
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

+ Lisää keskustan elinvoimaisuutta vahvistamalla  
kaupunkikulttuuria ja edistämällä matkailua 
 

+ Joukkoliikenteen laatukäytävien varsien kehit-
täminen tehokkaina asumisen ja palveluiden yh-
teenliittyminä 

 

+ Vahvistaa merellisen kaupungin imagoa 

+ Painottuu täydennysrakentamiseen, mikä 
eheyttää yhdyskuntarakennetta. Pystytään pää-
osin tukeutumaan olemassa olevaan infrastruk-
tuuriin ja palvelurakenteeseen. Keskittämisen 
myötä palveluita voidaan tuottaa tehokkaasti ja 
niiden saavutettavuus paranee 
 

+ Painottuu täydennysrakentamiseen, mikä 
eheyttää yhdyskuntarakennetta. Pystytään pää-
osin tukeutumaan olemassa olevaan infrastruk-
tuuriin ja palvelurakenteeseen 
 

+ Mahdollistaa pienten palveluyksiköiden to-
teuttamisen lähelle asuinkeskittymiä  

+ Mahdollistaa kohtuuhintaisen asumisen kes-
kustan ulkopuolisella kehällä lähellä olemassa 
olevia palveluita. Keskustaa ympäröivää omako-
tivyöhykettä täydentämällä tarjotaan pientalo-
asumista, mikä vahvistaa kunnan elinvoimaa ja 
kilpailukykyä 

+ Mahdollistaa kohtuuhintaisen asumisen kes-
kustan ulkopuolisella kehällä lähellä olemassa 
olevia palveluita ja edistää malleista eniten lähiö-
alueiden säilymistä elinvoimaisina. Keskustaa 
ympäröivää omakotivyöhykettä täydentämällä 
tarjotaan pientaloasumista, mikä vahvistaa kun-
nan elinvoimaa ja kilpailukykyä 
 

+ Mahdollistaa ihanteen pientaloasumisesta 
saarilla ja Pohjois-Turussa, ja voi siten kas-
vattaa kunnan vetovoimaa 

+ Tukee parhaiten keskustan säilymistä kaupun-
kiseudun merkittävimpänä palvelualan työpaikka-
alueena 

+ Huomioi parhaiten yhteydet seudun muihin 
kuntiin, mikä tarjoaa hyvät edellytykset elinkei-
noelämän positiiviselle kehitykselle 
 

+ Toimintojen sekoittuminen korostuu, mitä 
joillakin elinkeinoelämän toimialoilla pidetään 
toivottavana 

+ Hillitsee autoliikenteen kasvua, parantaa käve-
lyn ja pyöräilyn toimintaedellytyksiä ja parantaa 
joukkoliikenneyhteyksiä aluekeskusten välillä 
 

+ Mahdollistaa toimivan ja kustannustehokkaan 
joukkoliikenteen, koska maankäyttöä kehitetään 
joukkoliikennekäytävien varrella  

+ Saattaa jakaa liikenteen ruuhkaisuutta laa-
jemmalle alueelle vähentäen pistemäisten 
kohteiden ruuhkaa 

+ Asuinrakentaminen säästää laajoja keskustan 
ulkopuolisia viheralueita 
 

+ Jakaa rakentamispainetta kaupungin eri osiin 
ja säilyttää siten erilaisia kulttuuri- ja viherympä-
ristöjä 

+ Keskuksien kulttuuriympäristö sekä vehre-
ys, väljyys ja kaupunkiluonto säilyvät malleis-
ta parhaiten 

+ Kokonaistalouden kannalta kannattavin malli   
 
 

− Erityisesti keskusta-alueen täydentävän raken-
tamisen yhteydessä haasteena vanhan ja uuden 
ympäristön yhteensovittaminen  suunnittelussa 
tulee panostaa laatuun  

− Kaupunkikehityksen ennakoitavuus heikompaa 
kuin Kasvu keskuksiin -mallissa  
 

− Heikentää ydinkeskustan elinvoimaisuutta 
hajauttamalla palveluja keskustan ulkopuolel-
le (esim. kaupallisten keskittymien sijoittumi-
nen liikenteellisiin solmukohtiin keskustan 
ulkopuolelle).  

 
− Palveluiden keskittyminen voi johtaa raja-
alueiden palveluiden siirtymiseen pois lähialueilta 
saavutettavuudeltaan paremmille sijainneille  

− Palveluiden keskittyminen voi johtaa raja-
alueiden palveluiden siirtymiseen pois lähialueilta 
saavutettavuudeltaan paremmille sijainneille  
 

− Palveluiden keskittämisen edut heikkenevät 

− Kerrostalovaltainen keskuspainotteinen asumi-
nen ei ole kaikkien mieleen. Lisäksi lähiöistä 
haastavaa saada vetovoimaisia 
 

− Lähiöistä haastavaa saada vetovoimaisia − Edistää lähiöalueiden näivettymistä 
 

− Keskustan mahdollinen ruuhkautuminen ja py-
säköintimahdollisuuksien puute keskustassa ra-
joittaa yritystoimintaa 

− Joukkoliikennereittien tehokas rakentaminen 
haaste yritystoiminnalle, joka on sidoksissa ras-
kaaseen liikenteeseen 

− Heikentää mahdollisuuksia saavuttaa työ-
paikka-alueet kävellen, pyörällä ja joukkolii-
kenteellä. Työpaikka-alueiden saavutettavuus 
uudisalueilta tukeutuu voimakkaimmin henki-
löautoon, jolloin autoriippuvuus kasvaa 
 

− Täydennysrakentamispaine uhkaa keskustan 
kulttuuri- ja viherympäristön arvoja sekä alueiden 
viihtyisyyttä ja vetovoimaisuutta 

− Viheryhteyksien katkeileminen joukkoliikenne-
reittien varsilla. Joukkoliikennereittien tehokas 
rakentaminen uhkaa pieniä ja väljästi rakennettu-
ja kohteita. Voi myös uhata luonnon monimuotoi-
suutta mm. Hirvensalossa 

− Pirstoo eniten viheralueverkostoa ja uhkaa 
etenkin saarten luonto- ja kulttuuriarvoja 

  
− Kasvattaa tulevaisuuden investointipaineita 
Hirvensalossa 
 
− Vaatii joukkoliikenne-etuuksia (bussikaistat, 
valoetuudet) 

 
− Laajentaa yhdyskuntarakennetta (uusia 
pientalo-alueita Pohjois-Turkuun ja saarille), 
mikä lisää investointikustannuksia ja kunnal-
listalouden kokonaiskustannuksia. Kokonais-
talouden kannalta vähiten kannattava kehi-
tyskuvamalli 
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