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Osallistujat Liite

1 Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen

Kaavoitustoimenjohtaja Markku Toivonen avasi kokouksen ja esitteli yleis-
kaavatyön lähtökohtia.

Läsnäolijoiden esittely, liite läsnäolijoista.

Markku Toivonen valittiin puheenjohtajaksi. Muistion laativat Olavi Ahola ja
Juha Jokela.

2 Yleiskaavan alustavat tavoitteet

Markku Toivonen esitti diasarjan yleiskaavan alustavista tavoitteista.

3 Valtakunnalliset, seudulliset ja muut keskeiset tavoitteet

VAT yleiskaavoituksessa
Risto Rauhala kävi läpi valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita ympäristö-
ministeriö esitteen pohjalta todeten, että tavoitteita on siteerattu liian vähän,
niitä pitäisi avata laveammin ja ne on käytävä kattavasti läpi. Yleiskaavoitus-
ta koskevat esitteen Tulevaisuuden alueidenkäytöstä päätetään nyt yleis- ja
erityistavoitteet, vrt. kaavahierarkiakuva. VAT on tärkeä mm. yleiskaavan
laillisuuden arvioinnissa. Oleellisia asioita ovat esitteen kohdan 4.3 kysy-
mykset, jotka koskevat yhdyskuntarakennetta ja elinympäristön laatua:
asumista ja työpaikkoja, suurmyymälöitä ei tarkastella erillisinä muusta ra-
kenteesta. Kohdassa 4.4 korostetaan ekologisia yhteyksiä, seudullisia vir-
kistysalueita, maisema-alueita ja kulttuuriympäristöjä. Kohdassa 4.5 ovat
yhteys- ja energiaverkot, mm. matkakeskus ja maanpuolustuskysymykset
mainitaan. Anna-Leena Seppälä korosti vielä, että VAT:n vuoden 2008 tar-
kistuksen yhteydessä painotettiin yhdyskuntarakenteen eheyttämistä, henki-
löautoriippuvuuden vähentämistä ja ilmastonmuutoksen huomioimista.

4 Maakuntakaavan ja rakennemallin ohjausvaikutus

Risto Rauhalan mukaan Turun kaupunkiseudun rakennemalli voi toteutua
yleiskaavassa, jos se ei ole maakuntakaavan vastainen. Seudullinen näkö-
kulma on käsitelty rakennemallityössä.

Heikki Saarento totesi rakennemallin ja kaupunkiseudun maakuntakaavassa
olevan melko vähän sellaisia eroja, jotka vaatisivat maakuntakaavan tarkis-
tamista, ks. liite. Anna-Leena Seppälä yhtyi näkemykseen. Saarento korosti
maankäyttö- ja rakennuslain 1 §:n lähtökohtia hyvästä elinympäristöstä ja
suunnitteluna laadusta, osallistumismahdollisuuksista ja vuorovaikutteisuu-
desta. Käynnistyvässä maakuntakaavan tarkistuksessa korostuvat palvelut
ja niiden vaikutusaluetarkastelut. Myös keskusta-alueiden (C-alueiden) kri-
teereitä ja mitoituksia tullaan tarkastelemaan. Kaupan palveluverkkoselvitys
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on jo liitossa laadittavana. Maakuntakaavan tarkistuksen ehdotusvaihe pyri-
tään saamaan valmiiksi arviolta vuonna 2015.

Voimassa oleva maakuntakaava ohjaa yleiskaavan valmistelua. Anna-
Leena Seppälän totesi, että jos yleiskaava edellyttää joiltakin osin maakun-
takaavan muutosta, tämä on tehtävä ensin. Markku Toivosen mukaan maa-
kuntakaavan sitovuudesta tulisi keskustella lainsäädännön tasolla.

5 Tavoitteet teemoittain

Christina Hovi esitteli teemat, joiden jälkeen käytiin keskustelu kohdittain.

A. Yhdyskuntarakenne (tiivistäminen, haja-asutus)

Täydennysrakentamisen paikat ja periaatteet
· esim. EHYT Tampereella
· kaavavarantoanalyysi, asunto- ja maankäyttöohjelma pohjana selvitys-

työlle
· miten yleiskaavassa esitetään täydennysrakentamisen paikat - kaava-

merkintä/ liitekartta?
Maanalainen rakentaminen

· Toimintojen sijoittaminen maan alle yhdyskuntarakenteen eheyttä-
miseksi – esim. maanalainen yleiskaava Helsingissä

· maalämpö?
· selvitystarpeet?
· Yleiskaavakartalla/ liitekartalla?

Haja-asutus
· Suunnitelmallinen laajeneminen vs. rakentaminen poikkeamisluvin/

suunnittelutarveratkaisuin
· loma-asutus, loma-asuntojen muuttaminen pysyvään käyttöön, maist-

raatin kanta?

Täydennysrakentamisen ja paikoista ja periaatteista tehtävä selvitys on
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen mukaan ok.

Maanalaisen asemakaavan ohjeeksi tarvitaan yleiskaavallinen linjaus sen
osalta mille alueille tarvitaan maanalainen asemakaava. Risto Rauhala tote-
si, että keskusta tulisi osoittaa alueeksi, jolle tulee laatia maanalainen ase-
makaava. Timo Hintsanen peräänkuulutti yleiskaavassa esitettäviä linjauk-
sia asemakaavoitukselle. Keskusta-alueelle on vaikea laatia laaja-alaista
asemakaavaa.

Anna-Leena Seppälän mukaan lievealuerakentaminen on ongelma. Maan-
käytön eheydeksi on kaavailtu kriteeriksi 20 asukasta/ha, mikä on riittävä
asukastiheys joukkoliikenteen tukemiseksi. Määrällinen tavoite haja-
asutukselle on hyvä,  mutta 10 % on Seppälän mukaan liikaa asemakaavoi-
tun alueen ulkopuolella olevalle lievealueelle.

Irina Nordmanin mukaan seka-alueet, taajamoituneet haja-asutusalueet,
ovat vesihuollon järjestämisen kannalta hankalia, sillä ko. alueille ei vesi-
huoltoa voida järjestää taloudellisesti kestävällä tavalla. Lupapolitiikalla on
itse aiheutettu ongelmia.

Loma-asutuksen muuttaminen pysyvään käyttöön on nähty ongelmalliseksi,
onko kaupungin vai maistraatin kanta ratkaiseva. Kunnan velvoitteet ovat
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samanlaiset pysyvän asutuksen alueella ja loma-asuntoalueella: koulukyy-
dit, jätehuolto, vesihuolto ym.

Heikki Saarento nosti esiin suunnittelutarveratkaisualueet kaavoituksessa.
Risto Rauhala ehdotti, että saaret tulisi osoittaa suunnittelutarvealueiksi niil-
tä osin, joita ei ole tarkoitus saattaa asemakaavoituksen piiriin. Rakennus-
järjestyksen ja yleiskaavan mahdollistamat keinot on käytettävä. Pinta-
alaperuste rakennusoikeuden määrittämiseen ei välttämättä ole hyvä, sillä
se ei hillitse rakentamista haja-asutusalueelle.

Markku Niemen mukaan Liedon yleiskaavassa esitetty toteuttamisen vai-
heistus täydennysrakentamisessa on toiminut hyvin.

B. Väestö ja asuminen

178 630 asukasta (31.12.2011)à väestöennuste 2035?
· 184 752 – Tilastokeskuksen trendiennuste
· 200 387 – ”RM35 -75%” (Seppo Laakson ”realistinen” väestöprojektio)
· 203 000 – Yk2035 alustavat tavoitteet
· 208487 – ”RM35”
· vaiko suurempi – 220 000?

Asumisväljyys
· Turussa 0,36 k-m2/hlö/v (2001–2008)
· à 9 k-m2/hlö/25v
· RM35: 10 k-m2/hlö/25v
· kestävä kehitys vs. asumisväljyyden kasvun jatkuminen?

Väestörakenne:
· ikääntyvän väestön määrän kasvu à haaste palveluille sekä ympäristölle,

esteettömyys & tehostetun palveluasumisen lisääntyminen
· siirtolaistaustaisen väestön määrän kasvu: sopivat asunnot ja muut palvelut
· alhainen nuorten osuus

à Miten huomioidaan yleiskaavassa – ohjauskeinot?
· pientalokaavoitus vs. yhdyskuntarakenteen hajautuminen?
· lähiöiden maankäytön monipuolistaminen segregoitumisen ehkäisemiseksi
· monipuoliset työpaikka-aluevaraukset

Erilaisen asumisen mahdollistaminen
· korkea rakentaminen – selvitystarpeet?
· autoton/ vähäautoinen eläminen?

o joukkoliikennevyöhykkeet?
o pysäköintinormit erilaisille alueille/ vyöhykkeille?
o palveluiden saavutettavuus kestävillä kulkumuodoilla
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Valtion asuntopoliittisella ohjelman 2012–2015 vaikutukset yleiskaavoituksel-
le

· mm. ”Kunnat edistävät vajaasti rakennettujen asuinalueiden täydennysra-
kentamista sekä rakennusten käyttötarkoituksen muutosten edellytyksiä.”

Yleiskaavoissa on ollut vaihtelevia tavoitteita välillä 185 000 – 220 000.

RM35:ssä on suuri väestönkasvutavoite, joka mahdollistaa kaikkien aluei-
den hallitsemattoman käyttöönoton, ellei toteutusta vaiheisteta seudullisesti.
Vaiheittaisuuden määrittelyä pidettiin tärkeänä.

VAT:n mukaan on pyrittävä realistisiin väestöennusteisiin.

Tapio Alapaattikosken mukaan väestöennuste ja väestöprojektio ovat eri
asioita kuin väestötavoite, joka on poliittinen tahdonilmaus. Kasvun jakau-
tumisella ikäryhmiin ja alueisiin on oleellinen merkitys esim. palveluiden jär-
jestämiseen.

Korkeasta rakentamisesta on selvitystarvetta, mikä määritellään korkeaksi,
yli 12 kerrosta vai yli 16 kerrosta kuten Helsingissä.

Timo Hintsasen mukaan yleiskaavassa tulisi määritellä tiettyjä periaatteita,
jotta joka asemakaavassa ja joka tontilla ei tarvitse erikseen keskustella
yleisestä linjasta: esimerkiksi alueittaiset pysäköintinormit (yleiskaavassa ja
rakennusjärjestyksessä), runkolinjastojen varren maankäytön tehostaminen,
korkea/ ylikorkea rakentaminen, asukasjakautuman kehittäminen esim.
asuntojen keskikoon määrityksillä.

Anna-Leena Seppälä totesi, että väestörakenne on ongelmallinen Turussa,
mutta ei seudullisesti tarkasteltuna.

Kaisa Äijö nosti esiin lapsiperheiden tarpeet. Tiivis-matala -keskusteluakin
voidaan jatkaa, päästään jopa tehokkuuslukuun 0,5:n pientaloin.

C. Elinkeinoelämä ja työpaikat (toimialat, sijoittuminen, liikenneyhtey-
det)

Turussa n. 94 350 työpaikkaa vuoden 2009 lopulla – keskittyneet keskus-
taan ja palvelusektorille

· Tilaa vievät teollisuus-, varasto- ja logistiikka-alan työpaikat ovat sijoit-
tuneet keskustojen ulkopuolelle

· Elinkeinoelämän rakennemuutos
· Luovan alan sekä hoito- ja hoiva-alan työpaikat kasvussa
· Työpaikkoja valmistuville opiskelijoille?
· RM35: Turun keskusta säilyy merkittävimpänä palvelualan työpaikka-

alueen myös tulevaisuudessa,
· tiede- ja teknologia-alan työpaikat sijoittuvat myös akselille Itäharju-

Biolaakso-Skanssi sekä Artukaisiin ja Pansioon,
· tilaa vievät teollisuus-, varasto- ja logistiikka-alan työpaikat  sijoittuvat

keskustojen ulkopuolelle, hyvien liikenneyhteyksien varrelle

Päätöksentekoon on liitettävä nykyisin kaupunginhallituksen päätöksen mu-
kaan yritysvaikutusten arviointi. Valtakunnallisen MAL-verkoston kautta on
haettu sparrausapua yritysvaikutusten pilotointiin.
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Keskusteltiin MRL:n uusien suurmyymäläpykälien merkityksestä. Timo Hint-
sanen nosti esiin kaupan sijoittumisen haasteet kaavoituksessa. Ympäris-
töministeriöltä on tullut tästä ohje. Seudullisesti merkittävän kaupan sijoittu-
minen ratkaistaan maakuntakaavassa. Myös yleiskaavoitukselle on tullut
uudet sisältövaatimukset. Yleiskaavassa voidaan ratkaista ei-seudullisen
kaupan sijoittuminen.

Esim. Biolaaksossa on toteutumatonta rakennusoikeutta, miten tulkitaan
siirtymäsäännöksiä.. Risto Rauhalan mukaan yleiskaavassa tulee määritellä
mitkä kaupan alat saavat sijoittua millekin alueelle. KM -alueiden indeksi-
määräyksillä voidaan Anna-Leena Seppälän mukaan määrätä kaupan sijoit-
tuminen

D. Palvelut ja keskusverkko (julkiset, kaupalliset, virkistys)
· Palveluverkkojako

o palveluverkkoselvitys tilattu, valmistuu lokakuussa 2012
· Julkiset palvelut
· Liikunta- ja virkistyspalvelut
· Kaupalliset palvelut
· seudullinen näkökulma?
· ekosysteemipalvelut
· seudulliset liikunta/ matkailupalvelut (mm. Flowpark, Jukupark)
· Palveluiden saavutettavuus
· Palveluvyöhykemallin hyödyntäminen yleiskaavan valmistelussa?

o Liikkumisvyöhykkeet – palveluvyöhykkeet – maankäyttövyöhykkeet

Aikaisemmin todetusti Varsinais-Suomen liitossa kaupallisten palvelujen
selvitys alkaa syksyllä 2012.

Palvelujen sijainnin optimointi voi olla hankalaa, esim. yksityisten päiväko-
tien teemapainotus ei ohjaa alueellista sijaintia, vaan suosii Timo Hintsasen
mukaan paikkoja, jotka ovat helposti saavutettavissa joka suunnalta.

Kristina Karppi kertoi, että Liikuntapalvelukeskus on tekemässä palvelu-
verkkoselvitystä liikuntapaikoista ja osallistuu mielellään kestävien liikkumis-
tapojen edistämiseen yleiskaavoituksessa. Tavoitevuodeksi voidaan ottaa
yhtenäisesti 2035.

Tapio Alapaattikosken mukaan päivähoidon palveluverkkoselvitys on val-
mistumassa ja se käsittää myös yksityiset päiväkodit. Meneillään on myös 3
vuotta vanhan kouluverkkoselvityksen päivittäminen.

E. Liikennejärjestelmä ja liikkuminen (kävely, pyöräily, joukkoliikenne,
raideliikenne, tieliikenne, pysäköinti)

· Pääkatuverkko ja eritasoliittymät – olevat ja kehitettävät (mm. 2-
kaistaisista 4-kaistaisiksi)

o onko tarpeen tarkastella kokoojakatuverkostoa? – riskitarkastelu
· kävely- ja pyöräilyn runkoverkko
· joukkoliikenneà joukkoliikennevyöhykkeet

o raitiotien yleissuunnitelma vs. yleiskaava – ratkaistavat asiat?
· raideliikenne – paikallisjunaseisakkeet, kaksoisraidevaraukset – ja matka-

keskus
· pysäköinti -> pysäköintinormit vyöhykkeittäin?
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Seudullinen liikennejärjestelmätyöryhmä on esittänyt liikennetutkimuksen
laatimista ja liikennemallin päivittämistä. Matti Vehviläinen totesi, että valtiol-
le kuuluvat tiehankkeet ovat pääasiassa Turun ulkopuolella ja esim. vt 10
parantaminen ratkaistaan maakuntakaavassa. Heikki Saarennon mukaan
hankkeella on vaikutuksia myös Turkuun, sillä raskas liikenne on hankkeen
myötä tarkoitus ohjata keskustan suuntaan eri reittejä kuin nykyään. Markku
Toivonen toi esiin myös rakennemallissa esitetyn Saaristotien uuden lin-
jauksen vaikutuksista Jaanintiehen.

Rakennemallissa on esitetty Turun ns. välikehän parantamista. Turun väli-
kehä on kaupungin katuverkkoa.

Hanna Lindholm kertoi, että seudullinen kävelyn ja pyöräilyn kehittämisoh-
jelma käynnistyy lähiaikoina.

Risto Rauhalan mukaan Hirvensalon uuden sillan ympäristövaikutukset pi-
tää selvittää osayleiskaavassa. Keskustan pysäköintijärjestelyt ja kevyen lii-
kenteen yhteyksien parantaminen pitää selvittää keskustan tarkemmassa
yleiskaavaosiossa.

Yleiskaavassa tulisi Risto Rauhalan mukaan selvittää pikaraitiotien reitit ja
vaikutukset. Juha Jokelan mukaan raitiotien yleissuunnitelma on tarkempi
kuin yleiskaava. Tarkoitus on tarvittaessa ottaa Tampereen ja Turun yhteis-
työnä tehtävän raitiotien yleissuunnitelman varaukset yleiskaavaan raitiotien
yleissuunnitelman ratkaisujen mukaisesti.

F. Luonnonympäristö

· luonnonsuojelulain 65 §:n mukaisen Natura-arvioinnin tarveharkinta
yleiskaavan valmistelussa

o erityisesti lentokenttä/ Pomponrahka, kantasatama/ Ruissalo, Fris-
kalanlahti, Rauvolanlahti, Kulho

· pohjavesialueet
o lentokentän ympäristö, Skanssi

· valuma-alueet ja hulevedet
· tulvariskialueet
· läjitysalueet maalle ja mereen
· maaperä ja rakennettavuus

Tapio Aallon mukaan Natura-arviointi luonnonsuojelulain 65 §:n mukaisesti
on tehtävä (ainakin esiarviointi), kaikilla Natura-alueilla. Ne voidaan tehdä
osayleiskaavojen yhteydessä esim. Hirvensalossa ja lentokentän läheisyy-
dessä. Lentokentän alueella Finavian lupahakemus ympäristöluvaksi sisäl-
tää Natura-arvioinnin, jonka mukaan lentokentän toiminnot heikentävät mer-
kittävästi vesitalousolosuhteita, minkä vuoksi kenttää on mahdoton laajen-
taa, ellei Pomponrahkan vesitalousolosuhteiden muutosta voida jotenkin
korvata (korvaavat ja kompensoivat toimenpiteet). Poikkeamiseen tarvitaan
valtioneuvoston lupa.

Raporttiluonnoksessa esitetyt pohjavesitekstit on päivitettävä. Irina Nord-
manin mukaan yleiskaavaa varten tarvitaan hulevesi/ valuma-alueselvitys.
Vesitalousselvitys olisi syytä tehdä seudullisena yhteistyönä, koska valuma-
alueet ja hulevesiongelmat eivät pääty kuntarajoihin. Tulvariskialueiden ul-
kopuolella olevat alueet eivät kaikki sovellu rakentamiseen. Risto Rauhalan
mukaan tulee laatia tulvavaaraselvitys, jossa on osoitettava, että alueet voi-
daan ottaa käyttöön. Tarvittaessa on tutkittava vaihtoehtoisia sijoittautumis-
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paikkoja. Tulvariskialueiden rakentamisessa on otettava huomioon viemä-
röitävyys, alimman lattiatason määrittely ei Nordmanin mukaan ole riittävä.

Heikki Saarento ilmoitti, että tulvariskityöryhmä on pitänyt ensimmäisen ko-
kouksensa. Saarennon mukaan rannikon tulvariskialueet tulisi yleiskaavas-
sa määritellä.

Helena Taskisen mukaan merenalaisen läjityksen vedenalaiset vaikutukset
on selvitettävä.

G. Rakennettu ympäristö, rakennussuojelu

· valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet
o kohteet?, Ruissalo, Koroinen?
o aikataulu?, vaikutus yleiskaavan valmisteluun?

· kansallinen kaupunkipuisto
o miten näkyy yleiskaavassa/ viherkaava-liitteessä?
o erityisarvot
o ohjausvaikutus

· kulttuuriympäristön arvottaminen – periaatteet ja prosessi?
o rakennusinventoinnit, ajan tasalle saattaminen? Moderni rakennus-

perintö?
o museokeskuksen suojelutavoitteet
o Yleiskaavan rooli ja oikeusvaikutukset? Yleiskaavallinen suojelu vs.

suojelutavoitteet?

Yleiskaavassa on kaavahierarkian mukaan enemmän kohteita kuin maakun-
takaavassa. Saarennon mukaan Turun kaupunkiseudun maakuntakaavan
suojelumääräykset ovat lähtökohtana yleiskaavalle.

Valtakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt (punainen kirja) puuttuu
alustuksen luettelosta.

Maisema-alueiden tarkistus on parhaillaan käynnissä. Yleiskaavan rooli
suojelumääräyksissä on selvitettävä; määräysten on perustuttava riittäviin
selvityksiin eivätkä ne saa olla maanomistajille kohtuuttomia. Nykyisessä
yleiskaavassa ei maisema-alueita ole Seppälän mukaan esitetty riittävällä
tarkkuustasolla (rakennusvalvonta). Yleiskaava on ohjeena alemman tason
kaavoitukselle.

Yleiskaavassa on Seppälän mukaan esitettävä kansallisen kaupunkipuiston
aluerajaus. Maakuntakaavan ohjaavuus on Risto Rauhalan mukaan otetta-
va huomioon yleiskaavan valmistelussa. Heikki Saarento korosti, että valta-
kunnallisten kulttuuriympäristöjen lisäksi maakuntakaavassa on keskustan
läpi kulkeva maakunnallisesti arvokas alue.

Maarit Talamo-Kemiläisen mukaan rakennusinventoinnit eivät ole yhtä kuin
suojeltava kohde. Suojelukohteiden inventointi ja arvottaminen olisi tehtävä
työryhmässä (3-4 henkilöä); edustajat kaavoituksesta, Museokeskuksesta ja
Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta. Kemiläisen mukaan muinaisjäännök-
sistä olisi saatava yleiskaavassa selkeä kokonaiskuva; muinaisjäännökset
on myös inventoitava.

Aluekokonaisuustarkastelut tulisi Timo Hintsasen mukaan tehdä yleiskaa-
vassa, esim. keskustaa ympäröivä pientalokehä.
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Risto Rauhala totesi, että Linnakaupungin suojelumääräykset on tehty oike-
alla tekniikalla.

H. Viherverkko ja virkistys

· Viherkaava yleiskaavan osaksi - liitekartta
o Viherverkkosuunnitelman pohjalta
o Hiljaiset alueet
o Hulevesien käsittely paikallisesti?
o Virkistyspalvelut vs. ekosysteemipalvelut
o Siirtolapuutarha-alueet (Kupittaa, Illoinen)

· Ruissalo
o Ruissalon leirintäalueen kehittäminen (yk2035 korvaa yk2020)
o onko tarpeita muuttaa Ruissalon osayleiskaavaa joltakin osin?

· Satava-Kakskerta
o Virkistys-, maisema- ja suojelualueet
o Satava-Kakskerta oyk vs. yleiskaava

Risto Rauhala totesi, että maakuntakaavassa esitetty virkistysverkko ohjaa
yleiskaavan viherverkkoa.

Kiristina Karppi ilmoitti, että Liikuntapalvelukeskus haluaa olla mukana vi-
herverkon ja viheryhteyksien jatkosuunnittelussa.

I. Infrastruktuuri (energiahuolto, vesihuolto, tietoliikenne)

· Vesihuolto
· Energiantuotantolaitokset

o Polttolaitos, hajautettu ratkaisu
· Kaukolämpö

o MRL (asemakaava), yleiskaavan ohjausvaikutus?
o kiinteistökohtaiset öljysäiliöt

· Kaukojäähdytys
· Maalämpö
· Aurinkovoima, viherkatot
· Tuulivoima, Turussa lähinnä telakan alue

Irina Nordman totesi, että raporttiluonnoksessa on jonkin verran päällekkäi-
syyksiä ja ristiriitaisuuksia. Yleiskaavassa olennaista on verkoston laajen-
tamisen periaatteet ja järjestys. Haja-asutuksesta tulee mm. lietteen käsitte-
lyongelmia. Maarian altaan asema varavesilähteenä on monitahoinen selvi-
tettävä asia. Vesioikeuden määräyksiä esim. maapadosta ei muuteta; muut-
kaan määräykset eivät ole ristiriidassa maankäytön kehittämisen kanssa.
Vesihuoltoverkosto on mallinnettu solmupistemallina. Vesihuollon kynnysin-
vestointitarpeista huomattavin on Satavan ja Hirvensalon eteläosien kapasi-
teetin laajentaminen, nykyverkon kapasiteetti alkaa olla äärirajoilla. Paattis-
ten alueella viemäröinti aiheuttaa kynnysinvestointeja.

J. Elinympäristön laatu: ympäristöhäiriöt ja riskiympäristöt (melu, tä-
rinä, pilaantuneet maat, kemikaalit)

· Mahd. suuronnettomuusvaaraa aiheuttavat laitokset
o ns. Sevesolaitokset vs. Pansio-Pernon alueen kehittäminen (asu-

minen)
o LNG-terminaali Pansioon, Sevesolaitos?

· Vaarallisten aineiden kuljetukset
o Kumipyöräkuljetukset kielletty osassa keskustaa
o VAK-ratapiha keskustassa vs. ratapihan siirto?
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· Melu: tie-, raide-, laiva- ja lentoliikenne, teollisuus
o Helsinki-Vantaan yöliikenteen rajoitusten vaikutukset Turkuun?

· Ilmanlaatu
· Tärinä
· Maaperän pilaantuminen,

o Pima-kunnostaminen – rajoitukset maankäyttöön, mm. entinen kaa-
topaikka Luolavuoressa

· Pohjaveden pilaantuminen
· Läjitysalueet maalle ja merelle

Anna-Leena Seppälän mukaan Turun keskustassa sijaitsevan ns. VAK-
ratapihan sijainti/ siirto tulee selvittää yleiskaavassa. Jarmo Koskisen mu-
kaan Uudenkaupungin suunnasta ratapihalle ongelmia aiheuttamat kulje-
tukset ovat siirtyneet pääasiassa laivakuljetuksiksi.

EU-direktiivin mukainen meluselvitys on laadittu.

K. Ilmastonmuutos (tulvariskialueet, hiilijalanjälki)

· päästölaskelmat (CO2, hiilijalanjälki) – kehityskuva- ja luonnosvaiheissa?
· tulvariskialueet
· hulevesien paikallinen käsittely (viheralueet, viherkatot, …)
· kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen edistäminen – palveluiden ja työpaik-

kojen saavutettavuus kestävillä liikkumismuodoilla
· kestävät energiantuotantoratkaisut
· alueelliset ympäristöluokitukset (ERA17)?
· Energiatehokas rakentaminen (0-energia, +energiatalot, aurinkopaneelit…)
· Energiaviisas korjaaminen

Ympäristö- ja kaavoituslautakunta edellyttää tehtävän päästölaskelmia
asemakaavoissa.

L. Kehittämisen lähtökohtia kaupunkirakenteen vyöhykkeillä (keskus-
ta, kantakaupungin pientalovyöhyke, lähiökehä, Ohitustien varren
työpaikka-alueet, ulompi pientalovyöhyke, Paattinen)

Keskusta
· Yksityiskohtainen aluevarausyleiskaava – rajaus?
· Kaupallinen keskusta
· Kaupunkikuvan rikkonaisuus ja täydennysrakentamisen paikat/ mahdol-

lisuudet – rakennussuojelu, ohjausvaikutus?
· Asuntotarjonnan ja asukasrakenteen monipuolistamisen mahdollisuu-

det keskustassa – asuntokokosuositukset?
· Keskusta laajentumisalueineen merkittävin palvelutyöpaikka-alue myös

tulevaisuudessa
· Jokiranta – kohtaamispaikka, vapaa-ajanviettopaikka, mutta myös

kauppapaikka – yleiskaavassa?
· Liikkuminen ja liikenne – selvitystarpeet, ELY?

Kantakaupungin pientalovyöhyke
· 1900-luvun alkupuolen tiivis esikaupunkiasutus

o ns. perusparannusalueet
o jalankulun reunavyöhykkeellä, keskustan palvelut
o vähäinen täydennysrakentamispotentiaali
o yleiskaavan ohjausvaikutus liittyy alueiden säilyttämiseen/ suo-

jeluun
· 1940-1950-luvun rintamamiestaloalueet
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o Osin jalankulun reunavyöhykkeellä, pääosin joukkoliikenne-
vyöhykkeellä

o yhtenäinen rakennustapa, puutteelliset rakennusinventoinnit
o postimerkkiasemakaavoitus
o vesihuollon kapasiteettitarkastelut
o täydentämisen paikat ja periaatteet à asemakaavoituksen oh-

jaus

Alakeskukset
· Länsikeskus, Skanssi, Varissuo (RM35, maakuntakaava), lisäksi Kärsämä-

ki, Pitkämäki (Yk2020)
· Yleiskaavamerkintä C? – alakeskus ei ole pelkkä kauppapaikka
· Alakeskuksen määritelmä?

Länsikeskus
o RM35: asumista, työpaikkoja, palveluja, joukkoliikenne (pikaraitio-

tie) – uusia asukkaita +1600 ennen v. 2025
Skanssi

o RM35: asumista, työpaikkoja, palveluja, joukkoliikenne (runkobussi)
– uusia asukkaita +3500 ennen v. 2025

o Yk2035 korvaa Skanssin osayleiskaavan, kestävä asuinalue suun-
nitteilla

Varissuo
o RM35: asumista, työpaikkoja, palveluja, joukkoliikenne (pikaraitio-

tie) – ei merkittävää täydennysrakentamiskapasiteettia Turun puo-
lella

Lähiöt
· houkuttelevuuden lisääminen – miten?
· väestön lisääminen/ vähenemisen pysäyttäminen palveluiden turvaamiseksi
· täydentäminen vs. suojelutavoitteetà  täydentämisen periaatteet
· joukkoliikenne: raitiotie, runkobussilinjat, täydentävä bussiliikenne
· työpaikka-alueet
· virkistysalueet
· Pansio-Perno: yhteys rantaan, mahd. suuronnettomuusvaaraa aiheuttavat

laitokset

Ulompi pientalovyöhyke
· Jäkärlä, Moisio ja Yli-Maaria
· Hirvensalo, Satava ja Kakskerta
· Maakuntakaava vs. rakennemalli?
· Rakennemallin toteuttamisohjelman realistisuus?
· Hirvensalo +14700 ja Satava-Kakskerta +500 – 75 % v. 2025 jälkeen
· Moisio ja Yli-Maaria +4000 ja Jäkärlä +700 – 80 % ennen v. 2025
· Yleiskaava 2035 vs. Hirvensalo oyk, Satava-Kakskerta oyk, Maaria-

Ilmarinen oyk?
· Suunnitelmallinen laajentuminen vs. rakentaminen poikkeamisluvin/ suun-

nittelutarveratkaisuin
· Loma-asunnon muuttaminen pysyvään asumiseen? Maistraatin kanta?

Keskustojen ulkopuoliset työpaikka-alueet
· Tilaa vievät logistiikka-alueet ja ei-työvoimavaltaiset tuotannon ja varastoin-

nin toiminnot:
· Ohikulkutien varsi, lentoaseman ympäristö, Artukainen-Pansio-Perno
· Työpaikkoja myös kaupunkirakenteen kehittämisvyöhykkeillä
· Satakunnantien varsi, Kärsämäki, Pitkämäki, Itäharju, Skanssi
· Rakennemallissa työpaikka-alueet on profiloitu, ei tavoitteellisia työpaikka-

määriä à yleiskaava?
· Lentokentän ympäristö: yk2035 vs. osayleiskaava?
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Turun pohjoiskärki/ Paattinen
· Taajamoitunutta maaseutualuetta: entinen kuntakeskus Paattinen + maa-

seutukylämäisiä kyläryhmiä
· Erilaiset lähtökohdat kuin muualla Turussa, ei merkittävää rakentamispai-

netta
· Rakennemallissa ydinkaupunkialueen ulkopuolista aluetta – Paattinen mal-

tillisesti kasvava maaseutukeskus (lähikeskus, +126 asukasta 2035 men-
nessä, väestönkasvu% 21)

· erillinen yksityiskohtainen aluevarausyleiskaava osana yk2035 (liitekartta)
· yleiskaava, jonka perusteella voidaan suoraan myöntää rakennuslupa –

onko tarvetta?, mitä edellyttää yleiskaavalta?
· kyläkaavoitus?
· Urban Growth Boundary – rajat yhdyskuntarakenteen laajenemiselle ja

maaseutuelinkeinojen turvaamiselle?
· Poikkeamis-haja-asutusalue-suunnittelutarveratkaisualuepolitiikka

Petri Liski huomautti, että esim. ARAn vaatimukset pysäköintinormeista
keskusta-alueella ovat ”lähiömäisiä”. Pysäköinnin järjestäminen on haas-
teellista.

Risto Rauhalan mukaan keskustalle olisi löydettävä luonnollinen rajaus ra-
jaamalla keskusta-alue Linnakaupungin ja Hirvensalon osayleiskaavojen
reunoihin. Ruutukaava-alueen eteläpuolella ei liene laajentumistarpeita.
Keskustassa tärkeätä kävely ja pyöräily sekä pysäköinti.

Risto Rauhalan mukaan täydentäminen ja tehostaminen tulee yleiskaavas-
sa ottaa asemakaavoituksen ohjeeksi 1940-ja 50-luvuilla rakennetut rinta-
mamiestaloalueet on Seppälän mukaan inventoitava ja arvotettava ja edus-
tavat alueet säilytettävä. Maarit Talamo-Kemiläisen mukaan väljät puutarha-
tontit on yksi alueiden kulttuurihistoriallinen ominaispiirre. Irina Nordmanin
mukaan Vesiliikelaitoksella on käytössä dynaaminen vesihuoltoverkoston
malli, jota voidaan käyttää vesihuoltoverkoston kapasiteettitarkasteluissa
kun arvioidaan täydennysrakentamisen kustannuksia. Viemäröinnin kynnys-
raja tulee vastaan Paattisilla ja vesihuollon kynnysraja Hirvensalon etelä-
osassa ja Satavassa.

Markku Toivonen kertoi, että lähiöiden kehittäminen on yleiskaavoitukseen
liittyvä jatkotyö. Yksittäisten kohteiden lisäksi pitää ottaa huomioon rakenne
ja aluekokonaisuudet. Risto Rauhalan mukaan lähiöiden kehittämisen peri-
aatteet tulee esittää yleiskaavassa. Toteuttaminen tapahtuu asemakaavoi-
tuksen kautta. Yleiskaavan valmistelussa tulee ratkaista lähiöiden raken-
nussuojelullinen arvo.

Keskusteltiin yleiskaavan ja vireillä olevien yleiskaavojen suhteesta. Markku
Toivosen mukaan vireillä olevat osayleiskaavat menevät tarkemmalle tasol-
le ja niiden maankäyttö on suunniteltu esitettäväksi yleiskaavassa pelkiste-
tysti. Yleiskaava ja osayleiskaavat eivät voi olla ristiriitaisia. Risto Rauhala
kysyi miksi Hirvensalon osayleiskaava on sisällytetty koko kaupungin yleis-
kaavaan. Hän esitti, että vireillä olevien osayleiskaavojen (mm. Lentoase-
ma, Hirvensalo, Maaria-Ilmarinen) maankäyttöä ei sisällytetä laadittavaan
yleiskaavaan. Alueet on kuitenkin otettava huomioon kokonaisuuden arvi-
oinnissa (mitoitus, yhteydet jne).

Työpaikkojen profilointi on esim. asukkaiden ja vaikutusten arvioinnin kan-
nalta tärkeää. Rauhala muistutti, että teollisuudella ja kaupalla on erilaiset
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ympäristövaikutukset. Kaikkia tilaa vieviä kauppoja ei voida sijoittaa keskus-
ta-alueille.

Kyläosayleiskaava MRL:n mielessä suoraan rakentamista ohjaavana ei Ris-
to Rauhalan mukaan tule kyseeseen kasvavilla kaupunkiseuduilla lievealu-
eilla – onko Paattisten alue sellainen? Kyläosayleiskaavoja voitaisiin laatia
esim. Liedon tapaan, jolloin AP-alueilla rakentaminen ratkaistaan suunnitte-
lutarveluvalla. Kyläosayleiskaava edellyttäisi myös kiinteistö/ emätilaselvi-
tystä. Rauhalan mukaan suurta yleiskaavallista panostusta ei Paattisille tar-
vita; täydennysrakentaminen painottuu muualle Turkuun.

Maaseutuelinkeinot, maatalouden suuryksiköt – tulevatko kysymykseen
Paattisilla. Suojelu- ja maisemakysymykset ovat Anna-Leena Seppälän mu-
kaan rakentamisen lisäksi tärkeitä pohjoisessa.

Erityisesti Pohjois-Turussa kuntarajan sijaan Turun yleiskaavassa pitäisi
pystyä katsomaan seudullisesti kuntarajojen yli. Risto Rauhalan mukaan
kuntien yhteinen yleiskaava voisi olla hyvä väline maaseutuvyöhykkeen tar-
kasteluun. Irina Nordman toi esiin, että kuntarajat ovat esteenä seudullises-
sa vesihuollossa.

6 Selvitystarpeet

· Keskustan liike- ja toimistotilojen kartoitus (valmis kesä 2012)
· Keskusta-alueen hierarkiat ja sisäiset yhteydet (historiallinen keskusta, kauppa-

tori, matkakeskus, joki) (valmis kesä 2012)
· Palveluverkkoselvitys (valmis 31.10.2012)
· Täydennysrakentaminen – paikat ja periaatteet
· Korkea rakentaminen – alueet
· Maanalainen rakentaminen
· Valuma-alueet ja hulevesi
· Kaavatalous (kehityskuva- ja luonnosvaiheissa?)

· liikkumisvyöhykkeet -> maankäytön vyöhykkeet -> palveluvyöhykkeet?
o saavutettavuustarkastelut – etäisyys  vai aika?
o esteettömyys

Risto Rauhala mainitsi, että OAS tulee päivitttää.

Tapio Aallon mukaan metsälain ja vesilain mukaisten suojelualueiden ja
kohteiden ja uhanalaisten luontotyyppien inventoinnit puuttuvat. Yleiskaavan
luontoselvitystarvetta voidaan arvioida vasta kun on koottu yhteen tiedot mi-
tä on tehty, mitä tiedetään ja mitä puuttuu. Vaikutusarvioinnit ovat keino, jol-
la selviää, onko selvitetty riittävästi.

Rauhalan mukaan kaupan palveluverkkoselvitys tulee olla käytössä, mikäli
yleiskaavassa esitetään tilaa vievän kaupan alueita.

Rauhalan mukaan myös rakennus- ja muinaisjäännösten inventointeja tulee
jatkaa.

7 Vaikutusten arviointitarpeet

Ei käsitelty.
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8 Muut esille tulevat asiat

Lähtötietoraportti lähetetään kesäkuun 2012 lopulla lyhyelle kommenttikier-
rokselle (vastausaikaa elokuun 2012 lopulle) ennen luottamuselinkäsittelyä
alkusyksystä 2012.

9 Yhteenveto jatkotoimenpiteistä

Ei käsitelty.

Olavi Ahola Juha Jokela
yleiskaavainsinööri liikennesuunnitteluinsinööri

Liitteet:

· osallistujat
· rakennemallin ja RM35:n vertailu (kartta)
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