoliikennekadun toteuttamista.  
  

Joukahaisenkatu – Kiinamyllynkatu   
  
Turku Science Park Oy:  
Yleiskaavaluonnos eroaa hyväksytyssä Tiedepuiston Masterplanissa esitetystä joukkoliikennekadun lin-
jauksesta Joukahaisenkadulta Kiinamyllynkadulle. Masteplanissa joukkoliikenneakseli kulkee ns. Mikron 
tontin lävitse, kun se nyt esillä olevassa luonnoksessa kulkee nykyisiä katuja pitkin.  
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Vastine: 

Turun Tiedepuiston Masterplan 2050 ei ole oikeusvaikutteinen suunnitelma. Yleiskaavaluonnoksen jäl-

keen alueen liikennejärjestelyitä on tutkittu tarkemmin.  

 

Toimenpiteet 

• Yleiskaavaehdotuksessa on esitetty ajantasainen näkemys joukkoliikenteen tärkeimmistä reiteistä. 

  

Liikenneverkko ja autoliikenne  
  

Uudet liikenneväylät 
Länsi-Turun asukasyhdistys ry 
Turkuseura – Åbosamfundet ry 
Turun nuorisovaltuusto 
 
Länsi-Turun asukasyhdistys ry:  
Turun yleiskaavasta ja suunnitelmista tulee poistaa uudet tie- ja siltasuunnitelmat, jotka ovat kalliita, edis-
tävät haitallista ja turhaa liikennettä sekä heikentävät joukkoliikenteen kilpailukykyä ja onnistumista ylipää-
tään. Säästyvä raha kohentaa taloutta tai, jos niin halutaan, voidaan käyttää joukkoliikenneinvestoin-
neissa. Tiekohteita, jotka tulisi poistaa, ovat mm. Mälikkälä – Kuninkojan uusi tieyhteys; Kähärin puistotie; 
Koroistenkaari ja sen jatke Turun Kehätielle; Halistenväylä; Raision tien, Markulantien ja Jaanintien neli-
kaistaistaminen sekä Hirvensalon uusi silta. Kestävän kehityksen mukaista on ensisijaisesti hyödyntää 
nykyisiä väyliä, ei leventää eikä lisätä väyliä. Uudet väylät lisäävät liikennettä, ja jo tällä hetkellä autolii-
kenne tuottaa n. 20 % kaupungin kasvihuonepäästöistä.  
 
Turkuseura – Åbosamfundet ry:  
Uusille yleiskaavassa esitetyille lukuisille ja suuria investointeja vaativille liikenneväylien varauksille ja laa-
jennuksille, jotka johtavat liikenteen kasvuun, lisäävät hiilidioksidipäästöjä ja tuottavat kallista ja pit-
käikäistä infrastruktuuria, ei ole perusteltuja. 
 
Turun nuorisovaltuusto: 
Turku on kasvava nuorten ja opiskelijoiden kaupunki. Harva nuori omistaa oman auton ja yhä harvempi 
tulevaisuudessa sen hankintaa harkitseekaan. Tulevaisuuden opiskelijakaupunki panostaa laajaan käve-
lykeskustaan, pyöräilyyn ja joukkoliikenteeseen. Turun autoliikennettä tulisi suunnata kehille ja kehämäistä 
tieverkostostoa tulisi kehittää suunnitellusti. Tämä helpottaisi keskustan liikenteen sujuvuutta ja vähentäisi 
ruuhkia, joista Turku on surullisen kuuluisa. 
 
Vastine: 
Turun kasvu edellyttää ja mahdollistaa liikennejärjestelmän kehittämistä kaikilta osin. Kestävien kulkuta-
pojen kehittäminen näkyy Yleiskaava 2029:ssä mm. joukkoliikennemerkinnöillä ja pyöräilymerkinnöillä. 
Autoliikenteen kehittämishankkeet sijaitsevat pääosin välikehällä ja sen ulkopuolella, millä pyritään ohjaa-
maan autoliikenteen kasvua näille väylille. Liikenneverkon kehittämistoimenpiteillä ja niiden toteuttamis-
järjestyksellä voidaan vaikuttaa mm. kulkutavan valintaan.  Suuri osa liikenneväylien kehittämistoimenpi-
teistä tapahtuu vasta vuoden 2029 jälkeen, mutta nämä on esitetty yleiskaavassa myöhemmän toteutta-
mismahdollisuuden säilyttämiseksi. 
 

Valtatiet 1,8 ja 9 sekä Turun kehätie ja Suikkilantie  
  
ELY-keskus:  
Asetuksessa mm. valtatiet 1, 8 (päättyy etelässä Suikkilantiehen), 9, Turun kehätie (kantatie 40) sekä 
Suikkilantie (yhdystie 1851) määriteltiin kuuluvaksi maanteiden pääväyliin. Luokituksella on vaikutusta 
mm. väylien palvelutasoon, tavoitenopeuteen sekä liittymien määrään. Liittymien on oltava sellaisia, että 
ne eivät merkittävästi haittaa pääsuunnan liikennettä. Pääväylät on hyvä merkitä kaavakarttaan omalla 
merkinnällään ja/tai viitata niihin kaavamääräyksissä.  
   
Vastine: 
Toimenpiteet 

• Merkintöjä on tarkennettu ehdotusvaiheessa. 
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Kehätie  
   
ELY-keskus:  
Turun Kehätien liikennemäärät kasvavat vuosi vuodelta mm. tien lähialueen lisääntyneestä maankäytöstä 
ja keskustaliikenteen rajoittamisesta johtuen. ELY-keskus esittääkin Kehätiellä varautumista 3+3 kaistai-
suuteen valtateiden 8 ja 10 välisellä osuudella, mikä tulisi ilmetä myös yleiskaavasta.  
  
Vastine: 
Toimenpiteet 

• Yleiskaavaehdotuksessa Turun kehätielle on esitetty kehittämismerkintä. 
  

Eritasoliittymät:  
   
ELY-keskus:  
Yleiskaavaluonnos sisältää kaikkien valta- ja kantateiden sekä Turku – Naantali seututien 185 nykyiset 
eritasoliittymät. Tasoliittymiä näillä maantiejaksoilla ei ole. Kaavaluonnokseen merkitty vielä toteutumaton 
vt 9:n eritasoliittymä Liedon kunnan rajalla on syytä merkitä punaisella merkinnällä: Uusi eritasoliittymä.  
  
Vastine: 

Toimenpiteet 

• Yleiskaavaehdotuksessa eritasoliittymä on esitetty lausunnon mukaisella tavalla. 

  

Rinnakkaistieverkko  
ELY-keskus  
Kaarinan kaupunki  
  
ELY-keskus:  
Kehätie tarvitsee tulevaisuudessa kattavan rinnakkaistieverkon, jotta hidasliikenne saadaan pois Kehä-
tieltä.  
  
Vastine: 
Toimenpiteet 

• Yleiskaavaehdotuksessa on esitetty rinnakkaistieyhteys Turun kehätielle. 
 
Kaarinan kaupunki:  
Yleiskaavakartassa harmaalla Kaarinan puolelle esitetyn kehätien Orikedon ja Avantin välisen rinnakkais-
tien linjaus on virheellinen.   
 
Vastine: 
Yleiskaavaehdotuksessa ei esitetä naapurikuntien puolelle sijoittuvia uusia ratkaisuja. 
  

HaKu-tievaraus 
ELY-keskus 
Ruskon kunta 
  
ELY-keskus:  
Maakuntakaavassa Paattisten taajaman pohjoispuolella ohjeellisena tielinjauksena esitetyn ns. HaKu-tien 
varaus tulisi säilyttää myös yleiskaavan päivityksessä.   
  
Ruskon kunta:  
HAKU-tievaraus tulee huomioida.  
  
Vastine: 
Toimenpiteet 

• HaKu-tievaraus on osoitettu yleiskaavaehdotuksessa. 
  

Katumerkinnän selite  
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ELY-keskus:  
Katujen kaavamerkintöjen selitteitä on syytä korjata esim. muotoon "katu tai maantie".  
  
Vastine: 
Toimenpiteet 

• Merkintöjen selitteet on korjattu. 
  

Mälikkälän ohjeellinen katulinjaus  
Nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntalautakunnat  
Raision kaupunki  
Varsinais-Suomen liitto  
Länsi-Turun asukasyhdistys ry  
Turkuseura – Åbosamfundet ry  
Turun Kauppakamari  
Turun kaupungin vanhusneuvosto  
Turun luonnonsuojeluyhdistys ry  
Turun nuorisovaltuusto  
Yksityishenkilö D 
  
Nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntalautakunnat:  
Kaupunkiympäristötoimiala toivoi kannanottoa ”Raision rajalla olevaan ohjeelliseen katulinjaukseen”, ja 
tällä viitataan ilmeisesti Kuloistenniityn asemakaava-alueeseen sekä siihen pohdittuun mahdolliseen uu-
teen tielinjaukseen Myllyn suuntaan nykyisen viheralueen läpi. Yleiskaavaluonnoksessa linjausta ei ole *, 
ja tämä on luontoliikunnan näkökulmasta hyvä valinta. Alueella on suosittu ja ympäristöltään kaunis kun-
toratayhteys. Sen lisäksi monipuolisessa metsäluonnossa liikutaan omatoimisesti. Alueen toivotaan säily-
vän virkistyskäytössä.  
  
* Lausunnon antaja ei ole huomannut, että katulinjaus on mukana yleiskaavaluonnoksessa.  
  
Raision kaupunki:  
Raision näkemyksen mukaan katulinjauksen tai yhteystarpeen osoittaminen Turun yleiskaavassa ei hei-
kennä alueen luonnon arvoja siinä määrin, että se pitäisi jättää pois. Mikäli joskus tulevaisuudessa katu-
yhteys päätettäisiin toteuttaa yhdessä Turun kanssa, niin suunnittelussa on otettava vahvasti huomioon 
mm. melunsuojaus. Kadun toteuttaminen yhdessä Turun kanssa vaatii asemakaavaprosessin sekä Turun 
että Raision puolella, joten nyt lausunnolla olevalla yleiskaavaluonnoksella katua ei päätetä rakentaa, 
mutta sen rakentamisen mahdollisuus tulevaisuudessa tulisi kuitenkin turvata. Esimerkiksi Kuninkojantien 
liikennemäärät voivat tulevaisuudessa aiheuttaa tarpeita vaihtoehtoisille reiteille, eikä niiden mahdolli-
suutta tulisi sulkea pois yleiskaavalla. Raision kaupunki katsoo, että ohjeellinen tielinjaus tulee osoittaa 
yleiskaavassa. Linjauksen suunnittelun yhteydessä on todettu, ettei suunnitellulla tiellä ole merkittäviä vai-
kutuksia viheralueverkostoon eikä sen osoittaminen heikennä laajemman viheralueen asemaa eikä mer-
kittävästi sen luontoarvoja. 
  
Varsinais-Suomen liitto:  
Raisiontie / Satakunnantie–Kuloistentie -ohjeellisen tievarauksen tarve ei ole tullut kaupunkiseudun liiken-
nejärjestelmätyössä missään vaiheessa esille. Aiemmissa kannanotoissaan mm. maakuntakaavaproses-
sin yhteydessä liitto on todennut, että yhteys voidaan toteuttaa katuna, jos selvitykset ja vaikutusten arvi-
ointi sitä yksiselitteisesti tukevat.   
   
Länsi-Turun asukasyhdistys ry:  
Tielinjaus on ehdottomasti poistettava. Tiellä ei ole liikenteellisiä eikä taloudellisia perusteita, koska lii-

kenne Myllyyn sujuu hyvin eikä selvitysten mukaan lisätieyhteydelle ole tarvetta. Mälikkälä – Kuninkoja -
luonnonsuojelualue on perustettava viipymättä, ja yleiskaavassa tulee mainita, että Turun kaupunginhalli-
tus ja ympäristölautakunta ovat ottaneet asiasta myönteisen kannan ja luonnonsuojelualueen perusta-
mista selvitetään. Suojelualueen puolesta ovat lausuneet mielipiteensä jo yli 2500 turkulaista ja raisio-
laista. Jos tällä ei ole vaikutusta, pyrkimykset kaupunkilaisten vaikuttamismahdollisuuksien ja kuulemisen 
lisäämisestä murentavat politiikan ja päättäjien uskottavuutta.  
  
Turkuseura – Åbosamfundet ry:  
Turkuseura on muiden kansalaisjärjestöjen kanssa tehnyt 11.10.2018 aloitteen luonnonsuojelualueen pe-
rustamisesta Mälikkälä – Kuninkojan alueelle. Yleiskaavan luonnoksessa alueelle on aivan sen itäosaan 
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merkitty ohjeellinen varaus liikenneväylälle. Tämä varaus tulee poistaa sillä sen jääminen vahvistettavaan 
yleiskaavaan estää luonnonsuojelualueen perustamisen.  
  
Turun Kauppakamari:  
Turun kauppakamari toivoo, että tielinjaus säilytetään yhteensovittaen elinkeinoelämän, asukkaiden ja 
luonnonsuojelun tarve. Tien toteutumiseen vaikuttavat aikanaan alueen joukkoliikenneratkaisut ja liiken-
nemäärien kehitys. Nyt valmisteilla olevalla yleiskaavalla ei pidä sulkea tien mahdollisuutta kokonaan pois.   
  
Turun luonnonsuojeluyhdistys ry: 
Kaavassa tulisi varmistaa, etteivät kaavan merkinnät haittaa suojelualueen perustamista. Kaavassa tulisi 
myös huolehtia siitä, ettei suojeltavaksi ehdotettua aluetta pienennetä muilla kaavamerkinnöillä. Alueelle 
ei myöskään tulisi merkitä teitä ja muita kulkureittejä, jotka edellyttävät rakentamista.  
  
Turun nuorisovaltuusto:  
Nuorisovaltuusto kannattaa viher- ja virkistysalueiden säilyvyyttä eikä anna tukeaan Raision rajalle, Ku-
ninkoja-Mälikkälä alueelle kaavaillulle tielinjaukselle.  
  
Turun kaupungin vanhusneuvosto:  
Raision rajalla olevan kadun linjaus on syytä olla yleiskaavaluonnoksessa, kunhan sen ympäristöhaitat 
puistoalueella minimoidaan ja häiriöt pientaloasutukseen ovat mahdollisimman pienet (esim. istutukset ja 
meluvallit). Katuyhteys mahdollistaa myös vanhemman turkulaisväen helpomman pääsy kauppakeskuk-
siin. Luonnollisesti on julkisen liikenteen reittejä ohjattava tätä kautta.   
  
Turun nuorisovaltuusto:  
Nuorisovaltuusto kannattaa viher- ja virkistysalueiden säilyvyyttä eikä anna tukeaan Raision rajalle, Ku-
ninkoja – Mälikkälä -alueelle kaavaillulle tielinjaukselle.  
  
Yksityishenkilö D:  
Uusi tie on liikenteellisesti tarpeeton sekä vetovoiman kannalta hyvin haitallinen. Se hajauttaa Turun kau-
punkirakennetta ja näivettää Turun kauppakeskuksia sekä lähikauppoja. Ei voi olla perusteltua ohjata asia-
kasvirtoja pois Turun kauppakeskuksista, jotka edustavat myös modernia lähikauppaa. Tielinjaus tulisi 
poistaa yleiskaavasta ja alueesta tulisi muodostaa vetovoimaa lisäävä luonnonsuojelualue kuntalaisaloit-
teen mukaisesti. Länsikeskuksen vetovoimatekijöitä ovat hyvät lähipalvelut, liikenneyhteydet ja monipuo-
liset ja arvokkaat ulkoilu- ja viheralueet.  
   
Vastine:  
Kaavaehdotuksen V- ja ulkoilureittimerkinnät eivät haittaa suojelualueen perustamista. Alueella on nykyi-
sinkin runsaasti virkistyskäyttöä ja kaupungin ylläpitämiä kuntoratoja. Yleiskaava 2020:n AP-varaus on 
poistettu Mälikkälän viheraluekokonaisuuden keskeltä ja kyseinen alue on osoitettu V- ja MA-merkinnöillä. 
Tämä edistää viheraluekokonaisuuden säilymistä yhtenäisenä. 
 
Mälikkälän metsäalue on yksi laajimmista yhtenäisistä metsäalueista Turun kaupunkirakenteen sisällä. 
Ohjeellisen katulinjauksen poistaminen edistää viheralueen yhtenäisyyttä sekä luonto- ja virkistysarvojen 
säilymistä. Yleiskaavaluonnokseen liittyneessä Turku 2029 -kyselyssä 435 vastaajaa vastasi Mälikkälän 
metsiä ja esitettyä uutta kokoojakatua koskevaan kysymykseen. Liukukytkinkysymyksessä esitettiin kaksi 
väittämää: On tärkeää, että Mälikkälän kuntoradan metsät säilyvät yhtenäisinä. – On tärkeää saada suo-
rempi yhteys Länsikeskuksen ja Myllyn välille. Vastaajista 78 % (n=341) oli ensimmäisen väittämän kan-
nalla, eli että on tärkeää, että Mälikkälän kuntoradan metsät säilyvät yhtenäisinä. 12 % (n=94) oli toisen 
väittämän kannalla, eli että on tärkeämpää saada suorempi yhteys Länsikeskuksen ja Myllyn välille. 
 
Toimenpiteet 

• Ohjeellinen katulinjaus -merkintä on poistettu Länsikeskuksen ja Myllyn väliltä. 
  

Haritun puistotie, Skanssi sekä Piispanristin ja Skanssin välinen katu  
  
Kaarinan kaupunki:  
Yleiskaavan jatkotyöskentelyssä tulisi olla tavoitteena, että Haritun puistotie merkitään yleiskaavaan pää-
kaduksi ja Piispanristintien ja Skanssin keskuksen välillä on yleiselle liikenteelle avoin katu.  
   
Skanssin kauppatalo Oy, Saarni Yhtiöt Oy:  
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Lausujat vastustavat nähtävillä olevaa yleiskaavaluonnosta 2029 niiltä osin, kuin se heikentäisi tontin Ha-
rittu 13-4 käyttömahdollisuuksia verrattuna nykyiseen osayleiskaavaan ja asemakaavaan. Erityisesti tämä 
koskisi liikenneyhteyksiä.  
  
Vastine: 
Haritun puistotien ei ole määritelty kuuluvan pääkatuverkostoon mm. seudullisen liikennejärjestelmätyön 
yhteydessä. Piispanristin ja Skanssin keskuksen välillä liikenneyhteydet perustuvat 19.5.2014 päivättyyn 
yleissuunnitelmaan (kh hyväksyi ohjeellisena noudatettavaksi 13.10.2014 § 392) sekä kaupunginhallituk-
sen täydennysten perusteella päivitettyyn Skanssin yleissuunnitelmaan 30.7.2015, joissa molemmissa au-
toliikenteen läpikuljettava yhteys Piispanristin ja Skanssin kauppakeskuksen välillä kulkee Uudenmaan-
tietä pitkin. Läpikulun järjestämistä ei estetä rakenteellisilla ratkaisuilla siten, ettei läpikulkua voida tarvit-
taessa tulevaisuudessa järjestää (kh 13.10.2014 § 392). 
 

Vähäheikkiläntie – Hippoksentie  
   
Martinrantaseura ry:  
Martinmäessä nyt vallitsevaa asumisviihtyvyyttä huomattavasti haittaavaa liikennemelua voitaisiin jossain 
määrin vähentää tekemällä yleiskaavaan varaus katuyhteyden avaamisesta Vähäheikkiläntieltä Kurjen-
mäen läpi Hippoksentielle kiinnittäen erityisesti huomiota julkisen liikenteen suuntaamiseen tälle väylälle.  
   
Vastine: 
Kurjenmäen tunnelista on laadittu esiselvitys Yleiskaava 2029:n luonnoksen valmistumisen jälkeen. 
 
Toimenpiteet 

• Kurjenmäen tunneli on esitetty yleiskaavaehdotuksessa tunneli-merkinnällä. Tunnelin alue on 

osoitettu kallioresurssialueena. 

  

Kehä 2 
   
Yksityishenkilö G:  
Jotta Tuomiokirkkosilta joskus voitaisiin rauhoittaa yksityisautoilta, pitäisi rakentaa korvaava tieyhteys. 
Lausuja ehdottaa kehä 2:sta. Hämeentie–Halistentie–Koroisten takaa–Vanha Tampereentie–  
Silta Vähäjoen, Tampereen radan ja Kärsämäentien yli–Markulantie–Suikkilantie. Tiet nelikaistaiset. 
Tieurat osin valmiina. 
   
Vastine: 
Ehdotuksen mukainen katuyhteys (ns. välikehä) on mukana Yleiskaava 2029:ssa. Yhteyden nelikaistais-
tamiseen varaudutaan vilkkaimmin liikennöidyillä osuuksilla. 
  

Halistenväylä 
 
Hamaron pientalot ry: 
Tie Maarian Kirkkosillalta Koroisten pellon läpi tulee toteuttaa, ennen kuin Koroistenkaaren ja Gregoriuk-
senkadun väliin suunniteltua kerrostaloaluetta aletaan rakentaa. Maunu Tavastin kadulle ei saa suuntau-
tua yhtään enempää liikennettä kuin nyt. Maunu Tavastin kadun läpiajokielto tulee asettaa heti kaikelle 
raskaalle liikenteelle, minkä määränpää ei sijaitse tämän kadun varrella. 
 
Vastine: 
Yleiskaavaehdotuksessa ei esitetä eri hankkeiden toteutusjärjestystä. Asemakaavassa on mahdollista 
tehdä lausunnon mukainen toteuttamisjärjestystä koskeva määräys. Yleiskaavassa ei oteta kantaa ras-
kaan liikenteen mahdollisiin reittikieltoihin. 
 

Telakka  
  
Yksityishenkilö A:  
Yleiskaavaehdotuksesta puuttuu olemassa oleva tieyhteys Telakan itäiseltä portilta Ankkurikylänkadulta 
pohjoiselle portille Krookilaan/Telakkatielle.  
  
Vastine: 
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Merilinjan on määritelty olevan alemman hierarkian verkkoa, jota ei ole esitetty Yleiskaava 2029:ssä. 
 

Raideliikenne  
  

Tunnin juna  
  
Turku Science Park Oy:  
Tunnin junan vaikutukset on vielä jäänyt arvioituna pieneksi. Tämä tulee johtamaan liikkumisen osalta 
suuriin muutoksiin alueella.  
  
Vastine: 
Yleiskaava 2029 mahdollistaa tunnin junan toteuttamisen. Tunnin junan osalta laaditaan yleissuunnitel-
maa, jonka yhteydessä arvioidaan vaikutukset. 

 

Kaksoisraidevaraukset (Salo – Turku ja Turku – Toijala)  
  
Väylävirasto:  
Väylävirasto on laatinut kaksoisraideselvityksen Salo–Turku-rataosalle lisäraiteen sijoittumisen ja tilantar-
peen selvittämiseksi. Selvityksessä on osoitettu kaksoisraidevarauksen alustava sijainti. Väylävirastossa 
on käynnissä Helsinki–Turku-ratayhteyden jatkosuunnittelu, jonka yhteydessä laaditaan yleis- tai rata-
suunnitelma Salo–Turku-rataosan kaksoisraiteesta. Suunnitelman myötä tarkentuu lisäraiteen sijoittumi-
nen ja tilantarve. Yleiskaavassa tulee huomioida laadittavan suunnitelman mukainen lisäraidevaraus. Ra-
talain 10 § mukaan rata- tai yleissuunnitelmaa ei voida hyväksyä vastoin oikeusvaikutteista kaavaa.  Väy-
lävirasto on laatinut kaksoisraideselvityksen Turku–Toijala-rataosalle. Selvityksessä on osoitettu kaksois-
raidevarauksen alustava sijainti. Yleiskaavassa tulee huomioida selvityksen mukainen lisäraidevaraus. Li-
säraidevarauksen sijoittuminen tarkentuu aikanaan jatkosuunnittelun yhteydessä. 
  
Vastine:  
Yleiskaavaehdotukseen on lisätty määräys kaksoisraiteen mahdollistamiseksi näillä rataosuuksilla. Mää-
räys pohjautuu edellä mainittuihin selvityksiin ja vaatii tarkemman tason suunnittelua rataosuuksien kak-
soisraiteen mahdollistamiseksi.  
  
Kupittaa–Salo-välillä suunniteltu kaksoisraide sijoittuu nykyisen radan viereen, jolloin pääosin jo nykyisten 
asemakaavojen tilavaraukset ovat riittävät. Rataosuudella on paikoin kohtia, jotka vaativat rata-alueen 
laajentamista. Puuttuvien osuuksien asemakaavoitus on käynnissä.  
  
Turku–Toijala-rataosuudella toteutuu samanlainen järjestely kuin Turku–Salo-rataosuudella. Kaupungin 
alueella kaksoisratavaraus sijoittuu nykyisen radan vierelle välillä puolta vaihtaen. Rataosuudella on koh-
tia, jotka vaativat tarkemman mittakaavan suunnittelua ja rata-alueen laajentamista mahdollisen kaksois-
raiteen toteuttamiseksi. 
 
Toimenpiteet 

• Yleiskaavaehdotukseen on lisätty Turku–Salo-raidevälille sekä Turku–Toijala-raidevälille määräys 
kaksoisraiteen mahdollistamiseksi.  

• Yleiskaavan tausta-aineistoihin on lisätty selvitykset kaksoisraiteiden toteuttamiseksi. 
  

LR-alue  
  
Väylävirasto: 
Turun ratapihan varikkoalueelle osoitettu uusi keskustatoimintojen alue (Cy) pienentää huomattavasti ny-
kyistä rautatiealuetta (LR). Väylävirastolla on käynnissä Turun ratapihan ratasuunnitelma, joka on osa 
Helsingin ja Turun välisen nopean junayhteyden suunnittelua. Ratasuunnitelman yhtenä vaihtoehtona on 
käyttää jatkossakin varikkoalueella sijaitsevia Väyläviraston nykyisiä raiteita. Uudesta raiteistomallista ja 
sen sijoittumisesta ei ole vielä tehty päätöstä. Yleiskaavan Cy-alue tulee rajata siten, että se ei rajoita 
Väyläviraston nykyisten raiteiden käyttöä.   
   
Vastine: 
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Yleiskaavassa osoitettu Cy-aluevaraus on yleispiirteinen. Varikkoalueelle sijoittuvasta elämyskeskushank-
keesta on käynnissä asemakaavaprosessi, jonka aikana ratkaistaan mm. LR-alueen tarkempi sijainti ja 
laajuus sekä elämyskeskusta varten osoitettava alue. Asemakaava on ehdotusvaiheessa. 
 

Tasoylikäytävät  
   
ELY-keskus:  
Yleiskaavassa ei ole mittakaavan takia eri liikennemuotojen välisiä eritasoristeyksiä. Esim. pääradoilla ei 
voida sallia tasoylikäytäviä.  
   
Vastine: 

Eritasoristeyksiä ei esitetä yleiskaavassa selkeyden vuoksi. Vanha Tampereentien ja Vaalan tasoristeys-

ten korvaaminen eritasojärjestelyillä näkyy yleiskaavassa mainittujen katujen kehittämismerkinnällä. Sa-

tamaraiteella tasoylikäytäviä koskevat ratkaisut tarkentuvat ehdotusvaiheessa ajantasaisten suunnitel-

mien mukaiseksi. 

  

Rautatieseisakkeet 
  
Väylävirasto: 
Kaava-aineistosta ei ilmene, mihin selvityksiin uusien seisakkeiden varaukset perustuvat. Oletettavasti 
kyseisillä seisakkeilla varaudutaan mahdolliseen Varsinais-Suomen paikallisjunaliikenteeseen. Seisa-
kevaraukset ja niitä koskevat selvitykset tulee kuvata kaava-aineistossa. Väylävirasto ei näe estettä va-
rautua yleiskaavassa uusiin seisakkeisiin ja mahdolliseen paikallisjunaliikenteeseen. Jatkossa paikallisju-
naliikenteestä ja uusista rautatieseisakkeista on tarpeen tehdä tarkempia liikenteellisiä, ratateknisiä, 
maankäytöllisiä ja yhteiskuntataloudellisia selvityksiä yhteistyössä Väyläviraston kanssa.   
   
Vastine: 

Seisakevaraukset on päivitetty ja perustuvat lähijunaliikenteen mahdollistamiseen. Valtaosa päivittyvien 

seisakkeiden sijainnista perustuu Varsinais-Suomen alueellisen junaliikenteen järjestämisen pilottihanke, 

liite 6 paikallisjunaliikenteen liikennepaikkojen toteutettavuus -selvitykseen (päivätty 15.10.2018). 

 

Toimenpiteet 

• Yleiskaavaehdotuksessa paikallisjunaliikenteen seisakevaraukset on tarkennettu ajantasaisten 

suunnitelmien mukaisiksi. 

 

Paikallisjunaliikenne  
  
Väylävirasto: 
 
Paikallisjunaliikenteen osalta on tarpeen selvittää mm. sen kytkeytymistä liikennejärjestelmään, junien lii-
kennöintiä, liikennöinnin edellyttämiä muutoksia nykyiseen ratainfraan ja liityntäyhteyksiä. Paikallisjunalii-
kenteen toteutuminen edellyttää raideliikenteelle riittävää käyttäjäpotentiaalia ja tiivistä kaupunkiraken-
netta seisakkeiden välittömään läheisyyteen. Kaavoitettaessa on otettava huomioon mahdolliset junalii-
kenteen aiheuttamat melu-, runkomelu- ja tärinähaitat. Melun- ja tärinäntorjunnassa tulee kiinnittää eri-
tyistä huomiota haittojen ennaltaehkäisyyn toimintojen sijoitusratkaisuista päätettäessä. Tarkemman 
suunnittelun yhteydessä tulee laatia riittävät selvitykset melun ja tärinän leviämisestä ja osoittaa tarvittavat 
kaavamääräykset haittojen torjumiseksi.   
   
Vastine: 
Paikallisjunaliikenteestä on laadittu useita selvityksiä viimeisen 15 vuoden aikana. Yleiskaavan paikallis-
junaliikenteen seisakkeiden sijainti perustuu useisiin 15 vuoden aikana laadittuihin selvityksiin. Ratkaisuja 
ja vaikutusarvioita tarkennetaan jatkosuunnittelussa. 
 

VAK-ratapiha 
ELY-keskus  
Varsinais-Suomen liitto  
Väylävirasto 
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ELY-keskus:  
Maankäytön kehittäminen nykyisellä ratapiha-alueella edellyttää selvityksiä ratapihatoimintojen uuden si-
joittamispaikan vaihtoehdoista. Selvityksiä on tarpeellista tehdä käynnissä olevan yleiskaavoituksen puit-
teissa. Yleiskaavaa varten on tarpeen koota tiedot muista vaihtoehdoista ratapihan uudelle sijainnille ml. 
tiedot kaikista aiemmin esillä olleista vaihtoehdoista. Niiden perusteella tulee harkita, onko selvitys-
aluemerkintä mahdollista tehdä myös muille selvitettäville ratapihan sijoituspaikoille. Liikenneviraston 
kanta on syytä varmistaa. Ehdotusvaiheessa on arvioitava ratapiha-alueen ja maankäytön yhteensovitta-
misen tarpeita uudelleen. Selostuksessa mainittujen ”riskivyöhykkeiden” perusteella on syytä tehdä johto-
päätökset maankäytön ratkaisuihin. 
   
Varsinais-Suomen liitto:  
Yleiskaavaluonnoksessa on osoitettu selvitysalueena Heikkilän vanhan tavara-aseman eteläpuolista alu-
etta. Alue ei ole ongelmaton siihen kohdistuvien muiden kehittämistavoitteiden vuoksi, vaikka Uudenkau-
pungin radan sähköistys tulee huomattavasti vähentämään nykyisiä riskejä. VAK-ratapihakysymystä tul-
laan edelleen tarkastelemaan laajempana, koko kaupunkiseutua koskevana kysymyksenä muiden raide-
liikenteen terminaalitarpeiden kanssa sekä maakuntakaava- että liikennejärjestelmätyössä. 
   
Väylävirasto: 
Väylävirasto on selvittämässä VAK-ratapiha-alueen sijaintia maankäytön kehittämistarpeista johtuen. 
VAK-ratapihaa suunnitellaan osana käynnissä olevaa Turun ratapihan ratasuunnitelmaa. Yleiskaavaluon-
noksessa selvitysalueeksi osoitettu alue ei vastaa ratasuunnitelman suunnittelualuetta. VAK-ratapihan sel-
vitysalueeksi tulee esittää alue, joka ulottuu Muhkurinmäeltä Aninkaisten sillalle saakka sisältäen sekä 
Turku Tavaran (Heikkilän ratapihan) että Turku Aseman (Turun henkilöratapihan). Yleiskaavan laadin-
nassa ja toteutuksen aikataulussa tulee huomioida, että VAK-raiteet tulevat olemaan nykyisellä paikalla, 
kunnes VAK-raiteista on tehty hyväksytty ratasuunnitelma, raiteiden mahdolliselle siirrolle on löytynyt ra-
hoitus ja uudet raiteet on rakennettu sekä otettu käyttöön. Yleiskaavan laadinnassa tulee huomioida VAK-
ratapihan aiheuttamat rajoitteet sitä ympäröivään maankäyttöön. 
   
Vastine:  
Toimenpiteet 

• Ratapihatoiminnoista on lisätty kaavaselostukseen oma kappaleensa, jossa on käyty läpi ELY-
keskuksen lausunnossa todetut asiat.  

• VAK-järjestelyratapihan selvitysalueen merkinnän aluerajaa on muutettu Väyläviraston toiveen 
mukaisesti. 

  

Paikoitus  
   

Maanalainen paikoitus  
   
Turku Science Park Oy:  
Lisäpaikoitusta Lemminkäisenkadun varrella tulee mahdollistaa maanalaisilla ratkaisuilla.  
  
Vastine: 
Pysäköintiratkaisut tarkentuvat Tiedepuiston suunnittelun ja asemakaavoituksen yhteydessä.  
 

Melu  
   

Maanteiden melualueet  
  
ELY-keskus:  
Maanteiden melualueet tulee huomioida asumista kaavoitettaessa. Liikenteen melualueet tulee osoittaa 
yleiskaavassa. Joissakin tapauksissa myös liikenteen aiheuttamasta tärinästä saattaa olla haittaa asumi-
selle ja muullekin rakentamiselle.  
  
Vastine: 
Yleiskaavan liikenne-ennusteen perusteella on tehty koko kaupungin kattava meluselvitys, jonka avulla 
voidaan paremmin havaita jatkosuunnittelussa meluntorjuntatoimenpiteitä tarvitsevat kohteet. Yleiskaavan 
meluselvityksessä on tutkittu vuoden 2050 tilannetta kahdella eri liikenneverkkovaihtoehdolla. Tarkemmat 
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meluselvitykset ja meluntorjuntatoimien määritykset tehdään asemakaavoja ja yleisten alueiden suunni-
telmia laadittaessa. Tärinään liittyvät selvitykset laaditaan tarpeen mukaan jatkosuunnittelussa. Liikenteen 
melualueiden esittäminen yleiskaavakartassa johtaa mittakaavan vuoksi liian epäselvään esitystapaan. 
 
Toimenpiteet 

• Yleiskaavan kahdesta verkkovaihtoehdosta on laadittu meluselvitys v. 2050 tilanteessa. 

• Yleiskaavassa on yleismääräys melun huomioon ottamisesta.  
 

Meluhaitat ja meluntorjunta  
 
Länsi-Turun asukasyhdistys ry  
Martinrantaseura ry  
  
Länsi-Turun asukasyhdistys ry:  
Kaupungin sisääntuloväylille pitää rakentaa maisemallisesti tyylikkäät meluaidat.  
  
Martinrantaseura ry:  
Uusien asuinalueiden ja toimintojen sijoittamispäätösten yhteydessä tehdään vaikutusarviot myös jo ra-
kennetulle ympäristölle, johon lisääntyvä liikenne melun lisääntymisenä ja ilman saastumisena suoraan 
vaikuttaa. Jo yleiskaavassa tulisi kiinnittää huomiota liikenteen melu- ym. haittoihin, joiden ehkäisemiseksi 
tulee tehdä tarvittavat toimenpiteet samalla, kun asuin- tai muiden huomattavasti Iiikennöintitarvetta lisää-
vien rakennusten sijoittamisesta tehdään varaukset kaavaan.  
  
Vastine: 
Kaupungissa laaditaan viiden vuoden välein ympäristönsuojelulain mukainen meluntorjunnan toiminta-
suunnitelma, joka koskee jo olemassa olevaa ympäristöä ja nykyhetkeä. Uusien alueiden ja liikenneväylien 
osalta asemakaavoituksessa ja yleisten alueiden suunnittelussa otetaan huomioon meluntorjunnan tar-
peet. 
 

Liikenteen selvitykset  
   

Liikennejärjestelmäsuunnitelma  
   
ELY-keskus:  
Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitys tulee olla lähtökohtana myös yleiskaavan 
ehdotukselle.  
   
Vastine: 
Toimenpiteet 

• Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelman ratkaisut ja Yleiskaava 2029:n ratkaisut 
on sovitettu yhteen. 

  

Liikenne-ennusteet  
ELY-keskus 
Turku Science Park Oy  
Turun Kauppakamari 
Turkuseura – Åbosamfundet ry  
Turun luonnonsuojeluyhdistys ry  
  
ELY-keskus:  
Turun kaupunkiseudulle on juuri valmistumassa uusi liikennemalli, jonka ansiosta eri maankäyttö- ja lii-
kennejärjestelyvaihtoehtojen vaikutuksia liikenteeseen on helpompi tutkia.  
  
Turku Science Park Oy:  
Liikennemäärien kehitys ltäharjun ja tiedepuiston alueella vaikuttaa pieneltä. 
 
Turun kauppakamari: 
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Asetetun asukasmäärätavoitteen täyttymistä tulee seurata, jotta ei tehdä ylimitoitettuja ratkaisuja. Liiken-
neratkaisut tulee tehdä kasvun mukaisesti tarkoituksenmukaisella tavalla. 
 
Turkuseura – Åbosamfundet ry:  
Yleiskaavan kaavaselostuksen sivulla 48 todetaan: ”Liikenne-ennuste on tehty pohjautuen yleiskaavan 
vanhaan asukastavoitteeseen. Liikenne-ennuste päivitetään yleiskaavan ehdotusvaiheen aikana.” Päivit-
tämisessä on hyvä ottaa huomioon yllä mainittu Liikenne- ja viestintäministeriön työryhmän loppuraportti: 
”Toimenpideohjelma hiilettömään liikenteeseen 2045".  
  
Turun luonnonsuojeluyhdistys ry:  
Kaupungin liikenne-ennusteissa on huonosti otettu huomioon joukkoliikenne tai liikenteen tekniset kehi-
tykset. Ennusteita varten tulisi arvioida, vähentääkö hyvin järjestetty joukkoliikenne henkilöautoilun tar-
vetta.  
   
Vastine: 
Toimenpiteet 

• Ehdotusvaiheessa liikenne-ennuste on päivitetty ajantasaisten väestö- ja maankäyttötietojen mu-
kaiseksi.  

• Kestävien kulkutapojen lisäämiseen liittyen on laadittu erillisselvitys. 
 

Liikenteen kasvun vaikutukset  
Turun luonnonsuojeluyhdistys ry  
Meidän Turku – Vårt Åbo ry  
Yksityishenkilö H 
   
Turun luonnonsuojeluyhdistys ry:  
Kaavaa varten ei ole vielä tehty riittäviä selvityksiä liikenteen kasvun vaikutuksista. Tarvittavia ennustet-
tuihin liikennemääriin perustuvia selvityksiä ovat mm. meluselvitys, ilmanlaatuselvitys, selvitys tieverkon 
kestävyydestä, arvio siltojen eliniän lyhenemisestä liikenteen ja sen aiheuttaman tärinän vuoksi ja vastaa-
vat muut selvitykset. 
 
Meidän Turku – Vårt Åbo ry ja yksityishenkilö H: 
Luonnosta varten laaditut liikennesuunnitelmat eivät ole liikenneselvityksiä, joita maankäyttö- ja rakennus-
laki edellyttää. Liikenteen ympäristöllisiä ja taloudellisia vaikutuksia ei voida arvioida ilman maankäyttö- ja 
rakennuslain mukaisia selvityksiä. Aikoinaan Helsingintien piti vähentää Hämeenkadun liikennettä, mutta 
toisin kävi. Tämä edustaa voimassa olevan yleiskaavan ja keskustan liikenteen vaihekaavan (1984) mu-
kaista liikennesuunnittelua. Lisäksi lainvoimaisessa yleiskaavassa todetaan, että Aninkaistenkadun auto-
liikennettä rajoitetaan. Tästä päätettiin 5.5.1997, mutta kaupunginhallitus ei ole pannut päätöstä täytän-
töön, eikä asia kiinnosta kaupunginvaltuutettuja. 
 
Meidän Turku – Vårt Åbo ry: 
Liikenteen yleiskaavallisen selvittelyn täytyisi kattaa joukkoliikenteen ja palveluiden yhteensovittaminen, 
kevyen liikenteen suunnitteleminen ja tulevaisuuden yhteiskäyttö- ja robottiautoilu. Esitetyt liikennesuun-
nitelmat nojaavat siihen, että liikkuminen Turussa perustuu yksityisautoiluun, ja suunnitelmat toteuttavat 
yksityisautolla liikkumisen edellytyksiä muista liikkumismuodoista, ympäristöstä ja kustannuksista piittaa-
matta. Tämä ei ole maankäyttö- ja rakennuslain mukaista suunnittelua. On valitettavaa, että kaupunkiym-
päristölautakunta on tehnyt jo liikennelinjauksia ilman maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia selvityksiä.  
   
Turun luonnonsuojeluyhdistys ry:  
Pitäisi arvioida, muuttuvatko autonkäyttötavat esimerkiksi yhteiskäyttöautojen tai robottiautojen myötä. Tu-
lisi tehdä selvitys, vaikuttavatko ilmastonmuutoksen torjunnan vuoksi annettavat autoilun yleiset rajoituk-
set, sähköautot tai ilman kuljettajaa kulkevat robottiautot keskustan liikennemääriin. 
 
Vastine: 
Yleiskaavan liikenne-ennusteen perusteella on tehty koko kaupungin kattavia melumallinnuksia, joiden 

avulla voidaan paremmin havaita jatkosuunnittelussa meluntorjuntatoimenpiteitä tarvitsevat kohteet. Tar-

kemmat meluselvitykset ja meluntorjuntatoimien määritykset tehdään asemakaavoja ja yleisten alueiden 

suunnitelmia laadittaessa. Tärinään liittyvät selvitykset laaditaan tarpeen mukaan jatkosuunnittelussa. Il-

matieteen laitoksen laatima Turun seudun ilmanlaatuselvitys valmistui 27.3.2020. Tieverkon ja siltojen 
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kuntoa seurataan säännöllisesti, eikä Yleiskaava 2029: yhteydessä näihin laadita erillisselvitystä. Joukko-

liikenteen ja pyöräilyn tärkeimmät reitit sekä palveluverkko on esitetty yleiskaavassa. Yhteiskäyttö- ja ro-

bottiautoista ei ole tällä hetkellä olemassa juurikaan tutkittua tietoa. Yhteiskäyttöautojen voidaan arvioida 

lisääntyvän yleiskaavan tavoitevuoteen 2029 mennessä, mikä voi vähentää autojen pysäköintipaikkojen 

tarvetta. Robottiautojen ei arvioida yleistyvän valtavirraksi vuoteen 2029 mennessä ottaen huomioon ny-

kyinen autojen keski-ikä. Sekä yhteiskäyttö- että robottiautot saattavat lisätäkin liikennesuoritetta. Näiden 

kehittymistä seurataan ja ratkaisuja tarkennetaan tulevissa yleiskaavoissa. Kestävien kulkutapojen lisää-

miseen liittyen on laadittu erillisselvitys. Laadittavassa selvityksessä on tunnistettu liikenteen toimenpitei-

den ilmastovaikutukset. 

 

Toimenpiteet 

• Yleiskaavan kahdesta verkkovaihtoehdosta on laadittu meluselvitys v. 2050 tilanteessa. 

• Yleiskaavassa on yleismääräys melun huomioon ottamisesta.  
 

Tiemaksut  
   
Länsi-Turun asukasyhdistys ry:  
Turun tulisi selvittää pikaisesti tieliikennemaksujen käyttöönottoa ja sen vaikutuksia Turun ja naapurikau-
punkien kehittämisessä. Länsi-Turun asukasyhdistys ry ehdottaa lisäksi, että Turku selvittäisi myös mui-
den Suomen keskuskaupunkien kanssa yhdessä tieliikennemaksujen käyttöönottoa kaupunkien kehittä-
misessä. Tieliikennemaksuilla voitaisiin myös rahoittaa joukkoliikenneratkaisuja. 
 
Vastine: 

Tiemaksut on yksi keino kestävien kulkutapojen lisäämiseen laadittavassa selvityksessä. Mahdollisten tie-

maksujen käyttöönotto ei ole yleiskaavassa ratkaistava asia. 

  

Tulevaisuuden liikenne  
   

Tulevaisuuden hyötyliikenne   
   
Länsi-Suomen kuljetusyrittäjät ry:  
Nyt käynnissä olevassa kaavoitusprosessissa ei pitäisi langeta pelkästään nykyisen sähkö- ja hybriditek-
nologian sanasaattajien viestien perusteella tekemään virheellisiä ratkaisuja tulevaisuuden hyötyliikenteen 
käyttövoimasta, sen tarvitsemasta infrastruktuurista tai muista tavaraliikenteen tulevaisuuden tarpeista.  
  
Vastine: 
Yleiskaava ei rajoita tai määrittele liikenteen käyttövoimaa. 
 

Sähköpyörät 
 
Turun polkupyöräilijät ry: 
Pyöräilyn kasvuedellytyksiä arvioitaessa on huomioitava polkupyörien tekninen kehitys – siis sähköpyörät: 
pyöräilyn edelläkävijämaissa sähköpyörien osuus kaikista myydyistä pyöristä on jo 20–30 % luokkaa. Säh-
köavusteiset pyörät mahdollistavat pyörillä kuljettavien etäisyyksien pitenemisen, ajonopeuksien lisäänty-
misen, matka-ajan lyhenemisen sekä toisaalta ne houkuttelevat uusia ihmisiä pyöräilyn pariin matkanteon 
helpottuessa. 
 
Vastine: 
Pyöräilyn lisääntyminen mm. sähköpyörien lisääntymisen myötä on positiivinen mahdollisuus lisätä kestä-
vien kulkutapojen käyttöä. Pyöräverkostoa pyritään kehittämään vastaamaan tulevia tarpeita mm. Yleis-
kaava 2029:ssä ja Turun pyöräilyn kehittämisohjelmassa 2029 esitetyillä ratkaisuilla. 
 

Keskustan liikennesuunnitelma 

Yleistä 
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Keskustan liikenneratkaisut 
 
Varsinais-Suomen liitto: 
Vaihtoehtotarkastelu keskustan Iiikenneverkon kehittämiseksi on laadittu hyvin. Se on rohkea ja tarpeelli-
nen keskustelun avaus. Kävelykeskustan laajentaminen Aurajoen, Tuomiokirkon ja Aninkaisten suuntaan, 
joukkoliikennekaistat, siltojen rauhoittaminen autoliikenteeltä ja pyöräilyn laatuväylien kehittäminen kes-
kustassa ovat kerralla suuria asioita toteutettavaksi. Vaihtoehtotarkasteluilla on etsitty ratkaisuja siihen, 
miten tuore Turun keskustavisio voidaan toteuttaa liikenteellisistä näkökulmista mahdollisimman sujuvasti 
ja kestävästi. Yleiskaavaluonnoksessa esitetyt liikenneratkaisut tukevat hyvin sekä keskustavisiota että 
koko muun Turun seudun ja Varsinais-Suomen kehittämistä liikenteellisesti kestävämpään suuntaan. Lii-
kenneratkaisut tukevat erittäin hyvin myös ilmastotavoitteita.  
  

Matkakeskus 
  
Turun Nuorkauppakamari ry: 
Kaavaluonnoksessa mainittu matkakeskus edellyttää tarkkaa selvitystä. Sen sijoittamista tulisi harkita en-
sisijaisesti ratapihan elämyskeskushankkeen yhteyteen ja sitä kautta rautatieaseman välittömään lähei-
syyteen. 
  
Vastine: 
Matkakeskusta suunnitellaan Aninkaistensillan lounaispuolelle, jossa on voimassa Ratapiha-alueen 
osayleiskaava (25/2005). Rautatieaseman siirtäminen Aninkaistensillan läheisyyteen lyhentää matkaa 
kaukoliikenteen linja-autoille ja Aninkaistenkadulle, jolla on joukkoliikenteen keskusakselin paikallisliiken-
teen pysäkkejä. 
  

Kaikkien liikennemuotojen huomioiminen 
 
ELY-keskus: 
Turun keskusta-alueen säilyminen elinvoimaisena edellyttää tiivistyvässä yhdyskuntarakenteessa jatkos-
sakin toimivia liikennejärjestelyjä kestäviä liikennemuotoja painottaen. 
 
Turun Nuorkauppakamari ry:  
Sekä joukkoliikenteen kehittäminen että kevyen liikenteen mahdollistaminen ovat erittäin tärkeitä. Näiden 
liikkumismuotojen käytön lisääminen tulee kuitenkin tapahtua kehittämällä niitä houkuttelevammiksi, ei ra-
joittein ja pakottein. Vapaus valita itselle toimivin liikkumismuoto tulee säilyttää, kuten myös mahdollisuus 
päästä millä tahansa niistä ydinkeskustaan. Suunnitelmat tulisikin tehdä saadun kokemuksen sekä tutki-
muksen pohjalta, ei mielikuvien pohjalta. Liikennesuunnittelu on avainasemassa keskustan toiminnallisuu-
den kannalta. Kaupunkilaisia on otettu laajasti mukaan päätöksentekoon. On tärkeää ottaa huomioon 
myös ne keskustan toimijat, jotka sen toiminnallisuutta luovat: yritykset, kiinteistöt, palveluntuottajat ym. 
  
Vastine: 

Ehdotusvaiheessa on laadittu keskustan liikenteen kehittämisestä skenaariotarkastelu, jonka avulla on 

pyritty löytämään optimaalinen ratkaisu asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen. Asukas- ja työpaikka-

määrien kasvaessa autoliikenteen sujuvuuden varmistaminen myös ruuhka-aikana keskustan rajallisessa 

katutilassa ei ole todennäköisesti mahdollista ainakaan pidemmällä aikavälillä. Kaikkien kulkutapojen ke-

hittämiselle on esitetty toimenpiteitä yleiskaavassa. 

 

Toimenpiteet 

• Keskustan liikenteen kehittämisestä on laadittu skenaarioita, jotka otetaan huomioon keskustan 

liikenteen jatkosuunnittelussa. 

• Yleiskaavakartassa on esitetty mm. pääreittejä ja väylävarauksia kaikille kulkutavoille. 

  

Liikennehierarkia / katujen roolitus 
Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 
Turun autoilijat ry 
Turun kaupungin vanhusneuvosto 
Turun nuorisovaltuusto 
Turun polkupyöräilijät ry 
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Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta: 
Keskustan liikennesuunnitelmassa mainitaan, että kaduille on annettava erilaisia rooleja sen mukaan, mitä 
liikkumismuotoa ja millaista kaupunkiympäristöä sillä halutaan edistää. Roolittamalla kadut selkeästi luo-
daan hyvän liikennejärjestelmän toimintaedellytykset. Pyöräilyn, joukkoliikenteen ja muiden liikkumismuo-
tojen pääreittien pitäisi kulkea keskustassa samalla väylällä vain kaduilla, joissa on riittävästi tilaa. Koska 
keskustassa on erittäin tärkeä huolehtia myös viihtyisästä kaupunkiympäristöstä, tarkoittaa katujen roolit-
taminen sitä, että liikkumismuotojen tulisi sijoittua mahdollisimman usein eri väylille. Turvallisuuden näkö-
kulmasta liikkumisen pääreittien risteämisiä toistensa kanssa tulee välttää. 
 
Turun autoilijat ry: 
Turvallisen pyöräilyn kannalta ei ole järkevää sijoittaa pyörätietä autokaistojen yhteyteen. Toimivampi ja 
turvallisempi järjestys on jalkakäytävä, pyörätie, parkkipaikka ja ajorata. Pyöräily joukkoliikenteen ja ras-
kaan liikenteen seassa on vaarallista. 
 
Turun kaupungin vanhusneuvosto: 
Kaavamerkinnät mahdollistavat pyöräilyreittien kehittämisen jatkotyön. Jatkotyössä on tarkasti selvitet-
tävä, miten pyöräily ja jalankulku erotetaan toisistaan hyvällä tavalla. Heikosti toimivina esimerkkeinä ovat 
pyörätiet Humalistonkadulla ja Kaskenmäellä. Vanhusneuvosto pitää tärkeänä jokirannoilla liikkumisen 
parantamista, joka on mahdollista vain erottamalla jalankulkijat ja pyöräilijät omille kaistoilleen. 
 
Turun nuorisovaltuusto: 
Pyöräilyn pääreittejä tulee ylläpitää ja kehittää. Pyöräily ei vaadi tietämystä liikennesäännöistä, minkä 
vuoksi on kaikkien tienkäyttäjien ja pyöräilyjöiden itsensä edun mukaista ylläpitää laadukkaita pyöräilylle 
varattuja väyliä (pyöräteitä ja -kaistoja), jotta mahdollisimman pieni osuus keskustan läpi kulkevasta pyö-
räliikenteestä tapahtuisi muun liikenteen joukossa. 
 
Turun polkupyöräilijät ry: 
Turun polkupyöräilijät ry kannattaa kävely- ja pyöräilyalueiden laajentamista. Suunniteltaessa uusia käve-
lyalueita täytyy aina toteuttaa alueiden yhteiskäyttö molemmilla kulkutavoilla, kuten esim. nykyisellä Yli-
opistonkadulla on toteutettu pihakatuna. Keskustan kävelyalueita toteutettaessa tulee kiinnittää erityisesti 
huomiota jalankulku- ja pyöräliikenteen erotteluun. Tämä selkeyttää ja sujuvoittaa molempien kulkutapojen 
liikkumista sekä lisää jalankulkijoiden koettua turvallisuutta. Kävelykatu ei ole korkean laatutason pyörälii-
kenneväylä, eikä kävelykatuja tai toreja pidä merkitä sellaisiksi liikennesuunnitelmiin.  
  
Vastine: 
Yleiskaava 2029:ssä esitetään liikennejärjestelmän periaatteet mm. katujen roolituksen osalta keskustan 
liikenteen skenaariotarkastelun perusteella. Kulkutapojen järjestelmällinen erottaminen eri reiteille ei ole 
mahdollista mm. Aurajoen ja rautateiden ylittävissä kohdissa rajallisten reittivaihtoehtojen kohdissa, joissa 
vaihtoehtoinen reitti toisi kohtuuttoman lisäyksen matka-aikaan. Matkakohteet ovat myös monasti samoja 
kulkutavasta riippumatta. Tarkemmassa suunnittelussa esitetään tarkemmat katukohtaiset toteutustavat 
periaatteille. Kulkutapojen erottelu katutilassa on monilla vilkkaasti liikennöidyillä väylillä hyvä tavoite. Toi-
saalta kulkutapojen erottelu vie enemmän rajallista katutilaa, mistä johtuen täydellinen erottelu ei ole aina 
mahdollista tai rauhallisemmilla kaduilla edes tarkoituksenmukaista. 
 
Toimenpiteet 

• Yleiskaavan liikennekartassa esitetään eri kulkumuotojen pääreitit periaatetasolla. 

• Keskustan liikenteen kehittämisestä on laadittu skenaarioita, jotka otetaan huomioon keskustan 

liikenteen jatkosuunnittelussa. 

 

Kävelyalueet 
  

Kävelykeskustan laajuus ja tukeutuminen joukkoliikenteeseen 
 
Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta: 
Kävelykeskustan ensisijaisen laajenemissuunnan tulisi tukeutua myös joukkoliikenteen normaaliin linjara-
kenteeseen, joka on keskittynyt keskustan itäpuolelle. Idän suuntaan laajeneva kävelykeskusta tukeutuu 
ja tukee luonnollista joukkoliikennejärjestelmää ja huomioi mahdollisen raitiotien/superbussin 1. vaiheen 
linjauksen Varissuolle. 
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Vastine: 
Keskustan kävelyalueet sijaitsevat joukkoliikenteen pääreittien läheisyydessä.  
  

Kävelyalueiden tarpeellisuus ja vaikutukset muihin kulkumuotoihin 
Turun kaupungin vanhusneuvosto 
Turun Nuorkauppakamari ry 
Turun Kauppakamari 
Turun Ydinkeskustayhdistys ry 
 
Turun kaupungin vanhusneuvosto: 
Kävelykeskustan laajuus on neuvoston mielestä riittävä, kunhan varsinaisessa kaavoituksessa sen toteu-
tuminen varmistetaan. 
 
Turun Nuorkauppakamari ry: 
Kävelykatujen suunnittelun tulisi pohjautua ensisijaisesti faktoihin ja mitattavaan tietoon, joiden pohjalta 
voidaan pohtia muutoksen hyötyjä ja haittoja. Kuinka suurella käytöllä kävelyalueet Turussa ovat ympäri 
vuoden? Kuinka paljon enemmän kävelyliikennettä on kokonaan kävelylle pyhitetyllä kadulla verrattuna 
riittävillä jalkakäytävillä varustettuun katuun ydinkeskustassa? Kuinka paljon potentiaalisella kävelykadulla 
on nyt autoliikennettä ja mihin liikennevirrat siirtyisivät? 
  
Turun Kauppakamari: 
Kauppakamari suhtautuu lähtökohtaisesti myönteisesti kävelyalueiden laajentamiseen, mutta vasta sitten, 
kun alueen väestöpohja on kasvanut merkittävästi. Jo päätetyt kävelyalueet riittävät ennustetuilla väestö-
pohjilla. Uudistettu tori ympäristöineen tulee olemaan merkittävä kävelyalueen laajennus, ja se tulee riittä-
mään lähivuosikymmeninä. Kävelyalueiden laajentaminen edellyttää myös joen eteläpuolelle sijoitettavien 
paikoituslaitosten toteuttamista. 
  
Turun Ydinkeskustayhdistys ry:  
Kävelykatualueiden lisäämisen trendi on myönteinen. Kuitenkin tähän asti päätetyt kävelyalueiden laajen-
tamiset ovat hyvinkin riittävät, eikä lisäalueita tule toteuttaa ennen kuin kaupungin väestöpohja on kasva-
nut merkittävästi. Oletetulla kaupungin kasvuvauhdilla kuluttajamäärät eivät vielä tue lisäkävelykatuja use-
ampaan kymmeneen vuoteen. Lisäksi keskustavisiossa suunnitellut kävelyalueet tulee toteuttaa vasta, 
kun visiossa suunnitellut pysäköintialueet on toteutettu ja joukkoliikenteen käyttäjämäärät ovat nousseet 
merkittävästi. 
  
Vastine:  

Keskustan kehittäminen -kärkihanketta koskevan kaupunginvaltuuston 14.5.2018 § 92 tekemän päätök-

sen toimeenpanossa kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantamisen osalta toimenpiteinä on: “Kehitämme 

yhtenäistä kävely- ja pyöräilyverkostoa läpi kaupunkikeskustan, ja parannamme reittien turvallisuutta ja 

viihtyisyyttä. Muutamme uusia katuosuuksia asteittain kävely- ja pyöräilypainotteiseksi. Varaudumme mo-

lempien rantakatujen autottomuuteen myöhempiä kehitysvaiheita koskevissa suunnitelmissa.” (kh 

13.8.2018 § 92). Kävelyliikenteen määrän muutosten ennustaminen on haastavaa, koska kävelyn valin-

taan kulkutapana liittyy fyysisten mittojen lisäksi useita laadullisia tekijöitä mm. viihtyisyyteen ja rakennus-

ten kivijalkatoimintoihin liittyen, joita on vaikeaa mallintaa. Katuverkkoon tehtävien muutosten vaikutus au-

toliikenteen siirtymiin näkyy liikenne-ennusteessa karkealla tasolla. Pysäköintilaitosten rakentaminen joen 

eteläpuolelle on mahdollista yleiskaavan puitteissa. Pysäköintilaitosten sijoittamissuunnittelua laaditaan 

samanaikaisesti yleiskaavan kanssa. 

 

Humalistonkatu ja Elämyskeskus 
Ks. myös Liikenne > Pyöräily > Ratapihahanke ja Elämyskeskus. 
 
Turun polkupyöräilijät ry: 
Keskustavisiossa Humalistonkatu on uusi "Elämysakseli" Ratapihan keskuksen ja Logomon sekä ydinkes-
kustan välillä. Yleiskaavaluonnoksessa Humalistonkatu on merkitty joukkoliikenteen pääväyläksi merkin-
nällä "joukkoliikennepainotteinen katu (myöhempi vaihe)". Elämysakseli-tavoitetta voitaisiin tavoitella 
JOKO tekemällä Humalistonkadusta uusi kävelykatu ja siirtämällä joukkoliikennettä Koulukadulle ja/tai Kä-
sityöläiskadulle TAI vaihtoehtoisesti rauhoittamalla Humalistonkatu autoliikenteeltä, niin että se on yhdis-
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tetty joukkoliikennekatu ja kävelykatu. Molemmat vaihtoehdot palvelisivat esim. Elämyskeskuksen ja Lo-
gomon liikennetarpeita ja parantaisivat jalankulku- ja pyöräliikenteen olosuhteita ydinkeskustassa. Kävely- 
ja pyöräilykatuna Humalistonkatu toimisi kivijalkaliikkeiden – siis erikoiskaupan ja putiikkien sekä kahvila-
ravintoloiden – viihtyisänä kauppakatuna. Liiketilojensa puolesta Humalistonkatu sopisi jo nyt uudeksi kä-
velykaduksi, koska siellä on katutasossa pääasiassa pieniä liikehuoneistoja / kivijalkaliikkeitä.  
  
Ratapiha-arkkitehtuurikilpailun voittaja julkistettiin 12.10.2018. Yleiskaavaluonnos on asetettu nähtäväksi 
12.11.2018. Tästä syystä Ratapihahankkeen / Elämyskeskuksen liikennevaikutuksia ei ole ehditty arvioida 
riittävästi. Elämyskeskus tulee toteutuessaan muuttamaan aivan olennaisesti koko Turun liikennevirtoja. 
Keskuksen täytyy olla tavoitettavissa kaikilla kulkumuodoilla. Ratapihahanke muuttaa nykyisen ratapihan 
alueen ja ydinkeskustan sisäistä jalankulku-, pyörä- ja joukkoliikennettä. On erittäin vaikea nähdä, että 
Ratapihakeskuksesta/-keskukseen voitaisiin ohjata henkilöautoliikennettä ydinkeskustan läpiajoliiken-
teenä. Ruuhkautuminen olisi väistämätön seuraus.  
 
Vastine: 
Humalistonkatu on esitetty Yleiskaava 2029:n ehdotuksessa joukkoliikennepainotteiseksi kaduksi eikä 
suunnitelmissa ole siirtää joukkoliikennettä kokonaisuudessaan pois Humalistonkadulta. Keskustan liiken-
teen ratkaisut tarkentuvat mm. keskustan liikenteen skenaariotyötä seuraavan jatkosuunnittelun myötä. 
Elämyskeskuksen vaikutukset arvioidaan Turku Ratapiha -asemakaavoituksen yhteydessä. 
 

Linnankadun kävely-ympäristö 
 
Turun Nuorkauppakamari ry:  
Liikennesuunnitelman vaihtoehtotarkastelussa yhtenä kyselyn kohteena oli Linnankadun tietyn osuuden 
muuttaminen kävelykaduksi. Tämä oli kyselyn perusteella jakanut erittäin vahvasti kaupunkilaisten näke-
mykset. Mielipiteiden jakautuminen kuvastanee sitä, että myös kaupunkilaiset suosimat liikkumismuodot 
jakautuvat vahvasti kahtia yksityisautoilun ja julkisen liikenteen sekä kevyen liikenteen välillä. Näin vah-
vasti mielipiteitä jakava ratkaisu ei ole sellaisenaan kannatettava. 
  
Vastine: 
Linnankadun liikenteellinen rooli on tarkentunut ehdotusvaiheessa keskustan skenaariotyön perusteella. 
Skenaariotyössä tarkastellaan keskustan kehittämistä kokonaisuutena. 
 
Toimenpiteet 

• Linnankatu on merkitty yleiskaavan liikennekartassa osittain kävelyalueeksi.  
  

Pyöräily 
  

Ydinkeskustan pyöräverkko 
ELY-keskus 
Nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntalautakunnat  
Turun polkupyöräilijät ry 
  
ELY-keskus: 
Keskusta-alueella olisi ainakin oleellisimmat pyöräilyreitit ja kehittämistarpeet syytä osoittaa myös yleis-
kaavassa. Pyöräilyn pääverkosto on tärkeää esittää yleiskaavassa, jotta sen toteutus tulee paremmin huo-
mioiduksi mm. katusuunnittelussa. 
  
Nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntalautakunnat: 
Pyöräilyn pääreittien puuttuminen kokonaan ydinkeskustan alueelta (Cy-merkintä) on silmiinpistävää. Pyö-
räilyn edistäminen edellyttäisi sitä, että myös ydinkeskustassa on kattavat ja laadukkaat pyöräilyreitit. Reit-
tien katkonaisuus ja turvattomuus ydinkeskustassa on pitkäaikainen haaste. Keskustan pyöräilyreitit on 
ilmeisesti luokiteltu pyöräilyn lähiverkostoksi, ja siksi ne eivät näy yleiskaavakartoissa, vaikka ovatkin ole-
massa tarkemmissa suunnitteluasiakirjoissa ja osin toteutettuinakin. Keskustan pyöräilyreittien merkitystä 
olisi syytä tähdentää kuitenkin myös yleiskaavatasolla siten, että olennaisimmat nykyiset ja tulevat linjat 
esitettäisiin osana pyöräilyn pääverkostoa. 
 
Turun polkupyöräilijät ry: 
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Tutkimuksen mukaan pyöräilykokemukseen vaikuttavista asioista selvästi eniten tyytymättömyyttä herät-
tää pyöräilyyn soveltuvien reittien määrä Turun keskustassa. Turku 2029 -kyselyssä nousi selkeänä esiin 
pyöräilyyn soveltuvien reittien puute ruutukaava-alueella. Yleiskaavaluonnoksessa ei voida havaita erityi-
sesti ydinkeskustassa minkäänlaisia pyöräilyn pääverkon edistämistoimenpiteitä, saati jatkuvien verkos-
tojen kehittämistä. 
a) Nykyisin ei ole edes yhtä pääväyläksi luokiteltavaa pyöräilyväylää pohjois- tai eteläsuunnassa Ratapi-
hankadun eteläpuolella. 
(b) Uutta pyöräilyn pääväylää ei ehdoteta rakennettavaksi missään ydinkeskustan alueella yleiskaava-
luonnoksessa. 
(c) Nykyisten pyöräväylien laatutaso ei täytä edes nykyisiä tarpeita. Keskustan pyöräverkosto ei tarjoa 
jatkuvia verkostoja. 
Yleiskaava 2029 -luonnoksesta puuttuvat uudet pyöräilyn pääväylät, jotka on esitetty Keskustan liikenne-
suunnitelmassa ja Turun pyöräilyn kehittämisohjelmassa. 
 
Kesällä 2015 tehtyjen maastomittausten perusteella vain noin 8 % Turun pääpyöräteistä yltää suunnitte-
luohjeiden suositusleveyteen. Erotelluista pyöräteistä vain 10 % yltää edes suunnitteluohjeiden minimile-
veyteen (2,25 m) ja yhdistetyistä pyöräteistäkin vain noin 26 % (Turun pyöräilyn kehittämisohjelma 2029). 
Nykyisten pyöräteiden leveys ei tulevaisuudessa riitä lisääntyvälle pyöräilymäärälle etenkään keskus-
tassa. Pyöräilyväyliä suunniteltaessa täytyy noudattaa myös kyseisen laatutason kriteereitä. Väylää ei pidä 
kutsua laatukäytäväksi, elleivät nämä kriteerit täyty, vaan täytyy käyttää esimerkiksi termiä “tuleva laatu-
käytävä”. 
 
Vastine: 
Pyöräilyn pääreittejä keskustassa lisätään yleiskaavaehdotukseen. Turussa pyöräilyn pääväylät kulkevat 
pääosin vanhassa kaupunkirakenteessa, eikä erityisesti keskustan alueella ole sellaista rakentamatonta 
tilaa, johon olisi mahdollista rakentaa kokonaan uutta väylää. Vanhassa kaupunkirakenteessa, jossa 
maankäyttö on tiivistä, ei voida sitoutua siihen, että pyörätie olisi aina sen laatutason mukainen, miksi se 
on suunnitteluohjeissa määritelty, vaikka sitä tavoitellaankin. Turun pyöräilyn kehittämisohjelmassa 2029 
on esitetty laatukäytäviksi ne pyöräilyn pääverkoston osat, joilla on seudullista merkitystä, eniten liiken-
nettä ja käyttäjäpotentiaalia.  
 
Toimenpiteet 

• Pyöräilyn pääreittejä on lisätty keskustassa.  
 

Aninkaistenkatu ja Eerikinkatu 
Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO 
Turun polkupyöräilijät ry 
 
Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO: 
Opiskelijakunta TUO on suurimmilta osin tyytyväinen esitettyihin liikenneratkaisuihin. Opiskelijakunta kiit-
tää siitä, että joukkoliikennettä kehitetään niin, että opiskelijoilla on mahdollisuus liikkua helposti kampuk-
sen, yo-kylän ja keskustan välillä. Opiskelijakunta on kuitenkin pettynyt, että kaavassa ei ole huomioitu 
Eerikinkadun sekä Aninkaistenkadun runkoverkkopyöräteiden rakentamista. Kyseisten katujen tulisi olla 
mukana yleiskaavassa, jolloin pyöräverkko on kattava ja mahdollistaa liikkumisen ympäri kaupunkia te-
hokkaasti. 
  
Turun polkupyöräilijät ry: 
Aninkaistenkadun uusi laatukäytävä on merkittävä, keskeinen parannus kaupungin pyöräilyn pääverkos-
tossa. Se sekä parantaa keskustan saavutettavuutta että nopeuttaa keskustan ohittavaa pyöräilyliiken-
nettä. Ratapihan ylittävät kaksi pyöräilyn pääväylää parantavat merkittävästi mm. Logomon ja suunnitte-
lussa olevien Ratapihan Elämyskeskuksen sekä Matkakeskuksen pyöräily-yhteyksiä ja saavutettavuutta. 
  
Vastine: 

Turun pyöräilyn kehittämisohjelmassa 2029 Eerikinkadun ei ole esitetty kuuluvan pyöräilyn laatukäytäviin, 

pääverkkoon eikä lähiverkkoon. Eerikinkatu on merkitty Yleiskaava 2029:ssa joukkoliikennepainotteiseksi 

kaduksi, keskustan joukkoliikennekaduksi tai runkobussireitiksi. Näin ollen Eerikinkadulle ei tavoitella ver-

kollisesti merkittävän pyöräliikenteen ohjaamista. Pyöräliikenteen kehittäminen Aninkaistenkadulla riippuu 

suurelta osin joukkoliikenteen reiteistä, jotka ovat tarkentuneet ehdotusvaiheessa mm. keskustan skenaa-

riotyön perusteella. 
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Toimenpiteet 

• Pyöräilyn pääreittejä on lisätty keskustassa.  
 

Puutarhakatu 
 
Turun polkupyöräilijät ry: 
Turun polkupyöräilijät ry kannattaa Puutarhakadun uuden pyörätien/pääreitin rakentamista välillä Aura-
katu–Koulukatu. Pääreitti tulee toteuttaa pääreitin laatutasolla ja mitoituksella. Nykyinen Puutarhakadun 
pyörätie on merkitty pääväyläksi, mutta esim. Port Arthurissa se on aivan liian kapea ja turvaton pääreitiksi. 
Jalankulkijat tulevat katutason liikkeistä ja autot pihoilta suoraan pyörätielle, samoin pysäköivistä autoista 
poistuvat matkustajat. Turun polkupyöräilijät ry ehdottaa Puutarhakadun nykyisen pääväylän kunnostusta 
uuden pyörätien rakentamisen yhteydessä. 
  
Vastine: 

Puutarhakadun pyöräliikenteen järjestelyjä on parannettu vuosien 2018–2019 aikana rakentamalla pyörä-

tie välille Aurakatu–Koulukatu. Yleiskaavassa Puutarhakadun on esitetty kuuluvan Port Arthurissa pyöräi-

lyn pääverkostoon. Yleiskaavaluonnoksessa ei ole esitetty olemassa olevan pyöräilyverkoston paranta-

mishankkeita. Pyöräilyn parantamishankkeista päätetään erikseen. 

 

Toimenpiteet 

• Pyöräilyn pääreittejä on lisätty keskustassa.  
  

Itäinen Pitkäkatu ja Kupittaankatu 
Nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntalautakunnat 
Asukasyhdistys Kerttuli ry 
 
Nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntalautakunnat 
Erityisen myönteistä on, että Itäisen Pitkänkadun kumpikin puoli on osoitettu tuleviksi pyöräilyn pääreitis-
töksi. Tämä hyödyttää sekä Urheilupuiston että Kupittaan liikuntakeskusten käyttäjiä.  
 
Asukasyhdistys Kerttuli ry: 
Liikenteellisesti yleiskaava on hyvä, lukuun ottamatta Itäiselle Pitkällekadulle merkittyä polkupyöräreittiä. 
Reitin osoittaminen vilkkaan autoliikenteen rasittamalle kadulle ei ole liikenneturvallisuuden kannalta jär-
kevää. Reitti tulisi osoittaa Kupittaankadulle, joka toimii lähinnä asuntokatuna ja asukkaiden pysäköintiti-
lana. Nyt kun Uudenmaankadun ja Kupittaankadun liittymään on asennettu liikennevalot, puuttuu enää 
Kaskenkadun ja Kupittaankadun liittymästä vastaava valo-ohjattu suojatie. Kupittaankadusta saadaan vä-
hillä toimenpiteillä toimiva jalankulku- ja pyöräilyväylä Kupittaalta Martinmäkeen. Jo nyt pyöräilyliikenne on 
ohjattu Kupittaankadulle välillä Kaivokatu – Uudenmaankatu. 
 
Vastine: 
Turun pyöräilyn kehittämisohjelmassa 2029 Itäiselle Pitkäkadulle on esitetty ensivaiheessa pyöräkaistoja 
ja kadun saneerauksen yhteydessä mahdollisesti pyöräteitä. Perusteluita tarpeelle on mm. puuttuva osuus 
verkostossa, vilkas liikenne ja asiakaspalaute. Itäinen Pitkäkatu on Kupittaankatua paremmin hahmotet-
tava reitti liikenneverkossa, minkä lisäksi Kupittaankadun käyttäminen pyöräilyreittinä on lyhyillä matkoilla 
(esimerkiksi Betaniankatu–Samppalinna) takaperoista. Itäisen Pitkäkadun pyöräliikenteen kehittämisestä 
on laadittu suunnitelmaluonnoksia. Toteutustapa tarkentuu jatkosuunnittelussa. 
  

Itäinen Rantakatu 
 
Turun polkupyöräilijät ry: 
Turun polkupyöräilijät ry ehdottaa, että autoliikenne kielletään Itäisellä Rantakadulla, sekä ehdottaa uutta 
pyöräilyn laatukäytävää suunnitellun uuden pääreitin asemesta Uudenmaankadun / Aninkaistenkadun liit-
tymästä Itäisen Rantakadun kautta Koulukadulle. Ehdotuksemme tarkoittaa siis uuden suunnitellun pyö-
räilyväylän tason nostoa pääreitistä laatukäytäväksi kyseisellä 700 metrin matkalla. Uusi laatukäytävä olisi 
linkki Koulukadun laatukäytävän ja Uudenmaankadun nykyisen sekä Aninkaistenkadun uuden laatukäy-
tävän välillä. Se vähentäisi pyöräilyä Aurajoen molemmilta rannoilta ja Läntiseltä Rantakadulta, jotka ovat 
vilkkaita kävely- ja tapahtuma-alueita. 
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Vastine: 

Kaupunkiympäristölautakunta päätti 17.12.2019 § 502 Itäisen Rantakadun pyöräily-yhteyden periaaterat-

kaisuksi yksisuuntaiset ajoradan molemmin puolin sijaitsevat pyörätiet siten, että Myllyahteen risteyksessä 

pohjoisempi pyörätie ohjataan kulkemaan Myllysillan alitse. Tarkastelluissa vaihtoehdoissa ei ollut mukana 

autoliikenteen kieltäminen Itäisellä Rantakadulla.  Keskustan kehittäminen -kärkihanketta koskevan kau-

punginvaltuuston 14.5.2018 § 92 tekemän päätöksen toimeenpanossa mukana yhtenä toimenpiteenä on 

varautua molempien rantakatujen autottomuuteen myöhempiä kehitysvaiheita koskevissa suunnitelmissa 

(kh 13.8.2018 § 92). Seudullisessa liikennejärjestelmäsuunnittelussa keväällä 2020 laaditussa pyöräilyn 

seutureittien määrittelyssä Itäinen Rantakatu ei sisälly laatukäytäväosuuksiin. 

 

Toimenpiteet 

• Yleiskaavan ehdotusvaiheessa on tarkennettu liikennejärjestelyjä koskevia merkintöjä mm. seu-

dullisen liikennejärjestelmäsuunnittelun ja keskustan liikenteen skenaariotyön perusteella. 

 

Linnankatu ja Läntinen Rantakatu 
 
Turun polkupyöräilijät ry:  
Turun polkupyöräilijät ry kannattaa vahvasti uutta suunniteltua Linnankadun pääreittiä välillä Brahenkatu 
– Satama & Linnakaupunki. Reitti palvelisi erinomaisesti keskustan itä-länsisuuntaista liikennettä. Linnan-
kadun pyöräliikennereitti tarjoaisi turvallisen väylän Eskelinkadun lukiokeskukseen sekä keskustaan. Pää-
reittinä se olisi myös nopein yhteys sataman / Linnakaupungin uuden asuntoalueen ja kaupallisen ydin-
keskustan välillä. 
 
Nykyinen pääreitti Läntisellä Rantakadulla ei voi olla pyöräliikenteen pääväylä Aninkaistenkadun ja Wech-
terinkujan välillä, sillä Läntinen Rantakatu on keskeistä jalankulkualuetta, etenkin kesäisin. Tällaiselle ka-
dulle ei voi rakentaa korkealaatuista pyöräliikenneväylää heikentämättä jalankulun edellytyksiä. Rantakatu 
sopii kyllä pyöräilyn lähiverkon osaksi, eli pyöräilyn on syytä olla sallittua siellä jatkossakin. 
 
Vastine: 
Linnankadun ja Läntisen Rantakadun rooli pyöräilyverkostossa riippuu keskustan liikenteen kokonaisrat-
kaisusta. Turun pyöräilyn kehittämisohjelmassa 2029 pyöräilyn pääverkkotason yhteys on esitetty Länti-
selle Rantakadulle. Linnankadulle on Turun pyöräilyn kehittämisohjelmassa 2029 esitetty pyöräily-yhteys 
lähiverkkotasoisena, joka voi esimerkiksi tapahtumien aikana korvata Läntisen Rantakadun pyöräily-yh-
teyden. Keskustavisiossa Linnankatua on esitetty kehitettävän kävelypainotteisena alueena kuten myös 
osassa keskustan liikenteen skenaariotyön vaihtoehdoista. Keskustan liikenneverkko yleiskaavaehdotuk-
sessa perustuu skenaariotyön ns. ripeän muutoksen skenaarioon. Ripeän muutoksen skenaariossa ydin-
keskustassa Linnankatu olisi pyöräilyn pääreitti Läntisen Rantakadun sijaan, mikäli Linnankadulla autojen 
läpikulkuliikennettä saadaan vähennettyä merkittävästi ripeän muutoksen skenaarion verkollisilla ratkai-
suilla. Keskustan liikennesuunnitelman ja Linnankadun pyöräliikenteen jatkosuunnittelussa voidaan tarvit-
taessa tarkentaa katujen verkollisia rooleja. 
 
Toimenpiteet 

• Linnankatu on merkitty yleiskaavan liikennekartassa osittain kävelyalueeksi.  
 

Ratapihahanke ja Elämyskeskus 
 
Turun polkupyöräilijät ry: 
Yleiskaava 2029:n täytyy ottaa paremmin huomioon Ratapiha-hankkeen vaikutukset Turun keskustan lii-
kenteeseen. Korostamme, että: 

a. Ratapihan erinomainen saavutettavuus taattava myös polkupyörällä liikkuville: uudet ja laaduk-
kaammat pyörätiet sekä pää- että lähiverkon osalta on sisällytettävä yleiskaavaan. 

b. Ruuhkahuippujen tasaus suurissa yleisötapahtumissa – ratkaisuina pyöräily, kävely ja joukkolii-
kenne. Riittävän leveät pyöräily- ja kävelyväylät puuttuvat Ratapihan Elämyskeskuksen & Logo-
mon ja toisaalta Kauppatori – Hansakortteli akselin väliltä. Luontevina katuyhteyksinä keskusten 
välillä toimisivat Humalistonkatu ja Kauppiaskatu (tai Brahenkatu). 

 
Vastine: 
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Turku ratapiha -asemakaavan (2/2018) alue on saavutettavissa pyörällä kaikista pääsuunnista pyöräilyn 
pää- tai lähiverkkoa pitkin mm. Humalistonsillan yhteyden parantuessa. Nykyisiä väyliä kehitetään pidem-
mällä aikavälillä mahdollisuuksien mukaan. Brahensilta parantaa valmistuessaan pyöräilyn saavutetta-
vuutta Brahenkadun ja Aninkaistenkadun suunnasta. 
 

Tuomiokirkon ympäristön nupukivi 
 
Turun polkupyöräilijät ry: 
Tuomikirkkotorin läpi on merkitty pyöräliikenteen pääväylä, ja tämän pitäisi edellyttää, että siihen rakenne-
taan myös väylä, jolla on hyvä pinnanlaatu. Nykyinen nupukivikenttä ei voi toimia pyöräliikenteen pää-
väylänä. Käytännössä Tuomiokirkkotorin poikki on siis vedettävä pyörätie joko asfaltilla, kivilaatoilla tai 
muulla vastaavalla sileäpintaisella materiaalilla. 
 
Vastine: 
Tuomiokirkontorin pyöräliikenteen materiaaleja ei ratkaista Yleiskaava 2029:n yhteydessä vaan tarkem-
massa suunnittelussa. 
 

Joukkoliikenne  
  

Joukkoliikenteen tilantarve 
 
Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta: 
Liikennesuunnitelman vaihtoehdot A, B ja C tarkoittaisivat kaikki sitä, että keskustassa ei olisi riittävästi 
pysäkkitilaa edes nykyiselle joukkoliikenteen määrälle. Joukkoliikenteen käyttäjämäärät kasvavat, keskus-
tassa on tarpeen suosia tilankäytöltään tehokkaita liikkumismuotoja, kaupungin ilmastotavoitteet tarkoitta-
vat kestävien liikkumismuotojen entistä suurempaa tukemista. Kun nämä asiat yhdistetään sisääntulo-
väylien käytön kasvamiseen, ymmärretään, että ongelma joukkoliikenteen jatkuvasti kasvavasta tilantar-
peesta keskustassa tulee ratkaista keskustaan johtavilla sisääntuloväylillä. 
 
Vastine: 

Pysäkkitilan riittävyyteen vaikuttaa pysäkkien määrä sekä pysäkkikapasiteetin käyttöaste. Yleiskaavan 

luonnosvaiheen jälkeen on tunnistettu mm. keskustan joukkoliikenteen 2021 suunnittelussa, että Kauppa-

torilla joukkoliikenteen pysäkkimäärä vähenee merkittävästi ennen uutta Kauppatoria olleista järjestelyistä. 

Joukkoliikenteen kasvutavoitteiden vuoksi riittävä pysäkkimäärä on oleellista. Joukkoliikenteen pysäkkika-

pasiteetin käyttöaste muodostuu vuorojen määristä pysäkeillä sekä joukkoliikenteen viipymistä pysäkeillä. 

Vuorojen määriin pysäkeillä vaikuttaa erityisesti linjaston rakenne sekä matkustajamäärien edellyttämät 

vuoromäärät. Viipymiin pysäkeillä vaikuttaa matkustajien jättö- ja nousutoimintojen kesto, mahdollisten 

lataustoimintojen kesto sekä lähtöajassa pysymiseksi tarvittava “aikapuskuri”. Sisääntuloväylillä voidaan 

vaikuttaa näistä ainoastaan “aikapuskurin” suuruuteen: mitä täsmällisemmin joukkoliikenne saadaan tuo-

tua keskustaan, sitä pienempi tarve on “aikapuskurille”. Yleiskaava 2029:n ehdotuksessa on esitetty si-

sääntuloväylillä joukkoliikenteen laatu katujakäytäviä Satakunnantielle, Uudenmaantielle sekä Stålarmin-

katu–Kakskerrantielle, minkä lisäksi Tiedepuistoon on esitetty joukkoliikennepainotteista katua Joukahai-

senkatu–Voimakatu–Littoistentie-reitille. Näille on laadittu Turun raitiotien yleissuunnitelman tarkennuksen 

yhteydessä laadittu suunnitelmat, jotka parantavat joukkoliikenteen täsmällisyyttä ja siten pienentävät kes-

kustassa tarvittavaa “aikapuskuria”. 

 

Joukkoliikennereitit 
Varsinais-Suomen liitto 
Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 
Turun Kauppakamari  
Turun kaupungin vanhusneuvosto 
Turun nuorisovaltuusto 
Turun Nuorkauppakamari ry 
Turun Ydinkeskustayhdistys ry 
 
Varsinais-Suomen liitto: 
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Turun kaupungissa ja Turun seudulla on tiiviin asutuksen kautta mahdollisuuksia tehostaa liikkumista jouk-
koliikenneratkaisuin, toisin kuin maaseutumaisilla harvaan asutuilla alueilla. Joukkoliikennelinjastojen si-
joittaminen keskustan alueella tulee ratkaista niin, että ne tukevat elävän kaupunkikeskustan kehittymistä. 
Turun kauppakorkeakoulun tutkimukset osoittavat, että joukkoliikenteen käyttäjät tuovat merkittävän osa 
keskustan kaupallisten palveluiden tulovirrasta. Toriparkin rakentaminen on siirtänyt joukkoliikenteen reitit 
ja pysäkit väliaikaisesti kauemmas kävelykadusta ja keskustan merkittävimmistä kauppakortteleista. Tämä 
on näkynyt nopeasti keskustan kaupan ja palvelujen kannattavuuden heikkenemisenä. 
 
Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta: 
VE 2029 0+ vastaa parhaiten keskustan saavutettavuuteen, joukkoliikennejärjestelmän toimivuuteen, lii-
kennejärjestelmän toimivuuteen ja keskustan liikenteen toimivuuteen. Plussat: ihmisille tuttu järjestely, 
vaihtoehdoista paras saavutettavuus ja Puolalanmäen alueen parempi saavutettavuus; Maariankadulle 
saadaan hyvin järjestettyä pysäkit; lyhimmät vaihtomatkat (keskustan pysäkeillä max. 2 korttelia); joukko-
liikenne ei risteä muun autoliikenteen kanssa Aninkaistenkadulla; erilaisten keskustan tapahtumien aikai-
set joukkoliikennejärjestelyt on helpompi järjestää, kun Aurakadun yläosaa voi käyttää. Miinukset: torin 
reunaan ei saada kävelyaluetta Aurakadulla. VE C rajoittaa merkittävästi busseilla tapahtuvan joukkolii-
kenteen joustavuutta, joka on kyseisen liikennemuodon etu raitiotiehen nähden. 
 
Turun Kauppakamari: 
Turun keskustan kaupallista aluetta ei tule laajentaa hajauttamalla joukkoliikennettä Turun asukaspohja 
huomioon ottaen. 
  
Turun kaupungin vanhusneuvosto: 
Kaavamerkinnät mahdollistavat riittävän laajasti joukkoliikennereittien sijoittelun. Toriparkin valmistelun 
edetessä koko reittien suunnittelu on uusittava. Bussien on palattava torille, joko sen reunoille tai kannen 
alle toriparkkiin. 
  
Turun nuorisovaltuusto: 
Nuorisovaltuusto lausui viime syksynä joukkoliikenneratkaisuja koskevassa lausunnossa raitiovaunun 
puolesta. Julkisen liikenteen roolia ja sujuvuutta keskustassa on selkeytettävä.  Mielestämme joukkoliiken-
teen tulee kulkea keskitetymmin esimerkiksi vain kahta väylää pitkin Kauppatoria ympäröivän keskusta-
alueen läpi. Tämä mahdollistaa vaivattomat vaihtoyhteydet ja kannustaa bussilla liikkumiseen. Mahdolli-
sen joukkoliikenteen superlinjan tulisi kulkea suunnitellusti Aninkaistenkatua pitkin, jolloin vaihtoyhteydet 
voisivat tapahtua esimerkiksi linja-autoaseman tietämillä. 
 
Turun Nuorkauppakamari ry: 
Joukkoliikenteen osalta tulisi suosia selkeitä linja-autojen runkolinjoja. Reittien ja linjojen muunneltavuus 
tulisi myös ottaa huomioon liikenneratkaisuja suunnitellessa. Joukkoliikenteen käytettävyyttä tulee paran-
taa ja sitä kautta lisätä sen houkuttelevuutta. 
 
Turun Ydinkeskustayhdistys ry: 
Joukkoliikennettä suunniteltaessa tulee huomioida, että Turun asukaspohja on liian suppea keskustavision 
mukaiseen hajautettuun malliin, ja on valittava yksi keskuspiste, kuten Eerikinkatu, jonka kautta liikenne 
ohjataan. Kun väestöpohja kasvaa merkittävästi, voidaan joukkoliikenteen keskusta levittää, mutta vasta 
sitten. Myös näiden päätösten tulee perustua elinkeinovaikutusten tarkkoihin arvioihin. 
 
Vastine: 
Toimenpiteet 

• Joukkoliikenteen reittejä keskustassa vuonna 2029 on tarkennettu keskustan liikenteen skenaario-
työn perusteella.   

 

Joukkoliikennekatu-termi 
  
Kansallis-yhtiöt: 
Selvyyden vuoksi karttamerkinnöissä tai kaavaselostuksessa olisi hyvä tarkentaa, mitä termillä ”joukkolii-
kennekatu” tarkalleen tarkoitetaan. Lisäksi karttaa tulee päivittää kaupunginhallituksen päätöksen mukai-
sesti. 
 
Vastine: 
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Joukkoliikennekatu on varsinaisesti asemakaavatason määräys, joka tarkoittaa joukkoliikenteen käyttöön 
varattua katua, jolla sallitaan tontille ajo ja voidaan sallia huoltoajo. Yleiskaavaehdotuksessa liikennemer-
kintöjä on karsittu ja yksinkertaistettu. Uusi termi ”joukkoliikenteen laatukäytävä” ei ota kantaa kadun käyt-
töön näin yksityiskohtaisesti.  
 
Toimenpiteet 

• Ehdotusvaiheessa on päivitetty liikennemerkintöjä. 

• Joukkoliikenteen reittejä keskustassa vuonna 2029 on tarkennettu keskustan liikenteen skenaario-
työn perusteella.   

 

Lemminkäisenkatu 
  
Nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntalautakunnat: 
Kupittaan liikuntakeskuksen itäisen puolen kannalta olisi toivottavaa, että myös Lemminkäisenkatu toimisi 
joukkoliikennekatuna. Tätä toivotaan, koska liikuntakeskuksen itäpuolella on suuria palvelu- ja tapahtuma-
pisteitä, kuten yleisurheiluhalli ja palloiluhalli sekä Kupittaan tekojäärata, lukuisten ulkoliikuntapaikkojen 
ohella.  
  
Vastine: 
Kupittaanpuiston alueen saavutettavuus joukkoliikenteellä paranee merkittävästi runkolinjauudistuksen ja 
joukkoliikenneratkaisun myötä. Liikuntakeskus on tuolloin saavutettavissa joukkoliikenteellä Uudenmaan-
tieltä, Joukahaisenkadulta sekä Itäiseltä Pitkäkadulta runkobussilla tai raitioliikenteellä. 
  

Nuorten liikkuminen kaupungissa  
 
Nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntalautakunnat: 
Nuorisopalveluiden kokemuksen mukaan nuoret käyttävät yllättävän vähän naapurilähiöiden palveluita ja 
liikkuvat heille tutusta lähiöstä tai omalta asuinalueeltaan muihin lähiöihin. Toimiva joukkoliikennelinjasto 
saattaisi madaltaa kynnystä nuorten liikkumiseen kaupungin sisällä. Nuorten täytyy tällä hetkellä kulkea 
keskustan kautta, jos he haluavat liikkua toiseen lähiöön. 
 
Vastine: 
Joukkoliikennelinjasto mahdollistaa jo nykyisin useita alueiden välisiä yhteyksiä kulkematta keskustan 
kautta. Kehärunkolinja parantaa edelleen merkittävästi keskustan ulkopuolisten alueiden välisiä yhteyksiä. 
Naapurilähiöiden välillä on yleensä myös olemassa oleva pyöräily-yhteys. 
  

Henkilöautoliikenne 
  

Keskustan autoliikennettä koskevat ratkaisut 
 
Liedon kunta 
Turun autoilijat ry  
Turun Nuorkauppakamari ry 
Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi 
Turun autoilijat ry 
Turun Kauppakamari 
Turun kaupungin vanhusneuvosto 
Turun Nuorkauppakamari ry 
Turun Ydinkeskustayhdistys ry 
Varsinais-Suomen liitto 
Länsi-Turun asukasyhdistys ry 
Meidän Turku – Vårt Åbo ry 
Turun polkupyöräilijät ry 
Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 
Länsi-Turun asukasyhdistys ry 
Turkuseura – Åbosamfundet ry 
Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO 
Turun luonnonsuojeluyhdistys ry 
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Turun polkupyöräilijät ry 
Yksityishenkilö H 
 
Liedon kunta: 
Turun keskusta on Varsinais-Suomen keskus, ja siten kaavatyössä ja liikenteellisiä kysymyksiä ratkaista-
essa on huomioitava myös ne lähiseudun alueet, joiden asukkaat/yrittäjät eivät kävely-, pyöräily- ja jouk-
koliikenneyhteyksiä pysty hyödyntämään suunnatessaan keskustaan töihin, palveluihin tai vapaa-ajanviet-
toon. 
 
Turun autoilijat ry: 
Luonnos perustuu liian optimistisen kuvaan kaupunkilaisten siirtymisestä joukkoliikenteen käyttäjiksi. 
Melko suuri osa kaupunkilaisista ei tule käyttämään joukkoliikennettä, vaikka reittejä olisi runsaasti. Tämä 
joukko siirtyy käyttämään palveluita paikkaan, johon yksityisautoilu sujuu jouhevasti. Heillä on huomatta-
vasti suurempi ostovoima kuin vastaavalla määrällä pyöräilijöitä. 
 
Turun Nuorkauppakamari ry: 
Yleiskaavan liikenne-ennusteen mukaan henkilöautoliikenne on ja tulee pysymään merkittävänä kulku-
muotona myös keskusta-alueella. Liikenneviraston teettämän Turun Seudun Henkilöliikennetutkimuksen 
(2016) mukaan sekä koko kaupunkialueella että sisemmällä kaupunkialueella henkilöautolla tehdyt matkat 
henkilöä kohden ovat moninkertaiset joukkoliikenteeseen verrattuna. Tämä huomioiden keskustan toimin-
nallisuuden kehittäminen edellyttää myös henkilöautoliikenteen huomioon ottamista yhtenä tärkeimmistä 
liikkumismuodoista. 
 
Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi: 
Keskustaan on päästävä edelleen autollakin, mutta keskustan viihtyisyyttä huonontavaa läpiajoa voi har-
kiten ja hyvällä suunnittelulla vähentää. Kiinteistöille ja pysäköintilaitoksiin tulee edelleen päästä myös 
autolla. Ei ole hyvä ratkaisu rajata Tuomiokirkkosiltaa, Martinsiltaa tai Myllysiltaa vain joukkoliikenteelle. 
 
Turun autoilijat ry: 
Yksityisautoilu tulee sallia keskustassa ja keskustan silloilla. Siltoja on nytkin liian vähän ja liikenne ruuh-
kautuu siltojen kohdilta. 
 
Turun Kauppakamari: 
Elinkeinoelämän näkökulmasta Turun keskusta tulee olla saavutettavissa kaikilla liikennemuodoilla tasa-
puolisesti. Autoliikennettä ei tule rajoittaa keskustan silloilla, koska rajoittaminen johtaa siihen, että liikenne 
ruuhkautuu jäljellä jäävillä joen ylityssilloilla. Ruuhkautunut liikenne luo mielikuvaa huonosti saavutetta-
vasta keskustasta ja hankaloittaa niin asioimis- kuin työmatkaliikennettäkin. Rajoittaminen ei ole oikea 
tapa lisätä joukkoliikenteen käyttöä, vaan joukkoliikenteen tulee olla niin toimivaa ja houkuttelevaa, että se 
kannustaa yksityisautoilun vähentämiseen. Vasta tämän jälkeen voidaan arvioida yksityisautoilun rajoitta-
mista.  
 
Turun kaupungin vanhusneuvosto: 
Autoilu on mahdollistettava jatkossakin ydinkeskustassa. Kauppojen saavutettavuuden kannalta myös hei-
koimmin liikkuvien autoilumahdollisuus on turvattava, ja toriparkin lisäksi myös kadunvarsipysäköintipaik-
koja, mm. invapaikkoja, on oltava. Turun sijainti Aurajoen molemmin puolin ruuhkauttaa jo nyt liikennettä 
silloilla. Toriparkin valmistuminen lisää liikennettä silloilla. Tämän takia ei ole tällä siltamäärällä mahdollista 
estää autoilua millään sillalla. 
 
Turun Nuorkauppakamari ry: 
5.11.2018 Turun kaupunginhallitus päätti, että suunnittelua jatketaan siten, että henkilöautoliikenne Tuo-
miokirkkosillalla ja Aninkaistenkadulla sallitaan. Tämä on ainoa oikea ratkaisu, sillä liikenteen rajoittaminen 
näin merkittävällä liikenneväylällä aiheuttaisi merkittävää haittaa keskustan liikenteen sujuvuudelle, kes-
kustaan pääsylle ja sitä kautta sen elinvoimaisuudelle ja houkuttelevuudelle. Aurasillan henkilöautoliiken-
teen osalta on järkevää niin ikään seurata kaupunginhallituksen päätöstä, jonka mukaan päätös liiken-
teestä tällä alueella tehdään saadun kokemustiedon perusteella. 
  
Turun Ydinkeskustayhdistys ry: 
Turun ydinkeskustan saavutettavuus on ollut tärkein Ydinkeskustayhdistyksen toiminnan tavoite sen pe-
rustamisesta saakka. Keskustan liike-elämän edellytysten kannalta on välttämätöntä, että myös jatkossa 
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ydinkeskustaan pääsee kaikilla liikennevälineillä, myös yksityisautolla. On hyvä, että tämä on nyt huomi-
oitu vaihtoehtojen päivityksessä, Aurajoen ylittävien siltojen kohdalta. 
 
Varsinais-Suomen liitto: 
Turun keskustan liikenneratkaisut eivät vaikuta vain Turun kaupunkiin. Jos maakunnan, seudun ja kau-
pungin solmupisteeseen pääsee henkilöautolla vaivattomasti ja pysäköintipaikkoja autolle löytyy helposti, 
heikkenevät joukkoliikenteen kehittämisedellytykset paitsi Turun kaupungin sisällä, myös Turun seudulla 
ja muualla maakunnassa. Turun seudun ja Varsinais-Suomen jatkuvassa Iiikennejärjestelmätyössä etsi-
tään jatkuvasti keinoja parantaa joukkoliikenteen kilpailukykyä suhteessa henkilöautoiluun. Muun muassa 
Turun seudun liityntäpysäköinnin kehittämissuunnitelman (2018) lopputulemana todettiin, että etenkin au-
tojen liityntäpysäköinnin kehittäminen seudulla on niin kauan kannattamatonta kuin henkilöautolla pääsee 
vaivattomasti keskustaan asti. Myös alueellisen junaliikenteen käynnistämisen edellytykset paranisivat 
huomattavasti, jos henkilöautojen pysäköintiä keskustassa rajoitettaisiin nykyisestä. 
 
Turun polkupyöräilijät ry: 
Liikenne on toiseksi merkittävin päästöjen aiheuttaja Turussa. Hiiletön liikenne 2045 -raportissa ehdote-
taan, että tieliikenteen liikennesuoritetta vähennetään etenkin kaupunkiseuduilla, sillä muuten hiilidioksidi-
päästöjä ei saada laskettua riittävästi. Keskustan liikennesuunnitelman alkuperäisen esityksen sisältämä 
keskustan läpiajoautoliikenteen lopettaminen ajaisi tätä linjaa ja olisi ehdottoman tärkeää Turun kehityksen 
kannalta. Turun polkupyöräilijät ry suosittelee, että tavoite “henkilöautoliikenteen sujuvuus varmistetaan 
keskustassa” poistetaan, sillä se on vastoin kaupunginvaltuuston jo tekemiä päätöksiä, kuten kaupunki-
strategiaa, keskustavisiota sekä ilmastosuunnitelmaa. 
 
Yleiskaavaselosteessa sivulla 17 jätetään mainitsematta useita tehokkaita keinoja autoliikenteen rauhoit-
tamiseksi:  
a) Henkilöautoliikenteen kieltäminen tai rajoittaminen tietyiltä keskustan katualueilta sekä autojen ajono-
peuksien laskeminen. Lisäksi jakeluliikenteelle voidaan asettaa mm. kellonaikaan tai viikonpäivään liittyviä 
rajoitteita. 
b) Jalankulun ja pyöräilyn lisääminen. Investointien kustannukset ovat huomattavasti pienempiä kuin au-
toliikenteen osalta, ja pyöräilyinvestointien tuotto voi olla jopa 3-8 euroa per sijoitettu euro. 
 
Länsi-Turun asukasyhdistys ry: 
Yksityisautoilun läpikulkuliikennettä pitää rajoittaa kaupungin alueella. Läpikulkuliikennettä Turun keskus-
tan läpi pitää rajoittaa. Joukkoliikenne on saatava niin palvelukykyiseksi, että yksityisautoilun tarve piene-
nee. Helsingintie syöttää itä- ja länsisuunnassa liikennettä, johon se on myös tarkoitettu. 
  
Meidän Turku – Vårt Åbo ry ja yksityishenkilö H: 
”Kaikilla liikennemuodoilla pitää päästä ydinkeskustaan” -ideologialla luodaan kaaosta. Hyväksytty Tori-
parkki on kaiken järkevän liikennesuunnittelun, voimassa olevan yleiskaavan ja liikenteen vaihekaavan 
vastainen. Autoilla pitää päästä ydinkeskustan lähelle ja siitä kävellen ydinkeskustaan. Tämä on sitä suun-
nittelua, jota P-Louhi toteuttaa. 
 
Kaupungin on syytä ottaa vakavissaan keskusta-alueen meluongelmat. Kaikkialla muualla paitsi kävely-
kadulla ja Aurajoella ylitetään valtioneuvoston meluohjearvot. Melu aiheuttaa vakavia terveysongelmia. 
Keskusta-alueen asukkailla on oikeus viihtyisään ja vähämeluiseen ympäristöön. Ainoa tapa vähentää 
keskusta-alueen melua on yksityisautoliikenteen rajoittaminen. Muiden kuntien asukkaat voivat kiertää 
Helsinginkadun kautta. Myös ohikulkutien kautta tulee ohjata vahvemmin kaupunkiseudun henkilöautolii-
kennettä.  
 
Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta: 
Tuomiokirkkosilta ja Aurasilta ovat merkittävässä roolissa keskustan liikennejärjestelmän kannalta. Liiken-
nesuunnitelman vaihtoehdot A ja B eivät ole mahdollisia, ellei Tuomiokirkkosillan autoliikennettä rajoiteta. 
Vaihtoehdot A, B ja C eivät ole mahdollisia, ellei Aurasillan autoliikennettä rajoiteta. Vaihtoehto C tarkoit-
taa, että Aninkaistensillan liityntä- ja kaistajärjestelyt on muutettava. Liikennesuunnitelmassa todetaan, 
että keskustassa on tarpeen suosia tilankäytöltään tehokkaita liikkumismuotoja. Liikennemäärien kasva-
essa tämä tarkoittaa, että keskustan kautta tapahtuvaa henkilöautoilun läpiajoliikennettä täytyy rajoittaa 
viimeistään tilanteessa, jossa Tuomiokirkkosillalle toteutetaan raitiotie/superbussi. 
 
Länsi-Turun asukasyhdistys ry: 
Läpikulkuliikennettä Kirkko- ja Auransillalla tulee rauhoittaa tai rajoittaa. 
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Turkuseura – Åbosamfundet ry: 
Yleiskaavaluonnoksen luvussa ”Keskustan liikennesuunnitelma” on esitetty tavoitteita liikenteen suunnit-
telulle keskustassa ja suunnittelun periaatteita. Sivulla 52 todetaan: Aurasilta ja Tuomiokirkkosilta ovat 
ehdotuksessa molemmat vain joukkoliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn käytössä.” Keskustan liikenteen 
suunnittelussa tulee noudattaa yleiskaavaluonnoksessa esitettyjä tavoitteita ja lähtökohtia. Siltojen osalta 
tulee noudattaa luonnoksessa esitettyä tavoitetta ja jatkaa suunnittelua tästä, vaikka pitkälle ulottuvalla 
aikataulullakin. 
  
Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO: 
On tyrmistyttävää, että kaupunkivision suunniteltu Tuomiokirkkosillan rauhoittaminen julkiselle ja kevyelle 
liikenteelle on unohdettu tässä suunnitelmassa. Yhdessä luodun vision pitäisi heijastua koko ajan tehtäviin 
päätöksiin ja valintoihin. 
 
Turun luonnonsuojeluyhdistys ry: 
Runkoliikennemuutokset sekä tarve varautua joukkoliikennekatuihin tulevat edellyttämään, että keskus-
tassa taataan joukkoliikenteelle nopea ja esteetön kulku. Yksityisautoilua keskustassa lienee pakko rajoit-
taa selvästi nykyistä enemmän. Kirkkosillan ja Auransillan sulkeminen yksityisautoilulta varmistaisi jouk-
koliikenteen edut. Siltojen sulkeminen tulisi arvioida uudelleen. Yksi vaihtoehto voisi olla siltojen sulkemi-
nen fossiilisia polttoaineita käyttäviltä autoilta. 
  
Turun polkupyöräilijät ry: 
Autoliikenteen rauhoittaminen ja ruuhkaisuuden vähentäminen, erityisesti keskustassa, koetaan Turussa 
selkeästi tarpeellisiksi. Keskeisinä keinoina Turun polkupyöräilijät ry ehdottaa Aurasillan ja Tuomiokirkko-
sillan sulkemista henkilöautojen läpiajoliikenteeltä. 
 
Vastine: 
Keskustan liikenneratkaisut herättävät paljon kiinnostusta eikä tavoitteista, keinoista ja niiden toteutus-
ajankohdasta ole löydettävissä yksimielisyyttä. Ehdotusvaiheessa on tarkennettu keskustan liikennettä 
koskevia ratkaisuja keskustan liikenteen skenaariotyön perusteella, jossa tarkastellaan keskustan ratkai-
suja kokonaisuutena. Henkilöautoliikenteen sujuvuuden varmistaminen myös keskustassa, ei pelkästään 
välikehällä ja sen ulkopuolella, on kaupunginhallituksen 2.9.2013 tekemän päätöksen mukaan lisätty yleis-
kaavan tavoitteisiin. 
 
Toimenpiteet 

• Yleiskaavaehdotuksen liikenneverkko keskustassa on määritelty keskustan kärkihankkeessa tee-
tetyn liikenneskenaariotyön vaihtoehdon ”ripeä muutos” perusteella. 

 

Keskustan nopeusrajoitus 
Länsi-Turun asukasyhdistys ry 
Turun polkupyöräilijät ry 
  
Länsi-Turun asukasyhdistys ry: 
Kaupungin koko keskustan alueella on saatava yleinen 30 km/h nopeusrajoitus voimaan. Alennettu no-
peusrajoitus edistää kaupunkiasumista ja kevyen liikenteen edellytyksiä sekä pienentää haitallista melua. 
  
Turun polkupyöräilijät ry: 
Ydinkeskustan kaikilla katualueilla ajoneuvojen nopeusrajoitus tulisi laskea 30 kilometriin tunnissa. Tämä 
mahdollistaa paremmin kaikkien katujen käyttämistä myös pyöräliikenteeseen niilläkin katuosuuksilla, 
missä ei ole erillisiä pyöräteitä tai pyöräkaistoja. Ratkaisu lisää liikenteen ja jalankulkijoiden turvallisuutta. 
Kaupunginhallitus hyväksyi Keskustan kehittäminen kärkihankkeen toteuttamissuunnitelman 13.8.2018 ja 
päätti mm. seuraavaa: Sopeutamme eri liikennemuotojen ajonopeuksia ydinkeskustassa. 
 
Vastine: 
Yleiskaava 2029:ssä ei esitetä katujen nopeusrajoituksia. Kaupunkiympäristölautakunta päätti 2.6.2020 
§197 keskustan nopeusrajoitusten laskemisesta. 
 

Etuudet 
  
Länsi-Turun asukasyhdistys ry: 
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Kantakaupungin asukkaille ja kaupoille on tarjottava harkittuja etuisuuksia autoilun käytössä. 
 
Vastine: 
Yleiskaavassa ei oteta kantaa mahdollisiin autoilun etuuksiin. 
 

Paikoitus 
 

Keskustan pysäköintiratkaisut 
Länsi-Turun asukasyhdistys ry 
Turun Nuorkauppakamari ry 
 
Länsi-Turun asukasyhdistys ry: 
Turun kantakaupungin kauppojen ja palveluiden kilpailukyvyn vuoksi nykyisten parkkihallien hyödyntä-
mistä on edistettävä (esim. Louhi, Puutori, Kauppatori, Stockmann, Wiklund). 
 
Turun Nuorkauppakamari ry: 
Toriparkki mielletään helposti vain pysäköintihalliksi ostosten tekijöille, mutta myös monet lähialueen kiin-
teistöt kärsivät pysäköintitilan puutteesta, joka rajoittaa jopa yritysten sijoittumista. Keskustavisiossa on 
esitetty mittavia pysäköintiratkaisuja etenkin Aurajoen eteläpuolelle. Näistä ratkaisuista yhden tai kahden 
toteuttaminen ilman kolmatta aiheuttaisi merkittäviä puutteita keskustan saavutettavuuteen. Toriparkin li-
sätessä pysäköintikapasiteettia ei pitäisi unohtaa kadunvarsipysäköinnin merkitystä. Maanalainen pysä-
köinti ei korvaa ns. pistäytymispysäköintiä kadunvarsilla. Täten pysäköintipaikkojen poistamista kaduilta 
tulisi mahdollisuuksien mukaan välttää. 
 
Vastine: 
Pysäköinnin linjausten mukaan periaatteena on, että kadut ovat ensisijaisesti liikkumista varten ja pysä-
köintiä ohjataan laitoksiin keskustan houkuttelevuuden ja viihtyisyyden lisäämiseksi. Liikekeskustassa ka-
dunvarsipysäköintipaikat varataan ensisijaisesti asiointipysäköintiin. Vuoden 2020 aikana laaditaan esisel-
vitys keskustan kalliopysäköinnin kehittämismahdollisuuksista. Kadunvarsipysäköintiä koskevat yksityis-
kohtaiset ratkaisut tehdään tarkemmissa suunnitteluvaiheissa. Pysäköinnin linjauksissa on myös toimen-
piteenä mukana keskustan pysäköintilaitosten opastamisen uudistus.  
 

Jakeluliikenne 
 

Selostuksen termi "turha jakeluliikenne" 
  
Länsi-Suomen kuljetusyrittäjät ry: 
Logistiikkapalvelujen kysyntä on johdettua kysyntää, joka tarkoittaa sitä, että esim. kuljetusyksiköt suorit-
tavat tehtäväänsä aina asiakkaiden toimeksiannosta. Näin ollen hyötyliikenteessä toimivat, näitä toimintoja 
suorittavat ajoneuvot eivät tarpeettomasti liiku millään alueella, vaan niillä on aina joku yhteiskunnan toi-
mintaan liittyvä tehtävä meneillään. Tämän vuoksi Länsi-Suomen kuljetusyrittäjät ry kyseenalaistaa yleis-
kaavassa ja Keskustan liikennesuunnitelmassa olevat tekstiosat, joissa viitataan ”tarpeettomaan huolto- 
ja jakeluliikenteeseen”. 
  
Vastine: 
Keskustan liikennesuunnitelman tekstissä on tässä asiassa otettu lainaus keskustan kärkihankkeen pai-
nopisteistä, joista kaupunginhallitus on päättänyt (kh 13.8.2019 § 288). Kaupunkiympäristötoimialan käsi-
tyksen mukaan huolto- ja jakeluliikenne ei ole tarpeetonta, mutta sekin saattaa käyttää reittejä, joilla asuk-
kaat ja muut kulkijat kokevat raskaan liikenteen häiritsevänä läpiajona. 
 

Keskustan jakeluliikenne 
Länsi-Suomen kuljetusyrittäjät ry 
Turun autoilijat ry 
 
Länsi-Suomen kuljetusyrittäjät ry: 
Siitä, millä ajoneuvolla ydinkeskustan tavaravirrat kuljetetaan, voidaan keskustella. Mikäli mennään pie-
nempiin kuljetusyksiköihin, pitää huomioida järjestelmän toimivuus, varmuus, tehokkuus ja kustannusten 
kurissa pitäminen. On puhuttu esim. polkupyörä- tai jalankulkulähettien käytöstä. Jos tällaiseen mentäisiin, 
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se edellyttää keskustan tuntumaan omaa logistiikka-aluetta, sillä tukeutuminen em. keinoilla esim. Avantin 
logistiikka-alueeseen ei ole realismia. Yleiskaavalla vaikutetaan keskustassa toimivien yritysten ja yhtei-
söjen toimintaedellytyksiin. Sen vuoksi on tarkkaan harkittava, kuinka jakelu- ja noutoliikenne toteutetaan 
kustannustehokkaasti ja ympäristön kannalta oikeasti kestävin tavoin. 
 
Toriparkin osalta Länsi-Suomen kuljetusyrittäjät ry on jo suunnitteluvaiheessa esittänyt, että sen rakenta-
misen yhteydessä torin ympäristön jakeluliikenne olisi saatu hoidettua keskitetysti torin kannen alta, mutta 
nykytiedon mukaan sinne eivät esim. jakeluautot mahtuisi ajamaan, joten se vaihtoehto jäänee nyt hyö-
dyntämättä. Tämä siis korostaa jo aiemmin mainitun keskustan logistiikka-alueen varaamista kaavaan. 
 
Keskustan jakeluliikenteen kehittämiseen liittyy logistiikka-alueen lisäksi jakeluliikenteelle varattujen jake-
luruutujen riittävän taaja verkosto, koska keskustan kaupoille toimitetaan myös suuria lähetyksiä, joita ei 
voi muulla kuin autolla jakaa. Jakeluliikenteen suunnittelussa on huomioitava talviset olosuhteet, joiden 
vallitessa on haastavaa siirrellä käsivoimin 300 kg:n rullakoita tai 1200 kg:n juomalavoja pitkin lumisia 
jalkakäytäviä. Em. jakeluruuduilla voidaan merkittävästi parantaa kuljettajien työturvallisuutta ja toiminnan 
tehokkuutta sekä selkeyttää kokonaisuutena logistiikkatoimintoja. 
 
Turun autoilijat ry: 
Tiivistyvä kaupunkirakenne ja tihenevä palveluverkko huomioiden jakeluliikenne on mahdollistettava kaik-
kialla kaupungin alueella, ja jakeluliikenteen sujumiseen on kiinnitettävä erityisesti huomiota kuljetusten 
määrien ja volyymien lisääntyessä kaiken aikaa. 
 
Vastine: 
Keskustan jakeluliikennettä selvitetään erillisprojektissa ja keskustan liikenteen jatkosuunnittelussa. Ci-
tylogistiikan mahdolliset tilatarpeet keskustassa ratkaistaan keskustan tarkemmassa liikennesuunnitte-
lussa ja tarvittaessa asemakaavoissa. 
 

Hyötyliikennekaistat 
  
Länsi-Suomen kuljetusyrittäjät ry: 
Joukkoliikennekaistojen sijaan tulisi ryhtyä puhumaan hyötyliikennekaistoista. Kaupallisen tavaraliiken-
teen tunnusmerkit omaaville hyötyliikenteen tavara-autoille tulisi sallia näiden hyötyliikennekaistojen 
käyttö. 
 
Vastine: 
Joukkoliikenteen etuuksien toteuttamistapa tarkentuu jatkosuunnittelussa, mutta lähtökohtaisesti joukko-
liikennekaistat ovat vain joukkoliikenteen käytössä. Toteutustapaan ei oteta kantaa Yleiskaava 2029:ssä. 
 

Liikenneturvallisuus 
 
Kasvatus- ja opetuslautakunta: 
Turussa on varsin kattava ja turvallinen kevyen liikenteen verkosto ruutukaava-aluetta lukuun ottamatta. 
Keskustassa turvallinen liikkuminen ei alaikäisten näkökulmasta ole paras mahdollinen. Esimerkiksi Kas-
kenkadun punainen pyörätie ei ole lapsille turvallinen ja Humalistonkadun kortteleittain poikkeavat pyöräi-
lyjärjestelyt ovat hyvin hämmentäviä lasten ja nuorten näkökulmasta. Saattoliikenteen pysähtymispaikat 
ovat keskusta-alueella edelleen huonosti suunniteltuja. Riittävä pysähtymispaikka koulujen luona olisi 
linja-autopysäkin kaltainen alue, johon mahtuu kerrallaan 2–3 henkilöautoa. 
 
Vastine: 
Yleiskaavassa ei esitetä liikennejärjestelyiden yksityiskohtaisia toteutusratkaisuja. Pyöräilyjärjestelyistä ja 
saattoliikenteestä päätetään esimerkiksi liikennesuunnitelmissa. Koulujen saattoliikennettä autoilla on tar-
peen kehittää, mutta ei välttämättä aivan koulun sisäänkäynnin tuntumassa, missä se usein heikentää 
kestävästi jalan kulkevien koululaisten liikenneturvallisuutta. 
 

Vaikutusten arviointi 
  

Yritys- ja elinkeinovaikutukset 
Turun Kauppakamari 
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Turun Ydinkeskustayhdistys ry 
  
Turun Kauppakamari: 
Kaikilla Turun keskustan liikenne- ja kävelykaturatkaisuilla on vaikutusta keskustan yritysten menestyk-
seen ja asiakasmääriin. Ratkaisujen tulee perustua yritysvaikutusten arviointiin, ja ennen päätöksentekoa 
eri vaihtoehdot tulee arvioida yritysvaikutusten mukaan realististen väestöpohja-arvioiden mukaisesti. 
  
Turun Ydinkeskustayhdistys ry: 
Koska yleiskaava- sekä liikenneverkkopäätökset vaikuttavat saumattomasti keskustan kaupallisten toimi-
joiden menestysedellytyksiin, tulee kaikkien päätösten perustua mitattaviin tosiasioihin, ei tunteisiin tai ole-
tuksiin. Ennen päätöksentekoa on välttämätöntä tehdä riittävät elinkeinovaikutusten arvioinnit eri vaihto-
ehdoille ja perustaa päätökset niihin. Vain tällä tavalla pystytään toimimaan kestävästi ja kaupungin kärki-
hanketavoitteiden mukaisesti. 
 
Vastine: 
Yritysvaikutuksia on arvioitu ehdotusvaiheessa toteutetun vaikutustenarvioinnin kautta. Keskustan kaupan 
toimintaedellytyksiä on tarkasteltu yleisesti kaupan palveluverkkoselvityksessä. Selvitys toteaa kaupallis-
ten toimintojen kasvun edellytykset pohjautuen kaupungin oletettuun väestönkasvuun. Keskustan kaupan 
toimintaedellytysten muutosta keskustassa tapahtuvien liikenteellisten muutosten vuoksi on tarkasteltu 
yhteistyössä kauppakorkeakoulun kanssa.  
 
Toimenpiteet 

• Yritysvaikutuksista tehdyt selvitykset on lisätty yleiskaavan taustamateriaaleiksi sekä otettu huomi-
oon yleiskaavasta tehdyssä vaikutustenarvioinneissa.  

 
Vaikutukset ympäryskuntiin 
  
Raision kaupunki: 
Kaavatyön jatkosuunnittelussa tulee huomioida, että kun Turun keskustaan kohdistetaan toimenpiteitä, 
tutkitaan myös toimenpiteiden vaikutukset ympäröivään kaupunkiseutuun. Samoin tulee huomioida auto-
liikenteen ja kevyen liikenteen sujuvat yhteydet koko kaupunkiseudulla niin asumisen kuin yritystoiminnan 
edellytysten turvaamiseksi. 
 
Vastine: 
Toimenpiteet 

• Turun keskustaa koskevien liikenteellisten ratkaisujen liikenteellisiä vaikutuksia on selvitetty ehdo-
tusvaiheessa päivitetyssä liikenne-ennusteessa. 

 

Autoilun suosimisen kustannukset 
  
Yksityishenkilö H: 
Olisi jo korkea aika selvittää, paljonko yksityisautoilun suosiminen maksaa. Turun kaupunki sijoittaa tiettä-
västi kymmeniä miljoonia joka vuosi uusien katujen ja siltojen rakentamiseen, ylläpitoon ja leventämiseen. 
Jokainen kaksikaistainen katu on rakennettu yksityisautoilua varten, sillä logistiset kuljetukset tai joukko-
liikenne eivät niitä tarvitsisi. 
  
Vastine: 
Yleiskaavassa ei selvitetä minkään yksittäisen kulkutavan kustannusvaikutuksia. Yksityisautojen käyttä-
miä ajoratoja käyttää monin paikoin yksityisautojen lisäksi mm. tavaraliikenne, joukkoliikenne ja pyöräilijät. 
Infrastruktuurin rakentamisesta ja muusta liikkumisen tarvitsemasta rahoituksesta päätetään vuosittain 
kaupunginvaltuustossa. 
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KESTÄVÄ VESIEN HALLINTA 
 

Meritulvavaara-alueet 
ELY-keskus 
Turun luonnonsuojeluyhdistys ry 
 
ELY-keskus: 
ELY-keskus pitää meritulvariskin huomiointia yleiskaavassa lähtökohtaisesti hyvänä. Riskialueiden tarkis-
tus on vireillä, ja niistä on vuonna 2018 tehty ehdotus, jossa Turun alue on säilytetty merkittävänä riskialu-
eena. Yleiskaavan tausta-aineistoa on näiltä osin hyvä täydentää. Luonnoksessa on esitetty meritulva-
vaara-alueet, jotka nähtävästi perustuvat SYKE:n aineistoon. Tästä on hyvä tarkemmin kertoa ja samalla 
ilmoittaa, mikä on tulvan toistuvuus/riskitaso, johon merkintä perustuu. Rasterimerkintä vaikuttaa osin tur-
han pienipiirteiseltä. Merkintää voi kaavoituksessa vielä epäoleellisilta osin poistaa tai esittää yleiskaavan 
mittakaavaan sopivana vyöhykemerkintänä. Oleellisinta on huomioida tulvavaara aluevarauksissa, joista 
Kanavaniemi on erityinen tulvavaaran kohde. Ruissalossa vahingoittuvia/riskikohteita ei nykyisellään juuri 
ole merkittävän riskialueen ulkopuolella, joten merkinnän tarpeellisuutta siellä voi vielä pohtia. Kaavoituk-
sessa on hyvä selvittää Ruissalon vanhojen huvila-alueiden mahdolliset riskikohteet, vaikka todennäköi-
sesti huvilat eivät sijaitse alavalla alueella. Tulvariski-merkintöjen luettavuutta voisi parantaa jättämällä 
valuma-aluerajauksista pois meren rantaviivaa pitkin kulkevat rajaviivat. 
  
Turun luonnonsuojeluyhdistys ry:  
Vaikka kaava on tehty vuodelle 2029 ja siihen mennessä ilmastonmuutos ei merkittävästi nosta meren-
pintaa, tulisi kaavassa varautua pidemmällä aikavälillä tapahtuviin muutoksiin. Vuoteen 2100 mennessä 
meren pinta saattaa nousta täälläkin metrin tai metrejä. Se tulee aiheuttamaan veden nousun tulvavaara-
alueille jo keskivedenkorkeuden aikana. Nyt ei pitäisi tehdä sellaisia kaavaratkaisuja, joita on vaikea muut-
taa esim. vuonna 2050. Erityisesti matalimmille alueille tulisi välttää kaavoittamasta yhteiskunnalle tär-
keimpiä rakenteita. 
 
Vastine: 

Meritulvia koskeva merkintä päätettiin jättää ennalleen, koska tarkemmasta merkinnästä todettiin olevan 
hyötyä myös pienemmän mittakaavan maankäytönmuutoksissa. Merkinnän ulottaminen Ruissalon 
osayleiskaavan alueelle on myös perusteltua, koska kyseistä meritulvatietoa ei ollut saatavilla kaavaa val-
misteltaessa. Tulvatiedot ovat hyödyllisiä lupakäsittelyjen, poikkeamispäätösten ja rakennuslupien valmis-
telussa. 
 
Ruissalon vanhojen huvila-alueiden mahdolliset riskikohteet meritulvan kannalta selvitetään, mikäli alu-
eelle kohdistuu toimenpiteitä. Ruissalo ei ole mukana Yleiskaava 2029:n kaava-alueessa. 
 

Toimenpiteet 

• Yleiskaavaselostukseen on täydennetty tieto meritulvan riskialueiden päivityksestä. 

• Yleiskaavaselostukseen on lisätty tieto, että meritulvavaara-alueet perustuvat ELY-keskuksen ai-
neistoon ja ilmoitetaan käytetty meritulvan toistuvuus. 

• Yleiskaavaehdotuksessa on huomioitu oleellisimmat tulvavaara-alueet. Kanavaniemi on huomioitu 
yhtenä erityisistä tulvavaarakohteista. 

• Ehdotusvaiheessa tarkasteltiin mahdollisuutta parantaa kartan luettavuutta jättämällä valuma-alu-
eiden rajauksista meren rantaviivaa pitkin kulkeva rajaviiva. Valuma-alueet päädyttiin esittämään 
erillisellä kartalla selostuksessa kaavakartan sijasta. 

 

Hulevesien hallinta 
 

Prioriteettijärjestys 
 
Turkuseura – Åbosamfundet ry:  
Hulevesien hallintaan tehty selvitys on niinkään laadukas ja asiantunteva. Kaavaselostuksen ao. luvussa 
on esitetty prioriteettijärjestys, joka on otettu myös yleiskaavaan yleismääräyksen muodossa. Sen mukaan 
”Hulevesien syntymistä on myös pyrittävä ehkäisemään suosimalla läpäiseviä päällysteitä ja viheralueita” 
on viimeisenä yleismääräyksenä. Tämä määräys on hyvä korottaa prioriteetiksi 1. 
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Vastine:  
Yleismääräys perustuu kaupungin hulevesiohjelman mukaiseen hulevesien käsittelyn prioriteettijärjestyk-
seen, joka puolestaan pohjaa maankäyttö- ja rakennuslakiin ja Kuntaliiton Hulevesioppaaseen. Näissä ei 
ole erikseen mainittu hulevesien syntymisen ehkäisemistä. Asia on kuitenkin tunnistettu tärkeäksi, minkä 
vuoksi se on lisätty yleismääräykseen. Järjestyksen muuttamista tullaan tarkastelemaan myös hulevesioh-
jelman päivityksen yhteydessä. 
 

Kerttulin alueen hulevesien hallinta 
 

Asukasyhdistys Kerttuli ry:  

Hulevesijärjestelyt on yleiskaavassa esitetty alueellamme huomioon ottaen maaperän erilaisuuden. Osa 

vesistä pyritään käsittelemään ja hyödyntämään syntypaikallaan. Osa alueen kerrostaloista on vielä puu-

paaluperustuksen varassa, jolloin hulevesien imeyttäminen maaperään pois johtamisen sijaan auttaa puu-

paalujen yläosien kestämistä, kun ne ovat pohjaorsiveden peitossa. Alueella on myös kohteita, jotka sijait-

sevat vettä Iäpäisemättömällä kohdalla ja silloin hulevesien johtaminen pois alueelta on tärkeää. 

 

Vastine:  

Hulevesien hyödyntäminen syntypaikalla on tärkeä tavoite. Kattovesien imeyttäminen maaperään on Tu-

run savisesta ja kallioisesta maaperästä johtuen vaikeaa. Puupaalutuksista voi parhaiten pitää huolta pi-

tämällä piha vehreänä ja päällystämättömänä, jolloin sadevesi pääsee imeytymään maaperään.  

 

Hulevesitulvavaara-alueet 
 
Ely-keskus:  
Luonnoksessa on hyvin käsitelty kestävään vesienhallintaan liittyviä asioita sekä teemakartalla että selos-
tuksessa. Hulevesien hallinta ja siihen liittyvät ekologiset arvot sekä hulevesitulvariskit on kaava-aineis-
tossa otettu hyvin huomioon. Turku onkin kunnostautunut viime aikoina myös valtakunnallisena pilottikoh-
teena hulevesitulvariskien hallinnan suunnittelussa. Luonnoksen hulevesitulvavaara-alueet pohjautuvat 
maanpintamalliin ja rankkasateiden mallinnuksiin, jotka kertovat, minne vedet topografian perusteella kul-
keutuvat. Merkinnän nimenä voisi olla parempi ”mallinnettu” tai ”ohjeellinen helevesien tulvavaara-alue”. 
Yleiskaavamerkintänä alueet ovat hankalia, koska ne ovat hyvin pienipiirteisiä ja osin pienialaisiakin. Mer-
kintätapaa on vielä hyvä pohtia. Yleismääräys hulevesistä on hyvä ja tarpeellinen. 
  
Vastine: 

Ehdotusta valmisteltaessa todettiin, että luonnoksessa käytetty kaavamerkinnän nimi hulevesitulvavaara-
alue on toimiva ja linjassa meritulvavaara-alue-nimen kanssa, joten se jätettiin ennalleen. 
 

Toimenpiteet 

• Pohdittiin yleiskaavaan paremmin soveltuvaa hulevesitulvavaara-alueiden merkintätapaa. Päädyt-
tiin tekemään erilliset rajaukset merkittävimmistä hulevesitulvavaara-alueista ja esittämään kaa-
vassa ne mallinnustulosten sijasta.  

 

Kaupunkipurot  
 
Turun luonnonsuojeluyhdistys ry:  
Yksittäisistä luontokohteista tulisi kiinnittää huomiota purojen (ojien) varsiin. Puroissa ei saisi olla nousues-
teitä, eikä niiden sijoittaminen putkiin ole kannatettavaa. 
 
Länsi-Turun asukasyhdistys ry:  
Kaikkia purojen ja jokien varsia tulee kehittää viher- ja ulkoilualueina. Kartassa 6 Kestävä vesien hallinta 
on hyviä ehdotuksia. Hulevesiselvityksessä on ehdotuksia perusteltu hyvin. Samoin lähteet, kosteikot ja 
vastaavat alueet tulee säilyttää osana kaupunkimaisemaa. Vaelluskalojen ja rapukantojen elinmahdolli-
suuksia tulee parantaa mm. Valonian kanssa. 
 
Vastine:  
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Kaupunkipurot ja joet on tunnistettu olennaisiksi kohteiksi ja niiden avoimina pysyminen ja suojeluarvojen 
säilyminen on otettu mukaan yleiskaavaan. Kaupunki tekee yhteistyötä mm. Turun ammattikorkeakoulun 
ja Valonian kanssa kaupunkipurojen laadun seurantaan, ekologisen tilan selvitykseen ja uomien kunnos-
tukseen liittyen.  
 

Pohjavedet 
 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus: 
ELY-keskuksella ei ole huomautuksia pohjavesialuemerkintöihin tai -määräyksiin. 
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YHDYSKUNTATEKNIIKKA 
 

Jätteenkäsittelylaitokset ja kiertotalousalueet  
 
ELY-keskus: 
Topinojan jätekeskuksen alueella on kaavaluonnoksessa merkinnät E-1 ja E-2. Vieressä Ravurinkadun 
varrella on mittavaa jätteenkäsittelytoimintaa (Kuusakoski Oy ja Ekopartnerit). Em. alueet on syytä sisäl-
lyttää E-1-alueeseen. Vaihtoehtoisesti kyseisten alueiden kohdalle voisi sopia myös ej-merkintä. Pansion 
sataman viereisellä T/kem-alueella (Pansiontie 50), on Savaterra Oy, öljyisten vesien käsittelylaitos, jonka 
voisi merkitä ej -merkinnällä. E1-merkinnän määräyksessä puhutaan ”materiaalien” turvallisesta loppusi-
joittamisesta. Täsmällisempää olisi puhua ”jätteiden” turvallisesta loppusijoittamisesta. Kaavamerkinnän 
ej: jätteenkäsittelyalue parempi nimi olisi ej: jätteenkäsittelylaitos. 
 
Vastine: 
Toimenpiteet 

• Ravurinkadun varrelle sijoittuvat jätteenkäsittelylaitokset on osoitettu ej-merkinnällä. 

• Pansiontie 50 sijaitseva Savaterra Oy on merkitty ej-merkinnällä. 

• Käytöstä poistuva jätteenkäsittelyalue (EJ-2) -merkinnän määräyksiä on täsmennetty muotoon 
”Alue varataan turvallista jätteen loppusijoitusta varten”. 

• ej jätteenkäsittelyalue on muutettu muotoon ej jätteenkäsittelylaitos. 
 

Voimajohdot 
Caruna Oy 
Fingrid Oyj 
Turku Energia Sähköverkot Oy 
 
Caruna Oy: 
Caruna on keskustellut maanomistajien kanssa Kakonpelto – Koroinen johdon siirtämisestä Koroisenkaa-
ren alueella. Mikäli kyseistä voimajohtoa on tarpeen siirtää, tulee sitä korvaavalle voimajohdolle osoittaa 
uusi reitti Koroisen sähköasemalle. Voimajohto voidaan toteuttaa myös maakaapelina, jolloin sen johto-
katu on huomattavasti kapeampi kuin ilmajohdolla. 
 
Fingrid Oyj: 
Aurajokilaaksoon sijoittuu 110 kV voimajohto Lieto – Kalanti ja 400 kV voimajohto Lieto – Rauma. Lisäksi 
on tutkittu Olkiluodon ydinvoimalayksikköhankkeen vaatimia vahvistuksia kantaverkossa. Jatkosuunnitte-
luun mennyt johtoreitti sijoittuu kaava-alueella nykyisten voimajohtojen rinnalle. Fingrid on laatinut maa-
kuntakaavoituksen taustaselvitystä liittyen Lieto – Naantalinsalmi 400 kV voimajohtoreittiin. Kreivilässä 
voimajohtoreitti on lyhyellä osuudessa omassa maastokäytävässä ja yhtyy sitten 110 kV ja 400 kV voima-
johtoihin. Molemmat uudet voimajohdot tulisi osoittaa kaavakartalla omilla merkinnöillään. 
 
Turku Energia Sähköverkot Oy: 
Yleiskaavakartasta tulee poistaa Pakkarin sähköaseman ja suunnitteilla olevan Patterinhaan sähköase-
man väliltä purettu 110 kV ilmajohtolinja. Yleiskaavakarttaan tulee lisätä TESV:n jakelualueella sijaitsevat 
sekä suunnitteilla olevat sähköasemat. Ilpoisten ja Hirvensalon sähköasemien välinen 110 kV linja on vielä 
suunnitteilla, joten se tulisi merkitä kokonaisuudessa punaisella viivalla Ilpoisten sähköasemalta asti. Sa-
malla reittiä tulisi korjata Ilpoisten aseman lähistöllä vastaamaan asemakaavoihin merkittyä johtoaluetta. 

 
Vastine: 
Toimenpiteet 

• Kakonpelto – Koroinen 110 kV voimajohdon mahdollinen tarkempi uusi sijainti tutkitaan osana Ko-
roinen-nimistä asemakaavaa. Kakonpelto – Koroinen 110 kV voimajohdon mahdollinen uusi sijainti 
merkitään ohjeellisena yleiskaavaehdotukseen. 

• Yleiskaavaehdotukseen on lisätty jatkosuunnitteluun mennyt voimajohtoreitti Rauma – Lieto B uu-
tena 400 kV rinnakkaisena suurjännitelinjana kulkemaan olemassa olevien linjojen viereen. 

• Voimajohtohanke Naantalinsalmi – Lieto on lisätty uutena 400 kV suurjännitelinjana kaavakartalle. 

• Voimajohtohanke Naantalinsalmi – Koroinen on lisätty uutena 110 kV suurjännitelinjana kaavakar-
talle. 
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• Pakkarin sähköaseman ja suunnitellun Patterinhaan sähköaseman väliltä on poistettu ilmajohto-
linja. 

• Ilpoinen – Hirvensalo 110 kV:n sähkölinja on merkitty kokonaisuudessaan uutena yleiskaavaehdo-
tuksen karttaan ja virheellinen sijainti on korjattu. 

• Sähköasemat on lisätty yleiskaavaehdotuksen karttaan. 
 

Esterajoituspinnat 
 
Finavia Oy: 
Kaava-aineistosta puuttuvat esterajoituspintojen alueet. 
 
Vastine: 
Toimenpiteet 

• Esterajoituspinnat on lisätty yleiskaavaehdotuskartalle. 
 

VAK-ratapiha 
Ks. Liikenne > Raideliikenne. 
 
Kallioresurssit ja maanalainen rakentaminen  
 
ELY-keskus: 
Luonnoksessa on esitetty alueet, jotka on varattu kalliorakentamista varten. Mahdolliset sisäänmenopaikat 
on tarkoitus selvittää ehdotusvaiheessa. Kaavaluonnoksessa on käytetty merkintää Kallioresurssialue, 
joka voidaan ottaa myöhemmin käyttöön. ELY-keskus pitää yleiskaavan tavoitetta ja kaavamääräyksiä 
hyvinä alueiden tulevan käytön turvaamiseksi. Yleiskaavamerkintää voi tarpeen mukaan täydentää mää-
räyksellä: ”Maanalaisten tilojen soveltuvuus ja käyttötarkoitus tutkitaan tarkemmin asemakaavoituksen yh-
teydessä”. Määräykseen voi kirjata ohjeita maanpäällisen maankäytön huomioinnista maanalaisen ase-
makaavan laadinnassa. 
  
Vastine: 
Yleiskaavaehdotukseen kallioresursseja koskevaa kaavamääräystä on muutettu yleiskaavaluonnoksesta. 
Yleiskaavaluonnoksessa esitetyt resurssialueet pohjautuivat vuonna 1991 tehtyyn kallioresurssiselvityk-
seen. Kallioresurssien näyttämisessä ajatus oli pääosin maanalaisen paikoituksen mahdollistaminen sii-
hen soveltuvilta kallioalueilta.  
 
Toimenpiteet 

• Yleiskaavan ehdotusvaiheen aikana kallioresurssien käyttömahdollisuutta pysäköintikäyttöön on 
tarkasteltu erillisen selvityksen avulla. Selvityksen tulosten perusteella Kallioresurssialue, joka voi-
daan ottaa myöhemmin käyttöön -merkintää ja sitä koskeva määräystä on tarkennettu koskemaan 
pysäköintikäyttöä ja alueiden varaamista siihen käyttöön. Selvitys on keskeneräinen ja liitetään 
osaksi yleiskaavan selvityksiä sen valmistuessa. 
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VIHERYMPÄRISTÖ JA MAISEMA 
 

Virkistysalueet 
 

Viheralueiden yhtenäisyys, säilyminen ja riittävyys 
ELY-keskus  
Nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntalautakunnat 
Varsinais-Suomen liitto 
Asukasyhdistys Kerttuli ry 
Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi 
Länsi-Turun asukasyhdistys ry 
Turkuseura – Åbosamfundet ry 
Turun luonnonsuojeluyhdistys ry 
 
ELY-keskus: 
Yleiskaavassa on hyvä esittää johtopäätökset maakuntakaavan virkistysalueverkoston ja ulkoilureittien 
toteutumisesta kaavassa. 
 
Nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntalautakunnat: 
Seudullisesti merkittävät virkistysalueet ja lähivirkistysalueet ovat olennaisia asukkaiden viihtymiselle, ak-
tiivisuudelle ja hyvinvoinnille. Virkistyksen osa-alue on työstetty kaikkiaan hyvin yleiskaavaluonnoksessa. 
 
Varsinais-Suomen liitto: 
Yhtenäisillä ja jatkuvilla vihervyöhykkeilIä/virkistysalueilla on suuri merkitys sekä luonnon monimuotoisuu-
den että kaupunkiseudun vetovoimaisuuden kannalta. Aktiivisen maankäytön osoittaminen maakuntakaa-
van mm. teollisuuden suojavyöhykkeinä toimiville virkistysalueille (mm. telakka l Raision lnkoisten pienta-
loalue) on sekä Turun omien selvitysten että maakuntakaavan ja sen periaatteiden vastaista. 
 
Asukasyhdistys Kerttuli ry: 
Yhdistys on erityisen tyytyväinen, että Kupittaanpuisto ja Kurjenkaivonkenttä on merkitty puistoalueeksi ja 
suurimmaksi osaksi historialliseksi puistoksi, jonka ympäristö säilytetään.   
 
Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi: 
Maankäytön tehostamisessa on huomioitava turvallisen, terveellisen ja viihtyisän elinympäristön toteutta-
misen edellytykset. Luontoarvojen merkitys osana asukkaiden hyvinvointia on hyvä pitää mukana asuin-
alueiden houkuttelevuuden ja vetovoimaisuuden turvaamiseksi. 
 
Länsi-Turun asukasyhdistys ry: 
Turun vetovoimaisuutta asuinalueena tulee vahvistaa kehittämällä ja lisäämällä Turun ulkoilu- ja viher-
alueverkostoja sekä kaupungin vihreyttä pihoilla. Brownfield-alueet riittävät kasvusuunnitelmissa kaavoi-
tettavaksi asunnoiksi ja palvelujen tiloiksi pitkälle tulevaisuuteen. Viherverkkosuunnitelma on sellaisenaan 
vietävä yleiskaavaan. Viheralueita ja puistoja ei pidä ottaa rakennuskäyttöön eikä niihin pidä rakentaa teitä 
eikä katuja. Viher- ja ulkoiluverkoston kattavuutta ja yhtenäisyyttä pitää kehittää. 
 
Turkuseura – Åbosamfundet ry: 
Turkuseura pitää Viherympäristö- ja maisema -suunnitelmaa (teemakartta 7) tavoitteiltaan selkeänä ja 
erinomaisen asiantuntevasti Iaadittuna. Turun vetovoimaisuutta tulisi kuitenkin edelleen vahvistaa kehittä-
mällä ja lisäämällä Turun ulkoilu- ja viheralueverkostoja, mikä tukee myös hiilineutraalisuustavoitetta. Asu-
kasmäärän jatkuvan kasvun seurauksena myös kaupunkiviheralueiden kasvuun ja niiden monimuotoisuu-
teen ja laatuun tulisi varautua huolella ja näkemyksellä, mm. uusien asuinalueiden sijoitusta ja olevien 
tiivistämistä pohdittaessa. 
 
Turun luonnonsuojeluyhdistys ry: 
Kun suuremmat metsäalueet Hirvensalossa supistuvat, paine Ruissalossa kasvaa. Keskustassa tai ihan 
lähialueilla on hyvin rajoitetusti pieniä metsiköitä tai vastaavia virkistysalueiksi. Siksi on tärkeää, että vi-
heralueita ja virkistysalueita ei supisteta lainkaan. Virkistysalueiden tarpeen vuoksi saattaisi olla hyvä ar-
vioida, olisiko Turun pohjoisosan metsäalueilla mahdollista laajentaa merkintöjä “metsä, jossa on virkis-
tysarvoja”. 
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Vastine: 
Yleiskaavaehdotus perustuu kaupunginhallituksen hyväksymään kasvukäytävät-kehityskuvaan, joka oh-
jaa rakentamista ensisijaisesti hyvien joukkoliikennereittien tuntumaan sekä keskustaan. Rakentamisen 
painopistealueita ovat muuntuvan maankäytön alueet Linnakaupungissa, ratapiha-alueella ja Kupittaan – 
Itäharjun seudulla. Näillä alueilla maankäytön muuttuminen voi jopa vehreyttää kaupunkikuvaa, kun ny-
kyiset pysäköinti- ja varastokentät väistyvät asumisen tieltä. Asuinalueille rakennetaan myös uusia puis-
toja. 
 
Keskeisiä kokonaan uusia alueita ovat Skanssi ja Koroinen. Näillä alueilla rakentaminen sijoittuu pääosin 
pellolle. Skanssissa harju ja muut metsät jäävät rakentamisen ulkopuolelle ja entiselle pellolle rakentuu 
Skanssin keskuspuisto. Koroisissa Aurajoen ja Vähäjoen varret säilyvät virkistyskäytössä. 
 
Pihlajaniemeen rakentuu uusi asuinalue Puolustusvoimien käytössä olleelle alueelle. Sen myötä osa Pit-
känsalmen rantaa avautuu yleiseen virkistyskäyttöön. 
 
Yleiskaavaehdotuksen viheraluemerkinnät noudattelevat voimassa olevassa maakuntakaavassa sekä 
luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavaehdotuksessa esitettyä yleispiirteistä viherverkostoa ja 
täydentävät sitä. 
 
Mälikkälän kaupunginosan pohjoisosista on poistettu asuinaluevaraus, joka näkyy sekä maakuntakaa-
vassa että yleiskaava 2020:ssä. Näin Mälikkälässä sijaitseva virkistyskäytön kannalta tärkeä laaja viher-
alue säilyy yhtenäisempänä. 
 
Telakan ympäristöön ja Naantalintien varteen on esitetty jossain määrin enemmän työpaikkarakentamista 
kuin maakuntakaavassa ja vaihemaakuntakaavaehdotuksessa. Nämä T/kem- tai TP-merkinnällä osoitetut 
alueet soveltuvat huonosti virkistyskäyttöön mm. telakan läheisyyden sekä Naantalintien melun ja estevai-
kutuksen vuoksi. Osa alueesta on lisäksi peltoa. Asuinalueiden läheisyyteen osoitetuille TP-alueille osoi-
tetaan vain ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia työpaikkatoimintoja. 
 
Naantalintien varren metsien on todettu toimivan ekologisena käytävänä Pernon ja Raision Metsäaron 
välillä. Ekologista käytävää hyödyntävät mm. liito-oravat. Jotta ekologinen käytävä säilyisi mahdollisesta 
rakentamisesta huolimatta, osa yleiskaavaluonnoksessa olleista TP-alueista muutetaan V-alueiksi. Ekolo-
gisen käytävän säilyminen tulee huomioida asemakaavoituksessa. 
 
Yleiskaavaluonnoksen virkistysaluemerkintöjä muutetaan muutamissa muissakin kohdissa. Muutokset 
ovat enimmäkseen pienialaisia. Isoimpiin muutoksiin kuuluu asuinaluevarauksen pienentäminen Pahanie-
messä ja työpaikka-aluevarauksen pienentäminen Vätissä Rieskalähteentien varrella. Molemmat muutok-
set turvaavat luontoarvojen säilymistä. Raisionjokisuussa V-varausta pienennetään vastaamaan nykytilaa. 
 
Viherverkkosuunnitelmassa esitetty viherverkosto ja suositellut kaavamerkinnät ovat olleet yleiskaava-
luonnoksen viherverkoston merkintöjen lähtökohtana, mutta yleiskaavan viheraluerajauksiin ovat vaikut-
taneet myös maankäytölliset tavoitteet. Viherverkkosuunnitelman tarkkuus vastasi osayleiskaavan tark-
kuustasoa. Siksi viherverkostoa on pelkistetty vastaamaan yleispiirteisemmän Yleiskaava 2029:n tark-
kuustasoa. 
 
Toimenpiteet 

• Johtopäätökset maakuntakaavan virkistysalueverkoston ja ulkoilureittien toteutumisesta kaavassa 
on lisätty selostukseen. 

• Naantalintien varren TP-varauksia on muutettu V-varauksiksi, jotta ekologinen yhteys säilyisi. Upa-
lingontien varteen osoitettava V-alue toimii myös suojavyöhykkeenä pientaloalueen ja työpaikka-
rakentamisen välillä. 

• Paattisten Vajosuon metsäalue on osoitettu M-1-merkinnällä. 

• M-1-merkinnän kaavamääräystä on tarkennettu. 
 

Mälikkälän metsän virkistyskäyttö/suojelu 
 
Mälikkälän metsän virkistyskäyttöä ja/tai suojelua koskevat kannanotot on koottu kohtaan Liikenne > Lii-
kenneverkko ja autoliikenne > Mälikkälän ohjeellinen katulinjaus. 
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Pihlajaniemen (Heikkilän alueen) kaavamerkinnät ja -määräykset 
2. Logistiikkarykmentti 
Martinrantaseura ry 
Senaatti-kiinteistöt 
Turun luonnonsuojeluyhdistys ry 
Yksityishenkilö C, F, J ja K 
 
2. Logistiikkarykmentti: 
2. Logistiikkarykmentti puolustusvoimien alueellisena edunvalvojana ei puolla Turun yleiskaava luonnosta 
2029. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaikessa alueiden käyttöä koskevassa suunnittelussa on otet-
tava huomioon valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Alueiden kehittämisessä tulee ottaa huomioon 
yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden tarpeet, erityisesti maanpuolustuksen ja rajavalvonnan tarpeet, ja 
turvata niille riittävät kehittämisedellytykset ja toimintamahdollisuudet. Heikkilän kasarmialue sijaitsee Se-
naatti-kiinteistöltä vuokratulla alueella, jossa on puolustusvoimien toimintoja. Kohde on sotilasalue, joka 
sisältää erityislupakohteita. 
 
Martinranta-seura ry: 
Martinranta-seura esittää, että Pihlajaniemen ja kasarmialueen välinen kosteikkoalue säilytetään luonnon-
mukaisena ja että Majakkarannasta Uittamolle rakennetaan kasarmialueen rantaa myötäillen rantaprome-
nadi. 
 
Senaatti-kiinteistöt: 
V-merkintä on ulotettu rakennettuun teollisuusmaiseen ympäristöön. Mm. rantavyöhykealueen laajuus, 
kulkureittien ja eri toimintojen sekä virkistystä ja yleistä käyttöä palvelevien rakenteiden tai rakennusten 
sijoittelu tulee jättää ratkaistavaksi asemakaavan laadinnassa. V-merkinnän tekstisisältöä Heikkilän alu-
eella tulisi väljentää mahdollistamaan venevalkama. On mahdollista luoda erillinen virkistysalue-kaava-
merkintä, joka ottaa paremmin huomioon Heikkilän alueen erityiset alueelliset piirteet. Ulkoilureitin tar-
kempi sijoittuminen ja toteutustapa tulee ratkaista osana Heikkilän alueen asemakaavan laadintaa. 
 
Turun luonnonsuojeluyhdistys ry: 
Tutkitaan Pihlajaniemen alue tarkemmin. Alueella on arvokasta luontoa kosteikkoineen, joka tulisi säilyttää 
laajemmin kuin nykyiset suunnitelmat osoittavat. 
 
Yksityishenkilöt C, F, J ja K: 
Pihlajaniemessä sijaitseva metsikkö tulisi säästää luontoarvojen takia. Aluetta leimaa suuri määrä laho-
puuta ja näin ollen hyvä lahottajasienten elinympäristö, joka puolestaan luo hyvät elinolot hyönteisille. Alue 
on hyvää lintualuetta. Ilmeisesti alueella viihtyvät myös lepakot. Metsikköä ei tulisi siistiä puistoksi, jolloin 
niin tärkeä lahopuu katoaa. Tarvitsemme metsikköjä toimimaan kaupungin keuhkoina. Kasvillisuudella on 
merkitystä myös huleveden hallinnalle. Myöskään rantaa ei tule siivota siistiksi – silloin katoavat luontoar-
vot, mukaan lukien linnut. 
  
Vastine: 
Puolustusvoimat toimii Pihlajaniemessä Senaatti-kiinteistöiltä vuokratulla alueella. Puolustusvoimien käyt-
töön jäävä alue on osoitettu yleiskaavassa merkinnällä EP Puolustusvoimien alue. Yleiskaavaluonnok-
sessa ollutta EP-rajausta tarkennetaan käsittämään koko sen alueen, joka jää Puolustusvoimien käyttöön. 
 
Pihlajaniemeen suunnitellaan n. 5000 asukkaan asuinaluetta, jonka toteutus etenee vaiheittain. Alueen 
suunnittelu on käynnistetty yhteistyössä alueen maanomistajan Senaatti-kiinteistöjen kanssa. Muuttuvan 
maankäytön alueet on osoitettu yleiskaavassa A- ja PA-alueina.  Asemakaavoitettavan alueen pohjois-
osaan suunnitellaan kaupallisten toimintojen keskusta. 
 
Pihlajaniemi on niitä harvoja paikkoja, joissa Turussa on mahdollista saada uusia ranta-alueita yleiseen 

virkistyskäyttöön. Pihlajaniemen ranta on tarkoituksenmukaista osoittaa riittävän laajasti V-alueeksi, jotta 

alue palvelisi hyvin tarkoitustaan virkistysympäristönä. Virkistystä ja yleistä käyttöä palvelevien rakentei-

den tai rakennusten sijoitteluun voidaan ottaa kantaa asemakaavassa. 

 
Pihlajaniemen rantaa seuraileva ulkoilureittitarve-merkintä on syytä säilyttää. Rantareitin toteuttaminen ei 

ole nykytilanteessa mahdollista, mutta merkintä kertoo, että jos joskus tulevaisuudessa Puolustusvoimien 

tarpeet muuttuvat, rantareitin toteuttaminen on virkistyksen kannalta tärkeää. 
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Yleiskaavan merkinnät ovat yleispiirteisiä ja tarkentuvat asemakaavoituksen aikana. Tuolloin ratkaistaan 
Pihlajaniemen uuden asutuksen ja virkistysalueiden tarkka sijoittuminen ja luonne sekä erilaisten toimin-
tojen sijainti. 
 
Pihlajaniemi ei sovellu hyvin venevalkamaksi, koska tarve yleiselle rantaan pääsylle on alueella suuri ja 
koska alueella on merkittäviä luontoarvoja (kalliokedot, rantalehto). Lisäksi venevalkamien tarve Turussa 
on suurinta Airiston ja muiden laajojen vesialueiden äärellä ja paikoissa, missä sillat eivät hankaloita mm. 
purjeveneiden liikkumista. 
 
Alueelta on tehty asemakaavoitusta varten tarkempia luontoselvityksiä. Luontoarvoja on mahdollisuuksien 

mukaan huomioitu asemakaavaluonnoksessa. Mm. metsäiset mäet jäävät rakentamisen ulkopuolelle. Alu-

een muuttuminen 5000 asukkaan kaupunginosaksi tarkoittaa kuitenkin sitä, ettei luonnonympäristöä pys-

tytä säilyttämään nykytilassaan. Lehtoalueen ja kosteikon paikalle osoitetaan kuitenkin hulevesien hallin-

taan soveltuva kaupunkimainen puisto. 

 
Toimenpiteet 

• EP-merkinnän (Puolustusvoimien alueen) rajausta on tarkennettu Pihlajaniemen maankäytön 
yleissuunnitelman mukaiseksi käsittämään koko sen alueen, joka jää Puolustusvoimien käyttöön. 

• Pihlajaniemeen on lisätty maankäytön yleissuunnitelmaan ja asemakaavaluonnokseen perustuva 
ehdotettu ulkoilureitti ulkoilureittitarve-merkintänä. 

• V-merkinnän kaavamääräyksiä on täsmennetty: “Alueelle voidaan yksityiskohtaisemman suunni-
telman pohjalta toteuttaa virkistystä palvelevia rakenteita ja rakennuksia. Alueelle ei saa rakentaa 
urheiluhalleja. Alueelle ei saa rakentaa uusia asuinrakennuksia (MRL 43.2 §). […] 

 

Pansion Koivuluodon alueen kaavamerkinnät 
2. Logistiikkarykmentti 
Senaatti-kiinteistöt 
Yksityishenkilö A 
 
Ks. myös Yleiskaavan tavoitteet > Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet: maanpuolustuksen tarpeet 
 
2. Logistiikkarykmentti: 
2. Logistiikkarykmentti puolustusvoimien alueellisena edunvalvojana ei puolla Turun yleiskaava luonnosta 
2029. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaikessa alueiden käyttöä koskevassa suunnittelussa on otet-
tava huomioon valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Alueiden kehittämisessä tulee ottaa huomioon 
yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden tarpeet, erityisesti maanpuolustuksen ja rajavalvonnan tarpeet, ja 
turvata niille riittävät kehittämisedellytykset ja toimintamahdollisuudet. Pansion sotilastukikohta on sotilas-
alue, joka käsittää alueellisesti myös Koivuluodon alueen. Alue sisältää erityislupakohteita. Koivuluoto toi-
mii Rannikkolaivaston harjoitus- ja varastoalueena. Alue on vuokrattu Senaatti-kiinteistöltä. 
 
Senaatti-kiinteistöt: 
Yleiskaavaluonnoksen Iiitekartoissa on Pansioon esitetty virkistysalue-merkintä. Alue on Puolustusvoi-
mien käytössä ja tulisi yleiskaavassa käsitellä kokonaisuutena EP-alueena. Yleiskaavaluonnoksen Iiite-
kartoissa on esitetty ulkoilureittitarve Senaatin omistaman ja Puolustusvoimien hallinnoiman Pansion alu-
een läpi. Ulkoilureitin ja -yhteyden sijoittuminen ja toteutus Pansiossa tulee varmistaa Puolustusvoimilta. 
 
Yksityishenkilö A: 
Koivuluodon alueella on merkittävää suojeluarvoa. Se on harvinaisen hyvin säilynyt lehtovaltainen ranta-
alue. Luontoarvojen säilymiselle puolustusvoimien hallinta on ollut merkittävä etu. Suojelu tulee toteuttaa 
ensisijaisena. Kävelyreitistöyhteyden avaaminen olisi luontoarvoille myös riski, jonka suuruus riippuisi rei-
tin toteutuksesta. Sekä kävelyreitin että viherkäytävän loogisin yhteys kulkisi Suursaareenpuistosta suo-
raan lounaaseen. Vaikka Ankkurikylänkadun eteläpuolinen kalliomäki on arvokas vanhan metsän alue, 
tulee sen lisäksi katkeamaton viheryhteys suoraan Suursaarenpuistosta Koivuluotoon säilyttää. 
 
Vastine: 
Pansioon sijoittuva sotilastukikohta on osoitettu yleiskaavaluonnoksessa ja -ehdotuksessa pääosin EP-
alueena.  
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Yleiskaavaluonnoksen valmistumisen jälkeen esille nousi tarve tutkia, voisiko osa Koivuluodon alueesta 
toimia ruoppausmassojen läjitysalueena. Tarvetta läjittämiseen on niin puolustusvoimilla kuin telakalla. 
Alueesta tehty erillisselvitys osoitti, että Kommodorintien ja Verkkoluodon väliselle ruovikkoalueelle on 
mahdollista läjittää ruoppausmassoja. Toisaalta alue on arvokasta luonnonympäristöä mm. linnuston 
osalta. Alueelta on tehty kattava luontoselvitys.  
 
Koska läjittämiseen soveltuvia alueita on Turussa vähän, ruovikkoalue on päädytty osoittamaan yleiskaa-
vassa merkinnällä T-1, joka mahdollistaa läjittämisen sekä alueen ottamisen teollisuuskäyttöön korottami-
sen jälkeen. 
 
EP-alueen ja T-1-alueen väliin jäävä kapea alue on osoitettu V-merkinnällä voimassa olevan Yleiskaava 
2020:n mukaisesti. Tämä V-merkintä on perusteltu, koska se kertoo, että selkeä tarve rantaan pääsylle ja 
alueen virkistyskäytölle on olemassa. Pernon asukkailla ei ole nykytilanteessa mahdollisuutta päästä ran-
taan. Samasta syystä Koivuluodon ulkoilureittitarve-merkintä säilytetään yleiskaavaehdotuksessa. Reitin 
toteuttaminen ei ole nykytilanteessa mahdollista, mutta merkintä kertoo, että jos joskus tulevaisuudessa 
Puolustusvoimien tarpeet muuttuvat, reitin toteuttaminen on virkistyksen kannalta tärkeää. 
 
Toimenpiteet 

• Osa Koivuluodon V-merkinnästä on muutettu T-1-merkinnäksi, joka mahdollistaa alueen käytön 
läjitykseen ja sen jälkeiseen teollisuuskäyttöön. 

 

Itäharjun kaavamerkinnät 
 
Turku Science Park Oy: 
Hippoksentien jatkeen varaus on suunniteltu kulkevaksi Sammonpuiston korkeimmalta kohdalta, joka on 
luontevin paikka puistolle. Linjausta tulisi siirtää Tierankadulle päin. ltäharjulle ei ole osoitettu laisinkaan 
puistoa, joka on kuitenkin hyväksytty Tiedepuiston Masterplanissa. 
 
Vastine: 

Tiedepuiston Masterplanissa osoitettua puistoa ei osoiteta yleiskaavassa, koska alue on kooltaan varsin 
pieni eikä sen rajautumisesta tai liittymisestä Kalevanpuistoon ole varmuutta. 
 
Toimenpiteet 

• Sammonpuiston läpi kulkeva uusi katulinjaus on poistettu. 

• Yleiskaavaehdotukseen on lisätty virkistysaluevaraus (V) Itäharjun Mikkolanmäelle. 
 

Aurajokilaakson kaavamerkinnät 
 
Yksityishenkilö O: 
Omistamani kiinteistö samoin kuin naapurini omistama kiinteistö näyttäisivät sijoittuvan virkistysalueelle 
tai aivan sen reunalle. Kummallakin kiinteistöllä on vuosikymmenien ajan ollut rakennuksia, joita on jatku-
vasti hoidettu ja kunnostettu huolellisesti. Toivottavasti asia voidaan oikaista. 
 
Vastine: 
Toimenpiteet 

• Aurajokilaakson V- ja MA-alueiden rajaa on tarkistettu kyseisessä kohdassa niin, että rakennetut 
kiinteistöt sijoittuvat MA-alueelle. 

 

Viherverkoston esittäminen osayleiskaavojen alueilla 
 
Turkuseura – Åbosamfundet ry: 
Turun alue kokonaisuudessaan ei ole näkyvästi mukana kartoilla, vaan suuria merkittäviä alueita eri puo-
lilla kaupunkia (mm. Linnakaupunki, Ratapiha, Hirvensalo ja Satava-Kakskerta) on jätetty ikään kuin ulko-
puolelle tämän koko kaupungin yleiskaavallisen viheraluetarkastelun. Vaikka näillä alueilla on vireillä 
”omat” osayleiskaavansa, sen ei pidä olla este näyttää selkeästi koko kaupungin viherverkosto erilaisine 
arvoineen ja ekologisten käytävien jatkumisineen. 
 
Vastine: 
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Yleiskaava 2029:n valmistelun avuksi on laadittu Viherverkkosuunnitelma-niminen selvitys, jossa on tar-
kasteltu koko kaupungin viherverkostoa, luontoarvoja ja ulkoilureitistöön liittyviä asioita. Viherverkkosuun-
nitelma on huomioitu Hirvensalon ja Satava-Kakskerran osayleiskaavoissa. Se huomioidaan myös muiden 
vireillä olevien osayleiskaavojen valmistelussa. Joitain kaavamerkintöjä on Yleiskaava 2029:ssä näytetty 
myös osayleiskaavojen alueella, jos ne puuttuvat voimassa ja/tai vireillä olevasta kaavasta tai auttavat 
hahmottamaan kokonaisuutta. 
 

Urheilualueet ja liikuntapaikat 
 

Kupittaanpuiston itäosan VU/C-kaavamerkintä 
Liikuntalautakunta 
Nuoriso- ja kulttuurilautakunnat 
Asukasyhdistys Kerttuli ry 
Turku Science Park Oy 
Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO 
 
Liikuntalautakunta: 
Ehdotus hyväksyttiin siten muutettuna, että Kupittaanpuiston itäreunan kaavamerkintä pidetään VU:na. 
 
Nuoriso- ja kulttuurilautakunnat: 
Liikuntapalvelut toivoo, että Kupittaanpuiston itäreunalle palautetaan VU/C-merkintä, joka oli kaupunkiym-
päristölautakunnalle esitetyssä luonnosversiossa. VU/C-merkintä mahdollistaisi urheilua ja liikuntaa tuke-
van rakentamisen lisäksi myös asunto- ja palvelurakentamisen Kupittaan liikuntapuiston itäiselle reunalle. 
Kiinteistökehityksen tuottopotentiaalia voitaisiin hyödyntää Kupittaan liikuntakeskuksen liikuntainfrastruk-
tuurin kehittämiseen. 
 
Asukasyhdistys Kerttuli ry: 
Asukasyhdistys pitää hyvänä, että puiston Lemminkäisenkadun varteen aikaisemmissa suunnitelmissa 
esitetty kerrostalojen korttelialue on poistettu yleiskaavasta. 
 
Turku Science Park Oy: 
Yleiskaavassa tulee laajasti sitoutua Tiedepuiston kärkihankkeessa esitettyihin mahdollisuuksiin. Yksi kes-
keisimmistä tekijöistä on Yliopistonmäen ja Tiedepuiston yhdistävä Lemminkäisenkatu. Lemminkäisenka-
dun Kupittaanpuiston puolelle on mahdollistettava asumista vision edellyttämällä tavalla. Kaupunkiurhei-
luopiston rakentumista Kupittaanpuiston alueelle tulee edistää kansallisesti merkittävänä hankkeena. Kor-
keakoulujen osaaminen tukee erittäin hyvin liikuntaan ja urheiluun liittyvän uuden yritystoiminnan ja liike-
toiminnan kasvua. 
 
Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO: 
Opiskelijakunta TUO kannattaa nykyisiä viheraluemerkintöjä Kupittaan alueella. Haluamme kuitenkin nos-
taa keskusteluun mahdollisuuden tehdä Lemminkäisenkadusta osittain kaupunkibulevardi, jolla yhdistet-
täisiin Turun ammattikorkeakoulun kampukset Lemminkäisenkadulla Kupittaan puistoon. Tällä tavalla yh-
distäisimme kampuksien piha-alueet osaksi viheraluetta ja samalla loisimme aitoja kohtaamisia opiskeli-
joiden ja kaupunkilaisten välille Kupittaan puistoon. 
 
Vastine: 
Kupittaanpuiston itäreuna säilytetään kaupunkiympäristölautakunnan päätöksen mukaisesti urheilu- ja vir-
kistyspalvelujen alueena. Merkintää tarkennetaan indeksillä ja kaavamääräyksellä, jotta merkintä mahdol-
listaa myös liikuntaan ja urheiluun liittyvän yritys-, majoitus-, tutkimus-, opetus- ym. toiminnan. 
 
Toimenpiteet 

• Kupittaanpuiston itäreuna on osoitettu merkinnällä VU-1 Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue liikun-
takeskuksia ja urheiluun liittyviä toimintoja varten.  

 

Parkinkentän kaavamerkintä  
Kansallis-yhtiöt 
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Parkinkentän asemakaavan muutos on käynnissä. Kaavamuutosta ohjaa kaupunkikehitysjaoksen päätök-
sen mukaisesti viitesuunnitelma, jossa urheilukentän alle on esitetty monenlaisia toimintoja (urheilu, liike-
tila, varasto, pysäköinti). Yleiskaavan merkintä tulee muuttaa muotoon C tai VU/C, jotta se ei ole ristirii-
dassa käynnissä olevan asemakaavan muutoksen kanssa. 
 
Vastine: 
Toimenpiteet 

• VU-merkintä on muutettu VU/C-merkinnäksi. Alue säilyy liikunta- ja urheilukäytössä rakentami-
sesta huolimatta. 

 

Ulkoliikuntapaikkakeskittyminen osoittaminen kaavassa 
 
Nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntalautakunnat: 
Osalla ulkoliikuntapaikkojen aluekeskuksista ei ole V-merkintää yleiskaavaluonnoksessa. Seuraavat pie-
nemmät kenttä/puistokokonaisuudet toivotaan merkittävän V-merkinnällä: 

− Lausteen kenttien alue 

− Varissuon kentät. Kentiltä lähtee myös viheryhteys Varissuon luoteispuolella oleviin isoihin met-
säalueisiin. Yleiskaavaluonnoksesta tämä yhteys on poistettu, ja se toivottaisiin takaisin. 

− Kärsämäen urheilupuisto laajemmin 

− Iskoisten eli Paattisten urheilukenttä 

  
Vastine: 
Toimenpiteet 

• Em. kenttä- ja puistokokonaisuudet on osoitettu V-aluevarausmerkinnällä, samoin Varissuon ken-
tiltä lähtevä viheryhteys. 

• Kaikki yleiskaavan alueella sijaitsevat liikunnan aluekeskukset on osoitettu yleiskaavassa: Parkin-
kenttä aluevarausmerkinnällä VU/C ja Kisapuisto, Teräsrautelankenttä, Kärsämäen urheilupuisto, 
Kuuvuorenkenttä, Lausteen kenttien alue, Varissuonkenttä ja Iskoisten urheilukenttä kohdemerkin-
nällä vu ulkoliikuntapaikkakeskittymä. 

 

Käsitteen korjaus 
 
Nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntalautakunnat: 
Samppalinnaa ei kutsuta liikuntakeskukseksi. Sen vierellä on kuitenkin Urheilupuiston liikuntakeskus. 
Samppalinnanvuoren liikuntapaikoista suosituin ja puhutuin on Samppalinnan maauimala. 
 
Vastine: 
Toimenpiteet 

• Selostuksen sanamuoto on korjattu. 
 

Ulkoilureitit ja ulkoilureittitarpeet 
 
Ks. myös Liikenne > Kävely ja pyöräily > Yhteys Ruissaloon sekä Viherympäristö ja maisema > Virkistys-
alueet > Heikkilän alueen kaavamerkinnät ja -määräykset ja Pansion Koivuluodon alueen kaavamerkinnät. 
 

Ulkoilureittitarve- ja ulkoilureitti-merkinnät 
 
Nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntalautakunnat: 
Uittamon uimahallilta itään esitetään ulkoilureitin tarvetta. Paikalla on jo Paavonpolkujen linjaus. Merkin-
nän voisi siis muuttaa olemassa olevaksi (mustaksi pisteviivaksi). Muut ehdotetut ulkoilureittien yhteystar-
peet ovat hyvin pohdittuja läntisellä kaupunkialueella lukuun ottamatta Vähä-Heikkilässä olevaa uutta ul-
koilureittitarvetta, jonka vehreys ja viihtyvyys ei ole ihan parhaimmasta päästä. 
  
Vastine: 
Vireillä olevassa Uittamon täydennys -nimisessä asemakaavassa tutkitaan rakentamisen sijoittamista 
Kannuskadun itäpuolelle. Ehdotettu rakentaminen edellyttäisi tärkeän ulkoilureitin siirtämistä idemmäs, 
mikä on otettu huomioon asemakaavatyössä. Tästä syystä uusi linjaus on osoitettu ulkoilureittitarve-mer-
kinnällä. 
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Toimenpiteet 

• Vähäheikkilän ulkoilureittitarve on siirretty kulkemaan Everstinkatua pitkin ja asemakaavoitettavan 
Pihlajaniemen alueen kautta. 

 

Natura-alueet 
 

Natura-arvioinnin tarve 
 
ELY-keskus: 
Kaavan vaikutukset Natura-alueisiin on arvioitava tai perusteltava, miksi varsinaista luonnonsuojelulain 65 
§:n mukaista arviointia ei tarvita.  Jo tehtyjen arviointien osalta on syytä tarkastella, onko ko. arviointien 
sisältö ajantasainen ja relevantti käytettäväksi sellaisenaan vai onko arvioinnin johtopäätöksiä tarpeen 
täydentää siltä osin, kun kaavan sisältö mahdollisesti muuttaa jo laaditun arvioinnin taustatietoja. Natura-
arviointi on osa suunnittelua ja Natura-vaikutukset tulee ottaa huomioon jo kaavaa laadittaessa. Maakun-
takaavan määräykset ko. alueen Natura-alueita koskien on syytä huomioida yleiskaavan valmistelussa. 
 
Vastine: 
Kaavasta on tehty Natura-arviointi, ja kaavaratkaisun vaikutuksia arvioidaan ennakoivasti, kuten luonnok-
sen selostuksessa kerrottiin. Maakuntakaavan Natura-alueita koskevat määräykset on otettu huomioon 
yleiskaavan laadinnassa. 
 

Natura-alueiden kaavamääräykset 
 
ELY-keskus: 

Natura-alueiden osalta kaavamääräyksessä on tarpeen kirjata alkuun alueita koskeva heikentämiskielto 
(ls-lain 64 §) eli ’alueen suojeluperusteena olevia luonnonarvoja ei saa merkittävästi heikentää’. 
 
Vastine: 
Toimenpiteet 

• Kaavamääräyksiin on lisätty Natura-alueita koskeva heikentämiskielto.  
 

Luonnonsuojelualueet 
 

SL-kohteiden luettelo 
 
ELY-keskus: 
Kaavassa on SL-merkinnällä sekä jo perustettuja luonnonsuojelualueita että perustettavaksi tarkoitettuja, 
joista ei ole kuitenkaan luetteloa kuten luo-kohteista. Se on tarpeen, jotta mm. perustettavien luonnonsuo-
jelualueiden luonne esim. osana viherverkostoa ja ekologisia käytäviä hahmottuu. Perustettavaksi tarkoi-
tettujen alueiden kuvaus auttaa hahmottamaan, minkä tyyppisiä kohteita on kaavoituksessa arvioitu pää-
töksin perustettaviksi luonnonsuojelualueiksi. 
  
Vastine: 
Toimenpiteet 

• Yleiskaavaehdotukseen on liitetty SL-kohteiden luettelo ja kuvattu uudet päätöksin perustettavat 
alueet. 

 

S-1-alueiden kaavamääräykset 
 
ELY-keskus: 
ELY:n mahdollisuus lausua on syytä lisätä myös S-1-alueiden määräyksiin, vaikka luontotyyppeihin liitty-
vät suojelunäkökulmat voidaankin helpommin tunnistaa kuin erityistä suojelua vaativien lajien elinympä-
ristön kohdalla. 
 
Vastine: 
Toimenpiteet 
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• Yleiskaavaehdotuksen S-1-alueiden kaavamääräykseen on lisätty ”Aluetta koskevista hankkeista 
tulee pyytää lausunto elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta.”  

 

S-2-alueiden kuvaus selostuksessa 
 
ELY-keskus: 
Selostuksessa luontoarvo-kohdan kuvauksessa on kerrottu viranomaispäätöksiin perustuvat luonnonsuo-
jelukohteet, mutta päätöksistä erityisesti suojeltavien lajien (uhanalaiset lajit) osalta ei ole mainittu. Kuiten-
kin kaavassa esitetyt S-2-kohteet ovat niin ikään päätöksiin perustuvia kohteita. 
 
Vastine: 
Toimenpiteet 

• Selostuksen luontoarvo-kuvaukseen on lisätty erityisesti suojeltavien lajien kohteet. 

 

Ruissalon eteläpuolisten saarten luontoarvot ja kaavamerkinnät 
 
ELY-keskus: 
Ruissalon eteläosan saarten luontoarvot on vielä syytä huomioida. Luotojen koon ja sijainnin perusteella 
osa niistä saattaa olla ns. lintuluotoja, jolloin kaavamerkintää tulisi arvioida tarkemmin. 
 
Vastine: 
Toimenpiteet 

• Arvokkaat lintuluotokohteet on merkitty luo-alueina. 

  

Pienten S-1- ja SL-alueiden yhdistäminen laajemmaksi suojelualueeksi 
 

Turun luonnonsuojeluyhdistys ry: 

S-1- ja SL-alueita tulisi yhdistää Kastussa ja Pääskyvuoren pohjoispuolella. Pienet suojelualueet tar-
vitsevat ympärilleen suojavyöhykkeen. 
 
Vastine: 
Kaavan S-1- ja SL-merkinnät säilytetään ennallaan, koska rajaukset ovat alueellisen ympäristökeskuksen 
tekemien suojelupäätösten mukaisia eikä niitä voida yleiskaavalla muuttaa. Pääskyvuoren ja Varissuon 
metsissä on S-1-alueiden lisäksi useita luo-merkintöjä. Luo-alueet ja muut luontoarvot otetaan huomioon 
kaupungin metsien ja muiden viheralueiden hoidossa. Kaavamääräys velvoittaa ottamaan näiden alueiden 
lähiympäristön suojelutavoitteet huomioon maankäytön muuttuessa mm. edellyttämällä ympäristönsuoje-
luviranomaisen lausuntoa. Laajemman luonnonsuojelualueen perustaminen ja vastaava kaavallinen va-
raus edellyttää sitovaa päätöstä luonnonsuojelualueen perustamisesta. Luonnonsuojeluyhdistys voi halu-
tessaan tehdä aloitteen luonnonsuojelualueiden perustamiseksi. 
 

Luo-alueet 
 

Luontoarvojen esitystapa kartalla ja kuvaus selostuksessa 
 
ELY-keskus: 
Selostuksen luontoarvoaineiston kuvaus on vielä hajallaan eri otsikoiden alla. Kuvaus on hyvä esittää yk-
siselitteisesti, jotta aineiston ajantasaisuus ja kattavuus ovat hahmotettavissa. Kaavan esitys useana tee-
makarttana ei tarjoa karttapohjaista tukea kaavaratkaisujen ja niiden vaikutusten arvioinnille. Kaavan esi-
tystapa herättää kysymyksen, miten yleiskaavan merkintöjen huomiointi varmistetaan asemakaavoituk-
sessa erityisesti luo-kohteiden osalta, kun pääkartalla ja muilla teemakartoilla näitä ei ole lainkaan. On 
hyvä todeta, että luontotiedot päivittyvät ja tarkentuvat asemakaavavaiheessa. 
 
Vastine: 
Toimenpiteet 

• Luontoarvoaineiston kuvausta selostuksessa on selkiytetty. 

• Luontoarvoja ja viherverkostoa koskevaa tekstiä on selkiytetty. 

• Maininta luontotiedon tarkentumisesta on lisätty selostukseen. 
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• Yleiskaavan sisältö esitetään yhtenä digitaalisena karttana, jolloin kaikki merkinnät ovat nähtävissä 

samanaikaisesti päällekkäin ja niitä on myös mahdollista tarkastella haluttuina yhdistelminä. 

 

Luo-alueiden merkintätapa 
 
ELY-keskus: 
Yleiskaavan kohdemerkinnän käyttöä voisi harkita esim. useammasta pienialaisesta rajauksesta koostu-
vien kohteiden esittämisessä. 
 
Vastine: 
Luo-alueet on esitetty rajauksina, koska tieto on olemassa ja merkinnät erottuvat riittävän selkeinä yleis-
kaavakartalla. Rajauksien korvaaminen kohdemerkinnöillä ei toisi yleiskaavaan lisäarvoa, vaan pikemmin-
kin vaikeuttaisi tulkintaa luo-alueiden laajuudesta. 
 

Luo-alueiden täydentäminen 
 
ELY-keskus: 
Kaavan valmisteluaineistossa kiinnitti huomion yhtenä jo olemassa olevaa tietoa koskevana puutteena ns. 
Blue Industry Parkin alueen viitasammakkolampi, joka on tunnistettu kaupungin selvityksessä. Ko. laji on 
liito-oravan tapaan ns. tiukasti suojelu laji. 
 
Vastine: 
Toimenpiteet 

• Blue Industry Parkin viitasammakkolampi on lisätty luo-kohteeksi. 

 

Ekologiset yhteydet 
  

Katariinanlaakson ja Luolavuoren välisen ekologisen yhteyden tarve 
 

Turun luonnonsuojeluyhdistys ry: 

Katariinanlaakson luonnonsuojelualueelta on ekologinen yhteys vain Kaarinan suuntaan. Sieltä tulisi mer-
kitä yhteystarve myös Luolavuoren virkistys- ja suojelualueen suuntaan. 
 
Vastine: 
Eteläkaaren varsi on asemakaavan mukaisesti rakennettua pientalovaltaista aluetta. Asuinkorttelit ovat 

viherrakenteeltaan varsin puustoisia ja toimivat ekologisena käytävänä. Yleiskaavalla alueelle ei olla osoit-

tamassa muutosta, joka muuttaisi vallitsevia viheryhteyksiä. 

 

Ekologisten yhteyksien määrittäminen ja huomioiminen 
 
Yksityishenkilö A: 
Ekologisten yhteyksien määrittäminen ja huomioiminen jää epäselväksi. Sekä maa- että vesielinympäris-
töjen ekologiset yhteydet tulee huomioida. Joen- tai puronvarsi -merkinnät kattavat osan tärkeistä ekolo-
gisista yhteyksistä, mutta merkintöjen vaikutusta maankäyttöön ei ole avattu ja kattava selvitys ekologisista 
yhteyksistä puuttuu. Kyseeseen tulevat erityisesti metsäelinympäristöjen yhteydet (mm. vaellus- ja muille 
metsäelinympäristöjen linnuille sekä liito-oravalle) ja virtavesien ekologiset yhteydet (mm. vaelluskaloille). 
 
Vastine: 
Monet keskeiset ekologiset yhteydet on esitetty Viherympäristö, maisema ja muinaisjäännökset -kartassa 
sekä Kestävä vesien hallinta -kartassa merkinnällä Luonnon ja/tai maiseman kannalta merkittävä joen- tai 
puronvarsi. 
 
Metsäelinympäristöjen ekologiset yhteydet toteutuvat yleiskaavassa osoitetun V-alueiden verkoston 
kautta. V-alueet ovat pääosin puustoisia viheralueita. Metsäisiä ekologisia yhteyksiä ei ole osoitettu erik-
seen päällekkäismerkinnällä, jos maankäytön muutokset eivät uhkaa niiden säilymistä. Yleiskaavakar-
toissa on haluttu välttää päällekkäisiä merkintöjä, joiden tavoitteena olisi samojen suojeluarvojen turvaa-
minen. 
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Oleellisimmat metsäekosysteemien yhteystarpeet on osoitettu merkinnällä Säilytettävä, vahvistettava tai 
uusi ekologinen yhteys. Ne sijoittuvat paikkoihin, joissa viherverkosto ei jatku yhtenäisenä tai joissa muut-
tuva maankäyttö uhkaa ekologisen yhteyden säilymistä. 
 
Toimenpiteet 

• Kaavamerkintää ja -määräystä on täsmennetty: Säilytettävä, vahvistettava tai uusi ekologinen yh-

teys. Suunnittelussa tulee turvata ekologisen yhteyden säilyminen nuolen osoittamien alueiden vä-

lillä tai pyrkiä luomaan toimiva ekologinen yhteys alueiden välille. Nykyisen tai tarvittavan ekologi-

sen yhteyden tärkeys tulee huomioida maankäytön hankkeissa. Nuolen osoittamien alueiden välillä 

tulee säilyttää riittävästi puustoa, ja sitä tulee tarvittaessa istuttaa lisää. 

• Yleiskaavan Säilytettävä, vahvistettava tai uusi ekologinen yhteys -merkintöjä on täydennetty. 
 

Siirtolapuutarha-alueet 
  

Kupittaan siirtolapuutarhan kaavamerkintä 
 
Nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntalautakunnat 
Varsinais-Suomen liitto 
Asukasyhdistys Kerttuli ry 
Kupittaan omakotiyhdistys ry 
Kupittaan ryhmäpuutarhayhdistys ry 
Länsi-Turun asukasyhdistys ry 
Meidän Turku – Vårt Åbo ry 
Turkuseura – Åbosamfundet ry 
Turun kaupungin vanhusneuvosto 
Turun nuorisovaltuusto 
Yksityishenkilö B 
Yksityishenkilö E 
Yksityishenkilö H 
Yksityishenkilö I 
Yksityishenkilö L 
 
Nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntalautakunnat: 
Kupittaan siirtolapuutarha on Turun vanhin, perustettu vuonna 1934. Verrattaessa sitä Suomen muihin 
siirtolapuutarhoihin voidaan todeta, että sen erityisiin ominaispiirteisiin kuuluvat kooltaan pienet mökit (5 
m2) sekä lähellä oleva kaupungin keskusta. Kupittaan siirtolapuutarhan merkittävyyttä ja ainutlaatuisuutta 
lisäävät juuri sen sijainti lähellä keskustaa ja kesämajojen pienimuotoisuus. Nämä yhdessä muodostavat 
alueesta omaleimaisen, vehreän pienoismaailman, jonka säilyminen on turvattava, ja yleiskaavasta tulee 
poistaa siirtolapuutarhan kohdalta keskustatoimintojen alue -merkintä. 
 
Varsinais-Suomen liitto: 
Laajasti rajattu keskusta(toimintojen) alue tulee nähdä ja sitä tulee kehittää monipuolisena sekoittuneiden 
toimintojen alueena, jota siihen kuuluvat tiiviin ja väljän rakentamisen alueet jäsentävät, täydentävät ja 
rikastuttavat. Puistoilla ja viheryhteyksiä täydentävillä mm. Kupittaan siirtolapuiston kaltaisilla alueilla on 
tässä rakenteessa keskeinen rooli kaupunkimaiseman ja erityisesti kaupunkiekologian näkökulmasta. 
 
Asukasyhdistys Kerttuli ry: 
Kupittaan siirtolapuutarha-alue, joka mielestämme osittain liittyy Kupittaanpuistoon, on kaavassa merkitty 
siirtolapuutarha-alueeksi/keskustatoimintojen alueeksi. Mielestämme alueen tulisi säilyä pelkkänä siirtola-
puutarha-alueena ja alueen toimintaa kehittää ja tukea kaupungin toimesta. 
 
Kupittaan omakotiyhdistys ry: 
Kupittaan omakotiyhdistys vastustaa jyrkästi siirtolapuutarhan mahdollista lakkauttamista seuraavin pe-
rusteluin: Siirtolapuutarha on toiminut nykyisellä alueella vuodesta 1934, ja alueen kulttuurihistoriallista 
arvoa tulee vaalia. Alueelle on erittäin hyvät kulkuyhteydet julkisilla kulkuvälineillä, pyöräillen ja kävellen. 
Hyöty- ja virkistyskäyttöä pitää kehittää ja lisätä. Siirtolapuutarha-alueen hävittäminen vahingoittaisi myös 
ruotsalaistaloalueen maisemallista erityislaatua. Perustustyöt olisivat savipatjan mahdollisen liikkumisen 
vuoksi vaurioriski ruotsalaistaloalueen talojen perustuksille. 
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(Kannanoton jättäjä lähetti myöhemmin 2.6. päivätyn kannanoton kaavaesityksestä.) 
 
Kupittaan ryhmäpuutarhayhdistys ry: 
Viherympäristöarvoja ei ole huomioitu riittävästi maankäytöstä keskusteltaessa. Mahdollista anoa liittä-
mistä kansalliseen kaupunkipuistoon. Rakentamispaine ei kohdistunut kyselyn perusteella siirtolapuutar-
han kohdalle. Siirtolapuutarha on miljööltään ja kasvimäärältään ainutlaatuinen koko maassa (550 lajia, 
ml. harvinaisuuksia), osa puutarhaperinteen jatkumoa, pala kaupungin keuhkoja ja osa julkista viherraken-
netta. Kaupunkiviljelyllä on rooli yhteisöllisyyden edistäjänä. Keskeinen sijainti mahdollistaa alueen hyö-
dyntämisen virkistys- ja oppimisympäristönä. Tavoitteena on puutarhan tunnetuksi tekeminen avoimena 
puistoalueena kaupunkilaisille ja vierailijoille. 
 
Länsi-Turun asukasyhdistys ry: 
Kupittaan siirtolapuutarha on säilytettävä ja rakennettava melusuoja ainakin Uudenmaantien viereen. Alue 
edustaa arvokasta kaupunkikulttuuria ja perinnettä sekä arvokasta kaupunkialueen biodiversiteettiä. 
 
Meidän Turku – Vårt Åbo ry ja yksityishenkilö H: 
Valtuusto ei ole päättänyt Kupittaan ryhmäpuutarhan lakkauttamisesta. Miksi kaavoitusosasto on  
pannut C-merkinnän sen päälle? 
 
Turkuseura – Åbosamfundet ry: 
Keskustan alueella Kupittaan siirtolapuutarhan merkinnästä RP/C tulee poistaa C/keskustatoimintojen va-
raus. Siirtolapuutarhalla on merkittävä viherarvo osana Kupittaanpuistoa ja viereistä ruotsalaistalojen alu-
etta. Jos puutarhatoiminto alueelta joskus poistuu, uusi merkintä voisi olla VP/s, historiallinen viher- ja 
puutarha-alue. 
 
Turun kaupungin vanhusneuvosto: 
Vanhusneuvosto toteaa, että suuri osa siirtolapuutarhan vuokralaisista on ikääntynyttä väestöä ja heille 
se on kesäisen elämän keskipiste ja tärkeä virkistyskohde. Tämän takia ainakin kaavaperusteluissa on 
tämä huomioitava. Jos aikanaan siirtolapuutarhan käyttö muuttuu muuhun tarkoitukseen, on ennen muu-
tosta saatava uusi alue sellaisesta paikasta, johon myös vanhempien ja heikkoliikkeisten on helppo 
päästä. 

 
Turun nuorisovaltuusto: 
Siirtolapuutarhan ohitse kulkevien suurten liikennemäärien ja puutarhan keskeisen sijainnin vuoksi nä-
emme puutarhan menettäneen tarkoituksensa, kun esim. liikenteestä aiheutuvien päästöjen vuoksi syötä-
vien kasvien kasvattaminen siirtolapuutarhassa ei ole enää kannattavaa. Sisäänpäin kasvava tiivis kau-
punkirakentaminen on hyväksi Turulle. Nuorisovaltuusto kuitenkin toivoo vastaavien viheralueiden säily-
vyyttä myös keskusta-alueella ja kannustaa lisäämään mahdollisuuksia harrastaa viljelyä kaupungin vä-
hemmän liikennöidyillä alueilla. 

 
Yksityishenkilö B: 
Siirtolapuutarha on osa hyvää 30-luvun asemakaavaa ja kaupunkisuunnittelua, se kuuluu vihervyöhykkee-
seen, joka erottaa ruutukaavan palvelukeskusten alueesta ja laajemmasta ok-alueesta. 2018 alueella kävi 
n. 1500 vierailijaa. Kasvitieteelle ja viljelyn tutkijoille alue on arvokas, perinnekasvien geenienkin takia. 
Aluetta ovat tutkineet mm. Luonnonvarakeskus, Turun yliopisto, 4H-ryhmät ja Marttaliitto. 
 
Yksityishenkilö E: 
Kupittaan siirtolapuutarha on säilytettävä entisenlaisena viher- ja puistoalueena, kaupunkisiirtolapuutar-
hana. Se on jokaisella kaupunkilaiselle lyhyen matkan päässä. Maisemallisesti puutarha sopii ruotsalais-
talojen ja urheilupuiston yhteyteen, luoden avaruutta. 
 
Yksityishenkilö I: 
Kupittaan siirtolapuutarhassa on kierrellyt kesäisin turisteja. Japanilaiset ihmettelivät, miten keskellä kau-
punkia voi olla niin söpöjä pieniä taloja. Jos kaupunki korvaa kuusiaidan tiheällä pensasaidalla tai lauta-
aidalla (museoalueeksi käsityöläismuseon tapaan?) ja määrää hoitamattomat palstat luovutettaviksi jolle-
kin, joka pitää ne siisteinä, alue olisi näyttämisen arvoinen. Parakki-wc:n vaihtaminen lautarakenteiseen 
rakennukseen, jossa olisi lisäksi sauna, parantaisi näkymän. Kupittaan seutu on hyvä vain pienillä muu-
toksilla. 
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Yksityishenkilö L: 
Kupittaan ryhmäpuutarha on säilytettävä kaupunkilaisten virkistysalueena, johon kuuluvat yhteisöllisyys ja 
syrjäytymisen ehkäisy, ekologisen kaupunkiviljelyn edistäminen, alueella kasvavien perinnekasvien vaali-
minen ja puutarhan säilyttäminen omalla paikallaan kaupunkilaisten puistona. 

 
Vastine: 
Kupittaan siirtolapuutarha on osoitettu yleiskaavaehdotuksessa merkinnällä C, Keskustatoimintojen alue. 
Siirtolapuutarha-alueen käyttötarkoituksen muuttaminen esim. asumiseen on perusteltavissa alueen kes-
keisellä sijainnilla kaupunkikehityksen kannalta. Alue liittyy kiinteästi Turun kaupunkikeskustan elinvoiman 
edistämiseen, ja se sijaitsee maakuntakaavassa määritellyllä maankäytön tehostamisen vyöhykkeellä eli 
ns. seudullisen joukkoliikenneakselin alueella. Kaupunginvaltuusto päätti 17.6.2013 § 127, että Kupittaan 
siirtolapuutarhalle selvitetään uutta sijoituspaikkaa, joka sallisi monipuolisemman ja laajemman toiminnan. 

 

Koroisten siirtolapuutarha -asemakaavanmuutos 
Nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntalautakunnat 
Meidän Turku – Vårt Åbo ry 
Yksityishenkilö H 
 
Nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntalautakunnat: 
Siirtolapuutarha tekee avoimesta peltoalueesta erittäin tiiviisti rakennetun ympäristön ja kadottaa Vähäjo-
kilaakson avoimen maiseman. Alue on arkeologisen kulttuuriperinnön lisäksi maisemallisesti merkittävää 
kulttuuriympäristöä. Alueelle ei tule kaavassa esittää rakentamista, vaan se tulee merkitä avoimena säily-
tettäväksi virkistysalueeksi, jollaiseksi se on merkitty maakuntakaavassa. Alueen eteläosa kuuluu myös 
valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen. Sen tarkistuksessa koko alue on merkitty jatkossa 
kuuluvan arvokkaaseen maisema-alueeseen. 
 
Meidän Turku – Vårt Åbo ry ja yksityishenkilö H: 
Kaupunkirakennekartassa on tungettu arvokkaaseen Aurajoen yläjuoksuun palvelurakentamista ja siirto-
lapuutarha. Paikka on väärä. Oikea paikka olisi lähempänä Räntämäkeä. Kun kuitenkin ainakin kartoissa 

annetaan ymmärtää, että Aurajoen yläjuoksu Halinen – Koroinen – Yo-kylä – Ravattula on rauhoittumisen 
ja luonnon virkistysaluetta, sinne ei pidä lisätä minkäänlaista ylimääräistä liikennettä aiheuttavia rakenteita. 
 
Vastine: 
Kaupunki teki selvityksen mahdollisista siirtolapuutarhan paikoista. Parhaana pidettiin Koroista, jonka hy-
viä puolia ovat selvityksen mukaan keskeinen sijainti, hyvät kävely-, pyöräily- ja joukkoliikenneyhteydet ja 
se, ettei alueella ole kilpailevaa maankäytön tarvetta. Kaupunginvaltuusto hyväksyi Koroisten siirtolapuu-
tarhan asemakaavanmuutoksen 18.5.2020. 
 
On totta, että siirtolapuutarha vähentää maiseman avoimuutta. Asemakaavan valmistelussa on kuitenkin 
pyritty minimoimaan näitä vaikutuksia mm. sijoittamalla siirtolapuutarhamökit niin kauas Koroisten-
niemestä, kuin se on ollut mahdollista, ja rajoittamalla mökkien, lipputankojen ja pihapuuston korkeutta. 
Kaavamääräyksissä määrätään myös, että mökkipalstojen ulkopuoliset alueet tulee säilyttää pääosin avoi-
mina. Palstaviljely on yksi tapa ylläpitää maiseman avoimuutta. Vähäjoen varsi on jätetty rakentamisen 
ulkopuolelle. 
 

Muinaisjäännökset 
 
Nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntalautakunnat: 
Arkeologisen kulttuuriperinnön kohteet on esitetty Viherympäristö ja maisema teemakartalla 7. Otsikosta 
ei selviä, että sen alla käsitellään myös muinaisjäännöksiä. Liitekartan otsikko on selkeyden vuoksi hyvä 
muuttaa muotoon Viherympäristö, maisema ja muinaisjäännökset. Historiallisten kylätonttien määräyk-
sessä on mainittu asiantuntijaosapuolena Museovirasto, joka tulisi korvata sanalla museoviranomainen. 
Kartalta puuttuu osa kohteista, jotka on merkitty muinaisjäännösrekisteriin muiksi kulttuuriperintökohteiksi 
sekä kaikki mahdollisiksi muinaisjäännöksiksi merkityt kohteet. Kohdeluettelosta puuttuu ruutukaava-alu-
eelta kiinteä muinaisjäännös Turun linnan tiilisali. Yleiskaavassa on esitetty myös kaava-alueen ulkopuo-
lella esim. Hirvensalon osayleiskaavan alueella sijaitsevat kohteet. Muinaisjäännöksistä olisi hyvä esittää 
vain kaava-alueen kohteet. Arkeologisista kohteista ja niiden arvosta saadaan jatkuvasti uutta tietoa, mikä 
tulisi huomioida kaavakartalla. Arkeologista kulttuuriperintöä voisi käsitellä myös perusteellisemmin ja sen 
merkitys ja arvo osana kaupunkikehitystä ja kaupunkikuvaa tulisi huomioida paremmin. Muinaisjäännös 
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Turun vanha-asemakaava-alue on rajaukseltaan vanhentunut. Arkeologiset inventoinnit toimivat merkittä-
vänä apuna kaupunkisuunnittelussa ja sen vuoksi ruutukaava-alueen inventoinnin päivitys on tehtävä nyt. 
Mahdollisen raitiotieverkon toteuttamisessa tulee varautua arkeologisten tutkimusten kustannuksiin. Va-
paa-aikatoimialan palvelujen runsaassa kirjossa on paljon hienosyisiä ja monitahoisia piirteitä kuin mihin 
erittäin nopealla aikataululla edellytetyssä lausunnossa on ollut mahdollista syventyä. 
 
Vastine:  
Selostuksessa on käsitelty kulttuuriympäristöteemaa tiivistetysti, koska aiheesta on laadittu syventävämpi 
osuus erilliseen raporttiin. Raportin muinaisjäännöksiä koskevat tiedot on saatu Museokeskukselta, ja täy-
dentävää aineistoa voi edelleen toimittaa, mikäli niissä on puutteita. 
 
Keskustan arkeologisen inventoinnin vanhentuneisuus on tuotu esiin raportissa ja selostuksessa. Lähtö-
tietojen ajantasaisuuden tarkistustarve lisätään ehdotusvaiheen kartalle koskien kaikkia arkeologisia koh-
teita. Yleiskaavaan merkitään kaikkien kiinteiden muinaisjäännösten lisäksi muinaisjäännösrekisterin muu 
kulttuuriperintökohde -statuksen kohteita harkinnanvaraisesti. Näistä kohteista Metsäkylä ja Saramäki 
Marttila jätettiin merkitsemättä kaavakartalle Museokeskuksen ohjeen mukaisesti. Epävarmoja kohteita ei 
ole merkitty yleiskaavoihin. Kaikki muinaisjäännösrekisterin tiedot ovat valmistelijoiden käytössä Turun 
Webmap-sovelluksessa tai jatkuvasti ajan tasalla olevan Museoviraston Kyppi-palvelun kautta. Turun lin-
nan tiilisali -nimisen kohteen puuttuminen on virhe. Luonnosvaiheen jälkeen muinaisjäännösrekisteriin on 
lisätty uusia kohteita, jotka huomioidaan ehdotusvaiheessa. Raitiotien valmistelutyöhön sisältyy kustan-
nusten arviointi sekä erilaisten selvitystarpeiden huomioiminen. Yleiskaavassa ei käsitellä joukkoliikenteen 
välineratkaisujen kustannuksia. 
 
Toimenpiteet 

• Teemakartan otsikko on muutettu muotoon ”Viherympäristö, maisema ja muinaisjäännökset”. 

• Kuultavaksi asiantuntijaviranomaiseksi on merkitty museoviranomainen. 

• Turun linnan tiilisali -niminen muinaisjäännös on merkitty suojelukohteeksi. 

• Arkeologiset kohteet on päivitetty muinaisjäännösrekisten mukaan merkitsemällä suojelukohteiksi 
kiinteät muinaisjäännökset sekä muut kulttuuriperintökohteet museon ilmoittamia poikkeuksia lu-
kuun ottamatta. 

• Kaavamääräyksiin on lisätty, että arkeologisten tietojen ajantasaisuus tulee selvittää. 

• Selostuksessa on huomioitu keskustan arkeologisen inventoinnin tarkistamistarve. 

• Osayleiskaavojen alueella olevat arkeologiset kohteet on poistettu. 
 

Arvokkaat maisema-alueet 
 

Aurajoen kansallismaiseman merkintä 
 
ELY-keskus: 
Yleiskaavaluonnoksessa on valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden lisäksi osoitettu muita ar-

vokkaita maisemakokonaisuuksia. Näistä tärkein on maakuntakaavan mukainen Aurajokivarren maisema-

alue keskustan alueella. ELY-keskus pitää merkintää tärkeänä. Kyse on Aurajokilaakson kansallismaise-

mana erityisen statuksen saaneesta alueesta Turun keskustassa.  

 

Vastine: 

Toimenpiteet 

• Aurajokilaakson kansallismaisema on osoitettu omalla merkinnällään ma-2, Aurajokivarren arvo-
kas maisema-alue. 

 

Kansallinen kaupunkipuisto 
  

Kansallisen kaupunkipuiston rajauksen esittäminen osayleiskaavojen alueilla 
 
ELY-keskus: 
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ELY-keskus katsoo, että kaupunkipuiston rajaus on selkeyden vuoksi hyvä lisätä tarkistuksena Ruissalon 
ja Linnakaupungin osayleiskaavojen alueelle yhtenäisenä. Nyt rajaus on esitetty vain pätkittäin voimaan-
tulevana merkintänä Ruissalon ympärille. Määräyksessä voidaan viitata vielä myös kansallisen kaupunki-
puiston hoito- ja käyttösuunnitelmaan. 
 
Vastine: 
Toimenpiteet 

• Kansallisen kaupunkipuiston rajaus on osoitettu myös Ruissalon osayleiskaavan alueella.  Yleis-
kaava 2029 korvaa voimaan tullessaan Linnakaupungin osayleiskaavan. 

• Kaavamääräyksissä viitataan hoito- ja käyttösuunnitelmaan. 
 

Muut tarpeet 
  

Pitkäkarin pienvenesataman kaavamerkintä 
 
ELY-keskus: 
Ruissalon edustan eteläosan pienet saaret osoitettu V-alueiksi kuten maakuntakaavassa. Kaavoituksessa 
voi vielä pohtia, mikä on sopiva merkintä alueella toimivalle pienvenesatamalle. 
  
Vastine: 
Toimenpiteet 

• Pitkäkari on osoitettu venevalkama-kohdemerkinnällä. 
 

Historiallisten puutarhojen merkitseminen kartalle 
Nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntalautakunnat 
Yksityishenkilö M 
Yksityishenkilö N 
 
Nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntalautakunnat: 
Yleiskaavaluonnoksessa ei ole otettu huomioon Turun historiallisesti erittäin arvokkaista 1700-luvun puu-
tarhoista yksityisillä tonteilla nykypäiviin säilyneitä osia. Ne tulisi merkitä yleiskaavaan säilytettävinä koh-
teina: 

- Gaddin puutarha (Linnankatu 49) 
- Turun Akatemian kasvitieteellinen puutarha (Piispankatu 17) 
- Gadolinin puutarha (Luostarinkatu 5) 

 
Yksityishenkilö M: 
Gaddin puutarhan alue on kulttuurihistoriallisesti, maisemallisesti ja luonnonhistoriallisesti merkittävä. Alue 
tulisi luokitella VPH/s-alueena samoin kuin viereiset viheralueet. Puutarha on kulttuurihistoriallisesti erittäin 
arvokas, koska se lienee Suomen vanhin puutarha. Ainoastaan VPH/s merkintä varmistaa alueen säily-
misen. 
 
Yksityishenkilö N: 
Linnankatu 49:n kohdalla oleva ”Gaddin puutarha" tulisi lisätä karttaan. Kyseinen alue on kulttuurihistori-
allisesti, viheralueellisesti ja maisemallisesti erittäin merkittävä. Alue tulisi luokitella VPH/s- alueena. Pehr 
Adrian Gaddin perustama koepuutarha on Turun puutarha- ja kulttuurihistorian ilmentäjänä erittäin arvo-
kas, koska se on ainoa viheralueena Turun 1700-luvun huomattavista puutarhoista nykypäiviin säilynyt 
alue. 
 
Vastine: 
Käytöstä jääneet puutarhat ovat luonteeltaan arkeologisia kohteita. Lausuntovaiheen jälkeen museoviran-
omainen on merkinnyt Gaddin puutarhan muinaisjäännösrekisteriin, joten se merkitään myös yleiskaavaan 
muinaisjäännöksenä. Gadolinin puutarhan osalta on vireillä ratkaisun tekeminen asemakaavassa. 
 
Toimenpiteet 

• Gaddin puutarha on osoitettu muinaisjäännösrekisterin mukaisena arkeologisena kohteena. 
 

Puistokadut ja Aurajoen rantalaiturit 
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Nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntalautakunnat: 
Vapaa-aikatoimiala esittää, että yleiskaavassa tulee käsitellä kaupunkiympäristön tärkeisiin ominaispiirtei-
siin kuuluvat puistokadut ja Aurajoen rantalaiturit, joista tehtiin perusselvitys yleiskaavaa varten. 
 
Vastine:  
Puistokadut ja rantalaiturit sisältyvät Viherympäristö, maisema ja muinaisjäännökset -kartan merkintöihin 
Aurajokivarren arvokas maisema-alue (ma-2) ja kansallinen kaupunkipuisto. 
 
Toimenpiteet 

• Ma-2-merkinnän määräykseen on lisätty maininta jokivarren puurivistöjen ja rantalaiturien säilyttä-
misestä. 

 

Nuorten huomioiminen 
 
Nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntalautakunnat: 
Yleisellä tasolla nuorten tarpeet hengailuun ja kokoontumiseen tulisi ottaa huomioon virkistysalueita suun-
niteltaessa. Leikkipuistojen, urheilukenttien tai muiden vastaavien yleisten virkistyskohteiden yhteyteen tai 
läheisyyteen tulisi suunnitella alueita, jotka ovat vapaasti kaikkien käytössä ja joiden suunnittelussa olisi 
osallistettu ja kuultu nuoria. 
  
Vastine: 
Yleiskaavan virkistysaluemerkinnät ovat yleispiirteisiä ja mahdollistavat erilaisia toimintoja. Yleiskaavan V-

alueet ovat kaikkien käytettävissä. Nuorten tarpeet ovat yksi tarkemmassa suunnittelussa huomioitavista 

asioista. 
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ARVOKKAAT RAKENNETUN YMPÄRISTÖN KOHTEET 
 

Merkinnät ja määräykset 
ELY-keskus 
Nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntalautakunnat 

 

ELY-keskuksen ja vapaa-aikatoimialan mukaan Arvokkaat rakennetun ympäristön kohteet -kartan merkin-
nät ja määräykset aiheuttavat epäselvyyttä, koska suojellut kohteet ja suojelutavoitekohteet on merkitty 
luonnokseen eri tavoin eikä jo suojelluista kohteista ole luetteloa. Selvyyden vuoksi jo suojeltujen kohtei-
den määräykseen olisi hyvä lisätä, että näistä ei ole luetteloa. ELY korostaa, että lähtökohtana pitäisi olla 
suojeluarvot eikä suojelutilanne. Yleiskaava ohjaa suojelupäätöksiä asemakaavapäätösten osalta eikä 
asemakaavaa voi siltä osin verrata muihin oikeusvaikutteisiin suojelupäätöksiin.  
 
Valtakunnallisesti merkittävät rky-alueet olisi hyvä lisätä luetteloon. ELY pitää tarpeellisena tarkentaa rky-
kohteiden kehittämis- ja suojelutavoitteita. Vapaa-aikatoimialan mukaan sk- ja /s-alueet on merkitty viit-
tauksenomaisesti ilman suojelustatusta. ELY huomauttaa, että sr- merkinnän määräyksissä tulisi kieltää 
rakennusten purkaminen. 
 
Lausuntojen mukaan /s -merkintä ei riittävästi turvaa alueen rakennusten ja ympäristön muodostaman 
aluekokonaisuuden ominaisluonteen säilymistä. Vapaa-aikatoimiala ehdottaa, että alueen sisällä olevat 
kohteet osoitetaan sr-pistemerkinnöin tai osa /s -merkinnöistä muutetaan sk-merkinnöiksi. Kartalle on mer-
kitty asemakaavojen säilytettäviä viheralueita (/s) suojelukohteiksi, mikä vaikuttaa epäloogiselta. 
 
Vastine: 
Merkintätavalla pyrittiin kiinnittämään huomio suojelemattomiin arvokohteisiin. Merkintöjä ja määräyksiä 
on syytä tarkistaa, jotta jo suojeltujen kohteiden säilyttäminen tulee selkeämmin esiin lähtökohtana. Suo-
jeltujen kohteiden selitykseen lisätään, että jo tehdyistä suojelupäätöksistä ei ole luetteloa. Sk- ja /s -alu-
eilla on luonnoksessa kummallakin säilyttävä kaavamääräys. Lisäksi sk- ja /s -kohteiden määräykseen 
sisältyy maininta luettelosta, jossa on kuvailtu kohteiden arvokkaat ominaispiirteet yksilöllisesti. Kohteilla 
on siten yleiskaavan suojelustatus. Merkintätapoja on syytä selkeyttää. 
 
Kartalle merkittiin karsimatta kaikki asemakaavojen /s-kohteet, mistä johtuen mukaan tuli tarpeettomasti 
myös luontokohteita. Nämä kohteet poistetaan ehdotusvaiheessa. 
 
Kohdeluetteloon lisätään rky-kohteet. Rky-kohdetta koskevaan kaavamääräykseen lisätään velvollisuus 
kuulla museoviranomaista. Rky-alueiden arvot on Turun osalta kuvattu kattavasti rky-inventoinnissa. Rky-
inventointien tarkentamista tai aluerajauksien muuttamista ei ole katsottu yleiskaavan tarkkuutta ajatellen 
tarkoituksenmukaiseksi. Kohteet ovat luonteeltaan kokonaisuuksia, jolloin rky-inventoinnin mukainen alue-
merkintä on yleiskaavaratkaisuna perusteltu. Olemassa olevat aluemerkinnät ovat pääsääntöisesti yleis-
kaavan tarkoitusta ajatellen toimivat. Arvojen seikkaperäisempi käsittely ja yksityiskohtainen alakohteiden 
suojelu on luontevampaa toteuttaa tarkemmassa suunnittelussa. 
 
Toimenpiteet 

• Merkintätapoja ja määräyksiä täsmennetty ja selkeytetty yleiskaavaehdotuksessa. 

• Rky-kohteet on luetteloitu. 

• Määräykseen on lisätty kielto arvokkaiden rakennusten purkamisesta. 

• /s-kohteista on karsittu ne, jotka eivät ole rakennusperintökohteita. 
 

Suojelukohteet 
Nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntalautakunnat 
Yksityishenkilö H 
Yksityishenkilö I 
 
Nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntalautakunnat: 
Edellä käsiteltyjä aluemerkintöjä koskevien huomioiden lisäksi lausuntoon on kirjattu 16 yksittäistä koh-
detta, jotka tulisi inventointien perusteella lisätä rakennussuojelukohteiksi. Lausunnossa huomautetaan, 
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että myös inventoimattomilla kohteilla voi olla suojelutarpeita. Lisäksi ajan mittaan arvostukset ja suojelu-
tavoitteet muuttuvat eivätkä inventoinnit siten pysy jatkuvasti ajan tasalla. Asia on huomioitu selostuk-
sessa, mutta tämän olisi hyvä näkyä myös kaavakartalla. Mestarinkadun alueen ja Vanhan Uittamon alue-
rajauksien todetaan olevan puutteelliset. Mäntymäessä asemakaavalla säilytettäviksi osoitetut korttelialu-
eet on esitetty virheellisesti. 
 
Vastine:  
Rakennusinventointeja käytetään kaavoituksessa yhtenä monista selvityksistä. Varsinaiset kaavaratkaisut 
syntyvät lisäharkinnan kautta sovittamalla yhteen useita erilaisia selvityksiä ja tavoitteita.  Tähän men-
nessä inventoinneissa arvokkaiksi arvioiduista kohteista lähes kaikki, noin 95 % on merkitty yleiskaava-
luonnoksen suojelukohteiksi. Lausuntoon kirjatut, seuraavat modernismin ajan kohteet on jätetty merkit-
semättä suojelukohteiksi: Martinsilta, asuin- ja liikerakennus Hämeenkatu 30, liikerakennukset Kultatalo ja 
Teräksenkulma sekä kouluista merenkulkuoppilaitos, Kupittaa, Perno, Riihikallio, Peltola ja sairaanhoito-
oppilaitos. Auransilta ja Tuomiokirkkosilta on merkitty yleiskaavaan asemakaavan mukaisina suojelukoh-
teina. Suojelutavoitekohteiksi on syytä lisätä lausunnossa mainitut Map-kirkko, Uusi Pantern ja Puolalan 
koulu (Kauppiaskadun yksikkö) sekä Kliinisen instituutin (Linnankatu 39) entinen hostellisiipi. Mestarinka-
dun, Vanhan Uittamon ja Mäntymäen virheelliset merkinnät korjataan. Tarve tarkistaa inventointien ajan-
tasaisuus sopii kaavakartalle yleismääräyksenä. 
 
Toimenpiteet 

• Yleiskaavaehdotukseen on lisätty yleismääräys koskien tarvetta selvittää rakennusinventointien ja 
suojelupäätösten ajantasaisuus. 

• MAP-kirkko, Uusi Pantern, Puolalan koulu (Kauppiaskatu) ja Linnankatu 39:n suojelematon siipi-
rakennus on merkitty ehdotukseen arvokohteina. 

• Ehdotukseen on korjattu Mestarinkadun, Vanhan Uittamon ja Mäntymäen aluerajaukset. 
 

Yksityishenkilö H: 

Kannanotossa kysytään, miksi Vatselankadun alueen suojeluarvoja ei ole selvitetty, vaikka museo on to-
dennut alueella olevan suojeluarvoja. Alueen asukkaat ovat toivoneet alueelle asemakaavanmuutosta. 
Nykyinen kaava on pääosin 1950-luvulta eikä esimerkiksi Patrian puistokatu ole toteutunut. Kannanotto 
moittii alueen pienialaisia kaavamuutoksia esimerkkinä Vatselankatu 3:n uusi rakennus, joka on kannan-
oton mukaan ympäristöönsä nähden liian suuri varjostaen naapureiden ympäristöä. Lisäksi alueella tode-
taan olevan paikoitusongelmia. Kirjoittaja toivoo kaupunkiympäristölautakunnan tekevän toteutuneille 
kaava-alueille jälkikatselmuksia. 
 
Vastine: 
Vatselankadun alueelle laaditaan parhaillaan asemakaavanmuutosta (Partrianpuisto). Kaavoituksen yh-
teydessä tarkastellaan mm. suojelutarpeita ja alueen luonteelle sopivaa tehokkuutta. Museokeskus on 
kaavamuutosta koskevassa ennakkolausunnossaan todennut, että laaditut selvitykset (1985, 2002) ovat 
riittävät, eikä kaavoitusta varten tarvita lisäselvityksiä. 
 
Yksityishenkilö I: 
Kannanotossa ollaan huolissaan Ruissalon huviloiden Villa på Berget, Villa Zilliacus ja Villa Nordkapp 
ylläpidosta ja toivotaan kohteita kunnostettavan ja kehitettävän matkailukäyttöön esimerkiksi ravintolaksi. 
Huoli kunnossapidosta ja arvokkaiden rakennusosien säilymisestä koskee myös Uudenmaankatu 17:n 
rakennuksia. 
 
Vastine: 
Mielipide ei koske yleiskaavalla ratkaistavia asioita. Huvilat on suojeltu asemakaavassa. Kaupunki on yrit-
tänyt etsiä omistuksessaan oleville huviloille yksityistä omistajaa, ja vain osa huviloista on pystytty perus-
korjaamaan. Ongelmana on mm. vesihuollon järjestäminen sekä yksityisten halu aidata alueet, mikä hait-
taisi virkistyskäyttöä. Myös kaikki Uudenmaankatu 17:n rakennukset on suojeltu asemakaavassa, ja niiden 
omistaja on velvoitettu pitämään ne kunnossa. Uudenmaankadun rakennukset ovat ns. kiinteistökehitys-
listalla eli kaupunki pyrkii luopumaan kiinteistöstä. Mielipide on välitetty rakennusten ylläpidosta vastaa-
valle kaupungin tilapalvelukeskukselle.  


	JOHDANTO
	YLEISET ASIAT
	Yleiskaavan tavoitteet
	Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
	Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet: maanpuolustuksen tarpeet
	Maakuntakaava
	Ilmastopolitiikka
	Esteettömyys
	Segregaation vähentäminen

	Yleiskaavan esitystapa
	Teemakartat
	Kohdeluettelot

	Yleiskaavan sisältö
	Keskustan merkintöjen tarkkuustaso
	Keskustan osayleiskaavoitus
	Tonttitarjonta
	Tonttien luovutusperiaatteet
	Maankäyttösopimuskorvaukset
	Kaavamääräysten yksityiskohtaisuus
	Rakennusten elinkaari
	Asuntokannan kehittäminen
	Muut tarpeet

	Väestötavoitteet

	ASUMINEN
	Asumisen sijoittuminen
	Asuinalueiden luokittelu
	Aluevaraukset
	Koroisten A- ja P-varaukset
	Heikkilän A-varaus ja tiivistyvä kestävän kaupunkirakenteen vyöhyke -merkintä
	AM-alueet

	Täydennysrakentaminen
	Täydennysrakentaminen yleensä
	Keskustan täydennysrakentaminen
	Lähiöiden täydennysrakentaminen

	Korkea rakentaminen
	Eri ikäryhmien tarpeet
	Lasten tarpeet
	Nuorten ja opiskelijoiden asuminen
	Senioriasuminen


	PALVELUT JA ELINKEINOT
	Palvelujen ja työpaikkojen sijoittuminen
	Keskustan vetovoimaisuus
	Keskustatoimintojen alueet
	C-alueiden laajuus
	C-alueen rajaus Itäharjulla
	Ruotsalaistaloalueen kaavamerkintä
	C- ja Cy-alueita koskevat määräykset
	Länsikeskuksen kehittäminen

	Palvelujen alueet
	PA, päiväkotirakentaminen, Kupittaa

	Työpaikka-alueet
	TP-1-alueet / keskustahakuinen kauppa
	TP-2-alue, Rieskalähteentie 68 ja 70
	TP-alue, Riitasuonkatu 27
	TP-alueet / puutarhatalous

	Teollisuusalueet
	T/kem-merkintä, Pansio

	Maatalous
	AM-alueet / maatilojen talouskeskukset


	LIIKENNE
	Kestävä liikenne ja ilmastotavoitteet
	Liikennejärjestelmä ja -hierarkia
	Kävely ja pyöräily
	Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen
	Seudulliset laatuväylät
	Pyöräilyn pääverkko
	Kutomonkatu ja Yliopistonkadun alkupää
	Kupittaan tiedepuisto
	Yhteys Ruissaloon
	Suunniteltu kävely- ja pyöräilysilta Nummen ja Raunistulan välillä
	Varsoja

	Joukkoliikenne
	Joukkoliikenteen kehittäminen ja etuudet
	Joukkoliikenteen runkolinjasto
	Raitiotie/superbussi
	Hirvensalon, Heikkilän alueen ja Stålarminkadun liikenne
	Vaalan ja Verkakaaren yhdistävä joukkoliikennekatu
	Joukahaisenkatu – Kiinamyllynkatu

	Liikenneverkko ja autoliikenne
	Uudet liikenneväylät
	Valtatiet 1,8 ja 9 sekä Turun kehätie ja Suikkilantie
	Eritasoliittymät:
	Rinnakkaistieverkko
	HaKu-tievaraus
	Katumerkinnän selite
	Mälikkälän ohjeellinen katulinjaus
	Haritun puistotie, Skanssi sekä Piispanristin ja Skanssin välinen katu
	Vähäheikkiläntie – Hippoksentie
	Kehä 2
	Halistenväylä
	Telakka

	Raideliikenne
	Tunnin juna
	Kaksoisraidevaraukset (Salo – Turku ja Turku – Toijala)
	LR-alue
	Tasoylikäytävät
	Rautatieseisakkeet
	Paikallisjunaliikenne
	VAK-ratapiha

	Paikoitus
	Maanalainen paikoitus

	Melu
	Maanteiden melualueet
	Meluhaitat ja meluntorjunta

	Liikenteen selvitykset
	Liikennejärjestelmäsuunnitelma
	Liikenne-ennusteet
	Liikenteen kasvun vaikutukset
	Tiemaksut

	Tulevaisuuden liikenne
	Tulevaisuuden hyötyliikenne
	Sähköpyörät

	Keskustan liikennesuunnitelma
	Yleistä
	Keskustan liikenneratkaisut
	Matkakeskus
	Kaikkien liikennemuotojen huomioiminen
	Liikennehierarkia / katujen roolitus

	Kävelyalueet
	Kävelykeskustan laajuus ja tukeutuminen joukkoliikenteeseen
	Kävelyalueiden tarpeellisuus ja vaikutukset muihin kulkumuotoihin
	Humalistonkatu ja Elämyskeskus
	Linnankadun kävely-ympäristö

	Pyöräily
	Ydinkeskustan pyöräverkko
	Aninkaistenkatu ja Eerikinkatu
	Puutarhakatu
	Itäinen Pitkäkatu ja Kupittaankatu
	Itäinen Rantakatu
	Linnankatu ja Läntinen Rantakatu
	Ratapihahanke ja Elämyskeskus
	Tuomiokirkon ympäristön nupukivi

	Joukkoliikenne
	Joukkoliikenteen tilantarve
	Joukkoliikennereitit
	Joukkoliikennekatu-termi
	Lemminkäisenkatu
	Nuorten liikkuminen kaupungissa

	Henkilöautoliikenne
	Keskustan autoliikennettä koskevat ratkaisut
	Keskustan nopeusrajoitus
	Etuudet

	Paikoitus
	Keskustan pysäköintiratkaisut

	Jakeluliikenne
	Selostuksen termi "turha jakeluliikenne"
	Keskustan jakeluliikenne
	Hyötyliikennekaistat

	Liikenneturvallisuus
	Vaikutusten arviointi
	Yritys- ja elinkeinovaikutukset
	Vaikutukset ympäryskuntiin
	Autoilun suosimisen kustannukset


	KESTÄVÄ VESIEN HALLINTA
	Meritulvavaara-alueet
	Hulevesien hallinta
	Prioriteettijärjestys
	Kerttulin alueen hulevesien hallinta

	Hulevesitulvavaara-alueet
	Kaupunkipurot
	Pohjavedet

	YHDYSKUNTATEKNIIKKA
	Jätteenkäsittelylaitokset ja kiertotalousalueet
	Voimajohdot
	Esterajoituspinnat
	VAK-ratapiha

	VIHERYMPÄRISTÖ JA MAISEMA
	Virkistysalueet
	Viheralueiden yhtenäisyys, säilyminen ja riittävyys
	Mälikkälän metsän virkistyskäyttö/suojelu
	Pihlajaniemen (Heikkilän alueen) kaavamerkinnät ja -määräykset
	Pansion Koivuluodon alueen kaavamerkinnät
	Itäharjun kaavamerkinnät
	Aurajokilaakson kaavamerkinnät
	Viherverkoston esittäminen osayleiskaavojen alueilla

	Urheilualueet ja liikuntapaikat
	Kupittaanpuiston itäosan VU/C-kaavamerkintä
	Parkinkentän kaavamerkintä
	Ulkoliikuntapaikkakeskittyminen osoittaminen kaavassa
	Käsitteen korjaus

	Ulkoilureitit ja ulkoilureittitarpeet
	Ulkoilureittitarve- ja ulkoilureitti-merkinnät

	Natura-alueet
	Natura-arvioinnin tarve
	Natura-alueiden kaavamääräykset

	Luonnonsuojelualueet
	SL-kohteiden luettelo
	S-1-alueiden kaavamääräykset
	S-2-alueiden kuvaus selostuksessa
	Ruissalon eteläpuolisten saarten luontoarvot ja kaavamerkinnät
	Pienten S-1- ja SL-alueiden yhdistäminen laajemmaksi suojelualueeksi

	Luo-alueet
	Luontoarvojen esitystapa kartalla ja kuvaus selostuksessa
	Luo-alueiden merkintätapa
	Luo-alueiden täydentäminen

	Ekologiset yhteydet
	Katariinanlaakson ja Luolavuoren välisen ekologisen yhteyden tarve
	Ekologisten yhteyksien määrittäminen ja huomioiminen

	Siirtolapuutarha-alueet
	Kupittaan siirtolapuutarhan kaavamerkintä
	Koroisten siirtolapuutarha -asemakaavanmuutos

	Muinaisjäännökset
	Arvokkaat maisema-alueet
	Aurajoen kansallismaiseman merkintä

	Kansallinen kaupunkipuisto
	Kansallisen kaupunkipuiston rajauksen esittäminen osayleiskaavojen alueilla

	Muut tarpeet
	Pitkäkarin pienvenesataman kaavamerkintä
	Historiallisten puutarhojen merkitseminen kartalle
	Puistokadut ja Aurajoen rantalaiturit
	Nuorten huomioiminen


	ARVOKKAAT RAKENNETUN YMPÄRISTÖN KOHTEET
	Merkinnät ja määräykset
	Suojelukohteet


