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Kehityskuvien vaikutusten arviointi 
 
Turun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 23.6.2014 kaupunkistrategian sekä sitä täydentävät Hyvinvointi ja 
aktiivisuus- sekä Kilpailukyky ja kestävä kasvu -ohjelmat. Strategia vuoteen 2029 saakka. Strategian mu-
kaisesti Turku on pohjoisen Itämeren kiinnostavin kaupunki. Merkittävä painopiste on Turun kaupungin 
elinvoiman ja kasvun turvaaminen myös pitkälle tulevaisuuteen. Myös yleiskaavan tavoitevuosi on 2029. 
Kehityskuvan tulee mahdollistaa yleiskaavan laadinta siten että strategiassa ja ohjelmarakenteessa asetet-
tujen tavoitteiden toteuttaminen on mahdollista käytettävissä olevin resurssein kustannustehokkaalla ja 
järkevällä tavalla. 
 
Strategiaan kirjatut tavoitteet on saavutettavissa kaikilla kolmella yleiskaavan kehityskuvavaihtoehdolla. 
Merkittäväksi kysymykseksi nousee kustannustehokkuus ja -vaikuttavuus. Valinnan lähtökohtana voidaan 
pitää ajatusta, ettei strategian takia kannata velkaantua. Kehityskuvien vaikutusten arvioinnin yhteydessä 
on talous-osiossa tunnistettu palveluiden järjestämisen ja ylläpidon hinnan suhde investointitalouteen. Kas-
vu keskuksiin -kehityskuvaan perustuvalla yleiskaavalla voidaan kustannustehokkaimmin järjestää tulevai-
suuden palvelurakenne. Palveluiden edullisemman järjestettävyyden kautta saadaan myös varmistettua 
laadukkaan kaupunkirakenteen ja ympäristön toteutus eli saadaan enemmän ”pelivaraa” kuntatekniikan ja 
palveluverkon investointeihin. Laadukkaalla kaupunkirakenteella ja kaupunkiympäristöllä tuetaan suoraan 
strategisiin ohjelmiin kirjattuja tavoitteita liittyen hyvinvointiin ja aktiivisuuteen. Esimerkkinä voidaan pitää 
tulevaisuuden laadukkaita liikkumisen palveluketjuja, joiden kautta kaupungin kaikkien käyttäjien omaeh-
toista aktiivisuutta on mahdollista tukea. 
 
Yleiskaavan kehityskuvan valintaa tulee perustella kasvun ja kysynnän kautta. On tarpeellista tunnistaa ja 
profiloida työpaikka-alueita, asumista ja palvelukeskittymiä. Tätä kautta on mahdollista tarkastella ja arvioi-
da mallien vaikutuksia Turun kasvumahdollisuuksiin. Asumisen trendien on tunnistettu olevan muutoksessa 
koko valtakunnan tasolla. Kaupungistuminen on käynnissä ja tämä tarkoittaa uudenlaisia tarpeita asumi-
sessa, palveluissa, liikkumisessa ja elinkeinotoiminnassa. Teollisesta yhteiskunnasta ollaan siirtymässä 
palveluyhteiskuntaan. Yleiskaavaprosessin ja kehityskuvien arvioinnin yhteydessä on tunnistettu hyvin eri 
elinkeinotoiminnan tarpeita. Huomattavimmat ovat meriteollisuus, lääketeollisuus, logistiikka, liike- ja toimiti-
lat sekä innovaatiotoiminnot. Nämä kukin on tunnistettavissa myös osana maankäytön ja liikenneverkon 
muodostamaa kokonaisuutta. Profiloitujen työpaikkojen olemassa olo on turvattavissa kaikilla malleilla. 
Kasvun näkökulmasta Kasvu keskuksiin -malli luo parhaat edellytykset kasvun muodostumiselle. 
 
Asumisen profilointi on haastavaa ja sosioekonomiselta kannalta arveluttavaa. Asuntotuotannon tavoitteina 
on lähivuodet ollut pientalotuotannon varmistaminen, joka on näkynyt asuntotuotantotavoitteissa. Tuotanto-
tavoitteena on ollut varmistaa omakotitonttitarjonta niin, että puolet asuntotuotannosta olisi pientaloasumis-
ta. Monipuolinen asuntotarjonta niin kerros- kuin pientaloissa nähdään edelleen vahvuutena, mitä tulee 
tulevaisuudessakin edistää. Asuntomarkkinoiden omakotitonttimarkkinat ovat hiljentyneet sekä Kaupunki-
strategia uusittu. Strategian uusimisen yhteydessä on tiedostettu, että kysyntää vastaavaa tarjontaa ei voi-
da tarjota pelkästään tukeutuen uudisalueiden pientalotarjontaan yhdyskuntarakennetta laajentaen. Ole-
massa olevaa kaupunkirakennetta tulee hyödyntää entistä voimakkaammin. Vetovoiman ja kilpailukyvyn 
kannalta elinvoimaisia asuinalueita tulee löytää läheltä olemassa olevia palveluita. Niin kuin uudistetussa 
maapoliittisessa ohjelmassa ja kaupunkistrategiatyön yhteydessä on todettu, katseet kohdistuvat olemassa 
olevien alueiden täydentämiseen. Tämä tarkoittaa asuntotarjonnan keskittymistä vanhoja tavoitteita laa-
jemmin houkuttelevan kerrostalotuotannon toteutuksiin, pientalotarjontaa unohtamatta. Pientalotarjonnan 
katseet tulevaisuudessa tulee suunnata sisäänpäin jo nyt erittäin houkuttelevien ruutukaavakeskustan ul-
kopuolisten pientaloalueiden täydentävään rakentamiseen. Vetovoimaisimmiksi asumisen alueiksi voidaan 
tunnistaa tällä hetkellä keskustaa ympäröivä pientaloasumisen kehä sekä uudet kaupunkiranteen sisään 
syntyvät uudisalueet. Rakenteen tiivistäminen ja pientalotuotannon lisääminen keskustaa ympäröivälle ke-
hälle antaa myös uusinvestoinneille enemmän vaikuttavuutta. Valtakunnan tason tavoitteet lähiöiden kehit-
tämisestä ja korjausvelan pienentämisestä mahdollistavat myös kysynnältään ja palveluiltaa heikompien 
alueiden kehittämisen tulevaisuudessa. 
 
Kilpailukyvyn kannalta elinvoimaisten ja houkuttelevien pientalotarjonnan avulla voidaan monipuolistaa 
Kasvu keskuksiin- ja Kasvukäytävät -kehityskuvien asuntotarjontaa ja näin ollen tarjota houkuttelevia asu-
misen paikkoja läheltä olemassa olevia palveluita. 
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Elinkeinotoiminnan profiloinnin kautta turvataan kasvun edellytykset 
 
Vaikutustenarviointien tuloksena elinkeinoelämän kasvun edellytysten turvaaminen vaatii kasautumisen 
etujen hyödyntämistä. Kaupungin kasvun ja elinvoiman ankkuriksi nähdään kaupunkikeskusta ja sen välit-
tömässä läheisyydessä olevat elinkeinoalueet. Turku profiloituu merellisiä ja korkean teknologian alueita 
tarjoavaksi. Meriteollisuuden keskuksen perustaminen Pernon telakan ympäristöön ajaa tätä pyrkimystä 
vahvasti eteenpäin. Kupittaan ja Itäharjun alueet ovat keskeisiä tavoiteltaessa korkeaan osaamiseen perus-
tuvan yritystoiminnan kasvua. Toimitilamarkkinat ovat keskittyneet Kupittaan ympäristöön. Tätä kokonai-
suutta tulee jatkossakin kehittää vahvasti. Seudullisesti ja valtakunnallisesti merkittävän nopean junayhtey-
den kehittäminen Turun ja Helsingin välille korostaa entisestään Kupittaan ja Itäharjun aluekokonaisuuksien 
kehittämisen tarvetta. 
 
Kaupunkialueen välikehän roolia (Sukkilantien, Markulantien ja Jaanintien välinen alue) korkean teknologi-
an sekä kaupallisten ja pienteollisuuden työpaikkatoimintojen yhdistäjänä tulee vahvistaa. Yhteyden toimi-
vuus on varmistettava myös tulevaisuudessa. 
 
Kehityskuvien kannalta elinkeinoelämän edellytyksiin vastaavat parhaiten Kasvu keskuksiin- ja Kasvukäy-
tävät -mallit, niiden keskuspainotteisuuden vuoksi. Mallien eduiksi laskettiin yritystoiminnan ennakoitavuus, 
kasautumisen edut, korkean teknologian työpaikkojen muodostuminen sekä mahdollisuudet yritysalueiden 
profilointiin. Kasvu keskuksiin -kehityskuvan kasautumisen edut muodostuvat suuremmaksi. Kasvukäytävät 
-malli taas ottaa muita kehityskuvavaihtoehtoja paremmin huomioon seudullisuuden. 
 
Kehityskuvalinnan ja yleiskaavaprosessin kanssa on samanaikaisesti käynnissä maakuntakaavan uudista-
minen. Lähtökohtana maakuntakaavassa on myös Turun ja Varsinais-Suomen alueen kilpailukyvyn ja elin-
voiman turvaaminen ja kasvattaminen. Nyt lausunnoilla oleva malli perustuu keskusten elinvoiman turvaa-
miseen ja kasvattamiseen. Aluekeskusten välille pyritään luomaan mahdollisuudet tehokkaalle joukkoliiken-
teelle. Keskusten liikenneratkaisuissa pyritään painottamaan jalankulun ja polkupyöräilyn mahdollistavia 
ratkaisuja. Palvelut keskittyvät aluekeskusten ympärille ja ovat järjestettävissä kustannustehokkaalla taval-
la. Hajarakentaminen on mahdollista hallitusti toteuttaen. Vireillä olevan maakuntakaavoituksen tavoi-
teasetanta ja yleiskaavan Kasvu keskuksiin -kehityskuvan tavoitteet tukevat voimakkaimmin toisiaan.  
 
MAL-tarkastelussa on yhtenä keskeisenä osana liikenne ja liikenteen suunnittelun yhdistäminen maankäy-
tön suunnittelun kokonaisuuteen. Tulevaisuuden liikkuminen ja liikenne tunnistetaan tällä hetkellä palveluna 
joka muodostaa tulevaisuudessa sujuvia ja käyttäjälle viisaita palveluketjuja. Turussa kehityskuvavalinnan 
kanssa samanaikaisesti tulee päätettäväksi myös raitiotiehankkeen suunnittelun mahdollinen jatkaminen. 
Raitiotie itsessään on tekninen toteutustapa tehokkaan joukkoliikenteen järjestämiseksi. Raitiotien toteutus 
sitoo ympäröivän maankäytön suunnittelun tehokkaasti keskittäen palvelut, työpaikat ja asumisen stabiilin 
teknisen ratkaisun kautta yhteen. Raitiotietä perustellaan myös imagoon ja vetovoimaan liittyvillä asioilla.  
Yleiskaavan kehityskuvavalinnalla ei sinänsä ole merkitystä houkuttelevuuden näkökulmasta, sillä tekniset 
toteutustavat elävät ajassa. Vaikuttavuutta tulee tarkastella kasvukäytävien kautta. Kehityskuvista tehok-
kaan joukkoliikenteen järjestämiselle syntyy parhaat toteutusmahdollisuudet Kasvukäytävät -mallin valinnal-
la.  
 
Merkittävimmät kunnan ohjauksessa olevat palveluverkot ovat päiväkotiverkko sekä alakouluverkko. Em. 
palvelut tuotetaan lähipalveluperiaatteella. Muiden palveluiden osalta ollaan menossa voimakkaasti kohti 
asiakkaan valinnan vapautta. Valinnan vapaus tarkoittaa fyysisen verkon rakenteen ohjauksen muuttumis-
ta. Muutoksella on suorat vaikutukset liikkumisen valintoihin ja mahdollisuuksiin sekä investointitalouteen. 
Kaupungistumisen myötä voidaan palveluiden olettaa noudattavan kasautumisen periaatteita. Kasautumi-
sen kautta on mahdollista kehittää mm. palveluiden toimitiloja kohti hybridiratkaisuja (monikäyttötilat, esim. 
palveluiden yhdistäminen asumiseen). 
 
Palveluiden osalta nähtiin nykyistä yhdyskuntarakennetta täydentävät kehityskuvat parhaina kunnan palve-
lurakenteen kehittämisen kannalta. Olemassa olevan hyödyntäminen ja keskittämisen edut edistävät par-
haalla mahdollisella tavalla Kaupunkistrategian kunnan kestävän talouden näkökulmaa. 
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Vuorovaikutus 
 
Yleiskaavaprosessin aikana on ollut monipuolisesti vuorovaikutusmahdollisuuksia. Yleiskaavan tavoitteet 
hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 30.9.2013. Heti sen jälkeen kaupunkilaisille annettiin mahdollisuus tu-
tustua lähtökohdat ja tavoitteet -raporttiin sekä asetettuihin tavoitteisiin yleisötilaisuuden muodossa. 
 
Yleiskaavan kehityskuvaluonnoksia esiteltiin kevään 2014 aikana kahdessa eri asukastilaisuudessa. Nuor-
ten taide- ja toimintatalo Vimmassa pidetyssä asukastyöpajassa kaupunkilaiset saivat ilmaista mielipiteen-
sä malleista ja kaupungin kehityksen suunnista. Tilaisuuden anti oli kannustava ja positiivisena pidettiin 
sitä, että myös tämän asteisia suunnitelmia esitellään avoimesti asukkaille. Eniten positiivista palautetta 
saivat kehityskuvat Kasvu keskuksiin ja Kasvukäytävät. Turun pääkirjastossa järjestetyssä paneelikeskus-
telussa sen sijaan keskusteltiin laajemmin Turun tulevaisuudesta kaupungin hankkeita esittelevän Tapaa 
Turku  -konseptin alla. 
 
Kevään 2014 aikana asukkaita osallistettiin myös kehityskuviin liittyvän asukaskyselyn avulla. Kyselyyn 
saatiin 415 vastausta. Kysely tavoitti erityisesti nuoria vastaajia, mitä pidettiin hyvänä. Vastauksien perus-
teella eniten kannatusta sai Kasvukäytävät -kehityskuva, jossa kasvu suunnataan tehokkaasti toimivien 
joukkoliikennekäytävien varsille. Vastausvaihtoehdoista Hajautettu kasvu -malliin viittaavat vastausvaihto-
ehdot saivat selvästi vähiten kannatusta. Asukaskyselyn tulokset on esitelty tiivistetysti osoitteessa 
https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files//asukaskyselyn_tuloksia.pdf. 
 
Yritysvuorovaikutukseen liittyen vuoden 2014 syksyllä avattiin yrityksille suunnattu kysely. Kyselyllä kerät-
tiin yritysten mielipiteitä yritysten sijoittumiseen, tämän hetkiseen tilanteeseen ja tulevaisuuden tarpeisiin 
liittyen. Yrityksiltä oli tarkoitus saada tietoa myös Turun yritysalueiden kiinnostavuudesta ja houkuttelevuu-
desta sekä mahdollisesti puuttuvista yritysalueista. Kysely lähetettiin yli 2 000 yritykselle, vastauksia saatiin 
16. Vastanneet yritykset olivat pääosin tyytyväisiä nykyisiin toimitiloihinsa ja nykyiseen sijaintiinsa. Ihanteel-
lisimmaksi yrityksen sijaintipaikaksi vastaajat valitsivat poikkeuksetta keskustan. Kasvukäytävät- ja Kasvu 
keskuksiin -kehityskuvien koettiin vaikuttavan myönteisimmin elinkeinoelämän kehittymiseen. Toisaalta osa 
vastaajista koki myös Hajautettu kasvu -mallilla olevan myönteisiä vaikutuksia. Kyselyn tuloksiin voi tutus-
tua osoitteessa https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files//yrityskyselyraportti.pdf.  
 
Elokuussa 2015 pidettiin vaikutusten arviointien tulosten pohjalta paneelikeskustelu Tapaa Turku -
konseptin alla. Tilaisuudessa keskusteltiin Turun tulevaisuudesta yleiskaavan vaikutusten arvioinnin tee-
moihin liittyen. Paneelin viidestä jäsenestä kolme piti parhaana vaihtoehtona Kasvukäytävät -mallia ja kaksi 
Kasvu keskuksiin -mallia. Keskustelun antiin voi tutustua tarkemmin osoitteessa 
https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files//tapaa_tulevaisuuden_turku_13.8.2015_muistio.pdf. 
 
 
Seuraavaksi esitellään vaikutusten arvioinnin tuloksia aihealueittain. Alle on koottu arviointiin sisältyneet 
asiakokonaisuudet. Kokonaisuutta tullaan vielä täydentämään ilmastovaikutusten arvioinnilla. 
 

1. Kaupunkistrategia ja strategian ohjelmarakenne 
2. Muut yleiskaavan ratkaisuihin vaikuttavat muut strategisen kokonaisuudet 
3. Yleiskaavan tavoitteet 
4. Yleiskaavan suhde kasvuun ja kysyntään 
5. Asuminen ja asuinympäristöt 
6. Yritykset ja elinkeinoelämä 
7. Kuntatalous  
8. Liikkuminen ja liikenne 
9. Palvelut 
10. Virkistys, luonto ja maisema ja kulttuuriympäristöt 

 
 
  

https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/asukaskyselyn_tuloksia.pdf
https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/yrityskyselyraportti.pdf
https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/tapaa_tulevaisuuden_turku_13.8.2015_muistio.pdf
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Kaupunkistrategia ja ohjelmarakenne (Kaupunkistrategia, Hyvinvointi ja aktiivisuus sekä 
Kilpailukyky ja kestävä kasvu -ohjelmat) 
 
Yleiskaavoituksen on tunnistettu olevan suuri vaikuttavuus seuraaviin Kaupunkistrategian alaisiin kokonai-
suuksiin, johon vaikutusarvioinnissa on keskitytty. 
 

• liikenne ja liikkuminen 
• kaupunkirakenteen eheys  
• palvelurakenne 
• kuntatalous 

 
Strategiakokonaisuutta tulee peilata edellä mainittuihin asiakokonaisuuksiin. Keskuspainotteisilla malleilla 
on mahdollisuuksia edistää strategisissa ohjelmissa esitettyjä tavoitteita kaupunkirakenteen eheydelle. Vai-
kutukset heijastuvat niin liikkumiseen palveluiden saavutettavuuteen kuin kaupungin kustannusrakentee-
seen. Kestävän liikkumisen ja liikenteen tavoitteita voidaan parhaiten edistää pitämällä siirtymät palvelui-
den, asumisen ja työpaikkojen välillä mahdollisimman lyhyinä. Lyhyillä etäisyyksillä edistetään myös arki-
sen hyötyliikunnan edellytyksiä, jolla on suora kytkös kaupunkilaisten terveyteen. Kilpailukyky ja kestävä 
kasvu -ohjelman tavoitteiden toteutuminen edellyttävät toimivaa joukkoliikennettä, kustannustehokasta pal-
velutarjontaa ja liikkumistarpeen minimointia.  
 
Kaupunkistrategian ja sen alaisten ohjelmiin kirjattuja tavoitteita niin vaikuttavuuden, kustannustehokkuu-
den kuin laadunkin näkökulmista parhaiten tukee Kasvu keskuksiin -kehityskuva. Strategisiin ohjelmiin kir-
jatut tavoitteet ovat kyllä pääsääntöisesti saavutettavissa kaikilla malleilla, mutta palveluiden ja niihin liitty-
vän palveluverkon (kaupunkirakenteen) kustannukset kasvavat fyysisen rakenteen hajotessa. 

Kehityskuvavalinnan vaikuttavuuksia suhteessa muihin strategisiin kokonaisuuksiin 
 
Kehityskuvien suhde maakuntakaavaan ja luonnosvaiheessa olevaan taajamien maankäytön, palveluiden 
ja liikenteen vaihemaakuntakaavaan 
 
Käynnissä olevan Varsinais-Suomen taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaa-
van taustaselvityksenä toimiva kaupunkiseudun rakennemallityö toimi niin ikään Yleiskaava 2029:n taus-
taselvityksenä. Kehityskuvien suhde maakuntakaavaan ja maakuntakaavan päivitykseen ei ole millään ke-
hityskuvalla ristiriitainen. Kaikki kehityskuvat toteuttavat kaupungin kehitystä siinä raamissa, minkä raken-
nemallityö ja tuleva vaihemaakuntakaava ovat seudulliselle maankäytön kehitykselle asettaneet. Kehitys-
kuvien väliset erot muodostuvatkin tämän viitekehyksen sisällä tapahtuvan kasvun erilaisesta painottami-
sesta. 
 
Maakuntakaavan sisältö keskittyy taajamien maankäyttöön ja taajamiin liittyviin liikenteen ja kaupan palve-
luverkon kehittämistavoitteisiin ja -kysymyksiin. Vaihemaakuntakaavan strateginen tavoite on taajamien 
kasvun suuntaaminen nykyisille maakuntakaavan aktiivisen maankäytön alueille sekä keskeisille, erityisesti 
vetovoimaisuustekijöiltään kehitettäville alueille. Kasvulla sisäänpäin edistetään yhdyskuntarakenteen 
eheytymistä, mahdollistetaan liikennejärjestelmän tavoitteellinen kehittäminen ja parannetaan palveluiden 
saavutettavuutta.  
 
Turun kaupunkialueen suurin ja keskeisin vaihemaakuntakaavan kaupunkikehittämisen alue muodostuu 
Ohitustien eteläisestä alueesta, joka jatkuu aina Pitkäsalmelle saakka.  Sen katsotaan olevan ensisijainen 
alue kaupunkirakenteen tiivistämiselle ja rakentamistehokkuuden lisäämiselle. Alueen rakenteen kehittämi-
sen tulee tukea kävely-, pyöräily- ja joukkoliikennereittien parantamista sekä edistää palveluiden saavutet-
tavuutta ja turvaamista.  
 
Edellä mainittu kaupunkikehittämisen alue muodostuu keskeisemmäksi kehittämisalueeksi Kasvu keskuk-
siin -kehityskuvalla, jonka voidaan katsoa toteuttavan parhaiten tavoitetta kävelyn- pyöräilyn- joukkoliiken-
nereittien parantamisesta sekä palveluiden saavutettavuudesta ja turvaamisesta.  Kasvukäytävät -
kehityskuvalla katsotaan olevan paljon yhtäläisyyksiä Kasvu keskuksiin -kehityskuvan kanssa. Hajautettu 
kasvu -kehityskuvalla keskusalueen rooli on keskeinen, mutta kasvun painopiste sijoittuu kehityskuvista 
voimakkaimmin tämän keskeisimmän kaupunkikehittämisen kohdealueen ulkopuolisille alueille. Kehitysku-
van kaikki rakentamisen alueet toteuttavat maakuntakaavan aluekehityksen periaatteita ja näin ollen ovat 
maakuntakaavan ja maakuntakaavan päivityksen tavoitteiden kanssa linjassa. Turun kaupunkialuetta tar-
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kasteltaessa kokonaisuutena nämä alueet kumminkin kasvattavat Turun kaupunkialueen sisällä tapahtuvia 
matkapituuksia ja aiheuttavat autoriippuvuuden kasvua.   
 
Kehityskuvien suhde Turun Raitiotien yleissuunnitelmaan 
 
Yleiskaavan kehityskuvien joukkoliikenteelle osoitettu reitistö vastaa Turun raitiotien yleissuunnitelmassa 
käytettyjä linjastoja, joten jokaisen kehityskuvan tapauksessa yleissuunnitelma on toteutettavissa. Kehitys-
kuvien keskinäinen vertailtavuus joukkoliikenteen toimivuuden ja edullisuuden suhteen vastaa kysymyk-
seen kehityskuvien yhdyskuntarakenteen toimivuudesta myös suhteessa raitiotien yleissuunnitelman tavoi-
teltuun yhdyskuntarakenteeseen. Niin kuin vaikutusten arvioinnit joukkoliikenteen mahdollisuuksista toimia 
eri kehityskuvilla toteavat, toteutettava yhdyskuntarakenne vaikuttaa suoraan joukkoliikenteen liikennöinti-
kustannusten muodostumiseen. Liikennöintikustannusten määrä kasvaa yhdyskuntarakenteen hajautues-
sa. 
 
Joukkoliikenteen kannalta katsottuna Kasvu keskuksiin- ja Kasvukäytävät -kehityskuvat vastaavat tehok-
kaan joukkoliikenteen muodostamisen tavoitteisiin ja mahdollistavat laadukkaan joukkoliikenteen muodos-
tamisen parhaalla mahdollisella tavalla.  
 
Kehityskuvien suhde Turun kaupunkiseudun rakennemalliin sekä sitä toteuttavaan Kaupungin ja valtion 
väliseen Maankäytön, Asumisen ja Liikenteen aiesopimusmenettelyyn (MAL-sopimus) 
 
Tavoitteena aiesopimuksessa on vahvistaa yhdyskuntarakenteen eheytymistä, kehittää liikennejärjestel-
mää ja ehkäistä kaupunkiseudun väestön sosiaalista ja alueellista eriytymistä ohjaamalla maankäytön, 
asumisen ja liikenteen ratkaisuja kestävän kehityksen edistämiseksi. Sopimukseen on kirjattu, että kaupun-
kiseudun yhdyskuntarakennetta eheytetään ohjaamalla asumista, työpaikkoja ja palvelutoimintoja keskus-
toihin, taajama-alueille ja joukkoliikenteeseen tukeutuvaan nykyiseen rakenteeseen energiatehokkaasti ja 
sosiaalisesti kestävällä tavalla. Kaupunkiseudun vetovoimatekijöitä, mm. rikasta kulttuuriympäristöä vahvis-
tetaan kaikessa maankäytön suunnittelussa. 
 
Lisäksi MAL-aiesopimuksen tavoitteena on vahvistaa osapuolten sitoutumista kaupunkiseudun rakenne-
mallin 2035 keskeisten tavoitteiden toteutumiseksi. Asuntotuotannon ohjaamisella pyritään varautumaan 
seudullisesti väestön määrän kokonaiskasvuun. Asuntotuotanto sijoitetaan tukemaan joukkoliikenteen mat-
kustajapotentiaalia ja muodostamaan toiminnallisesti monipuolista ja houkuttelevaa kaupunkirakennetta. 
 
MAL-työhön liittyen on laadittu Turun kaupunkiseudun asunto- ja maapoliittista ohjelmaa, joka hyväksyttiin 
Turun kaupunkivaltuustossa 26.1.2015. Ohjelmassa on esitetty asuntotarjonnan suhteen tavoite monipuo-
listaa asuntotarjontaa siten, että samalla alueella on tarjolla monipuolisesti erilaisiin elämäntilanteisiin so-
veltuvia asumismuotoja. Talotyyppejä sekoittavaa kaavoittamista pyritään harjoittamaan sekä uusilla että 
täydennettävillä alueilla.  
 
Ohjelmassa on myös esitetty asuntotuotantotavoitteita talotyypeittäin vuosille 2014–2025, ohjelmaa nouda-
tetaan ohjeellisena. Turun tavoitteeksi asetettiin 6 % erillisiä pientaloja, 14 % rivi- tai ketjutaloasuntoja ja 80 
% kerrostaloasuntoja. Tämän tavoitteen sekä edellä mainittujen MAL-aiesopimuksen tavoitteiden kanssa 
eniten ristiriidassa yleiskaavan kehityskuvista on Hajautettu kasvu. Eniten linjassa asetettujen tavoitteiden 
kanssa on Kasvu keskuksiin -kehityskuva.  
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Kehityskuvien suhde kasvuun 
 
Yleiskaavan tavoitteiston pääperiaatteet pohjautuvat Turun kaupunkiseudun rakennemalliin 2035 ja valta-
kunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin. Yleiskaavassa varaudutaan rakennemallin mukaisiin tavoitteisiin 
luoda Turusta kilpailukykyinen, vetovoimainen ja kestävä jalankulku-, pyöräily- ja joukkoliikennekaupunki. 
Vuonna 2035 Turussa on 210 000 asukasta ja 105 000 työpaikkaa sijoittuen ensisijaisesti ydinkaupunki-
seudulle ja joukkoliikennevyöhykkeelle. 
 
Yleiskaavan tavoitevuodeksi asetetun vuoden 2029 tilanteessa Turun väestö kasvaa 200 000 asukkaa-
seen. Kaupungin väestönkehitystä tarkasteltaessa viimeisen kuuden vuoden jaksolta osoittaa, että keski-
määräinen vuosikasvu on jopa ylittänyt rakennemallin vuotuisen 1 300 asukkaan väestönkasvutavoitteen. 
Turun kaupungin väestö on vuosina 2010–2014 ja vuoden 2015 syyskuun loppuun mennessä kasvanut 
yhteensä 9 513 asukkaalla (keskimäärin 1 586 asukasta vuodessa). Voidaankin sanoa, että yleiskaavalle 
asetettu väestönkasvutavoite on linjassa tapahtuneen kehityksen kanssa. 

 
 
 Väestö Kasvu (asukasta) Kasvu-% 
31.12.2009 176 087   
31.12.2010 177 087 +1 239 0,7 
31.12.2011 178 630 +1 304 0,7 
31.12.2012 180 225 +1 595 0,9 
31.12.2013 181 970 +1 745 1 
31.12.2014 183 824 +1854 1 
31.12.2015 (ennuste) 185 600 +1490 0,8 
Yhteensä  +9 513  
keskiarvo  1 586  
 
Taulukko 1. Turun väestömäärän kasvu vuodesta 2009. 

 

Kehityskuvien vaikutukset asetettuihin yleiskaavan tavoitteisiin 
 
Yleiskaavan yleistavoitteiden keskeisin tavoite on Turun aseman, vetovoiman ja kilpailukyvyn edistäminen. 
 
Yleiskaavan yleistavoitteisiin parhaiten kehityskuvista vastaavat Kasvu keskuksiin- ja Kasvukäytävät - 
kehityskuvat. Ne korostavat Turun asemaa vahvana keskuskaupunkina, jossa keskustan kulttuuriympäris-
töt ja palvelut ovat uusien asukkaiden ulottuvilla. Kehityskuvat eheyttävät yhdyskuntarakennetta, jossa pal-
velut voidaan tuottaa tehokkaasti hyödyntämällä keskittämisen etuja. Kehityskuvat hyödyntävät pääasiassa 
olemassa olevaa. Ne antavat hyvät edellytykset elinkeinoelämän positiiviselle kehitykselle hyödyntäen ka-
sautumisen etuja. Kehityskuvat antavat myös hyvät edellytykset kehittää Turun kaupunkialuetta osaksi laa-
jempaa Etelä-Suomen työssäkäyntialuetta. Kasvu keskuksiin -mallin eduksi voidaan lukea vahvempi posi-
tiivinen vaikutus edellä mainittuihin sekä sen olevan kaupungin kokonaistalouden tarkastelussa kehitysku-
vista tuottoisin. Kasvukäytävät -kehityskuvan eduksi voidaan lukea paremmat seudullisen kehittämisen 
mahdollisuudet. 
 
Keskustan kehittäminen 
 
Keskustan kehittämistä on tarkasteltu niin kaupunkikuvallisten, asumisen laadun, palveluiden kehittymisen, 
kaupunkikulttuurin, kaupunkiympäristön, liikenteen, rakennussuojelun kuin vehreyden näkökulmista. 
  
Keskustan kehittämisen näkökulmasta Kasvu keskuksiin- ja Kasvukäytävät -kehityskuvat sisältävät pal-
jon positiivisia tekijöitä keskustan elinvoiman kehittämiselle. Kehityskuvat edistävät keskusta-alueen elin-
voimaa ja kasvua tarjoamalla houkuttavia urbaaneja asuinalueita hyvien palveluiden äärellä. Kehityskuvien 
eduiksi luetaan keskustan elinvoimaisuuden lisäämisen mahdollisuudet edistäen kaupunkikulttuuria, palve-
lusektorin positiivista kehitystä sekä matkailua. Näistä kahdesta mainitusta kehityskuvasta parhaaksi katso-
taan Kasvu keskuksiin -kehityskuva. 
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Myönteinen väestönkehitys ja vetovoimaiset asuinalueet 
 
Kaupungin myönteistä väestönkehitystä on tarkasteltu asumisvaihtoehtojen monipuolisuuden, kohtuuhin-
taisen asumisen, palvelutarjonnan sekä merellisyyden näkökulmista. 
 
Kehityskuvien asuinalueiden vetovoima kohdentuu Kasvu keskuksiin- ja Kasvukäytävät -malleilla vahvasti 
kerrostalotuotannon kehittämiseen. Mallien positiiviset kohtuuhintaisen asuntotuotannon mahdollisuudet 
ovat hyvät. Kehityskuvat keskittävät asumista lähelle olemassa olevia palveluita, mikä edesauttaa lähipal-
veluiden säilymistä ja kehittämistä valmiilla kaupunkialueilla. Hajautetun kasvun kehityskuvan eduiksi voi-
daan lukea sen tarjoamat mahdollisuudet monipuoliseen asuntotarjontaa niin kerros- kuin pientaloissa sekä 
mahdollisuudet merellisen imagon vahvistamiseen. Uudisrakentamisen sijoittuminen kaupunkialuetta laa-
jentavasti luo painetta palvelurakenteen laajentamiseen uusille asuinalueille, joka vaikuttaa myös jo ole-
massa olevien alueiden palveluiden kehittymiseen. Myönteisen väestönkehityksen kannalta katsottuna 
Kasvu keskuksiin ja Kasvukäytävät vastaavat positiivisesti suurimpaan osaan yleiskaavan tavoitteisiin 
myönteisestä väestönkehityksestä ja vetovoimaisista asuinalueista. Hajautettu kasvu vastaa merellisen 
imagon sekä monipuolisen asuntotarjonnan tavoitteiseen. 
 
Liikkuminen kestävässä kaupunkirakenteessa 
 
Liikkumista kestävässä kaupunkirakenteessa on tarkasteltu uuden maankäytön sijoittumisella jo olemassa 
olevaan kaupunkirakenteeseen, kehityskuvien kulkutapajakaumin sekä kehityskuvien mahdollisuuksista 
edistää kestävien liikkumismuotojen käyttöä.  
 
Liikkumisen kannalta paras kehityskuvavaihtoehto on Kasvu keskuksiin, joka antaa vaihtoehdoista parhaat 
edellytykset vähentää autoriippuvuutta sekä uudistaa kulkutapoja jalan, pyörällä ja joukkoliikenteellä kuljet-
tavien matkojen kasvun suuntaan. Myös Kasvukäytävät -mallilla on paljon myönteisiä vaikutuksia. 

Asuminen ja asuinympäristöt 
 
Asumista ja asuinympäristöjä on arvioitu niin asumisen sijoittumisen talotyyppijakauman, asumisen houkut-
televuuden kuin kilpailukyvyn näkökulmista. 
 
Olemassa olevaan palvelurakenteeseen voimakkaasti tukeutuva Kasvu keskuksiin -kehityskuva sijoittaa 
tavoitellun kasvun pääosin Turun ydinkeskustaan ja alakeskuksiin. 
 
Kehityskuvan mukaisen kaupunkirakenteen toteuttaminen tuottaa pääosin Turun urbaaneimman kaupunki-
alueen täydentävää rakentamista. Asuinympäristöistä muodostuu pääosin kaupunkimaisia, joissa pääasial-
lisena rakentamisen muotona käytetään kerrostaloa. Kehityskuva tarjoaa monipuolista kerrostaloasumista 
niin Turun keskusta-alueella kuin sen ulkopuolisilla palvelukeskittymillä. Kehityskuvan talotyyppijakauma 
muodostuu kerrostalopainotteiseksi (82/13/5)1.  
 
Urbaaneista kaupunkiympäristöistä keskitytään keskustan sekä alakeskusten täydentävään rakentamiseen. 
Keskustan alue tiivistyy ja laajenee niin korttelikohtaisten täydennysrakentamisen kuin keskustaa laajenta-
vien alueiden toteutuksin. Keskusta-alueen täydentäminen on kehityskuvista voimakkainta.  
 
Kehityskuvan yhdyskuntarakenteen reuna-alueille sijoittuvat pientaloalueet Hirvensalon saarella ja Pohjois- 
Turussa jäävät vähäisiksi. Kokonaisrakentamisen määrästä kehityskuva ohjaa keskustaan 41 %, ohikulku-
tien sisäpuoliselle alueelle 45 %, Hirvensaloon 9 % ja Pohjois-Turkuun 5 %. 
 

• Turun keskustaa ja alakeskuksia vahvistava kehityskuva.  
• Asutus keskittyy kehityskuvista voimakkaimmin Turun keskusta-alueelle laajentaen ja tiivistäen sitä. 
• Asuinrakentaminen toteutetaan suurimmalta osin urbaaneissa ympäristöissä ja pääasiallinen rakentamisen muoto on ker-

rostalo. 
• Yhdyskuntarakenteen reuna-alueille toteutettavien pientalojen tarjonta on vähäistä. 
• Tukee vaihtoehdoista parhaiten ydinkeskustan elinvoimaisuutta, koska eniten maankäyttöä sijoittuu keskusta-alueelle se-

kä aluekeskuksiin. Hyvät yhteydet alakeskuksista ydinkeskustaan tukevat jalankulku- ja joukkoliikennekaupungin muodos-
tumista.  

                                                
1 (82/13/5) suluissa olevat luvut ovat talotyyppien prosenttiosuuksia kokonaisrakentamisen määrästä: kerrostalo, rivi-
talo, omakotitalo. 
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Kehityskuvatarkastelut nostivat esiin ruutukaavakeskustan ulkopuoliset pientaloalueet, jotka nähdään po-
tentiaalisina tulevaisuuden pientalorakentamisen painopistealueina. Nämä olemassa olevan infrastruktuurin 
ja palveluiden äärellä sijaitsevat tiivistyvät omakotialueet nähdään elinvoiman ja kilpailukyvyn kannalta erit-
täin haluttuina ja vetovoimaisina, tulevaisuudessa täydentyvinä asuinalueina. 
 
Yleiskaavan jatkotyöstämisen aikana alueita ehdotetaankin otettavan tarkempaan tarkasteluun. Tarkoituk-
sena monipuolistaa kaupunkirakenteen sisällä tapahtuvaa täydennysrakentamista ja edesauttaa monipuoli-
sen asuntotuotannon tarpeita. 
 

• Houkuttelevaa pientaloasumista keskitytään tarjoamaan ruutukaavan ulkopuoliselta pientalovyöhykkeeltä. 
 
Kasvukäytävät -kehityskuva sijoittaa kasvun tukeutuen Turun ydinkeskustaan, joukkoliikenteen laatukäy-
täviin sekä sisääntuloväylien varsiin. 
 
Kehityskuvan mukainen kaupunkirakenteen toteuttaminen keskittyy urbaaneille alueille. Kehityskuva raken-
tuu pääosin kaupunkimaisten asuinympäristöjen varaan. Asuntotuotanto keskittyy pääasiallisesti kerrostalo-
rankentamiseen, mutta talotyyppijakauma on keskusmallia monipuolisempi (78/15/7). 
 
Urbaaneista kaupunkiympäristöistä keskitytään keskusta-alueen sekä sisääntuloväylien varsien täydentä-
vään rakentamiseen. Keskustassa ruutukaava-alueen täydentäminen on vähäisempää kuin Kasvu keskuk-
siin -kehityskuvassa. Keskustan täydentävä rakentaminen keskittyy keskustaa laajentaville alueille. Kes-
kustan ulkopuolisilla alueilla tarjotaan mahdollisuutta edullisempaan asumiseen tukeutuen joukkoliikenne-
tarjontaan. 
 
Kokonaisrakentamisen määrästä kehityskuva ohjaa keskustaan 30 %, Ohikulkutien sisäpuoliselle alueelle 
54 %, Hirvensaloon 12 % ja Pohjois-Turkuun 4 %. 
 
• Tarjoaa monipuolisesti kerrostalorakentamista niin keskusta-alueelta kuin sen ulkopuolisten joukkoliikennekäytävien varsilta. 
• Asuntotuotanto keskittyy pääasiallisesti kerrostalorankentamiseen. Mallin talotyyppijakauma on keskusmallia monipuolisempi, 

mutta ei tarjoa nykytilaa vastaavaa pientalotuotantoa. 
• Rakentaminen keskittyy urbaaneille alueille tarjoten pääosin kaupunkimaisia asuinympäristöjä. 
• Tukee ydinkeskustan elinvoimaisuutta, maankäyttöä sijoittuu keskusta-alueelle sekä sisääntuloväylien varsille. Hyvät yhteydet 

alakeskuksista ydinkeskustaan tukevat jalankulku- ja joukkoliikennekaupungin muodostumista. 
 
Kehityskuvatarkastelut nostivat esiin ruutukaavakeskustan ulkopuolisten pientaloalueet, jotka nähdään po-
tentiaalisina tulevaisuuden pientalorakentamisen painopistealueina. Nämä olemassa olevan infrastruktuurin 
ja palveluiden äärellä sijaitsevat tiivistyvät omakotialueet nähdään elinvoiman ja kilpailukyvyn kannalta erit-
täin haluttuina ja vetovoimaisina, tulevaisuudessa täydentyvinä asuinalueina. 
 
Yleiskaavan jatkotyöstämisen aikana alueita ehdotetaankin otettavan tarkempaan tarkasteluun. Tarkoituk-
sena monipuolistaa kaupunkirakenteen sisällä tapahtuvaa täydennysrakentamista ja edesauttaa monipuoli-
sen asuntotuotannon tarpeita. 
 

• Houkuttelevaa pientaloasumista keskitytään tarjoamaan ruutukaavan ulkopuoliselta pientalovyöhykkeeltä. 
 
Hajautettu kasvu -kehityskuva tukeutuu Turun ydinkeskustaan ja pientaloasumista tukevaan rakentami-
seen kaupunkialuetta kasvattaen. 
 
Rakentamisen uudistuotanto keskittyy laajenevan kaupunkialueen vyöhykkeelle tarjoten pientalotyyppistä 
asumista samassa suhteessa kerrostaloasumisen kanssa. Kerrostalotuotanto keskittyy keskusta-alueelle 
pientalotuotannon levittyessä kaupungin laitamille (52/29/19). Malli täydentää keskusta-aluetta uusilla ker-
rostaloalueilla. Voimakkaimmat muutokset kohdistuvat kaupunkialueen pohjoisosiin sekä saarille, joihin 
rakentamista sijoitetaan muita kehityskuvia huomattavasti laajemmin. Kokonaisrakentamisen määrästä 
kehityskuva ohjaa keskustaan 25 %, Ohikulkutien sisäpuoliselle alueelle 33 %, Hirvensaloon ja Satava–
Kakskertaan 24 % ja Pohjois-Turkuun 18 %. 
 
Keskustassa ruutukaavakeskustan täydentyminen uusilla asuinkerrostaloilla jää hyvin vähäiseksi ja malli 
keskittyykin hyvin pitkälti laajentamaan keskustaa uusille aluekokonaisuuksille 
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Laajenevan kaupunkirakentamisen vyöhykkeellä Hirvensalon saaren asukasmäärän lisäys on malleista 
voimakkainta ja toteuttaa alueellisesti kokonaisuudessaan Hirvensalon osayleiskaavan sille mahdollista-
man asuinpotentiaalin. Kehityskuva on myös malleista ainoa, joka levittää asemakaavoitettavat aluekoko-
naisuudet koskemaan Satava–Kakskertaa. 
 
Pohjois-Turun asutus leviää laajalti Jäkärlän ja Yli-Maarian pientaloalueilla sekä Maaria–Ilmaristen 
osayleiskaavan uusille pientaloalueille. 
 
• Malli täydentää keskusta-aluetta uusilla kerrostaloalueilla. Välikehän olemassa olevien alueiden uudistaminen jää malleista 

vähäisimmälle huomiolle. 
• Uusia pientaloalueita tarjotaan laajalti niin Etelä- kuin Pohjois-Turusta. 
• Kerros- ja pientalorakentamista tarjotaan tasapuolisesti. 
• Pientalotarjonta on monipuolista. 
 
Asumisen ja asuinympäristöjen kannalta Kasvu keskuksiin- ja Kasvukäytävät -kehityskuvat tuottavat ur-
baania kaupunkiasumista palveluiden äärellä, joissa asuminen keskitetään olemassa olevien verkostojen 
palveluiden yhteyteen. Tämä luo elinvoimaa olemassa oleville asuinalueille. Vaikka keskusta-alueen täy-
dennysrakentaminen nähdään vaativana, täydennysrakentamisen kautta voidaan lisätä Turun kaupunki-
alueen vetovoimaa niin asumisen kuin elinkeinoelämän kannalta. Hajautettu kasvu -kehityskuvan eduiksi 
lasketaan mahdollisuus merellisen imagon luomiseen Hirvensalon ja Satava–Kakskerran houkuttelevilla 
uusilla pientaloalueilla. Kehityskuvan eduksi luetaan myös asuntotarjonnan monipuolisuus. 
 
Olemassa olevaa kaupunkirakennetta täydentävät kehityskuvat, Kasvu keskuksiin ja Kasvukäytävät 
nähdään kokonaisuudessaan asumisen kannalta parhaina vaihtoehtoina. 

Yritykset ja elinkeinoelämä 
 
Turun elinkeinoelämän kehittymisedellytyksissä nähtiin olevan eroja kehityskuvavalinnasta riippuen. Elin-
keinojen kannalta edullisina nähdään keskusta-aluetta vahvasti täydentävät kehityskuvat. Vahva painotus 
kaupunkikeskustaan luo parhaat edellytykset kasautumisen aiheuttamien etujen hyödyntämiseen. Keskus-
painotteiset mallit toteuttavat yritysten toiveet näkyvyydestä sekä muiden toimijoiden ja asiakkaiden lähei-
syydestä. Keskuspainotteisten kehityskuvien nähtiin myös tuottavan helpoimmin ennakoitavaa kaupunkira-
kenteen kehitystä, jolloin yritysten on helpompi ennakoida myös omaa sijoittumistaan siihen. 
 
Kasvu keskuksiin -kehityskuvan eduksi nähdään orgaanisen kasvun tuottamat kasautumisen edut.  
 

• Keskittäminen antaa parhaat edellytykset kehittää korkean osaamisen keskittymistä kilpailukykyisiä. 
• Kehityskuvista paras saavutettavuus jalan, polkupyörällä ja joukkoliikenteellä niin asiakkaiden kuin työvoiman kannalta. 
• Keskustan täydentäminen ja tiivistäminen luo parhaat edellytykset kaupallisen keskustan kehittymiselle. Elinkeinojen nä-

kökulmasta tämä alue nähdään vetovoimaisimpana yritysalueena valmistavaa teollisuutta lukuun ottamatta.  
• Antaa hyvät edellytykset kehittää Turun kaupunkialuetta osaksi laajempaa Etelä-Suomen työssäkäyntialuetta. Kehitysku-

van aiheuttamiin muutoksiin on elinkeinoelämän kannalta myös helpoin reagoida.  
 

Kasvukäytävät -kehityskuvan mukaisessa kaupunkirakenteessa nähdään paljon yhtäläisyyksiä Kasvu 
keskuksiin -mallin kanssa. Kehityskuva ottaa hyvin huomioon kaupunkikeskustan kehittymisen, joka näkyy 
myös positiivisena elinkeinoelämän kehittymisen kannalta. Kehityskuvan suurimmaksi eduksi luetaan seu-
dullisuuden huomioiminen. Kehityskuvan mukaisella kaupunkirakenteella on mahdollisuudet luoda vahvat 
yhteydet seudun muihin kuntiin.  
 

• Keskittäminen antaa parhaat edellytykset kehittää korkean osaamisen keskittymistä kilpailukykyisiä. 
• Luo vahvaa keskuskaupunkia, mutta kasautumisen edut eivät ole yhtä suuret kuin Kasvu keskuksiin -kehityskuvalla. 
• Kehityskuvista voimakkain positiivinen panostus seudullisuuteen. 

 
Hajautettu kasvu -kehityskuvan edellytykset elinkeinorakenteen kannalta nähdään heikoimpina. Laajalle 
levittyvä yhdyskuntarakenne luo vaikeuksia ennakoida tulevaa kehitystä. Myöskään kasautumisen edut 
eivät toteudu siinä mittakaavassa kuin kahden edellisen kehityskuvan tapauksessa. Kehityskuvan nähtiin 
luovan vähemmän korkean osaamisen työpaikkoja sekä vaikeuttavan kaupunkikeskustan elinkeinoraken-
teen vahvistumista. 
 

• Vahvistaa kehätien varren kaupallista toimintaa keskustan kustannuksella.  
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Kasvu keskuksiin ja Kasvukäytävät -kehityskuvien erot elinvoiman ja kilpailukyvyn kannalta nähtiin pie-
niksi. Kehityskuvat sisältävät paljon elinvoiman ja kilpailukyvyn kannalta positiivisia elementtejä, kun taas 
Hajautettu kasvu -kehityskuva sisältää eniten ennakoitavuuden puutteita ja uhkakuvia. 

Vaikutukset kuntatalouteen 
 
Kehityskuvien taloudellisia vaikutuksia on tutkittu erillisselvityksessä, jossa tutkittiin kuuden asemakaava-
alueen toteutuneita kustannuksia ja niistä kaupungille saatuja hyötyjä. Esimerkkialueet pyrittiin kokoamaan 
kattavasti niin, että joukko edustaisi niin keskustaa täydentävää kerrostalorakentamista, keskusta-alueen 
ulkopuolelle sijoittuvaa seka-aluetta, samalle vyöhykkeelle sijoittuvaa pientaloaluetta kuin yhdyskuntaraken-
teen reuna-alueille sijoittuvia pientaloalueita Pohjois- ja Etelä-Turussa. Alueet toimivat esimerkkialueina 
kolmelle kehityskuvalle tehdyissä taloudellisessa tarkastelussa. Asemakaava-alueiden ulkopuolista vesi-
huollon ja kadunrakentamisen tarvetta on arvioitu asiantuntija-arvioin, jotka on otettu laskennassa huomi-
oon kynnyskustannuksina. 
 
Kehityskuvien taloudellisuutta tutkittiin ensisijaisesti selvittäen kehityskuvien maankäytöstä saatavia hyöty-
jä. Jatkotyönä kehityskuville toteutettiin myös selvitys kehityskuvien tuottamasta kunnallisveron määrästä. 
Näiden selvitysten lisäksi selvitettiin kehityskuvien aiheuttamisen päivähoidon kustannusten määrää sekä 
kehityskuvien palvelurakentamisen kokonaiskustannusten määriä.  
 
Kehityskuvien välisiä eroja muodostui niin maankäytöllisten ratkaisuiden kuin kunnallisverokertymänkin 
välillä. Talouden tarkastelut osoittavat kaupunkirakennetta täydentävien aluekokonaisuuksien muodostuvan 
kokonaistalouden kannalta kannattavimmiksi. Näiden alueiden rakentamisessa voidaan hyödyntää jo ole-
massa olevaa infrastruktuuria ja ne muodostuvat uudisalueita tehokkaimmiksi. Vesi- ja viemäriverkostot 
ovat jo rakennetuilla alueilla pääosin kattavat eikä uudisrakentamisen sijoittuminen näitä alueita täydentä-
västi aiheuta mittavia uudisinvestointeja. Investointipainetta kasvattavat yhdyskuntarakenteen liepeille ra-
kennettavat uudisalueet. Vesijohtojen osalta ongelmallisin alue on Hirvensalo ja Satava–Kakskerta. Viemä-
riverkon osalta kapasiteettivajetta tulee alueille Jäkärlä–Maaria–Ilmarinen ja Paattinen. Liikenneverkkojen 
tarkastelu osoitti, että suurin ero kehityskuvien liikenteellisten ratkaisuiden välillä syntyy yhteystarpeen ra-
kentamisesta Hirvensalon saarelta manner-Turkuun. Palveluverkon tarkastelut osoittivat, että yhdyskunta-
rakennetta laajentamalla muodostamme tarpeen myös uusien palveluiden järjestämiselle uudisalueille. Täl-
lä ei ole ainoastaan vaikutusta uudisinvestointeina uudisalueille, vaan myös se osiltaan heikentää nykyisten 
asuinalueiden uudistumista ja niiden tuottamien palveluiden kysyntää.  
 
Keskuspainotteisen kehityskuvan maankäytöstä koituvat hyödyt olivat 30 vuoden tarkasteluajanjaksolla 
suurimmat (+ 380 milj. euroa) ollen suhteessa Kasvukäytävät -kehityskuvaan + 70 miljoonaa euroa (+ 310 
milj. euroa) ja suhteessa Hajautettu kasvu -kehityskuvaan + 180 miljoonaa euroa (+200 milj.). 
 
Kasvu keskuksiin 
 
Vaihtoehto sisältää paljon nykyisten alueiden täydennysrakentamista eikä vaadi verkostojen laajaa uudisrakentamista. Verkostojen 
kapasiteetti on riittävä myös saaristossa. 
• Sisältää paljon tehokkaita asuinalueita, jotka ovat selvityksen perusteella osoittautuneet kunnallistalouden kannal-

ta edullisimmiksi. 
• Saarten asukasmäärän lisäys ei aiheuta tarvetta uuden yhteyden avaamiseen tarkasteluajanjakson aikana. 
• Pohjoisten alueiden uudisrakentaminen on hyvin maltillista. 
• Antaa hyvät mahdollisuudet palveluiden tehostamiselle. 
 
Kasvukäytävät 
 
• Sisältää paljon tehokkaita asuinalueita, jotka ovat selvityksen perusteella osoittautuneet kunnallistalouden kannal-

ta edullisimmiksi. 
• Sisältää paljon nykyisten alueiden täydennysrakentamista eikä vaadi verkostojen laajaa uudisrakentamista.   
• Uudisrakentamisen määrä on Hirvensalon saarella Kasvu keskuksiin -kehityskuvaa laajempaa. Verkoston kapasiteetin riittä-

vyys saaristossa voi vaatia tarkempia lisäselvityksiä. Saarten asukasmäärän lisäys aiheuttaa myös hyvin todennäköisesti tar-
peen rakentaa uusi yhteys Hirvensalosta manner-Turkuun tarkasteluajanjakson aikana. 

• Pohjoisten alueiden uudisrakentaminen on hyvin maltillista. 
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Hajautettu kasvu 
 
• Saarten väestönlisäys vaatii mittavia kynnysinvestointeja (mm. vesijohdon uuden linjan rakentaminen mantereelta, paineenko-

rotusasema, mahdollinen ylävesisäiliö Hirvensaloon sekä sillan rakentaminen Hirvensalosta manner-Turkuun.), paljon uudisra-
kentamista. 

• Paljon pientaloasutusta, josta saadut liittymismaksutulot eivät kata kuin osan verkostojen rakentamiskustannuksista. 
• Tuottaa malleista vähiten yhdyskuntarakenteen sisään tai sen välittömään läheisyyteen rakentuvia tehokkaita asuinalueita. 
• Laajenevan uudisrakentamisen myötä verkostopituudet kasvavat huomattavissa määrin, mikä lisää rakentamis- ja ylläpitokus-

tannuksia. Vesihuollon liittymämaksutulot pientalorakentamisesta eivät kata kuin osan verkostojen rakentamiskustannuksista. 
• Ongelmallisin alue vesijohdon osalta on Hirvensalo ja Satava–Kakskerta.  
• Viemäriverkon osalta kapasiteettivajetta tulee alueelle Jäkärlä–Maaria–Ilmarinen ja Paattinen. 
 
Kehityskuvien suhde kunnan tulonmuodostukseen (verotulot) 
 
Kehityskuvien verotulokertymää tarkasteltiin osana kehityskuvien tulonmuodostusta koskevaa selvitystä. 
Selvityksessä verotuloja tarkasteltiin tilastokeskuksen vuoden 2013 tilaston pohjalta. Kunnallisverokertymä 
vyöhykkeistettiin koskemaan neljää kaupunkikehittämisen vyöhykettä: keskusta, Ohitustien eteläinen alue, 
Hirvensalo sekä Satava–Kakskerta ja Pohjois-Turku. Vyöhykkeiltä laskettiin keskimääräinen veronmaksa-
jan maksaman veron määrä. Eteläisten alueiden verokanta osoittautui kaikkein kannattavimmaksi. Veroa 
alueella maksettiin keskimäärin 6 521 € / maksaja. Pohjoisilla alueilla maksettiin veroa 4 341 € / maksaja, 
ydinkeskustassa 4 147 € / maksaja ja Ohikulkutien eteläiseltä alueelta 4 016 € / maksaja. Keskiarvoksi saa-
tiin 4 180 € / maksaja. 
 
Vyöhykeperusteisen veroselvityksen pohjalta kehityskuville toteutettiin kokonaisverotarkastelu. Kehitysku-
ville toteutetussa verotarkastelussa hyödynnettiin Kaupunkitutkimus TA Oy:ltä tilattuja kehityskuvien väes-
töprojektioita, joiden avulla laskettiin kehityskuvien tulevan asukaspohjan verollisten määrät sekä niiden 
sijoittuminen kaupunkikehittämisen vyöhykkeille. Vyöhykkeille sijoittuvan uudisasukkaan oletettiin maksa-
van veroa vyöhykkeen keskihinnan mukaan. Laskentaan mukaan otettiin väestöprojektion kunnallisveroa 
mahdollisesti maksavat ikäryhmät (ikäluokat 18–64). 
 
Laskennan tuloksena kaikkein kannattavimmaksi osoittautui Kasvukäytävät -kehityskuva, joka 30 vuoden 
tarkasteluajanjakson aikana tuottaa kaupungille + 1 450 miljoonaa euroa. Toiseksi kannattavimpana veron-
kannon kannalta osoittautui Hajautettu kasvu, joka tuottaa saman tarkasteluajanjakson aikana + 1 400 mil-
joonaa euroa. Kasvu keskuksiin -kehityskuva tuottaa  + 1 390 miljoonaa euroa. 
 
Talouden tarkastelun tuloksena Kasvu keskuksiin -kehityskuvan kokonaistalouden nettovaikutus on posi-
tiivisin. Kehityskuva antaa parhaat mahdollisuudet taloudellisesti kestävän kaupunkirakenteen luomiseen. 
 
Liikkuminen ja liikenne 
 
Liikkumista kaupunkirakenteessa tutkittiin kaupunkialueelle tehdyn vyöhykeanalyysin avulla. Kehityskuville 
tehty vyöhykeanalyysi ei ole suoraan verrannollinen Suomen ympäristökeskuksen tekemien Urban zone -
vyöhykemallinnusten kanssa, mutta mahdollistaa kehityskuvien keskinäisten kulkutapaosuuksien vertailun. 
Liikenteellisiä vaikutuksia on myös tarkasteltu liikenteen aiheuttamien panostustarpeiden sekä liikenteen 
haittavaikutusten näkökulmasta. Liikkumisen osio sisältää myös tarkastelun joukkoliikenteen toimivuudesta 
ja kustannusrakenteen muodostumisesta eri kehityskuvien välillä. 
 
Kehityskuvatarkastelu osoittaa, että Turun kaupungin ilmasto- ja ympäristöohjelman 2009–2013 tavoittei-
den mukaiset kulkutapajakaumat eivät toteudu yhdelläkään kehityskuvalla. Tavoitteen voidaankin katsoa 
olevan yltiö-optimistinen. Tavoitetta parhaiten toteuttavat Kasvu keskuksiin ja Kasvukäytävät, joilla autoilun 
kulkutapaosuus ei pienene, muttei myöskään kasva.  
 
Kehityskuvien kulkutapaosuuksien vertailu osoittaa, että Kasvu keskuksiin -mallilla on parhaat edellytykset 
luoda kävelyyn ja pyöräilyyn perustuvaa kaupunkia, jossa joukkoliikenteen runkoverkko on toimiva ja talou-
dellisesti kannattava järjestää. Kehityskuva tukee vaihtoehdoista parhaiten strategisia tavoitteita vähentää 
autolla tehtyjen matkojen osuutta. Kasvu keskuksiin tukee vahvojen keskusten kehittymistä sekä lähipalve-
luiden säilymistä näissä, mikä edelleen tukee jalan ja pyörällä tehtävä matkoja.  
 
Kasvukäytävät -kehityskuva tukeutuu joukkoliikennetarjontaan, joten käyttäjäpotentiaali on joukkoliikenteen 
kannalta vieläkin Kasvu keskuksiin kehityskuvaa suurempaa. Se minkä Kasvukäytävät häviää Kasvu kes-
kuksiin -mallille kävelyn ja pyöräilyn käyttäjämäärissä, se voittaa joukkoliikenteen käyttäjäpotentiaalissa. 
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Hajautetun kasvun kehityskuvan mahdollisuudet kävelyyn, pyöräilyyn ja joukkoliikenteeseen tukeutuvaan 
kaupunkirakenteeseen ovat rajalliset. Kehityskuva kasvattaa autoriippuvuutta. Hiilidioksidipäästöt sekä au-
toilun kulkutapaosuus kasvavat strategisten tavoitteiden vastaisesti. Kehityskuvan uhkana on keskustan 
näivettyminen, mikäli keskustan ulkopuoliset alueet ovat autovaltaisuuden ja ruuhkaisuuden vuoksi keskus-
taa paremmin saavutettavissa.  
 
Joukkoliikenne ja joukkoliikenteen kustannusvaikutus 
 
Kehityskuvatarkastelujen lähtökohtana ja joukkoliikennejärjestelmän perustana on nopeudeltaan ja vuoro-
tarjonnaltaan kilpailukykyinen sekä taloudellisesti toteutettavissa oleva joukkoliikenteen runkoverkko. Kehi-
tyskuvien runkoverkko on kaikilla malleilla samanlainen, mikä mahdollistaa kehityskuvien välisen vertailun 
tavoiteltuun joukkoliikenteen runkolinjoihin nähden. Toteutettava yhdyskuntarakenne vaikuttaa suoraan 
joukkoliikenteen liikennöintikustannusten muodostumiseen. Liikennöintikustannusten määrä kasvaa yhdys-
kuntarakenteen hajautuessa. Tiiviin yhdyskuntarakenteen hyödyt konkretisoituvat lipputuloloista saatavan 
hyötyyn. Tiiviissä yhdyskuntarakenteessa 70–90 % joukkoliikenteen liikennöintikustannuksista voidaan kat-
taa saatavin lipputuloin. Hajanaisen yhdyskuntarakenteen aikaansaama matkapituuksien kasvu ja linjasto-
jen varsien asiakaspotentiaalin vähyys laskee lipputulojen hyötyä. Järjestämiskustannuksista voidaan näin 
kattaa 10–30 %. 
 
Laskennallisella kymmenen linja-auton bussireitillä nettokustannukset ovat riippuen toteutettavasta yhdys-
kuntarakenteesta 205 000–750 000 € tai 1 750 000–2 250 000 € vuodessa. Kyse on jatkuvasta käyttöta-
louden kustannuksesta. 30 vuoden nettokustannukseksi muodostuu näin ollen tiiviissä yhdyskuntaraken-
teessa 7,5–2,25 miljoonaa euroa ja hajanaisessa yhdyskuntarakenteessa 52,5–67,5 miljoonaa euroa. 
 
Liikkumisen kannalta paras kehityskuvavaihtoehto on Kasvu keskuksiin, joka antaa vaihtoehdoista par-
haat edellytykset vähentää autoriippuvuutta sekä uudistaa kulkutapoja jalan, pyörällä ja joukkoliikenteellä 
kuljettavien matkojen kasvun suuntaan. Myös kasvukäytävät kehityskuvalla on paljon myönteisiä vaikutuk-
sia. 
 
Vaikutuksen kunnan järjestämiin palveluihin 

 
Kehityskuvien kunnallista palveluverkkoa ja alueiden palveluiden tulevaa tarvetta selvitettiin Kaupunkitutki-
mus TA Oy:n tekemän väestöprofiilien (liite 4) avulla. Kyseessä on kehityskuville tehty väestöennuste poh-
jautuen eri kehityskuvien rakentamisen painopisteisiin sekä nykyasukkaiden demografisiin muuttujiin. Väes-
töennusteen pohjalta saatiin arviot suuralueiden väestönkehityksestä ja eri kehityskuvien aiheuttamista 
tarpeista nykypalveluverkolle. Tarvekartoituksen lisäksi arvioinneissa otettiin kantaa eri kehityskuvien yh-
dyskuntarakenteen mahdollisuuksista palvelutarjonnalle. 
 
Kehityskuvien palveluverkon paineet kohdistuvat selkeästi eri kaupunkialueille riippuen valittavasta kehitys-
kuvasta. Kasvu keskuksiin -kehityskuvan päiväkotiverkon paine keskittyy selkeästi kaupunkikeskustaan ja 
sen välittömään läheisyyteen. Toinen voimakkaasti kasvava suuralue on Skanssi–Uittamo.  Kasvukäytävät 
-kehityskuvan päiväkotiverkon fyysinen paine on samansuuntainen Kasvu keskuksiin -kehityskuvan kans-
sa. Hajautettu kasvu -kehityskuvan kasvupaineet sen sijaan kohdistuvat asutusta seuraillen keskustaan 
Skanssi–Uittamolle ja vahvasti painottuen Etelä- ja Pohjois-Turun uusille asuinalueille. Vaikka päiväkotira-
kentamisen paine on määrällisesti kehityskuvilla samanlainen, niin verkostollisesti paineen kohdistuminen 
eri alueille antaa mahdollisuuksia erilaisiin toteutuksiin. Kaupunkikeskustan mahdollisuudet toteuttaa tarjon-
taa vastaava kysyntä mahdollistaa keskitetyn palvelurakenteen toteuttamisen mahdollistaen säästöjen syn-
tymisen keskittämisen kautta. Haasteena ja uhkana tämänlaiselle toteutukselle nähdään mahdollinen ryh-
mäkokojen kasvu. Eduiksi kustannussäästöjen lisäksi voidaan laskea mahdollisuus sijoittaa erilaisia palve-
luita keskitetysti yhden katon alle sekä se, että palvelut ovat pääosin hyvin saavutettavissa jalan, pyörällä ja 
joukkoliikenteellä. Hajautetun kaupunkirakenteen mahdollisuudet palvelutarjonnalle nähdään erilaisina. 
Kustannussäästöjä ei nähdä syntyvän samanlaisesti kuin tiiviissä kaupunkirakenteessa. Yksiköt syntyvät 
erilleen ja keskittämisen edut eivät realisoidu, samoin yksiköiden saavutettavuus heikkenee. Hajautetun 
palvelurakenteen eduiksi katsottiin yksityisen sektorin toiminnan mahdollistaminen sekä pienemmät yksik-
kökoot. Laajenevan yhdyskuntarakenteen haitaksi nähdään myös olemassa olevien alueiden kysynnän 
heikkeneminen ja tätä kautta olemassa olevien alueiden palveluiden heikkeneminen. 
 
Nykyistä yhdyskuntarakennetta täydentävät kehityskuvat nähtiin parhaina kunnan palvelurakenteen kehit-
tämisen kannalta. Kehityskuvista parhaana pidettiin Kasvu keskuksiin -mallia. Olemassa olevan hyödyntä-
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minen ja keskittämisen edut edistävät parhaalla mahdollisella tavalla Kaupunkistrategian kestävän talouden 
näkökulmaa. 
 
Vaikutukset viherverkkoon, luontoon, maisemaan ja kulttuuriympäristöön 
 
Kehityskuvien vaikutuksia virkistykselle, luontoon, maisemaan ja kulttuuriympäristöihin on arvioitu asiantun-
tija-arvioin pohjautuen viherverkkoselvitykseen, keskustan viheralueisiin ja rakentamisen mahdollisiin vaiku-
tuksiin rakennetussa ympäristössä.  
 
Keskuspaonotteisten mallien vaikuttavuus painottuu jo rakennettuihin ympäristöihin ja niillä katsottiin olevan 
eniten vaikuttavuutta ja koskettavan suurinta ihmisjoukkoa. Keskusalueiden täydentävän rakentamisen 
haasteellisuus ja vaikutukset rakennettuihin kaupunkiympäristöihin nähtiin hyvin haasteellisina. Rakenta-
mistyypeistä keskustaan kohdistuva täydentäminen nähtiin kaikkein vaativimpana. Suurimpana uhkana 
nähtiin keskusta-alueen kaupunkiluonnon köyhtyminen täydentävän rakentamisen viedessä tilaa kaupunki-
vihreältä. Kasvu keskuksiin -kehityskuvan täydennysrakentamisen määrä nähtiin liian suureksi ja sen koet-
tiin uhkaavan keskustan viher- ja kulttuuriarvojen säilymistä. Hajautettu kasvu -kehityskuvan taas nähtiin 
ottavan suuria viheralueita rakentamisen piiriin köyhdyttäen saariston ja Pohjois-Turun luonnonarvoja. 
 
Viheralueiden ja kulttuuriympäristön kannalta parhaana kehityskuvana nähtiin Kasvukäytävät, joka sisäl-
tää sopivassa suhteessa keskustan ja muiden urbaanien alueiden sekä väljemmin rakennettavien alueiden 
kehittämistä siten, että kestävän kasvun tavoite toteutuu ja nykyisiä ympäristöarvoja voidaan kattavimmin 
säilyttää. 
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KEHITYSKUVIEN VAIKUTUKSET TIIVISTETYSTI 
 
 
 KASVU KESKUKSIIN KASVUKÄYTÄVÄT HAJAUTETTU KASVU 

KAUPUNKI-
STRATEGIA & 
OHJELMARA-
KENNE 
 

• Malli mahdollistaa kaupunkirakentee-
seen sidoksissa olevan palveluverkon 
kustannustehokkaimman toteutuksen. 

• Malli tukee parhaiten Kilpailukyky ja 
kestavä kasvu -ohjelman mukaisia 
tavoitteita. 

• Paikkaan sidoksissa olevien palvelui-
den tavoitettavuus on huonompi kuin 
Kasvu keskuksiin -mallissa. 

• Malli mahdollistaa ohjelmiin kirjattujen 
tavoitteiden toteuttamisen mutta ei 
yhtä kustannustehokkaasti kuin Kasvu 
keskuksiin -malli. 

• Kustannustehottomin malli 
• Luo saavutettavuuden näkökulmasta 

innovaatiopainetta. 

 ++ + - - 

YLEISKAAVAN 
TAVOITTEET: 
yleistavoitteet 

• Kehityskuva korostaa Turun asemaa 
jokisuuhun kasvaneena urbaanina 
kaupunkina ja seudun keskuksena. 
Aurajoki ja keskustan kulttuuriympäris-
töt ovat uusien asukkaiden ulottuvilla. 
Kehityskuva painottaa ydinkeskustan 
ja aluekeskusten merkitystä. 

• Kehityskuva painottuu täydennysra-
kentamiseen, mikä eheyttää yhdys-
kuntarakennetta. Palvelut voidaan 
tuottaa tehokkaasti hyödyntäen keskit-
tämisen etuja. Kehityskuva hyödyntää 
olemassa olevaa kaupunkirakennetta, 
mikä vaikuttaa kunnallistalouden ko-
konaisuuteen positiivisimmin. Luo ke-
hityskuvista parhaat edellytykset elin-
keinoelämän positiiviselle kehitykselle 
ja antaa parhaan mahdollisuuden ke-
hittää Turun kaupunkialuetta osaksi 
laajempaa Etelä-Suomen työssäkäyn-
tialuetta. 

• Rakennettujen alueiden käytön tehos-
taminen ja keskuksiin tukeutuva täy-
dentäminen vähentävät tarvetta ottaa 
rakentamattomia alueita asuinkäyt-
töön. 

• Malli korostaa Turun asemaa seudun 
keskuksena. Malli tarjoaa asumista 
niin meren, joen, luonnon kuin kulttuu-
riympäristöjenkin läheisyydessä. Kehi-
tyskuva tukee imagoltaan vahvaa 
keskuskaupunkia, jossa tehokkaan 
joukkoliikenteen ansiosta sisääntulo-
väylästö kehittyy kaupunkimaisiksi 
ympäristöiksi. 

• Kehityskuva painottuu täydennysra-
kentamiseen, mikä eheyttää yhdys-
kuntarakennetta. Palvelut voidaan 
tuottaa tehokkaasti ottaen huomioon 
keskittämisen hyödyt. Kehityskuva luo 
hyvät edellytykset elinkeinoelämän 
positiiviselle kehitykselle, kun yhteydet 
seudun kuntiin ovat kunnossa. Antaa 
hyvän mahdollisuuden kehittää Turun 
kaupunkialuetta osaksi laajempaa 
Etelä-Suomen työssäkäyntialuetta. 

• Rakennettujen alueiden käytön tehos-
taminen ja keskuksiin tukeutuva täy-
dentäminen vähentävät tarvetta ottaa 
rakentamattomia alueita asuinkäyt-
töön. 

• Kehityskuva tukee imagoltaan kes-
kuskaupunkia, jossa pientaloasumisen 
mahdollisuudet on hyvin huomioitu. 
Merellisyyttä voidaan korostaa asuin-
ympäristöjen imagon luomisessa. 

• Kehityskuva painottaa asumista uu-
disalueille, mikä laajentaa yhdyskunta-
rakennetta. Palvelutuotannossa kes-
kittämisen edut ovat kehityskuvista 
heikoimmat. Kaupunkirakenteen laa-
jenemisen johdosta kunnallistalouden 
kokonaiskustannukset nousevat.  Ka-
sautumien edut työpaikkakeskittymis-
sä eivät toteudu ja syntyy vähemmän 
korkean osaamisen työpaikkoja. Edel-
lytykset kehittää Turun kaupunkialu-
etta osaksi laajempaa Etelä-Suomen 
työssäkäyntialuetta jäävät kehitysku-
vista vähäisimmiksi. 

• Laajalle leviävä uudisasuminen köyh-
dyttää saarten luontoa ja maisema-
arvoja. 

++ + - 

keskustan 
kehittäminen 

• Lisää voimakkaimmin asumista kes-
kusta-alueelle ja laajenevan kaupun-
kikeskustan alueelle. Edistää kasvua 
tarjoamalla houkuttelevaa asumista 
palveluiden äärellä. 

• Mahdollistaa keskustan elinvoimai-
suuden lisäämisen kaupunkikulttuuria 
vahvistaen ja matkailua edistäen. 

• Kehityskuvan kasautumisen edut ovat 
suurimmat, mikä edistää niin palve-
luelinkeinojen kuin korkean teknologi-
an työpaikkojen sijoittumista kaupun-
kialueelle. 

• Muutoksen paine ydinkaupunkialueel-
le on malleista voimakkain. Vaatii täy-
dennysrakentamiselta merkittäviä sat-
sauksia, jotta keskusta säilyy veto-
voimaisena ja houkuttelevana elinym-
päristönä. Kehityskuvan uhkana on 
keskustojen viherympäristön laadun 
heikkeneminen täydentävän rakenta-
misen myötä. 

• Lisää voimakkaasti asumista keskus-
ta-alueelle ja laajenevan kaupunki-
keskustan alueelle. Edistää kasvua 
tarjoamalla houkuttelevaa asumista 
palveluiden äärellä.  

• Kehityskuvan kasautumisen edut ovat 
suuret, mikä edistää niin palveluelin-
keinojen kuin korkean teknologian 
työpaikkojen sijoittumista kaupunki-
alueelle.  

• Vaatii täydennysrakentamiselta paljon 
satsauksia, jotta keskusta säilyy veto-
voimaisena ja houkuttelevana elinym-
päristönä. Kehityskuvan uhkana on 
keskustojen viherympäristön laadun 
heikkeneminen täydentävän rakenta-
misen myötä. 

• Lisää asumista laajenevan kaupunki-
keskustan alueelle tarjoamalla houkut-
televaa asumista palveluiden äärellä. 
Kehityskuva antaa hyvät mahdollisuu-
det pientalotyyppiseen asumiseen 
saarilla ja Pohjois-Turussa. 

• Kehityskuvan kasautumisen edut ovat 
heikoimmat, mikä ei edesauta korkean 
teknologian työpaikkojen sijoittumi-
sessa kaupunkialueelle. 

• Vaatii täydennysrakentamiselta satsa-
uksia, jotta elinympäristö laajenevalla 
keskusta-alueella muodostuu veto-
voimaiseksi ja houkuttelevaksi. Kehi-
tyskuvan uhkana on keskustan näivet-
tyminen ja viherympäristön laadun 
heikkeneminen hajauttavan rakenta-
misen aiheuttaman investointipaineen 
siirtyessä uudisalueille. 

++ + +/- 
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elinkeinoelä-
män toiminta-
edellytykset 

• Kasautumisen etujen myötä kehitys-
kuva tarjoaa parhaat edellytykset tur-
vata työpaikkaomavaraisuuden säily-
minen nykytasollaan. 

• Tukee voimakkaimmin keskustan 
säilymistä kaupunkiseudun merkittä-
vimpänä palvelualan työpaikka-
alueena. 

• Malli osoittaa tilavarauksia tilaa vieville 
ja mahdollisesti ympäristöhäiriöitä ai-
heuttaville toiminnoille Ohitustien var-
teen. 

• Antaa mahdollisuuden toimintojen 
sekoittumiselle. 

• Tarjoaa monipuolisesti kerrostaloval-
taisia asuinalueita ydinkaupunkialueel-
ta sekä Ohitustien eteläpuolisilta alu-
eilta palveluiden läheisyydestä. Pien-
taloalueiden tarjonta jää vähäiseksi. 

• Säilyttää nykyisen kaltaiset mahdolli-
suudet saavuttaa työpaikka-alueet kä-
vellen, pyörällä ja joukkoliikenteellä. 

• Kasautumisen etujen nähdään olevan 
pienemmät kuin Kasvu keskuksiin -
mallilla. Kehityskuva tarjoaa hyvät 
edellytykset työpaikkaomavaraisuu-
den säilymiselle nykytasollaan. 

• Tukee voimakkaasti keskustan säily-
mistä kaupunkiseudun merkittävimpä-
nä palvelualan työpaikka-alueena. 

• Malli osoittaa tilavarauksia tilaa vieville 
ja mahdollisesti ympäristöhäiriöitä ai-
heuttaville toiminnoille Ohitustien var-
teen. 

• Antaa mahdollisuuden toimintojen 
sekoittumiselle. 

• Tarjoaa monipuolisesti kerrostaloval-
taisia asuinalueita ydinkaupunkialueel-
ta sekä Ohitustien eteläpuolisilta alu-
eilta palveluiden läheisyydestä. Pien-
taloalueiden tarjonta jää vähäiseksi. 

• Säilyttää nykyisen kaltaiset mahdolli-
suudet saavuttaa työpaikka-alueet kä-
vellen, pyörällä ja joukkoliikenteellä. 

• Kasautumisen etujen nähdään olevan 
pienemmät kuin Kasvu keskuksiin -
mallilla. Kehityskuva tarjoaa hyvät 
edellytykset työpaikkaomavaraisuu-
den säilymiselle nykytasollaan. 

• Ei tue keskustan säilymistä kaupunki-
seudun merkittävimpänä palvelualan 
työpaikka-alueena. Hajauttava raken-
taminen tukee keskustan ulkopuolis-
ten kauppa-keskittymien kehittymistä. 

• Malli osoittaa tilavarauksia tilaa vieville 
ja mahdollisesti ympäristöhäiriöitä ai-
heuttaville toiminnoille Ohitustien var-
teen. 

• Mahdollisuudet toimintojen sekoittu-
miseen ovat kehityskuvista pienimmät. 
Rakentaminen tuottaa toiminnoiltaan 
yksipuolista kaupunkirakennetta. Hei-
kentää mahdollisuuksia saavuttaa 
työpaikka-alueet kävellen, pyörällä ja 
joukkoliikenteellä. Työpaikka-alueiden 
saavutettavuus uudisalueilta tukeutuu 
voimakkaimmin henkilöautoon. 

++ + - 

myönteinen 
väestönkehitys 
ja vetovoimai-
set asuinalueet 

• Tarjoaa monipuolisia asumisvaihtoeh-
toja tukeutuen vahvasti kerrostalora-
kentamiseen urbaanissa ympäristös-
sä. Mahdollistaa kohtuuhintaisen 
asumisen keskusta-alueen ulkopuoli-
sella kehällä lähellä olemassa olevia 
palveluita. Asuntorakentamisesta 
41 % kohdistuu tälle alueelle. Kehitys-
kuva luo hyvät edellytykset lähipalve-
luiden kehittämiselle.  

• Asuntotuotanto ei jakaudu tasan 
kerrostalo- ja pientalotuotannon kes-
ken, kerrostalotuotannon osuus koko-
naisrakentamisesta on 82 %. 

• Tarjoaa monipuolisia asumisvaihtoeh-
toja tukeutuen vahvasti kerrostalora-
kentamiseen urbaanissa ympäristös-
sä. Mahdollistaa kohtuuhintaisen 
asumisen keskusta-alueen ulkopuoli-
sella kehällä lähellä olemassa olevia 
palveluita. Asuntorakentamisesta 
54 % kohdistuu tälle alueelle. Kehitys-
kuva luo hyvät edellytykset lähipalve-
luiden kehittämiselle. 

• Asuntotuotanto ei jakaudu tasan 
kerrostalo- ja pientalotuotannon kes-
ken, kerrostalotuotannon osuus koko-
naisrakentamisesta on 74 %.  

• Kohtuuhintaisten asumisvaihtoehtojen 
tarjonta läheltä olemassa olevia palve-
luita on kehityskuvista vähäisin. Asun-
torakentamisesta 33 % kohdistuu tälle 
alueelle. 

• Tarjoaa monipuolisia asumisvaihtoeh-
toja jakaen pientalo- ja kerrostalotuo-
tannon tasapuolisesti. Urbaani asumi-
nen sijoittuu laajentuvan keskustan 
alueelle. Pientalotuotanto leviää voi-
makkaasti Hirvensaloon ja Pohjois-
Turkuun ja jonkin verran Satava–
Kakskertaan. 

• Mahdollisuudet lähipalveluiden kehit-
tämiselle ovat rajalliset. 

+ 
+ +/- 

liikkuminen 
kestävässä 
kaupunkira-
kenteessa 

• 66 % uudesta ja kehittyvästä maan-
käytöstä sijoittuu jalankulun vyöhyk-
keelle, jalankulun reunavyöhykkeelle 
ja intensiiviselle joukkoliikenne-
vyöhykkeelle. 

• Hillitsee autoliikenteen kasvua. Lyhyet 
etäisyydet parantavat kävelyn ja pyö-
räilyn toimintaedellytyksiä, myös jouk-
koliikenteen edellytykset paranevat 
vahvojen aluekeskusten välillä. 

• Ei toteuta tavoitteita autoilun kulkuta-
paosuuden vähentämisestä, autoilun 
kulkutapaosuus ei kuitenkaan kasva. 

• 64 % uudesta ja kehittyvästä maan-
käytöstä sijoittuu jalankulun vyöhyk-
keelle, jalankulun reunavyöhykkeelle 
ja intensiiviselle joukkoliikenne-
vyöhykkeelle. 

• Hillitsee autoliikenteen kasvua. Kus-
tannustehokkaan joukkoliikenteen 
toimintaedellytykset parantuvat, koska 
maankäyttöä kehitetään joukkoliiken-
nekäytävien varrella. 

• Ei toteuta tavoitteita autoilun kulkuta-
paosuuden vähentämisestä, autoilun 
kulkutapaosuus ei kuitenkaan kasva. 

• 42 % uudesta ja kehittyvästä maan-
käytöstä sijoittuu jalankulun vyöhyk-
keelle, jalankulun reunavyöhykkeelle 
ja intensiiviselle joukkoliikenne-
vyöhykkeelle. 

• Liikenteen hiilidioksidipäästöt ja ener-
giankäyttö kasvavat vaihtoehdoista 
eniten. 

• Autoriippuvuus kasvaa hajanaisem-
man yhdyskuntarakenteen sekä mat-
kapituuksien kasvun vuoksi. Automat-
kojen osuus kaikista matkoista kas-
vaa, mikä on vahvasti ristiriidassa 
strategisten tavoitteiden kanssa. 

+ 
+ - 

ELINKEI-
NOELÄMÄN 
TOIMINTA-
EDELLYTYK-
SET 

• Kaupunkikeskuksen tiivistyminen ja 
orgaaninen kasvu tuottaa parhaat ka-
sautumisen edut ja minimoi elinkeino-
toiminnalle koituvat riskit.  

• Kasvu ei ole yhtä orgaanista kuin 
Kasvu keskuksiin -mallissa, mutta 
huomioi parhaiten yhteydet seudun 
muihin kuntiin.  

• Ei edistä parhaalla mahdollisella 
tavalla Turun alueen elinvoimaa ja kil-
pailukykyä. 

 

+ + - - 
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ASUMINEN • Asuinrakentaminen keskittyy voimak-
kaasti Turun ruutukaava-keskustaan 
ja alakeskuksiin.  Tukee vaihtoehdois-
ta parhaiten ydinkeskustan elinvoi-
maisuutta. Antaa hyvät mahdollisuu-
det urbaaniin kaupunkiasumiseen 
olemassa olevien palveluiden äärellä. 
Kehityskuvan tuottama kaupunkimai-
nen ympäristö tuo keskustan ja ala-
keskusten palvelut monien ulottuville. 
Kehityskuvan toteutumiselle haasteita 
luo lähiökehän asuinalueiden toteutus 
uudisasukkaita houkuttelevina. 

• Asuinrakentaminen keskittyy laajene-
valle keskusta-alueelle ja joukkolii-
kennevyöhykkeelle. Antaa hyvät mah-
dollisuudet urbaaniin kaupunkiasumi-
seen. Kehityskuvan tarjoama talo-
tyyppijakauma on monipuolisempi 
kuin Kasvu keskuksiin -
kehityskuvassa, joskin pääpaino on 
kerrostalorakentamisessa. Kehitysku-
van toteutumiselle haasteita luo lä-
hiökehän asuinalueiden toteutus uu-
disasukkaita houkuttelevina. 

• Tukee tavoitetta talotyyppijakauman 
tasaisesta jakautumisesta kerrostalo- 
ja pientalojen kesken. Laajentaa kau-
punkialuetta uusille pientalo-alueille, 
mikä lisää kynnysinvestointitarpeita. 
Mahdollistaa kehityskuvista parhaiten 
ihanteen pientaloasumisesta. Lähipal-
velut on haastava tuoda asuinalueiden 
yhteyteen. Malli hajauttaa palveluja, 
mikä heikentää ydinkaupunkialueen 
elinvoimaisuutta.  Se vaikuttaa kes-
kusta-alueen ja lähiökehän asuinalu-
eiden laatuun ja viihtyisyyteen. 

 

+ 
+ − 

LIIKKUMINEN • Tukee vaihtoehdoista parhaiten stra-
tegisia tavoitteita vähentää autolla teh-
tyjen matkojen osuutta. Tukee vahvo-
jen keskusten kehittymistä sekä lähi-
palveluiden säilymistä niissä, mikä 
edelleen tukee jalan ja pyörällä tehtä-
viä matkoja. 

• Joukkoliikenteen merkitys kasvaa ja 
sisääntuloväylien joukkoliikennereitit 
muuttuvat kaupunkimaisemmiksi. 

• Autoriippuvuus, hiilidioksidipäästöt  
sekä autoilun kulkutapaosuus kasva-
vat strategisten tavoitteiden vastaises-
ti. Uhkana keskustan näivettyminen, 
mikäli keskustan ulkopuoliset alueet 
ovat autovaltaisuuden ja ruuhkaisuu-
den vuoksi keskustaa paremmin saa-
vutettavissa. 

 

++ 
+ - -  

TALOUS • Kokonaistalouden kannalta paras 
malli. Pystytään suurimmalta osin tu-
keutumaan olemassa olevaan infra-
struktuuriin. Kynnysinvestointien tarve 
on kehityskuvista matalin. Kehityskuva 
antaa parhaat edellytykset kustannus-
tehokkaan palvelurakenteen toteutta-
miseen. 

• Kokonaistalouden kannalta  malli on 
kahden ääripään välissä. Maankäy-
tössä pystytään suurimmalta osin tu-
keutumaan olemassa olevaan infra-
struktuuriin. Kehityskuva osoittaa Hir-
vensalon saarelle enemmän uudis-
asutusta kuin Kasvu keskuksiin -
kehityskuva, mikä aiheuttaa suurem-
man kynnysinvestointitarpeen. 

• Kokonaistalouden kannalta heikoin 
malli. Kehityskuva tuottaa investointi-
talouden menoja eniten. Infrastruktuu-
rin verkostopituudet kasvavat ja kaikki 
tunnistetut kynnyskustannukset lau-
keavat.  

 ++ + - 
PALVELUT • Kehityskuvan palvelurakenne antaa 

parhaat edellytykset keskitettyyn pal-
velutarjontaan ja tilojen tehokkaaseen 
käyttöön. Mallin palveluverkko on par-
haiten saavutettavissa jalan ja pyöräl-
lä, joukkoliikenneverkko on kattava. 
Kehityskuva tukeutuu vahvimmin ole-
massa olevien palveluiden yhteyteen 
säilyttäen nykyisiä palvelukeskittymiä 
elinvoimaisena. 

• Kehityskuvan palvelurakenne antaa 
hyvät edellytykset keskitettyyn palve-
lutarjontaan ja tilojen tehokkaaseen 
käyttöön. Mallin palveluverkko on hy-
vin saavutettavissa jalan ja pyörällä, 
joukkoliikenneverkko on kattava. Kehi-
tyskuva tukeutuu melko hyvin olemas-
sa olevien palveluiden yhteyteen. Pie-
nentää tulevaisuuden investointipai-
neita Maaria-Paattisilla, mutta kasvat-
taa sitä Hirvensalossa. 

• Kehityskuvan palvelurakenne antaa 
hyvät edellytykset hajakeskittää palve-
lurakentamista. Kehityskuvan palvelu-
rakenne ei suurimmalta osin tukeudu 
olemassa olevaan rakenteeseen, mikä 
heikentää palveluiden tarjontaa ole-
massa olevilla alueilla. Heikentää pal-
veluiden saavutettavuutta ja kasvattaa 
liikkumisen tarvetta. Kasvattaa myös 
uusinvestointien painetta Pohjois- ja 
Etelä-Turussa.  

 ++ + - - 
KULTTUURI- 
JA VIHERYM-
PÄRISTÖ 

• Säilyttää kulttuuriympäristöjä ja laajoja 
viheralueita keskustan ulkopuolella, 
mutta uhkaa keskustan kulttuuri- ja 
viherympäristön  arvoja. Keskuksissa 
voimakasta muutospainetta. 

• Jakaa rakentamispainetta kaupungin 
eri osiin ja säilyttää erilaisia ympäristö-
jä. Katkoo viheryhteyksiä ja voi uhata 
luonnon monimuotoisuutta mm. Hir-
vensalossa. 

• Uhkaa harvaan rakennetun kulttuu-
riympäristön arvoja ja muuttaa mai-
semaa laajimmin. Urbaanin kaupunki-
kuvan kehittäminen on vähäisempää. 
Pirstoo eniten viheralueverkostoa ja 
uhkaa luonnon monimuotoisuutta eri-
tyisesti saarilla.  

 +/− + − 
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ARVIOINTIA KAUPUNKISTRATEGIAN JA OHJELMARAKENTEEN KANNALTA 
 
Analyysissä on arvioitu kehityskuvien suhdetta Kaupunkistrategiaan ja sen alaisiin Hyvinvointi ja aktiivisuus - sekä 
Kilpailukyky ja kestävä kasvu -ohjelmiin. Yleiskaavan tulee mahdollistaa Strategian ja ohjelmarakenteen tavoitteiden 
toteuttaminen kestävällä, laadukkaalla ja kuntatalouden kannalta järkevällä tavalla. Visiomme on: Suomen Turku on 
kiinnostava ja rohkeasti uudistuva eurooppalainen yliopisto- ja kulttuurikaupunki, jossa on hyvä elää ja onnistua yh-
dessä. 
 
 KASVU KESKUKSIIN KASVUKÄYTÄVÄT HAJAUTETTU KASVU 

Hyvinvointi ja 
aktiivisuus 
 Terve ja 

hyvinvoiva 
kaupunkilai-
nen 

 Osaava ja 
oppiva kau-
punkilainen 

 Aktiivinen 
kaupunkilai-
nen 

• Lyhyemmät etäisyydet mahdollistavat 
ajallisesti tehokkaamman jalankulku- 
ja polkupyöräverkoston, mikä paran-
taa arkisen hyötyliikkumisen edelly-
tyksiä (esim. työmatkaliikenne). 

• Paikkaan sidottujen palveluiden tavoi-
tettavuus paranee, mikä parantaa pal-
veluiden käytettävyyttä ja lisää kau-
punkilaisten omaehtoista aktiivisuutta. 

• Mallissa mahdollistetaan terveyspal-
veluiden tuominen tehokkaammin 
asumisen ja muiden palveluiden yh-
teyteen. 

• Tiivistäminen tuottaa kaupunkiraken-
teeseen enemmän kohtaamispaikkoja. 
Näin aktivoidaan kaupunkilaisia sekä 
luodaan sosiaalisen kanssakäymisen 
mahdollisuuksia. 

• Asuminen ja palvelut keskittyvät 
akseleille, jolloin väliin jäävät alueet 
voidaan toteuttaa väljempänä ja laa-
jempia viheralueita on mahdollista säi-
lyttää. Tätä kautta luodaan myös vir-
kistyspalveluita. 

• Mahdollistaa tehokkaan joukkoliiken-
teen, mikä aktivoi kaupunkilaisia 
muuttamaan kulkutapojaan. 

• Kytkee tehokkaasti eriarvoisia alueita 
toisiinsa. 

• Paikkaan sidottujen terveyspalvelui-
den saavutettavuus on malleista huo-
noin. 

• Kotiin tuotavien palveluiden kuten 
terveyspalveluiden tuottaminen  on 
kalliimpaa (logistiikkakustannus). 

• Palvelun tuottaminen laadukkaasti 
suhteessa hintaan muodostuu haas-
teelliseksi, koska kasaantumisen edut 
menetetään. 

• Pakottaa kehittämään uusia kanavia 
palveluiden tuottamiseen ja niiden 
käyttöön (esim. digitaaliset palvelut). 

Kilpailukyky ja 
kestävä kasvu 
 Yrittävä ja 

osaava kau-
punki 

 Vaikuttava ja 
uudistuva 
kaupunki 

 Rakentuva 
kaupunki ja 
ympäristö  

• Tukee nykyaikaisen viihtyisän eu-
rooppalaisen jalankulku- ja joukkolii-
kennekaupungin muodostumista 

• mahdollistaa tehokkaan joukkoliiken-
teen kehittämisen 

• malli luo mahdollisuuden kehittää 
palveluita ja siihen sidoksissa olevaa 
fyysistä palveluverkkoa kustannuste-
hokkaammin kasautumisen etuihin 
perustuen 

• vähemmän liikkumistarvetta eli vä-
hemmän liikennettä ja vähemmän lii-
kenteen päästöjä, jota kautta ediste-
tään terveellistä elinympäristöä 

• Tukee nykyaikaisen viihtyisän eu-
rooppalaisen jalankulku- ja joukkolii-
kennekaupungin muodostumista 

• malli mahdollistaa tehokkaimman 
joukkoliikennepalveluiden kehittämi-
sen (€/asukas/km) 

• vähentää keskustan tiivistämisen 
painetta luoden mahdollisuuden väl-
jemmälle rakenteen toteutukselle 

• monipuolistaa asuntorakentamista 
luoden mahdollisuuksia väljempään 
toteutukseen  

• malli mahdollistaa parhaiten strategi-
aan kirjatun merellisyyden toteutuksen 
mm. merellisen asumisen näkökul-
masta 

• merellisyyden vetovoiman hyödyntä-
mispotentiaali 

• mahdollistaa monipuolisemman tontti-
tarjonnan ja kasvattaa tätä kautta ve-
tovoimaa 

• luo mahdollisuuksia vaativimpien 
matkaketjujen kehittämiselle 

VAIHTOEHTO-
JEN VERTAILU 

• Malli mahdollistaa kaupunkiraken-
teeseen sidoksissa olevan palvelu-
verkon kustannustehokkaimman 
toteutuksen. 

• Malli tukee parhaiten Kilpailukyky 
ja kestävä kasvu -ohjelman mukai-
sia tavoitteita. 

• Paikkaan sidoksissa olevien palve-
luiden tavoitettavuus on huonompi 
kuin Kasvu keskuksiin -mallissa. 

• Malli mahdollistaa ohjelmiin kirjat-
tujen tavoitteiden toteuttamisen 
mutta ei yhtä kustannustehokkaasti 
kuin Kasvu keskuksiin -malli. 

• Kustannustehottomin malli 
• Luo saavutettavuuden näkökulmas-

ta innovaatipainetta. 
• Vastaa naapurikuntien tonttitarjon-

taan laadukkaalla ja kilpailukykyi-
sellä tarjonnalla. 

       ++         + 
 

        - - 

 
Yleiskaavan vaikuttavuus kohdistuu voimakkaammin liikenteeseen, kaupunkirakenteen eheyteen, 
palvelurakenteeseen ja kuntatalouteen kuin digitalisoitumiseen, hyvinvointiin, koulutukseen, osaa-
miseen ja kansainvälisyyteen. 
 
Kasvu keskuksiin -malli tukee parhaiten vaikuttavuuden ja kustannustehokkuuden sekä näihin suh-
teutettavan laadun näkökulmasta kaupunkistrategiaan ja sen alaisiin ohjelmiin kirjattuja tavoitteita. 
Strategisiin ohjelmiin kirjatut tavoitteet ovat kyllä pääsääntöisesti saavutettavissa kaikilla malleilla, 
mutta palveluiden ja niihin liittyvän palveluverkon (kaupunkirakenteen) kustannukset kasvavat fyy-
sisen rakenteen hajotessa. 
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VAIKUTUKSET YLEISKAAVAN TAVOITTEISIIN 
 
 
YLEISTAVOITTEET 
KASVU KESKUKSIIN KASVUKÄYTÄVÄT HAJAUTETTU KASVU 

• Kehityskuva korostaa Turun asemaa jo-
kisuuhun kasvaneena urbaanina kaupunkina 
ja seudun keskuksena. Aurajoki ja keskustan 
kulttuuriympäristöt ovat uusien asukkaiden 
ulottuvilla. Kehityskuva painottaa ydinkes-
kustan ja aluekeskusten merkitystä. 

• Kehityskuva painottuu täydennysrakentami-
seen, mikä eheyttää yhdyskuntarakennetta. 
Palvelut voidaan tuottaa tehokkaasti hyödyn-
täen keskittämisen etuja. Kehityskuva hyö-
dyntää olemassa olevaa kaupunkirakennet-
ta, mikä vaikuttaa kunnallistalouden koko-
naisuuteen positiivisimmin.  Luo kehitysku-
vista parhaat edellytykset elinkeinoelämän 
positiiviselle kehitykselle ja antaa parhaan 
mahdollisuuden kehittää Turun kaupunkialu-
etta osaksi laajempaa Etelä-Suomen työssä-
käyntialuetta. 

• Rakennettujen alueiden käytön tehostami-
nen ja keskuksiin tukeutuva täydentäminen 
vähentävät tarvetta ottaa rakentamattomia 
alueita asuinkäyttöön. 

• Malli korostaa Turun asemaa seudun kes-
kuksena. Malli tarjoaa asumista niin meren, 
joen, luonnon kuin kulttuuriympäristöjenkin 
läheisyydessä. Kehityskuva tukee imagol-
taan vahvaa keskuskaupunkia, jossa tehok-
kaan joukkoliikenteen ansiosta sisääntulo-
väylästö kehittyy kaupunkimaisiksi ympäris-
töiksi. 

• Kehityskuva painottuu täydennysrakentami-
seen, mikä eheyttää yhdyskuntarakennetta. 
Palvelut voidaan tuottaa tehokkaasti ottaen 
huomioon keskittämisen hyödyt. Kehityskuva 
luo hyvät edellytykset elinkeinoelämän posi-
tiiviselle kehitykselle, kun yhteydet seudun 
kuntiin ovat kunnossa. Antaa hyvän mahdol-
lisuuden kehittää Turun kaupunkialuetta 
osaksi laajempaa Etelä-Suomen työssäkäyn-
tialuetta. 

• Rakennettujen alueiden käytön tehostami-
nen ja keskuksiin tukeutuva täydentäminen 
vähentävät tarvetta ottaa rakentamattomia 
alueita asuinkäyttöön. 

• Kehityskuva tukee imagoltaan keskuskau-
punkia, jossa pientaloasumisen mahdolli-
suudet on hyvin huomioitu. Merellisyyttä voi-
daan korostaa asuinympäristöjen imagon 
luomisessa. 

• Kehityskuva painottaa asumista uudisalueil-
le, mikä laajentaa yhdyskuntarakennetta. 
Palvelutuotannossa keskittämisen edut ovat 
kehityskuvista heikoimmat. Kaupunkiraken-
teen laajenemisen johdosta kunnallistalou-
den kokonaiskustannukset nousevat.  Ka-
sautumien edut työpaikkakeskittymissä eivät 
toteudu ja syntyy vähemmän korkean osaa-
misen työpaikkoja. Edellytykset kehittää Tu-
run kaupunkialuetta osaksi laajempaa Etelä-
Suomen työssäkäyntialuetta jäävät kehitys-
kuvista vähäisimmiksi. 

• Laajalle leviävä uudisasuminen köyhdyttää 
saarten luontoa ja maisema-arvoja. 

++ + - 

 
KESKUSTAN KEHITTÄMINEN 
KASVU KESKUKSIIN KASVUKÄYTÄVÄT HAJAUTETTU KASVU 

• Lisää voimakkaimmin asumista keskusta-
alueelle ja laajenevan kaupunkikeskustan 
alueelle. Edistää kasvua tarjoamalla houkut-
televaa asumista palveluiden äärellä. 

• Mahdollistaa keskustan elinvoimaisuuden 
lisäämisen kaupunkikulttuuria vahvistaen ja 
matkailua edistäen. 

• Kehityskuvan kasautumisen edut ovat suu-
rimmat, mikä edistää niin palveluelinkeinojen 
kuin korkean teknologian työpaikkojen sijoit-
tumista kaupunkialueelle. 

• Muutoksen paine ydinkaupunkialueelle on 
malleista voimakkain. Vaatii täydennysraken-
tamiselta merkittäviä satsauksia, jotta kes-
kusta säilyy vetovoimaisena ja houkutteleva-
na elinympäristönä. Kehityskuvan uhkana on 
keskustojen viherympäristön laadun heikke-
neminen täydentävän rakentamisen myötä. 

• Lisää voimakkaasti asumista keskusta-
alueelle ja laajenevan kaupunkikeskustan 
alueelle. Edistää kasvua tarjoamalla houkut-
televaa asumista palveluiden äärellä.  

• Kehityskuvan kasautumisen edut ovat suu-
ret, mikä edistää niin palveluelinkeinojen 
kuin korkean teknologian työpaikkojen sijoit-
tumista kaupunkialueelle.  

• Vaatii täydennysrakentamiselta paljon sat-
sauksia, jotta keskusta säilyy vetovoimaise-
na ja houkuttelevana elinympäristönä. Kehi-
tyskuvan uhkana on keskustojen viherympä-
ristön laadun heikkeneminen täydentävän 
rakentamisen myötä. 

• Lisää asumista laajenevan kaupunkikeskus-
tan alueelle tarjoamalla houkuttelevaa asu-
mista palveluiden äärellä. Kehityskuva antaa 
hyvät mahdollisuudet pientalotyyppiseen 
asumiseen saarilla ja Pohjois-Turussa. 

• Kehityskuvan kasautumisen edut ovat hei-
koimmat, mikä ei edesauta korkean teknolo-
gian työpaikkojen sijoittumisessa kaupunki-
alueelle. 

• Vaatii täydennysrakentamiselta satsauksia, 
jotta elinympäristö laajenevalla keskusta-
alueella muodostuu vetovoimaiseksi ja hou-
kuttelevaksi. Kehityskuvan uhkana on kes-
kustan näivettyminen ja viherympäristön laa-
dun heikkeneminen hajauttavan rakentami-
sen aiheuttaman investointipaineen siirtyes-
sä uudisalueille. 

++                 + +/- 
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ELINKEINOELÄMÄN TOIMINTAEDELLYTYKSET 
KASVU KESKUKSIIN KASVUKÄYTÄVÄT HAJAUTETTU KASVU 

• Kasautumisen etujen myötä kehityskuva 
tarjoaa parhaat edellytykset turvata työpaik-
kaomavaraisuuden säilyminen nykytasol-
laan. 

• Tukee voimakkaimmin keskustan säilymistä 
kaupunkiseudun merkittävimpänä palvelu-
alan työpaikka-alueena. 

• Malli osoittaa tilavarauksia tilaa vieville ja 
mahdollisesti ympäristöhäiriöitä aiheuttaville 
toiminnoille Ohitustien varteen. 

• Antaa mahdollisuuden toimintojen sekoittu-
miselle. 

• Tarjoaa monipuolisesti kerrostalovaltaisia 
asuinalueita ydinkaupunkialueelta sekä Ohi-
tustien eteläpuolisilta alueilta palveluiden lä-
heisyydestä. Pientaloalueiden tarjonta jää 
vähäiseksi. 

• Säilyttää nykyisen kaltaiset mahdollisuudet 
saavuttaa työpaikka-alueet kävellen, pyörällä 
ja joukkoliikenteellä. 

• Kasautumisen etujen nähdään olevan pie-
nemmät kuin Kasvu keskuksiin -mallilla. Ke-
hityskuva tarjoaa hyvät edellytykset työpaik-
kaomavaraisuuden säilymiselle nykytasol-
laan. 

• Tukee voimakkaasti keskustan säilymistä 
kaupunkiseudun merkittävimpänä palvelu-
alan työpaikka-alueena. 

• Malli osoittaa tilavarauksia tilaa vieville ja 
mahdollisesti ympäristöhäiriöitä aiheuttaville 
toiminnoille Ohitustien varteen. 

• Antaa mahdollisuuden toimintojen sekoittu-
miselle. 

• Tarjoaa monipuolisesti kerrostalovaltaisia 
asuinalueita ydinkaupunkialueelta sekä Ohi-
tustien eteläpuolisilta alueilta palveluiden lä-
heisyydestä. Pientaloalueiden tarjonta jää 
vähäiseksi. 

• Säilyttää nykyisen kaltaiset mahdollisuudet 
saavuttaa työpaikka-alueet kävellen, pyörällä 
ja joukkoliikenteellä. 

• Kasautumisen etujen nähdään olevan pie-
nemmät kuin Kasvu keskuksiin -mallilla. Ke-
hityskuva tarjoaa hyvät edellytykset työpaik-
kaomavaraisuuden säilymiselle nykytasol-
laan. 

• Ei tue keskustan säilymistä kaupunkiseudun 
merkittävimpänä palvelualan työpaikka-
alueena. Hajauttava rakentaminen tukee 
keskustan ulkopuolisten kauppa-
keskittymien kehittymistä. 

• Malli osoittaa tilavarauksia tilaa vieville ja 
mahdollisesti ympäristöhäiriöitä aiheuttaville 
toiminnoille Ohitustien varteen. 

• Mahdollisuudet toimintojen sekoittumiseen 
ovat kehityskuvista pienimmät. Rakentami-
nen tuottaa toiminnoiltaan yksipuolista kau-
punkirakennetta. Heikentää mahdollisuuksia 
saavuttaa työpaikka-alueet kävellen, pyörällä 
ja joukkoliikenteellä. Työpaikka-alueiden 
saavutettavuus uudisalueilta tukeutuu voi-
makkaimmin henkilöautoon. 

++             + - 

 
MYÖNTEINEN VÄESTÖNKEHTIYS JA VETOVOIMAISET ASUINALUEET 
KASVU KESKUKSIIN KASVUKÄYTÄVÄT HAJAUTETTU KASVU 

• Tarjoaa monipuolisia asumisvaihtoehtoja 
tukeutuen vahvasti kerrostalorakentamiseen 
urbaanissa ympäristössä. Mahdollistaa koh-
tuuhintaisen asumisen keskusta-alueen ul-
kopuolisella kehällä lähellä olemassa olevia 
palveluita. Asuntorakentamisesta 41 % koh-
distuu tälle alueelle. Kehityskuva luo hyvät 
edellytykset lähipalveluiden kehittämiselle.  

• Asuntotuotanto ei jakaudu tasan kerrostalo- 
ja pientalotuotannon kesken, kerrostalotuo-
tannon osuus kokonaisrakentamisesta on 
82 %. 

• Tarjoaa monipuolisia asumisvaihtoehtoja 
tukeutuen vahvasti kerrostalorakentamiseen 
urbaanissa ympäristössä. Mahdollistaa koh-
tuuhintaisen asumisen keskusta-alueen ul-
kopuolisella kehällä lähellä olemassa olevia 
palveluita. Asuntorakentamisesta 54 % koh-
distuu tälle alueelle. Kehityskuva luo hyvät 
edellytykset lähipalveluiden kehittämiselle. 

• Asuntotuotanto ei jakaudu tasan kerrostalo- 
ja pientalotuotannon kesken, kerrostalotuo-
tannon osuus kokonaisrakentamisesta on 74 
%. 

• Kohtuuhintaisten asumisvaihtoehtojen tarjon-
ta läheltä olemassa olevia palveluita on kehi-
tyskuvista vähäisin. Asuntorakentamisesta 
33 % kohdistuu tälle alueelle. 

• Tarjoaa monipuolisia asumisvaihtoehtoja 
jakaen pientalo- ja kerrostalotuotannon tasa-
puolisesti. Urbaani asuminen sijoittuu laajen-
tuvan keskustan alueelle. Pientalotuotanto 
leviää voimakkaasti Hirvensaloon ja Pohjois-
Turkuun ja jonkin verran Satava–
Kakskertaan. 

• Mahdollisuudet lähipalveluiden kehittämiselle 
ovat rajalliset. 

+             + +/- 

 
LIIKKUMINEN KESTÄVÄSSÄ KAUPUNKIRAKENTEESSA 
KASVU KESKUKSIIN KASVUKÄYTÄVÄT HAJAUTETTU KASVU 

• 66 % uudesta ja kehittyvästä maankäytöstä 
sijoittuu jalankulun vyöhykkeelle, jalankulun 
reunavyöhykkeelle ja intensiiviselle joukkolii-
kennevyöhykkeelle. 

• Hillitsee autoliikenteen kasvua. Lyhyet etäi-
syydet parantavat kävelyn ja pyöräilyn toi-
mintaedellytyksiä, myös joukkoliikenteen 
edellytykset paranevat vahvojen aluekeskus-
ten välillä. 

• Ei toteuta tavoitteita autoilun kulkutapaosuu-
den vähentämisestä, autoilun kulkutapa-
osuus ei kuitenkaan kasva. 

• 64 % uudesta ja kehittyvästä maankäytöstä 
sijoittuu jalankulun vyöhykkeelle, jalankulun 
reunavyöhykkeelle ja intensiiviselle joukkolii-
kennevyöhykkeelle. 

• Hillitsee autoliikenteen kasvua. Kustannus-
tehokkaan joukkoliikenteen toimintaedelly-
tykset parantuvat, koska maankäyttöä kehi-
tetään joukkoliikennekäytävien varrella. 

• Ei toteuta tavoitteita autoilun kulkutapaosuu-
den vähentämisestä, autoilun kulkutapa-
osuus ei kuitenkaan kasva. 

• 42 % uudesta ja kehittyvästä maankäytöstä 
sijoittuu jalankulun vyöhykkeelle, jalankulun 
reunavyöhykkeelle ja intensiiviselle joukkolii-
kennevyöhykkeelle. 

• Liikenteen hiilidioksidipäästöt ja energian-
käyttö kasvavat vaihtoehdoista eniten. 

• Autoriippuvuus kasvaa hajanaisemman 
yhdyskuntarakenteen sekä matkapituuksien 
kasvun vuoksi. Automatkojen osuus kaikista 
matkoista kasvaa, mikä on vahvasti ristirii-
dassa strategisten tavoitteiden kanssa. 

+             + - 
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VAIKUTUKSET YRITYSTEN JA ELINKEINOELÄMÄN TOIMINTAEDELLYTYKSIIN 

 
Analyysissä on arvioitu kehityskuvavaihtoehtojen vaikutuksia yritysten ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin ja mi-
ten niissä varmistetaan elinkeinoelämälle riittävästi houkuttelevia sijaintipaikkoja hyvien liikenneyhteyksien varrella  
 
 KASVU KESKUKSIIN KASVUKÄYTÄVÄT HAJAUTETTU KASVU 

Muutoksen 
kohdistuminen 

• Taajaan rakennettu alue tiivistyy 
entisestään, muualla muutokset vä-
häisiä 

• Liikenteen solmupisteiden ja joukkolii-
kenneväylien ympäristö tiivistyy, muu-
alla muutokset vähäisiä 

• Muuttaa eniten maaseudun ja saarten 
rakennetta, keskuksissa muutokset 
muita vaihtoehtoja vähäisempiä 

Suurimmat 
mahdollisuudet: 

• Kaupallinen keskus on selvästi veto-
voimaisin yritysalue monille aloille 
valmistavaa teollisuutta ja logistiikkaa 
lukuun ottamatta 

• Paras lopputulos työpaikkojen saavu-
tettavuudessa jalan, polkupyörällä ja 
joukkoliikenteellä niin asiakkaiden kuin 
henkilökunnan kannalta 

• Varmistaa parhaiten yritysten toiveet 
näkyvyydestä sekä asiakkaiden ja 
muiden toimijoiden läheisyydestä 

• Kupittaan ja Itäharjun alueet ovat 
keskeisiä tavoiteltaessa korkeaan 
osaamiseen perustuvan yritystoimin-
nan kasvua 

• Lisää mahdollisuuksia ennakoida 
tulevaa kehitystä. Elinkeinoelämän on 
helpoin ennakoida kaupunkirakenteen 
kehitystä ja omaa sijoittumistaan sii-
hen. 

 

• Kehityskuvan Yritysalueiden ovat 
hyvin saavutettavissa niin asiakkaiden 
kuin henkilökunnan kannalta 

• kehityskuva turvaa hyvän saavutetta-
vuuden autolla sekä hyvät pysäköin-
timahdollisuudet. 

• Malli huomioi voimakkaimmin yhteydet 
kaupunkiseudun muihin kuntiin  

• antaa mahdollisuuden kehittää joukko-
liikenteen laatukäytävien varsia tehok-
kaina asumisen ja palveluiden yhteen-
liittyminä. 

• Toimintojen sekoittuminen korostuu 
tässä mallissa muita enemmän, mitä 
joillakin toimialoilla pidetään toivotta-
vana. 

Suurimmat 
uhkat: 

• Pysäköintimahdollisuuksien puute on 
merkittävä yritystoimintaa rajoittava 
tekijä. 

• Liikenteen ruuhkautuminen oli muu-
tenkin yksi suurimpia uhkakuvia elin-
keinoelämälle 

• Työpaikka-alueiden profiloituminen voi 
vaikeutua, jos kasvu perustuu vain 
orgaaniseen kasvuun. 

• Joukkoliikennereittien tehokas raken-
taminen on haaste ainakin sellaiselle 
yritystoiminnalle, joka on vahvasti si-
doksissa raskaaseen liikenteeseen  

• Kasvu ei ole yhtä orgaanista kuin 
Kasvu keskuksiin -mallissa ja siten 
kaupunkikehityksellinen ennakoita-
vuus on heikompaa. 

 

• Kasautumisedut työpaikkakeskittymis-
tä eivät toteudu ja syntyy vähemmän 
korkean osaamisen työpaikkoja. 

• Uudisasutuksen levittäminen tilaa 
vievän ja ympäristöhäiriöitä aiheutta-
van työpaikkatoimintojen lähistölle 
tuottaa ongelmia. 

• Alueiden tarkastelu kokonaisuuksina 
vaikeutuu, priorisointi ja resursointi on 
vaikeaa ja kehitys on elinkeinoelämän 
näkökulmasta vaikeasti ennakoitavaa. 

VAIHTOEHTO-
JEN VERTAILU 

Kaupunkikeskuksen tiivistyminen ja 
orgaaninen kasvu tuottaa parhaat 
kasautumisen edut ja minimoi elin-
keinotoiminnalle koituvat riskit. 

Kasvu ei ole yhtä orgaanista kuin 
Kasvu keskuksiin -mallissa, mutta 
malli huomioi parhaiten yhteydet 
seudun muihin kuntiin. 

Ei edistä parhaalla mahdollisella 
tavalla Turun alueen elinvoimaa ja 
kilpailukykyä. 

+ + - - 
 
Kasvu keskuksiin ja Kasvukäytävät -kehityskuvien erot elinvoiman ja kilpailukyvyn näkökulmasta 
ovat pieniä, mutta kumpikin kehityskuva sisältää paljon elinvoiman ja kilpailukyvyn kannalta posi-
tiivisia elementtejä, kun taas Hajautettu kasvu -kehityskuva sisältää eniten ennakoitavuuden puut-
teita ja uhkakuvia  
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VAIKUTUKSET VETOVOIMAAN JA KILPAILUKYKYYN – ASUMINEN 
 
 
 KASVU KESKUKSIIN KASVUKÄYTÄVÄT HAJAUTETTU KASVU 

Muutoksen 
kohdistuminen 

• Kasvu keskittyy urbaaneille alueille 
tarjoten pääosin kaupunkimaisia 
asuinympäristöjä 

• Malli keskittää voimakkaimmin asutus-
ta Turun keskustaan laajentaen ja tii-
vistäen sitä.  

• Kehityskuva tarjoaa monipuolista 
kerrostaloasumista niin Turun keskus-
ta-alueella kuin sen ulkopuolisilla pal-
velukeskittymillä. 82% asuinrakenta-
misesta toteutetaan kerrostaloin.  

• Kokonaisrakentamisen määrästä 
kehityskuva ohjaa keskustaan 41 %, 
ohikulkutien sisäpuoliselle alueelle 45 
%. Hirvensaloon 9 % ja Pohjois-
Turkuun 5 %. 

• Asuntotuotanto keskittyy pääasialli-
sesti kerrostalorankentamiseen. Mallin 
talotyyppijakauma on keskusmallia 
monipuolisempi, mutta ei tarjoa nykyti-
laa vastaavaa pientalotuotantoa 
(78/15/7). Asuntotuotanto keskittyy 
pääosin kerrostalotuotantoon. Mallin 
asuntojakauma on kumminkin moni-
puolisempi kuin Kasvu keskuksiin -
kehityskuvalla. 

• Rakentaminen keskittyy urbaaneille 
alueille tarjoten pääosin kaupunkimai-
sia asuinympäristöjä 

• Kokonaisrakentamisen määrästä 
kehityskuva ohjaa keskustaan 30 %, 
ohikulkutien sisäpuoliselle alueelle 54 
%. Hirvensaloon 12 % ja Pohjois-
Turkuun 4 %. 

• Suurin muutospaine kohdistuu maa-
seutumaisiin ympäristöihin, tarjoten 
pientalotyyppistä asumista samassa 
suhteessa kerrostaloasumisen kans-
sa.  

• Kerrostalotuotanto keskittyy Turun 
ydinkeskustan keskusta-alueelle pien-
talotuotannon levittyessä kaupungin 
laitamille. 

• Malli täydentää keskusta-aluetta 
uusilla kerrostaloalueilla. Välikehän 
vanhojen alueiden uudistaminen jää 
malleista vähäisimmälle huomiolle. 

• Kokonaisrakentamisen määrästä 
kehityskuva ohjaa keskustaan 25 %, 
ohikulkutien sisäpuoliselle alueelle 33 
%. Hirvensaloon ja Satava–
Kakskertaan 24 % ja Pohjois-Turkuun 
18 %. 

• Asuntorakentamisen vaatimat kyn-
nysinvestointitarpeet kasvavat 

Suurimmat 
mahdollisuudet: 

• Malli antaa hyvät mahdollisuudet 
urbaaniin kaupunkiasumiseen. 

• Malli tarjoaa myös edullisempia ker-
rostaloasumisen mahdollisuuksia kes-
kusta-alueen ulkopuoliselta kehältä 

• Edistää keskuksien vanhojen kiinteis-
töjen kehittämistä ja uusia käyttömuo-
toja.  

• Antaa mahdollisuuksia harkittuun 
alueiden täydentämiseen. Kehitysku-
van riskit alueiden toteutumisessa ja 
ohjelmoinnissa ovat pienimmät. 

• Keskustojen vetovoima kasvaa ja 
asuinympäristöjen laatu paranee jos 
toteutuksessa panostetaan vanhan ja 
uuden yhteensovittamiseen, hyvään 
suunnitteluun ja korkeatasoiseen to-
teutukseen ja mikäli täydennysraken-
tamisessa varataan riittävästi tiloja 
tuleville lähipalveluille. 

• Tukee tavoitetta monimuotoisista 
asuinalueista, urbaania rakentamista 
suosien. 

• Edistää keskuksien vanhojen kiinteis-
töjen kehittämistä ja uusia käyttömuo-
toja. Keskustojen elinvoima ja veto-
voima säilyy, mikä näkyy laadukkaana 
asuinympäristönä 

• Tarjoaa monipuolista kerrostaloasu-
mista Turun keskusta-alueelta ja te-
hokkaan joukkoliikenteen varrelta. 

• Täydentävä rakentaminen antaa 
mahdollisuuden hyödyntää joukkolii-
kennevälinettä päivittäisessä liikkumi-
sessa ja mahdollistaa asumisen kes-
kusta-alueen ulkopuolisilla edullisim-
milla asuinalueilla säilyttäen mahdolli-
suuden autoliikennettä edullisempaan 
liikkumiseen kaupunkialueen sisällä. 

• Vahvistaa imagoa merellisestä kau-
pungista 

• Tarjoaa merellisiä asuinvaihtoehtoja ja 
keskusta-alue laajenee. Reuna-
alueille rakennetaan uusia tehokkaita 
kerrostaloalueita. 

• Asumisen keskittymiä syntyy malleista 
eniten ja alueet ovat kokonaismitoi-
tukseltaan melko pieniä. 

• Tarjoaa parhaat mahdollisuudet pien-
talotyyppiseen asumiseen. Asuntotar-
jonnan monipuolisuus antaa mahdolli-
suudet valita asumisihanteen mukai-
sen asuntotyypin laajenevalta kau-
punkialueelta. 

Suurimmat 
uhkat 
- asuinraken-

tamisen aihe-
uttamat: 

• Asuntotuotanto keskittyy pääosin 
kerrostalotuotantoon. Tämä voi ajaa 
pientaloa ihanteenaan pitäviä, joko 
haja-asutusalueille tai ympäryskuntiin 

• Voimakkaassa muutoksessa arvojen 
yhteensovittaminen vaikeutuu. Tämä 
näkyy erityisesti keskusta-alueen täy-
dentävän rakentamisen yhteydessä. 
Haasteena on vanhan ympäristön ja 
uuden yhteensovittaminen 

• Kehityskuva täydentää keskustan 
ruutukaava-aluetta voimakkaimmin.  
Asuinkerrostalojen tontit täydentyvät 
uusilla asuinrakennuksilla, mikä voi 
pahimmillaan yksipuolistaa erityisesti 
keskuksien asuinympäristöjä 

• Keskusta-alueen voimakas täydentä-
vä rakentaminen johtaa kalliisiin pysä-
köintijärjestelyihin, mikä nostaa asu-
misen kustannustasoa. 

• Täydentävä rakentaminen kohdistaa 
rakentamispainetta kaupunkialueen 
viheralueisiin ja tonttien istutettaviin 
osiin, joka vaikuttaa keskusta-
asumisen laatuun ja viihtyvyyteen. 

• Lähiökehälle sijoittuvan asuinraken-
tamisen houkuttelevuus. 

• Urbaania rakentamista suosiva malli 
voi ajaa pientaloa ihanteenaan pitäviä, 
joko haja-asutusalueille tai ympärys-
kuntiin. 

• Keskusta-alueen voimakas täydentä-
vä rakentaminen johtaa kalliisiin pysä-
köintijärjestelyihin joka nostaa asumi-
sen kustannustasoa. Palvelukeskitty-
mien yhteydessä tiivistyvä asuminen 
voi olla vaikutuksiltaan vastaavanlai-
nen. 

• Lähiökehälle sijoittuvan asuinraken-
tamisen houkuttelevuus. 

• Keskusta-alueen kaupunkiympäristön 
kehittäminen on malleilla maltillisinta, 
uhkana on ydinkeskusta- alueen taan-
tuminen. 

• Asuinrakentamisen painopiste on 
maaseutumaisilla alueilla. Harvem-
paan asutuilla alueilla kielteisiin muu-
toksiin vaikuttaminen on vähäisempää 

• Saarten ja pohjoisten kaupunginosien 
harvaan asuttujen alueiden perintei-
nen kulttuuriympäristö vaarassa muut-
tua ratkaisevasti, pelto- ja niittymai-
semat muuttuvat rakentamisen vuoksi. 

• Kokonaisuuden ohjelmointi on kehi-
tyskuvista haastavin. Investointien 
kohdentaminen aiheuttaa hankaluuk-
sia hankkeiden suuren määrän vuoksi. 
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VAIHTOEHTO-
JEN VERTAILU 

Asuinrakentaminen keskittyy voimak-
kaasti Turun ruutukaava-keskustaan 
ja alakeskuksiin. Tukee vaihtoehdois-
ta parhaiten ydinkeskustan elinvoi-
maisuutta. Antaa hyvät mahdollisuu-
det urbaaniin kaupunkiasumiseen 
olemassa olevien palveluiden äärellä. 
Kehityskuvan tuottama kaupunkimai-
nen ympäristö tuo keskustan ja ala-
keskusten palvelut monien ulottuville. 
Kehityskuvan toteutumiselle haastei-
ta luo lähiökehän asuinalueiden to-
teutus uudisasukkaita houkuttelevina. 

Asuinrakentaminen keskittyy laajene-
valle keskusta-alueelle ja joukkolii-
kennevyöhykkeelle. Antaa hyvät 
mahdollisuudet urbaaniin kaupun-
kiasumiseen. Kehityskuvan tarjoama 
talotyyppijakauma on monipuolisem-
pi kuin Kasvu Keskuksiin -
kehityskuvassa, joskin pääpaino on 
kerrostalorakentamisessa. Kehitys-
kuvan toteutumiselle haasteita luo 
lähiökehän asuinalueiden toteutus 
uudisasukkaita houkuttelevina. 

Tukee tavoitetta talotyyppijakauman 
tasaisesta jakautumisesta kerrostalo- 
ja pientalojen kesken. Laajentaa 
kaupunkialuetta uusille pientalo-
alueille, mikä lisää kynnysinvestointi-
tarpeita. Mahdollistaa kehityskuvista 
parhaiten ihanteen pientaloasumises-
ta. Lähipalvelut on haastava tuoda 
asuinalueiden yhteyteen. Malli hajaut-
taa palveluja, mikä heikentää ydin-
kaupunkialueen elinvoimaisuutta. 
Tämä vaikuttaa keskusta-alueen ja 
lähiökehän asuinalueiden laatuun ja 
viihtyisyyteen. 

+ + − 

 
Kasvu keskuksiin -kehityskuva tuottaa urbaania kaupunkiasumista palveluiden äärellä. Asuminen 
keskitetään olemassa olevien verkostojen palveluiden yhteyteen, joka luo elinvoimaa olemassa ole-
ville alueille. Keskusta-alueen täydennysrakentaminen on vaativaa ja vaatii suunnittelulta ja toteu-
tukselta paljon. Täydentävän rakentamisen kautta voidaan lisätä Turun kaupunkialueen vetovoimaa 
niin asumisen kuin elinkeinoelämän kannalta. Alueen vetovoimaa kasvaa, mikäli rakentamisessa 
panostetaan laatuun ja olemassa olevan rakennuskantaan kiinnitetään erityistä huomiota. Olemas-
sa olevaa kaupunkirakennetta täydentävät kehityskuvat nähdään asumisen kannalta parhaina vaih-
toehtoina. 
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VAIKUTUKSET LIIKKUMISEEN 
 
Analyysissä on arvioitu vaikutuksia liikkumistapoihin, liikenteen aiheuttamiin taloudellisiin panostustarpeisiin sekä lii-
kenteestä aiheutuviin haittoihin. On myös pyritty arvioimaan liikkumisesta aiheutuvia vaikutuksia maankäytön sijoittu-
miseen. 
 
 KASVU KESKUKSIIN KASVUKÄYTÄVÄT HAJAUTETTU KASVU 

Muutoksen 
kohdistuminen 

• Ydinkeskustan ja aluekeskusten 
merkitys sekä näiden välisten yhteyk-
sien merkitys kasvaa. 

• Joukkoliikenteen runkoreitit sisääntu-
loväylien yhteydessä kehittyvät kau-
punkimaisemmiksi. 

• Liikkuminen keskustan ulkopuolelle 
lisääntyy. Kehäteiden merkitys kas-
vaa. 

Suurimmat 
mahdollisuudet: 

• Hillitsee autoliikenteen kasvua: käve-
lyn ja pyöräilyn toimintaedellytykset 
parantuvat lyhyiden etäisyyksien 
vuoksi ja myös joukkoliikenteen edel-
lytykset parantuvat vahvojen aluekes-
kusten välillä. Tukee jalankulku- ja 
joukkoliikennekaupungin rakentumis-
ta. 

• Tukee vaihtoehdoista parhaiten ydin-
keskustan elinvoimaisuutta, koska eni-
ten maankäyttöä sijoittuu keskusta-
alueelle sekä aluekeskuksiin, joista on 
hyvät yhteydet ydinkeskustaan tukien 
näin jalankulku- ja joukkoliikennekau-
pungin muodostumista. 

• Vahvistuvat aluekeskukset parantavat 
palveluiden saavutettavuutta muulla-
kin kuin autolla. 

• Kävelyn ja pyöräilyn käytön lisäänty-
minen tuo säästöjä terveydenhuollos-
sa. 

• Joukkoliikenteen järjestämisen kan-
nalta tehokas vaihtoehto. Tiiviissä yh-
dyskuntarakenteessa 70–90 % jouk-
koliikenteen kustannuksista katetaan 
lipputuloilla. Kun yksittäisen bussin 
liikennöintikustannukset ovat vuodes-
sa noin 250 000 euroa, esim. lasken-
nallisella kymmenen linja-auton bussi-
reitillä nettokustannukset ovat 
250 000–750 000 euroa vuodessa. 
Kyse on jatkuvasta käyttötalouden 
kustannuksesta, kymmenessä vuo-
dessa nettokustannus on siis 2,5–7,5 
miljoonaa euroa. 

• Hillitsee autoliikenteen kasvua: kus-
tannustehokkaan joukkoliikenteen 
toimintaedellytykset parantuvat, koska 
maankäyttöä kehitetään joukkoliiken-
nekäytävien varteen. 

• Tukee jalankulku- ja joukkoliikenne-
kaupungin rakentumista. 

• Joukkoliikenteen järjestämisen kan-
nalta tehokas vaihtoehto. Tiiviissä yh-
dyskuntarakenteessa 70–90 % jouk-
koliikenteen kustannuksista katetaan 
lipputuloilla. Kun yksittäisen bussin 
liikennöintikustannukset ovat vuodes-
sa noin 250 000 euroa, esim. lasken-
nallisella kymmenen linja-auton bussi-
reitillä nettokustannukset ovat 
250 000–750 000 euroa vuodessa. 
Kyse on jatkuvasta käyttötalouden 
kustannuksesta, kymmenessä vuo-
dessa nettokustannus on siis 2,5–7,5 
miljoonaa euroa. 

• Hajanaisempi yhdyskuntarakenne 
saattaa jakaa ruuhkaisuutta laajem-
malle alueelle vähentäen pistemäisten 
kohteiden ruuhkaa. 

Suurimmat 
uhkat: 

• Ydinkeskustan merkitys kasvaa, mikä 
lisää autoliikenteen ruuhkaisuutta eri-
tyisesti työmatkaliikenteessä sisääntu-
loväylillä. 

• Sujuva joukkoliikenne edellyttää 
liikenne-etuuksia, mikä heikentää 
ruuhka-aikana autoliikenteen suju-
vuutta keskustan sisääntuloväylillä. 

• Strategisia tavoitteita autoilun kulkuta-
paosuuden vähentämisestä ei tavoite-
ta, mutta autoilun kulkutapaosuus ei 
myöskään kasva. 

• Helppokäyttöinen joukkoliikenne 
edellyttää taloudellisia panoksia run-
koliikenteen kehittämiseen sekä mm. 
ruuhka-aikojen ulkopuoliseen liiken-
teeseen, toisaalta maankäytön kehit-
täminen joukkoliikenteen varteen tu-
kee näiden edellytyksiä ja lisää lippu-
tuloja. 

• Sujuva joukkoliikenne edellyttää 
liikenne-etuuksia, mikä heikentää 
ruuhka-aikana autoliikenteen suju-
vuutta keskustan sisääntuloväylillä. 

• Strategisia tavoitteita autoilun kulkuta-
paosuuden vähentämisestä ei tavoite-
ta, mutta autoilun kulkutapaosuus ei 
myöskään kasva. 

• Joukkoliikenteen järjestämisen kan-
nalta tehoton ja kallis vaihtoehto. Mat-
kat ovat pitkiä ja asiakaspotentiaali 
vähäinen, ja liikenteen järjestämiskus-
tannuksista 10–30 % katetaan lipputu-
loilla. Kun yksittäisen bussin liiken-
nöintikustannukset ovat vuodessa 
noin 250 000 euroa, esim. laskennalli-
sella kymmenen linja-auton bussireitil-
lä nettokustannukset ovat 1 750 000–
2 250 000 euroa vuodessa. Kyse on 
jatkuvasta käyttötalouden kustannuk-
sesta, kymmenessä vuodessa netto-
kustannus on siis 17,5–22,5 miljoonaa 
euroa. 

• Autoriippuvuus kasvaa hajanaisem-
man yhdyskuntarakenteen sekä mat-
kapituuksien kasvun vuoksi. Automat-
kojen osuus kaikista matkoista kas-
vaa, mikä on vahvasti ristiriidassa 
strategisten tavoitteiden kanssa. 

• Autoliikenne kasvaa vaihtoehdoista 
eniten, mikä keskustan ruuhkautuessa 
saattaa ohjata maankäyttöä sijoittu-
maan keskustan ulkopuolelle heikom-
pien joukkoliikenneyhteyksien varteen 
mikä edelleen lisää autoriippuvuutta ja 
näivettää keskustaa. 

• Edellyttää taloudellisia panoksia 
autoliikenteen liikenneinfrastruktuurin 
ja sekä haittojen vähentämistä  toteut-
taviin investointeihin (mm. meluntor-
junta). 
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• Autoliikenteen kulkutapaosuuden ja 
autosuoritteen kasvun myötä hyvin-
vointi ja liikenneturvallisuus heikkene-
vät ja liikenteestä aiheutuvat haitat 
lisääntyvät. 

• Liikenteen hiilidioksidipäästöt ja ener-
giankäyttö kasvavat vaihtoehdoista 
eniten. 

VAIHTOEHTO-
JEN VERTAILU 

Tukee vaihtoehdoista parhaiten stra-
tegisia tavoitteita vähentää autolla 
tehtyjen matkojen osuutta. Tukee 
vahvojen keskusten kehittymistä sekä 
lähipalveluiden säilymistä niissä, 
mikä edelleen tukee jalan ja pyörällä 
tehtävä matkoja. 

Joukkoliikenteen merkitys kasvaa ja 
sisääntuloväylien joukkoliikennereitit 
muuttuvat kaupunkimaisemmiksi. 

Autoriippuvuus, hiilidioksidipäästöt 
sekä autoilun kulkutapaosuus kasva-
vat strategisten tavoitteiden vastai-
sesti. Uhkana keskustan näivettymi-
nen, mikäli keskustan ulkopuoliset 
alueet ovat autovaltaisuuden ja ruuh-
kaisuuden vuoksi keskustaa parem-
min saavutettavissa. 

 ++ + - - 

 
Liikkumisen kannalta paras kehityskuvavaihtoehto on Kasvu keskuksiin -malli, joka antaa vaihto-
ehdoista parhaat edellytykset vähentää autoriippuvuutta sekä uudistaa kulkutapoja jalan, pyörällä ja 
joukkoliikenteellä kuljettavien matkojen kasvun suuntaan. Myös Kasvukäytävät-mallilla on paljon 
myönteisiä vaikutuksia. 
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VAIKUTUKSET TALOUTEEN 
 
 
Arvioinnissa on tarkasteltu kehityskuvien maankäytön kustannusrakennetta kaavatalouden näkökulmasta. Kaavatalo-
utta on kehityskuville laskettu perustuen asemakaavallisiin selvityksiin todellisista kaavahankkeiden infrastruktuurille 
koituvista investointi- ja ylläpitokustannuksista sekä maankäytöstä saatavista tuloista. Talousvaikutukset on koottu 
erillisselvitykseen (Yleiskaava 2029 – Kehityskuvavaihtoehtojen vaikutusten arviointi, liite 1). Lisäksi on erikseen tar-
kasteltu erilaisten alueiden vaikutuksia kunnallisverokertymään ja arvioitu palvelupuolen kustannusten muodostumis-
ta. Kynnyskustannuksia on kartoitettu asiantuntija-arvioina yhteistyössä ympäristötoimialan, kiinteistöliikelaitoksen, 
konsernihallinnon sekä vesiliikelaitoksen kanssa. 
 
 KASVU KESKUKSIIN KASVUKÄYTÄVÄT HAJAUTETTU KASVU 

Muutoksen 
kohdistuminen 

• Taajaan rakennettu alue tiivistyy 
voimakkaimmin. 

• Keskusalueen täydentävä rakentami-
nen ei tuota tarvetta suurentaa vesi- ja 
viemäriverkon kapasiteettia. 

• Laajentuvan kaupunkialueen vyöhyk-
keelle osoitettu uudisasutus on volyy-
miltään maltillisin ja tuottaa vähäisim-
män paineen uudisinvestoinneille. 

• Kynnysinvestointien tarve on kehitys-
kuvista matalin 

• Liikenteen solmupisteiden ja joukkolii-
kenneväylien ympäristö tiivistyy. 

• Saarten väestönlisäys aiheuttaa 
tarpeita kynnysinvestoinneille. 

• Sisältää nykyisten alueiden täyden-
nysrakentamista, eikä vaadi verkoston 
laajaa uudisrakentamista. Vaatii jat-
kossa tarkempaa verkostollista tarkas-
telua. 

• Saaret ja Pohjois-Turku kasvavat 
hallitsemattomasti 

• Saarten väestönlisäys aiheuttaa 
mittavia kynnysinvestointeja (Näistä 
on tunnistettu mm. uuden vesijohtolin-
jan rakentamisen mantereelta Hirven-
saloon, paineenkorotusaseman ja 
mahdollisen ylävesisäiliön Hirvensa-
loon) 

• Laajenevan uudisrakentamisen myötä 
verkostopituudet kasvavat huomatta-
vissa määrin. 

Suurimmat 
mahdollisuudet: 

• Kokonaistalouden kannalta kehitysku-
va on kannattavin (+1170 milj.). 

• Täydennysrakentamisella voidaan 
tehostaa nykyisten rakenteiden ja 
yleisten alueiden käyttöä, vähentää 
korjausvelkaa ja saavuttaa elinkaaren 
aikaisia säästöjä sekä parantaa kan-
nattavuutta 

• Kokonaistalouden kannalta malli on 
miltei yhtä kannattava kuin Kasvu 
keskuksiin -malli. (+1760 milj.). 

• Täydennysrakentamisella voidaan 
tehostaa nykyisten rakenteiden ja 
yleisten alueiden käyttöä ja saavuttaa 
elinkaaren aikaisia säästöjä ja paran-
taa kannattavuutta. 

• Kuntataloudentarkastelu osoittaa 
verotulon muodostuvan eteläisillä 
pientaloalueilla suurimmiksi jos ete-
läisten alueiden tuleva asukaspohja 
noudattaa alueen nykyistä asukaspoh-
jaa. 

 

 • Sisältää merkittävästi keskustaa 
täydentävää rakentamista, joka on 
mitä todennäköisimmin tuottavaa toi-
mintaa. 

• Kehityskuva sisältää paljon nykyisten 
alueiden täydennysrakentamista, eikä 
vaadi verkostojen laajaa uudisraken-
tamista. Verkostojen kapasiteetti on 
riittävä myös saaristossa. 

• Sisältää paljon tehokkaita asuinalueita 
joka tuottaa investointien ja ylläpidon 
kustannusten kannalta edullista kau-
punkirakennetta. 

• Osoittaa suuren osan tulevasta asuin-
rakentamisesta olemassa olevan kau-
punkirakenteen sisään. Palveluita voi-
daan järjestää näillä alueilla kustan-
nustehokkaasti. 

• Sisältää paljon keskustaa täydentävää 
rakentamista, joka on mitä todennä-
köisimmin tuottavaa toimintaa. 

• Sisältää paljon tehokkaita asuinalueita 
joka tuottaa investointien ja ylläpidon 
kustannusten kannalta edullista kau-
punkirakennetta 

• Osoittaa suuren osan tulevasta asuin-
rakentamisesta olemassa olevan kau-
punkirakenteen sisään. Palveluita voi-
daan järjestää näillä alueilla kustan-
nustehokkaasti. 

 

Suurimmat 
uhkat: 

• Kerrostalovaltainen keskuksissa 
asuminen ei houkuttele yhtä paljon 
asukkaita Turkuun 

• Kaupunkimainen asuminen joukkolii-
kennekäytävien läheisyydessä ei hou-
kuttele yhtä paljon uusia asukkaita 
Turkuun. 

• Kasvu keskuksiin -mallia enemmän 
asumista saarille, jossa kynnyskus-
tannukset mahdollisesti laukeavat (sil-
ta ja vesijohto). 

• Kehityskuvista kokonaistalouden 
kannalta heikoin (1602 milj.). 

• Pitkällä aikavälillä kuntataloudellinen 
nettovaikutus voi jäädä negatiiviseksi. 

• Tulevaisuudessa yhä merkittäväm-
pään rooliin niin asukkaiden kuin kun-
nan taholta nousee liikkumisen hinta 
sekä kuljetuskustannukset. 

• Verkostopituuksien kasvaessa raken-
tamisen ja ylläpidon kustannukset 
kasvavat. 

• Olemassa olevien rakenteiden kus-
tannukset ovat suhteessa sitä suu-
remmat, mitä tehottomammassa käy-
tössä alueet ovat. 

• Kehityskuva sisältää paljon pientalo-
asutusta, josta kerätyillä liittymismak-
suilla ei kateta kuin osa verkostojen 
rakentamiskustannuksista 

• Rakenteen levitessä saarille laukeavat 
kaikki tunnistetut kynnyskustannukset 
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VAIHTOEHTO-
JEN VERTAILU 

Kokonaistalouden kannalta paras 
malli.  Pystytään suurimmalta osin 
tukeutumaan olemassa olevaan inf-
rastruktuuriin. Kynnysinvestointien 
tarve on kehityskuvista matalin. Kehi-
tyskuva antaa parhaat edellytykset 
kustannustehokkaan palvelu-
rakenteen toteuttamiseen. 

 

Kokonaistalouden kannalta  malli on 
kahden ääripään välissä. Maankäy-
tössä pystytään suurimmalta osin 
tukeutumaan olemassa olevaan infra-
struktuuriin. Kehityskuva osoittaa 
Hirvensalon saarelle enemmän uu-
disasutusta kuin Kasvu keskuksiin -
kehityskuva, mikä aiheuttaa suurem-
man kynnysinvestointitarpeen. 

Kokonaistalouden kannalta heikoin 
malli. Kehityskuva tuottaa investointi-
talouden menoja eniten. Infrastruk-
tuurin verkostopituudet kasvavat ja 
kaikki tunnistetut kynnyskus-
tannukset laukeavat. 

++ + - 

 
Talouden tarkastelun tuloksena parhaaksi kehityskuvaksi muodostuu Kasvu keskuksiin. Kehitys-
kuva antaa mahdollisuuden taloudellisesti kestävän kaupunkirakenteen luomiseen. Tarkastelut 
osoittavat, että vaikka kehityskuvan kunnallisverokertymä muodostuu pienemmäksi kuin Hajaute-
tun kasvun tai Kasvukäytävät -kehityskuvissa, niin kokonaisuus huomioiden Kasvu keskuksiin -
kehityskuvan kokonaistalouden nettovaikutus on positiivisin.  
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VAIKUTUKSET KUNNAN JÄRJESTÄMIIN PALVELUIHIN 
 
Arvioinnissa on otettu huomioon asutuksen sijoittumisen aikaansaama palvelurakentamisen tarve. Palveluiden tarkas-
telussa on keskitytty kunnan järjestämien palveluiden kartoittamiseen. Vaikutustenarvioinnissa on otettu huomioon 
väestöennusteen tuottama kehityskuvien väestöprojektiot. Palvelukartoitusta on työstetty yhdessä kaupungin konser-
nihallinnon tilakontrollereiden sekä aiheesta on pyydetty kannanottoja sivistystoimelta. Kunnallisen palvelutuotannon 
osilta keskitytään päivähoitotarjonnan muutoksiin. Kouluverkon tarkastelut tuloksena kaikki kehityskuvat tuottavat uu-
den yläkoulun rakentamistarpeen läntisille alueille (keskusta, Hirvensalo, Pansio–Jyrkkälä). Täydennetty lausuntojen 
pohjalta: vapaa-aikatoimiala ja hyvinvointitoimiala ovat todenneet lausunnoissaan, että myös heidän toimialansa alai-
set palvelut on kustannustehokkainta tuottaa asukaskeskittymissä ja jo olemassa olevien palvelujen verkostossa. 
 
 KASVU KESKUKSIIN KASVUKÄYTÄVÄT HAJAUTETTU KASVU 

Muutoksen 
kohdistuminen  

• Tuottaa kehityskuvista väestöprojekti-
on mukaan pienimmän alle kouluikäis-
ten määrän.  

• Suurin kehityskuvan kasvupaine 
kohdistuu ydinkeskustaan ja laaje-
nevalle keskusta-alueelle, jossa päi-
vähoitopaikkojen tarve kasvaa kehi-
tyskuvista voimakkaimmin (+ 1 400 
uutta päivähoitoikäistä) 

• Kasvu keskittyy myös Nummi-
Halisten Länsikeskuksen ja Skans-
si–Uittamon suuralueille, joissa päi-
vähoitopaikkojen tarpeet kasvavat 
merkittävästi asuinrakentamisen myö-
tä (+ 350, + 380 ja + 250 uutta päivä-
hoitoikäistä). Skanssi–Uittamon 
suuralueen tilatarpeet täyttyvät alueel-
le sijoittuvien päivähoidon yksiköiden 
sekä yhtenäiskoulun avulla. 

• Maankäytön suuntautuessa keskus-
taan Hirvensalo–Kakskerran ja Maa-
ria-Paattisten päivähoidon lisätarve 
tulevaisuudessa pienenee hieman (-
30, - 20 päivähoitoikäistä).  

• Muualla kaupunkialueella voidaan 
tukeutua jo olemassa olevaan tai jo 
päätettyihin uusiin palveluverkon yksi-
köihin   

• Kehityskuvan kasvupaine kohdistuu 
laajenevalle keskusta-alueelle ja 
osittain ydinkeskustaan jossa päivä-
hoitopaikkojen tarve kasvaa merkittä-
västi (+ 1 150 uutta päivähoitoikäistä) 

• Kehityskuva kasvattaa Nummi-
Halisten, Länsikeskuksen ja Skans-
si–Uittamon suuralueiden, päivähoi-
topaikkojen tarpeita vielä Kasvu kes-
kuksiin -mallia voimakkaammin. 
Asuinrakentamisen myötä tarve päi-
vähoitopaikoille kasvaa merkittävästi 
(+440, + 450 ja + 330 uutta päivähoi-
toikäistä). Skanssi–Uittamon suur-
alueen tilatarpeet täyttyvät alueelle 
sijoittuvien päivähoidon yksiköiden 
sekä yhtenäiskoulun avulla. 

• Hirvensalo–Kakskerran ja päivähoi-
don lisätarve tulevaisuudessa kasva-
vat melko maltillisesti (+ 110). Maa-
ria–Paattisten päivähoidon paine vä-
henee (- 60). Alueilla on nykytilan-
teessa merkittävä paine uusille päivä-
hoidon ja alakoulun/yläkoulun yksiköil-
le 

• Muualla kaupunkialueella voidaan 
tukeutua jo olemassa olevaan tai jo 
päätettyihin uusiin palveluverkon yksi-
köihin   

• Kehityskuvista ennuste päivähoi-
toikäisten lasten määrästä on suurin 

• Kehityskuvan kasvupaine kohdistuu 
laajenevalle keskusta-alueelle jossa 
päivähoitopaikkojen tarve kasvaa. 
Päivähoidon kasvupaine on malleista 
maltillisin (+ 990 uutta päivähoitoikäis-
tä) 

• Hirvensalon–Kakskerran ja Maaria- 
Paattisten päiväkotitarve lisääntyy 
merkittävästi. (+570,+540). Alueilla on 
nykytilanteessa jo merkittävä paine 
uusille päivähoidon ja alakou-
lun/yläkoulun yksiköille 

• Nummi-Halisten ja Länsikeskuksen 
ja Skanssi–Uittamon suuralueiden, 
joissa päivähoitopaikkojen tarpeet 
kasvavat kehityskuvista maltillisimmin 
asuinrakentamisen myötä (+ 220, + 
350 +190) ja uutta päivähoitoikäistä). 
Skanssi–Uittamon suuralueen tila-
tarpeet täyttyvät alueelle sijoittuvien 
päivähoidon yksiköiden sekä yhte-
näiskoulun avulla 

• Muualla kaupunkialueella voidaan 
tukeutua jo olemassa olevaan tai jo 
päätettyihin uusiin palveluverkon yksi-
köihin   

Suurimmat 
mahdollisuudet: 

• antaa parhaat edellytykset keskittää 
palveluita saman katon alle 

• edesauttaa palveluiden säilymistä 
• autottomille ja vanhuksille ja lapsille 

tasa-arvoisin vaihtoehto 
• tiivis kaupunkirakenne mahdollistaa 

tulevaisuudessa monipuolisen palve-
lutuotannon toteutumisen 

• palveluverkko on malleista parhaiten 
saavutettavissa jalan ja pyörällä. Myös 
linja-autoverkko on kattava.  

• Keskustaa ja lähiöitä täydentävä 
rakentaminen edistää lähiöalueiden 
säilymistä elinvoimaisina.  

• Tehostaa olemassa olevien tilojen 
käyttöä 

• tukeutuu vahvimmin olemassa olevien 
palveluiden läheisyyteen muodostaen 
kustannustehokkaimman palvelura-
kenteen 

• Vähentää investointipainetta tulevai-
suudessa Hirvensalo- Kakskerran ja 
Maaria- Paattisten osalta 

• Tuleva asuinrakentaminen tukeutuu 
pääosin olemassa olevaan palvelura-
kenteeseen 

• palveluverkko on hyvin saavutettavis-
sa ja linja-autoverkko on kattava 

• Edistää lähiöalueiden säilymistä 
elinvoimaisina 

• autottomille ja vanhuksille ja lapsille 
tasa-arvoinen vaihtoehto 

• Vähentää investointipainetta tulevai-
suudessa Maaria- Paattisten osalta 

 

• Etäälle rakentaminen mahdollistaa 
yksityisten palveluntarjoajien tuottami-
en palveluiden laajan käytön 

• mahdollistaa pienten yksiköiden to-
teuttamisen lähelle asuinkeskittymiä 

   

Suurimmat 
uhkat 
- asuinraken-

tamisen aihe-
uttamat: 

• Tiiviissä kaupunkirakenteessa hyö-
dynnetään vanhoja koulutiloja, jolloin 
oppilasmäärän kasvaessa opetusryh-
mien koko kasvaa 

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

• Tiiviissä kaupunkirakenteessa hyö-
dynnetään vanhoja koulutiloja, jolloin 
oppilasmäärän kasvaessa opetusryh-
mien koko kasvaa 

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

 

• Etäälle rakentaminen kasvattaa uusi-
en päivähoitopaikkojen ja koulujen 
rakentamistarvetta  

• Edistää lähiöalueiden näivettymistä 
• osassa alueita väestönkehitys muut-

tuu negatiiviseksi, jolloin palvelukysyn-
tä heikkenee ja palvelutarjonta heik-
kenee 

• palveluiden keskittämisen edut heik-
kenevät  

• hajautuneen rakenteen vuoksi saavu-
tettavuus heikkenee ja liikkumisen tar-
ve kasvaa. 
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VAIHTOEHTO-
JEN VERTAILU 

Kehityskuvan palvelurakenne antaa 
parhaat edellytykset keskitettyyn 
palvelutarjontaan ja tilojen tehokkaa-
seen käyttöön. Mallin palveluverkko 
on parhaiten saavutettavissa jalan ja 
pyörällä, joukkoliikenneverkko on 
kattava. Kehityskuva tukeutuu vah-
vimmin olemassa olevien palveluiden 
yhteyteen säilyttäen nykyisiä palvelu-
keskittymiä elinvoimaisina. 

Kehityskuvan palvelurakenne antaa 
hyvät edellytykset keskitettyyn pal-
velutarjontaan ja tilojen tehokkaa-
seen käyttöön. Mallin palveluverkko 
on hyvin saavutettavissa jalan ja 
pyörällä, joukkoliikenneverkko on 
kattava. Kehityskuva tukeutuu mel-
ko hyvin olemassa olevien palve-
luiden yhteyteen. Pienentää tule-
vaisuuden investointipaineita Maa-
ria-Paattisilla, mutta kasvattaa sitä 
Hirvensalossa. 

Kehityskuvan palvelurakenne antaa 
hyvät edellytykset hajakeskittää pal-
velurakentamista. Kehityskuvan 
palvelurakenne ei suurimmalta osin 
tukeudu olemassa olevaan rakentee-
seen, mikä heikentää palveluiden 
tarjontaa olemassa olevilla alueilla. 
Heikentää palveluiden saavutetta-
vuutta ja kasvattaa liikkumisen tarvet-
ta. Kasvattaa myös uusinvestointien 
painetta Pohjois- ja Etelä-Turussa. 

++ + -- 
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VAIKUTUKSET KULTTUURI- JA VIHERYMPÄRISTÖÖN 
 
Analyysissä on arvioitu vaikutuksia viherympäristöön, luontoon, maisemaan, kaupunkikuvaan ja rakennettuun kulttuu-
riympäristöön sekä virkistyskäyttöön. Käytännössä on arvioitu sitä, missä muutos tulee todennäköisemmin olemaan 
voimakkainta. Tämä arvio on lyhennelmä laajemmasta arvioinnista. Arviointityöhön on osallistunut edustajia Turun 
kaupungin kaavoitusyksiköstä, maisema- ja miljöösuunnittelusta, ympäristönsuojelusta, museokeskuksesta ja liikunta-
palvelukeskuksesta sekä Kiinteistöliikelaitoksen viheralueiden ylläpidosta. 
 
 KASVU KESKUKSIIN KASVUKÄYTÄVÄT HAJAUTETTU KASVU 

Muutoksen 
kohdistuminen 

• Taajaan rakennettujen alueiden ympä-
ristö tiivistyy ja muuttuu yhä ur-
baanimmaksi, muualla muutokset vä-
häisiä. 

• Liikenteen solmupisteiden ja joukkolii-
kennereittien ympäristöt tiivistyvät ja 
muuttuvat yhä urbaanimmiksi, muualla 
muutokset vähäisiä. 

• Maaseudun ja saarten kulttuuriympä-
ristöt muuttuvat, keskuksissa muutok-
set vähäisiä. 

Suurimmat 
mahdollisuudet: 

• Urbaanin rakentamisen ja keskusten 
kehittämisen painottamisen tavoite 
toteutuu hyvin 

• Kaupunkikulttuuria vahvistava malli; 
keskustan elävyys lisääntyy asukas-
määrän kasvaessa 

• Kävely- ja pyöräilyvyöhyke laajenee 
• Keskustan laitojen kaupunkikuva 

kohenee 
• Asuinrakentaminen säästää laajoja 

keskustan ulkopuolisia viheralueita  
• Ei-urbaaneilla alueilla rakennettu 

kulttuuriympäristö enimmäkseen säi-
lyy 

 

• Urbaanin rakentamisen ja keskusten 
kehittämisen painottamisen tavoite 
toteutuu 

• Keskusten ja joukkoliikennereittien 
kaupunkikuva voi kehittyä 

• Kävely- ja pyöräilyvyöhyke laajenee 
• Ulkoilualueiden, ulkoilureittien ja 

pyöräteiden saavutettavuus on hyvä 
• Asuinrakentaminen säästää osittain 

laajoja keskustan ulkopuolisia viher-
alueita  

• Ei-urbaaneilla alueilla rakennettu 
kulttuuriympäristö enimmäkseen säi-
lyy 

• Jakaa uudistamisen painetta erityyp-
pisille alueille 

• Keskuksien kulttuuriympäristö säilyy 
parhaiten 

• Säilyttää keskustan vehreyden, väl-
jyyden ja kaupunkiluonnon parhaiten 

 ++ ++ + 

Suurimmat 
uhkat 
- asuinraken-

tamisen aihe-
uttamat: 

• Keskustan voimakkaassa muutokses-
sa arvojen yhteensovittaminen vaikeu-
tuu entisestään 

• Keskustan rakennetun ympäristön 
arvojen vaarantuminen 

• Tiivistäminen uhkaa pienipiirteisiä ja 
väljiä ympäristöjä 

• Kaupunkikuva voi yksipuolistua, jos 
kerroksellinen rakennuskanta korvau-
tuu uudella rakentamisella 

• Rakentamispaineet uhkaavat myös 
keskustan puistoja 

• Keskustan vehreys ja siihen liittyvä 
viihtyisyys vähenevät 

• Keskustan kaupunkiluonto köyhtyy 

• Joukkoliikennereittien tehokas raken-
taminen uhkaa pieniä ja väljästi ra-
kennettuja kohteita 

• Kaupunkikuva voi yksipuolistua kes-
kuksissa ja joukkoliikennereittien var-
silla 

• Viheryhteyksien katkeileminen joukko-
liikennereittien varsilla 

• Hirvensalossa uhkia ovat luonnon 
köyhtyminen ja maisema-arvojen vaa-
rantuminen 

 

• Urbaanin rakentamisen painottamisen 
tavoite toteutuu huonosti; keskusten 
kehittyminen vähäistä 

• Saarten luonto köyhtyy ja maisema- ja 
kulttuuriarvot vaarantuvat 

• Viheralueet pirstoutuvat väljän raken-
tamisen myötä eniten 

• Maarian altaan itäpuolinen laaja met-
säalue kaventuu 

 −− − −− 

Suurimmat 
uhkat 
- työpaikkara-

kentamisen 
aiheuttamat: 

Kaikissa vaihtoehdoissa 
• Viherverkosto katkeilee 
• Maarian altaan länsipuolen sekä Vähäjokilaakson ja Aurajokilaakson (Ravattulan) maisema- ja virkistysarvot vaarantuvat 
• Pomponrahkan kuivuminen nopeutuu 

− − − 

VAIHTOEHTO-
JEN VERTAILU 

Säilyttää kulttuuriympäristöjä ja laajo-
ja viheralueita keskustan ulkopuolel-
la, mutta uhkaa keskustan kulttuuri- 
ja viherympäristön  arvoja. Keskuk-
sissa voimakasta muutospainetta. 

Jakaa rakentamispainetta kaupungin 
eri osiin ja säilyttää erilaisia ympäris-
töjä. Katkoo viheryhteyksiä ja voi 
uhata luonnon monimuotoisuutta 
mm. Hirvensalossa. 

Uhkaa harvaan rakennetun kulttuu-
riympäristön arvoja ja muuttaa mai-
semaa laajimmin. Urbaanin kaupunki-
kuvan kehittäminen on vähäisempää. 
Pirstoo eniten viheralueverkostoa ja 
uhkaa luonnon monimuotoisuutta 
erityisesti saarilla. 

+/− + − 

 
Kulttuuri- ja viherympäristön sekä virkistyskäytön kannalta paras kehityskuvavaihtoehto on Kasvu-
käytävät-malli. 
 
Kasvu keskuksiin -mallin vaikutukset koskettavat suhteessa suurinta ihmisjoukkoa, mikä lisää kielteisten vaikutusten 
merkittävyyttä. Keskustan täydennysrakentaminen on myös kaikkein vaativinta. Keskustan kehittämisen lisäksi on 
rakentamisen painopisteitä löydettävä muualtakin kaupungista. Kasvukäytävät-malli sisältää sopivassa suhteessa 
keskustan ja muiden urbaanien alueiden sekä väljemmin rakennettavien alueiden kehittämistä siten, että kestävän 
kasvun tavoite toteutuu ja nykyisiä ympäristöarvoja voidaan kattavimmin säilyttää. 
 
  



33 
Turun kaupunki Yleiskaava 2029: Kehityskuvavaihtoehtojen vaikutusten arviointi 

Jatkosuunnittelussa tulee ottaa huomioon: 
 
- Mitä enemmän keskustaa tiivistetään, sitä vaativampaa hyvän ympäristön toteuttaminen on. Keskustan täydentä-

minen on erittäin konfliktialtista, ja rakennussuojelukiistat ovat väistämättömiä. Kulttuuriympäristön monimuotoisuut-
ta on vaalittava keskustassakin. On tärkeää on pyrkiä kaikin mahdollisin keinoin säilyttämään keskustan rakennus-
perintöä ja vehreyttä sekä tonteilla että julkisilla alueilla. Keskustan historiallisella kerroksisuudella sekä viherympä-
ristöllä on korvaamaton merkitys keskustan viihtyisyydelle. Etenkin kookkaat puut ovat tärkeitä viherverkoston jatku-
vuuden, hulevesien hallinnan ja ilmanlaadun kannalta. Läpäisevää maanpintaa tulee säilyttää mahdollisimman pal-
jon, jotta kookkaiden puiden elinmahdollisuudet turvataan. Pintojen säilyttäminen läpäisevinä on tärkeää myös hule-
vesitulvien ehkäisemiseksi.  

- Mitä laajemmalle asuin- ja työpaikkarakentamista hajautetaan, sitä enemmän kielteisiä vaikutuksia koituu laajoil-
le luonto- ja kulttuuriympäristöille sekä viherverkostolle. Erityisten luontokohteiden ympärillä tulee jättää riittävästi 
suojavyöhykettä. Luontokohteiden ja tärkeiden virkistysalueiden välillä tulee säilyttää viheryhteyksiä monimuotoi-
suuden ja virkistyskäytön edellytysten turvaamiseksi. Erityistä huomiota tulee kiinnittää maisemallisten arvojen tur-
vaamiseen saarilla, Paimalassa ja Ohitustien varrella Vähäjokilaaksossa. 

  



34 
Turun kaupunki Yleiskaava 2029: Kehityskuvavaihtoehtojen vaikutusten arviointi 

VAIKUTUKSET ILMASTOON 
 
Analyysissä on arvioitu kehityskuvien aiheuttamia ilmastollisia vaikutuksia. Vaikutuksia on tarkasteltu uudisrakentami-
sen näkökulmasta.  
 
 KASVU KESKUKSIIN KASVUKÄYTÄVÄT HAJAUTETTU KASVU 

Suurimmat 
mahdollisuudet 

• Säästää malleista eniten maaperään 
ja kasvillisuuteen varastoitunutta hiiltä. 

• Kerrostalorakentamisessa lämmön-
tuotannon rooli korostuu. Panostami-
nen kestäviin polttoaineisiin vähentää 
merkittävästi kerrostalorakentamisen 
aikaansaamia kasvihuonekaasupääs-
töjä. Tämä näkyy niin uudistuotannos-
sa kuin vanhan rakennuskannan tuot-
tamissa päästöissä.  

• Kasvattaa kestävän liikkumisen mah-
dollisuuksia, mikä vähentää kasvihuo-
nekaasupäästöjä. 

• Säästää maaperään ja kasvillisuuteen 
sitoutunutta hiiltä lähes yhtä paljon 
kuin Kasvu keskuksiin -kehityskuva, 
hiiltä vapautuu ilmakehään 1 % 
enemmän. 

• Kerrostalorakentamisessa lämmön-
tuotannon rooli korostuu. Panostami-
nen kestäviin polttoaineisiin vähentää 
merkittävästi kerrostalorakentamisen 
aikaansaamia kasvihuonekaasupääs-
töjä. Tämä näkyy niin uudistuotannos-
sa kuin vanhan rakennuskannan tuot-
tamissa päästöissä.  

• Kasvattaa kestävän liikkumisen mah-
dollisuuksia, mikä vähentää kasvihuo-
nekaasupäästöjä. 

• Pientalorakentamisen mahdollisuudet 
energiatehokkaaseen asumiseen ovat 
hyvät. 

Suurimmat 
uhkat 

• Kerrostalorakentamisen rooli koros-
tuu. Jos kerrostalorakentamisessa tu-
keudutaan jatkossakin kaukolämpöön, 
energiantuotannossa tehtävät ratkai-
sut fossiilisten polttoaineiden osalta 
vaikuttavat ratkaisevasti kerrostalo-
alueiden tuottamiin kasvihuonepääs-
töihin. 

• Kerrostalorakentamisen rooli koros-
tuu. Jos kerrostalorakentamisessa tu-
keudutaan jatkossakin kaukolämpöön, 
energiantuotannossa tehtävät ratkai-
sut fossiilisten polttoaineiden osalta 
vaikuttavat ratkaisevasti kerrostalo-
alueiden tuottamiin kasvihuonepääs-
töihin. 

• Rakentaminen vapauttaa kehitysku-
vista eniten maaperään ja kasvillisuu-
teen varastointunutta hiiltä. Ero Kasvu 
keskuksiin -kehityskuvaan on yli kak-
sinkertainen. 

• Lisää auton varaan tukeutuvaa liiken-
nettä kehityskuvista eniten, mikä lisää 
liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä. 
Liikenteen vaatiman energian ja ra-
kentamisen kasvihuonekaasupäästöt 
ovat n. 10 % suuremmat kuin kahdella 
muulla kehityskuvalla. 

VAIHTOEHTO-
JEN VERTAILU 

Tuottaa hiilijalanjäljen ja hiilivarasto-
jen kannalta parhaan kaupunkiraken-
teellisen lopputuloksen. 

Tuottaa hiilijalanjäljen ja hiilivarasto-
jen kannalta lähes yhtä hyvän kau-
punkirakenteellisen lopputuloksen 
kuin Kasvu keskuksiin -malli. Eroa on 
sekä hiilijalanjäljen että hiilivarastojen 
osalta n. 1 %. 

Hiilijalanjäljen kannalta huonoin 
vaihtoehto. Vaikutukset ovat n. 10 % 
suuremmat kuin kahdella muulla 
kehityskuvalla. Lisäksi kehityskuva 
pienentää hiilivarastoja yli kaksinker-
taisesti Kasvu keskuksiin -malliin 
nähden. 

+ + - 

 
Kasvu keskuksiin - ja Kasvukäytävät -kehityskuvat ovat ilmastovaikutuksiltaan melko lähellä toisiaan. Ha-
jautettu kasvu -kehityskuva vaikuttaa negatiivisimmin ilmastoon; se hävittää kaupunkialueen hiilivarastoja 
yli kaksinkertaisen määrän ja aiheuttaa kasvihuonekaasupäästöjä noin 10 prosenttia enemmän kuin kaksi 
muuta kehityskuvaa.  



 
Liite 1. 
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LÄHTÖKOHTIA ARVIOINTIIN  

Vaikutusten vertailua varten määriteltiin kolme erilaista aluetyyppiä: A) ruutukaava-aluetta täydentävä 
kerrostalorakentaminen, B) lähiökehällä oleva monipuolista rakentamista sisältävä alue sekä C) yhdys-
kuntarakennetta laajentava omakotitalopainotteinen alue. Kuntataloustarkasteluun valittiin kahdeksan 
verrokkialuetta; Alfa Barker (aluetyyppi A), Kupittaa 10 (A), Itäharju 60 (B), Jaaninpuisto (B), Lounais-
Kukola (C) ja Isovuori I ja II (C) sekä Skanssi.  Näistä Skanssin kaava-alue jäi tarkastelun ulkopuolelle, kos-
ka alue on vasta rakentumassa ja lähtökohtana arvioinnissa oli valmistuneiden alueiden rakentamiskus-
tannukset ja niihin sitoutuvat ylläpidon ja kunnossapidon kustannukset. Lisäksi Isovuoren kaava-alueet 
yhdistettiin yhdeksi verrokkialueeksi. Aluetyyppien keskimääräinen asukasmäärä on noin 500 henkilöä. 

Vaikutusten kuntatalousarviointi on tehty suppeana ja laajana. Suppeassa tarkastelussa mukana ovat 
rakennusvaiheen infrastruktuurin kertaluoteisista kustannuksista sekä rakennettujen alueiden vuosittain 
toistuvista infrastruktuurin yllä- ja kunnossapidon nettomenot ja vuokratulot sekä kiinteistöverotulot 30 
vuoden aikana.   Laajemmassa tarkastelussa mukana ovat lisäksi kunnallisten palveluiden toiminnasta 
Turun kaupungissa keskimäärin aiheutuvat nettomenot sekä valtionosuudet ja kunnallisverotuotto sekä 
liiketoiminnan nettotulo. 

Vaikutuserät jaettiin pääomatalouteen (kertaluonteiset menot ja tulot) ja käyttötalouteen (vuosittain 
toistuvat menot ja tulot). Kertaluonteiset ja vuosittain toistuvat menot ja tulot kunnalle kerättiin verrok-
kialueittain laskentakehikkoon.  

Eri aikoina toteutuvat vaikutukset on laskettu yhteen nykyarvomenetelmällä. Kuntataloustarkastelussa 
kaavan toteutuksen jälkeen asunalueiden toiminnasta sijaintikunnalle aiheutuvat vuosittain toistuvat 
arvioidut menot ja tulot on diskontattu 30 vuoden tarkastelujaksolle. Laskentakorkokantana on käytetty 
kolmea prosenttia ja inflaatiokorkokantana 1,5 prosenttia.  

Tässä tarkastelussa ei ole mukana yksityisen kunnallistekniikan, asuntojen ja toimitilojen rakentamiskus-
tannuksia.  

Tässä arvioinnissa ei ole tarkasteltu rakennetun ympäristön suunnittelun laatuvaatimusten ja toteutetun 
laadun vaikuttavuutta hintatasoon. On huomioitava, että ko. valinnoilla on merkittävä vaikutus inves-
tointi- ja ylläpitokustannuksiin. 

Arvioinnissa ei ole huomioitu alueelle pääsemiseen ja alueen toteuttamiseen liittyviä kynnysinvestointi-
kustannuksia, 
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Kuva 1. Verrokkialueet  
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LASKENTAKEHIKKO 

Laskentakehikkona on käytetty soveltuvin osin ympäristöministeriön (Suomen ympäristö 51/2006 ja Suomen ympäristö 
42/2008) laskentakehikkoa.  

Taulukko 1. Laskentakehikko 

PÄÄOMATALOUS (kertaluonteiset menot ja tulot) MENOT TULOT 

Maapohja   

 Maan hankinta   

 Maankäyttösopimustulot 

 

 

  

 Tonttien myynti   

Rakentamiskelpoiseksi saattaminen   

 Esirakentaminen, maaperän kunnostus 

 

  

 Rakenteiden muutokset/purkaminen   

 Melusuojaukset   

Rakenteiden ja rakennusten rakentaminen   

 Tie- ja katuverkko   

 Vesihuoltoverkko (rakentaminen, liittymismaksut)   

 Puistot, yleiset alueet   

 Päiväkodit, koulu   

KÄYTTÖTALOUS (vuosittain toistuvat menot ja tulot)   

Rakenteiden ja rakennusten ylläpito   

 Tie- ja katuverkko   

 Vesihuoltoverkko    

 Puistot, yleiset alueet   

Vuokratulo 

 Tontit   

Palvelutoiminta (mukana laajassa mallissa)   

 Päivähoito (mukana laajassa mallissa)   

 Opetus (mukana laajassa mallissa)   

 Vanhuspalvelut (mukana laajassa mallissa)   

 Terveydenhoito (mukana laajassa mallissa)   

Verot   

 Kunnallisvero (mukana laajassa mallissa)   

 Kiinteistövero   
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KAAVAN TOTEUTUSVAIHE (PÄÄOMATALOUS) 

 

 

MAAPOHJA 

Maanhankinta 

Maanhankinnan kustannus on huomioitu, jos se ajoittuu nykyhetkestä viimeisen 10 vuoden ajalle kaava-alueella.  Kunnan 
maanomistus vaikuttaa tontin luovutustuloihin tai vuokratuloihin. Taloudellisesti viisaan maapolitiikan toteuttamisen perus-
edellytys on hyvä kunnan raakamaavaranto. 

Maankäyttösopimukset 

Yksityisessä omistuksessa olevalle maalle kaavoitettaessa maankäyttösopimus on maanomistajan ja kunnan tai kaupungin 
välinen sopimus, jolla sovitaan kaavoituksesta saatavan hyödyn ja alueen infrakustannusten jakamisesta. Ensisijaisesti on 
kuitenkin pyrittävä maankäyttösopimuksissa kohdentamaan sopimuskorvaukset yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin. 
Velvollisuus maksaa maankäyttömaksua on kaikilla niillä maanomistajilla, jotka saavat asemakaavasta merkittävää hyötyä. 

Tonttien myynti 

Kunnan omistuksessa olevien kaavoitettujen tonttien myyminen yksityiselle taholle tuo kunnalle myyntituloja. Puuston 
myynnistä aiheutuneita kustannuksia ei ole huomioitu. Kaupunki on nettomaksaja tontin puuston osalta (noin 2000 euroa 
per metsäinen tontti). 

RAKENTAMISKELPOISEKSI SAATTAMINEN 

Rakentamiskelpoiseksi saattamisesta aiheutuvat kustannukset: 

Kynnysinvestoinnit 

Kynnysinvestointeja ei ole otettu huomioon kuntatalouslaskelmassa. 

Esirakentaminen ja rakentamiskelpoiseksi saattaminen 

Esirakentaminen sisältää pintamaiden poiston, moreenin leikkauksen sekä poiskuljetuksen ja kallion irtilouhinnan.   

Maaperän kunnostus 

Maaperän pilaantuneisuuden tutkiminen ja pilaantuneen maaperän kunnostus tulevat useimmiten ajankohtaisiksi, kun aluei-
ta kaavoitetaan uuteen käyttöön tai niille ryhdytään rakentamaan. Tällöin arvioidaan myös alueen alustava kunnostustarve ja 
kunnostuksen kustannukset niin, että niihin osataan varautua rakentamisvaiheessa. 

Pilaantuneen maaperän kunnostamisesta vastaa ensisijaisesti pilaaja, toissijaisesti alueen haltija ja viime kädessä kunta. Mo-
net maaperän pilaantumistapaukset ovat vanhoja, ja jos pilaajaa ei voida osoittaa, jää kunnostus usein kunnan huolehditta-
vaksi. 

Rakennusten tai rakenteiden purkaminen tai siirto 

Rakennuksen tai rakenteiden purkamisesta tai siirrosta aiheutuneet kustannukset. 

Melusuojaukset 

Meluntorjuntarakenteiden kustannukset. 
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RAKENTAMINEN 

Katu- ja kevyenliikenteen verkko 

Katu- ja kevyenliikenteen verkoston ja siihen liittyvien rakenteiden kustannukset (pohjanvahvistustöistä alkaen aina pensai-
den istutukseen), jotka vaaditaan alueen kytkemiseksi olemassa oleviin verkostoihin. 

Kaukolämpöverkon lisäkustannukset eivät ole mukana tarkastelussa. 

Vesihuoltoverkko 

Verkoston ja siihen liittyvien rakenteiden kustannukset, jotka vaaditaan alueen kytkemiseksi olemassa oleviin verkostoihin. 
Vesihuoltoverkkoon liittymisestä perittävissä liittymismaksutuloissa on kyse lähinnä alueen luonteesta, sillä liittymismaksut 
perustuvat pääosin talotyyppiin: omakotitalojen ja rivitalojen liittyminen vesihuoltoverkkoon on kalliimpaa kuin kerrostalojen 
liittyminen asukasta kohden laskettuna.  

Puistot ja yleiset alueet 

Puistojen ja yleisten alueiden rakentamisen kustannukset. 

Palvelurakennukset 

Käytännössä noin 500 asukkaan uusi alue ei yksinään käytännössä johda uuden koulun perustamiseen. Jos käyttöaste on 100 
%, hyvin pienikin yksittäinen hanke voi aiheuttaa kynnysinvestointeja niin palveluiden kuin infrastruktuurin osalta.  Kunnalli-
sen päivähoidon rakentamiskustannuksia kertyy useimmiten alueella tai muualla sijaitseviin päiväkoteihin tehtävistä laajen-
nusinvestoinneista. Päiväkotien ja koulujen rakentamiskustannukset jyvitetään perittäviin vuokriin ja ovat mukana kunnan 
vuosittaisissa palvelukustannuksissa. 

KAAVAN TOTEUTUKSEN JÄLKEEN YLLÄPITO- JA KÄYTTÖVAIHE (KÄYTTÖTALOUS) 

YLLÄPITO 

 
Katu- ja viheralueet sekä puistot ja yleiset alueet 
 
Katu- ja viheralueiden kunnossapito aiheuttaa kymmenien vuosien aikana merkittäviä kuluja ylläpidon osalta.  
 
Ylläpidon kustannusarviot perustuvat yksikkökustannuksiin. Ylläpidon kustannusvertailu (KUVE) on RAPAL oy:n laskentatie-
toon, jossa mahdollisimman yhteismitallisesti pyritään selvittämään yleisten alueiden ylläpidon kustannuksia Suomen kunnis-
sa. Yksikkökustannukset ilmaisevat palvelun hinnan tilaajalle. Tässä käytetyt yksikkökustannukset sisältävät vain urakoitsija-
kulut, ei lisätöitä eikä tilaajakuluja. Tilaajakulut noin 2,5 %. 

Vesihuolto 

Vesihuollon menot ja tulot sisältävät vesihuoltoverkoston kunnossapitokustannukset. Vesihuollon vedenjakelun ja viemä-
röinnin käyttökustannukset ja käyttömaksutulot eivät ole mukana suppeassa vertailussa.  Laajassa vertailussa sisältyvät liike-
toiminnan nettotuloihin. 

Rakennusten kunnossapitokustannukset 

Päiväkotien ja koulujen kunnossapitokustannukset eivät ole mukana suppeassa vertailussa. Laajassa vertailussa sisältyvät 
palvelutoiminnan kustannuksiin.  

VUOKRATULO 

Tontit 

Vuokratuloihin on laskettu vuosittainen tulo vuokratuilta tonteilta ja rakentamattomien tonttien osalta arvioitu mahdollinen 
vuokratulo.  
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PALVELUTOIMINTA (MUKANA LAAJASSA LASKENTAMALLISSA) 

Kunnallisten palveluiden eri alueiden toteuttamisjärjestyksellä ja ajoituksella saattaa olla huomattava vaikutus kunnallisten 
palveluiden järjestämisestä ja toiminnasta aiheutuvien kustannusten muodostumiseen. Tässä tarkastelussa on huomioitu 
Turun palvelutuotannon järjestämisestä aiheutuneet nettokustannukset vuodelta 2013 €/asukas (menoista vähennetty tu-
lot). Alueen palvelutasoa tai yhdyskuntarakenteen tai palveluverkon rakennetta ei ole tarkastelussa huomioitu.   

Lähde: Kuntien palvelutuotannon kustannukset, tilastokeskus.  

Joukkoliikenne 

Yhdyskuntarakennetta laajentavat pientehoiset alueet sekä pientalovaltaiset alueet kasvattavat joukkoliikenteen nettokus-
tannuksia, kun taas täydennysrakentaminen saattaa lisätä lipputuloja ilman joukkoliikenteen kustannusten kasvua. Tätä ei 
kuitenkaan ole aluetarkastelussa huomioitu. 

Päivähoito 

Päivähoidossa aluetyyppien väliset erot ovat vähäisiä ja aiheutuvat lähinnä palveluiden järjestämistavasta (päiväkoti, perhe-
päivähoito jne.) olevista kustannuseroista. Kunnalla ei ole kuljettamisvelvollisuutta. 

Opetus 

Alueen yhdyskuntarakenteellinen sijainti vaikuttaa kuntien toimintamenoihin sekä alueiden laajuus ja toteutusjärjestys kyn-
nysinvestointeihin. Kuljetuskustannukset riippuvat voimakkaasti yhdyskuntarakenteen ja palveluverkon rakenteesta. Koulu-
matkan ylittäessä perusopetuslaissa määritellyn viiden kilometrin rajan (Turussa vuonna 2013 raja oli kolme kilometriä), syn-
tyy kunnalle velvollisuus järjestää koulukuljetus.  

Terveydenhuolto 

Terveydenhuoltopalveluiden menoissa aluetyyppien välillä ei ole mainittavia eroja. Alueen vaikutus terveydenhuollon henki-
löstötarpeen kasvuun kohdistuu pääosin jo olemassa oleviin toimipisteisiin. Näiden osalta aluetyypillä ei ole ratkaisevaa mer-
kitystä, koska henkilöstölisäyksen kokonaistarve on sama asukkaiden sijoittumisesta riippumatta. 

Vanhuspalvelut 

Vanhusten kotipalveluissa kotipalveluhenkilöstön matkat asiakkaiden luokse ja/tai asiakkaiden kuljetusmatkat vaikuttavat 
toimintamenoihin. Kuljetuskustannukset riiippuvat voimakkaasti yhdyskuntarakenteesta. 

VEROTULOT 

Kunnallisverotulot 

Kunnallisverotulot pohjautuvat vuoden 2013 verrokkialueiden verotietoihin.  Kunnallisveron rooli on keskeinen uusien asuin-
alueiden tulovaikutuksia tarkasteltaessa.  Lähde: Veronsaajien palvelut. 

Kiinteistöverotulot 

Kiinteistöveron osuus Turun vuosittaisista kokonaisverotuloista on noin 6,5 %.  

AKTY,KTY ja PA tontilla käytetty rakennuksen yksikköhintana tonteilla olevien rakennusten todellista yksikköhintaa. Maapoh-
jasta määrättävän veron osalta on vähennyksenä otettu huomioon kaupungin vuokraamat tontit, joista ei saada veroa. Kau-
pungin hallinnassa edelleen olevat tontit sen sijaan on otettu huomioon maapohjan arvoa laskettaessa, ja näille on laskettu 
teoreettinen kiinteistöverotuotto, joka saataisiin, jos tontit myytäisiin.    

Rakennusten arvo on laskettu teoreettisesti olettaen, että koko kaavan sallima kerrosala käytetään. Yksikköhinnat vuoden 
2013 asetuksen 847/2013 mukaisia. http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20130847    

Yleinen kiinteistöveroprosentti 1%, vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0.37 %.   
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VERTAILU KUSTANNUSLAJEITTAIN 

 

 

Taulukko 2. Verrokkialueiden kustannusvertailu 30 vuoden ajalta (€/asukas)   

 

 

  

Alue Alfa Barker Kupittaa 10 Itäharju 60 Jaaninpuisto Lounais-Kukola Isovuori I ja II
Sijainti

Kerrosala 42330 47700 8000 18600 20160 30544

Laskennallinen asukasmäärä (50 k-m2/asukas) 847 954 160 372 403 611

Pinta-ala (ha) 18,5 2,7 12,8 9 41,2 65,9

Kadut ja viheralueet (ha) 7,53 0,3 0,22 3,59 26,53 19,22

Kuvaus

Ruutukaava-
aluetta täydentävä 

(kerros- ja 
pientaloja)

Ruutukaava-
aluetta 

täydentävä 
kerrostaloja)

Ruutukaavast
a irraallaan 
oleva alue 
(kerros- ja 

rivitaloja)

Ruutukaavasta 
irrallaan oleva 

alue 
(rivitaloalue, 

pehmellä 
maaperällä)

Yhdyskuntarake
nnetta 

laajentava 
(Omakotitalo ja 

rivitaloalue, 
erittäin pehmeä 

maaperä, 
osittain 

stabilointia)

Yhdyskuntarake
nnetta laajentava 

(omakotialue, 
jonka maaperä 

pääosin kalliota 
ja osittain 

pehmeikköä)

Maan hankinta 0 -27 0 0 -310 0

Maankäyttösopimustulot 2 953 5 031 0 0 440 551

Tonttien myynti 479 0 13 620 6 823 704 473

Rakentamiskelpoiseksi saattaminen -585 0 0 0 0 0

Tie- ja katuverkko -948 -1 071 -1 272 -2 392 -2 865 -2 871

Vesihuoltoverkko -744 734 500 134 -744 -1 915

Puistot, yleiset alueet 0 0 0 -1 138 -446 -534

INVESTOINTIKUSTANNUKSET, NETTO 1 156 4 668 12 848 3 427 -3 221 -4 296

Ylläpito1) katu- ja viheralueet -2 737 -149 -534 -2 789 -2 603 -6 693

vesihuoltoverkko -237 -23 -162 -230 -354 -658

laskennalliset poistot*) -2 139 - - - - -

Tonttien vuokratulot1) 1 036 0 5 633 753 3 927 1 675

Palvelutoiminta Päivähoito -10 553 -10 548 -10 548 -10 548 -10 543 -10 550

Opetus -15 671 -15 664 -15 664 -15 664 -15 656 -15 667

Perusterveydenhuolto -13 917 -13 910 -13 910 -13 910 -13 903 -13 913

Vanhuspalvelut -17 061 -17 052 -17 052 -17 052 -17 044 -17 056

Muut kunnan nettokäyttökust. (pl. Liiketoiminta) -89 007 -88 965 -88 965 -88 965 -88 921 -88 983

Joukkoliikenne -2 705 -2 704 -2 704 -2 704 -2 703 -2 705

Muut liiketoiminnan nettotulot 13 585 13 569 13 565 13 574 13 561 13 591

Kiinteistöverotulot1) 6 824 9 769 8 047 3 259 3 683 3 193

Kunnallisverotulot 41 238 74 373 67 966 101 535 93 231 68 995

Muut kunnan verotulot + käyttötalouden valtionos. 89 080 52 936 61 072 32 278 40 102 64 918

KÄYTTÖTALOUSKUSTANNUKSET, NETTO -2 264 1 632 6 744 -463 2 777 -3 851

YHTEENSÄ 30 v -1 108 6 299 19 592 2 964 -444 -8 147
1) Suppea käyttötalouden kaavataloustarkastelu sisältää ylläpidon, tonttien vuokratulon ja kiinteistöverotulot
* ) yksityisen tekemä infra, josta kirjattu kaupungin omaisuuteen maankäyttösopimustuloja vastaava osuus, joka näkyy tässä laskelmassa käyttötaloudessa poistoina ei pääomataloudessa

Rakentamisvaiheen pääomakustannukset, netto (€/asukas)

Käyttötalous, netto 30 v., laskentakorkokanta 3 %, inflaatio 1,5 % (€/asukas)
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TUNNUSLUVUT 

 

Taulukko 3. Yhteenveto verrokkialueiden kuntataloudelliset tunnusluvut  

  

Alue Alfa Barker Kupittaa 10 Itäharju 60 Jaaninpuisto Lounais-Kukola Isovuori I ja II
Kerrosala 42 330 47 700 8 000 18 600 20 160 30 544

Laskennallinen asukasmäärä (50 k-m2/asukas) 847 954 160 372 403 611

Pinta-ala (ha) 18,5 2,7 12,8 9 41,2 65,9

Kadut ja viheralueet (ha) 7,53 0,3 0,22 3,59 26,53 19,22

Kuvaus

Ruutukaava-
aluetta 

täydentävä 
(kerros- ja 
pientaloja)

Ruutukaava-
aluetta 

täydentävä 
kerrostaloja)

Ruutukaavasta 
irraallaan oleva 
alue (kerros- ja 

rivitaloja)

Ruutukaavasta 
irrallaan oleva 

alue 
(rivitaloalue, 

pehmellä 
maaperällä)

Yhdyskuntarak
ennetta 

laajentava 
(Omakotitalo ja 

rivitaloalue, 
erittäin pehmeä 

Yhdyskuntarak
ennetta 

laajentava 
(omakotialue, 

jonka maaperä 
pääosin kalliota 

Rakentamisvaiheen pääomakustannus (€/as) 1 156 4 668 12 848 3 427 -3 222 -4 295

Käyttötalous 30 v (€/asukas) 2 747 9 597 12 984 993 4 654 -2 482

Nettokustannus, €/asukas (suppea) 3 903 14 265 25 832 4 421 1 432 -6 778

Rakentamisvaiheen pääomakustannus (€/k-m2) 23 93 257 69 -64 -86

Käyttötalous 30 v (€/k-m2) 55 192 260 20 93 -50

Nettokustannus, €/k-m2 (suppea) 78 285 517 88 29 -136

Rakentamisvaiheen pääomakustannus (€/ha)* 129 983 14 942 693 9 344 036 355 133 -48 967 -39 793

Käyttötalous 30 v (€/ha)* 308 808 30 518 543 9 442 691 102 943 70 735 22 996

Nettokustannus, €/ha (suppea)* 438 791 45 361 237 18 786 727 458 075 21 768 -62 788

Rakentamisvaiheen pääomakustannus (€/as) 1 156 4 668 12 848 3 427 -3 222 -4 295

Käyttötalous 30 v (€/asukas) -2 264 1 632 6 744 -463 2 778 -3 851

Nettokustannus/asukas (laaja) -1 108 6 299 19 592 2 964 -444 -8 147

Rakentamisvaiheen pääomakustannus (€/k-m2) 23 93 257 69 -64 -86

Käyttötalous 30 v (€/k-m2) -45 33 135 -9 56 -77

Nettokustannus/k-m2 (laaja) -22 126 392 59 -9 -163

Rakentamisvaiheen pääomakustannus (€/ha)* 129 983 14 842 693 9 344 036 355 133 -48 967 -136 521

Käyttötalous 30 v (€/ha)* -254 594 5 188 533 4 904 404 -47 981 42 216 -122 414

Nettokustannus, €/ha (laaja)* -124 611 20 031 226 14 248 440 307 152 -4 349 -258 935

SIS. RAKENTAMISVAIHEEN PÄÄOMAKUSTNNUKSET JA KÄYTTÖTALOUDEN 30 V. (ALUIDEN YLLÄPITO + VUOKRATULOT + KIINTEISTÖVERO)

SIS. RAKENTAMISVAIHEEN PÄÄOMAKUSTANNUKSET JA KÄYTTÖTALOUDEN 30 V. (ALUIDEN YLLÄPITO + VUOKRATULOT + PALVELUTOIMINNAN 
KUSTANNUKSET + VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET
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JOHTOPÄÄTÖKSET 

 
• Kaava-alueen toteuttaminen, sijoittaminen ja ajoittaminen – ”oikeat puitteet, oikeaan paikkaan ja oikealla hinnalla”. 

Kaavaratkaisuja tehdessä on asukkaiden ja yritysten näkökulma tärkeä, että tonttien hinnat eivät muodostu liian 
korkeiksi ja rakennusten rakentaminen kohtuuttoman kalliiksi. Kustannusnäkökulmalla on merkitystä asemakaavan 
toteutumiseen suunnitellussa aikataulussa ja/tai laajuudessa. 

• Kaupunkirakenteen tiivistäminen on kuntatalouden kannalta perusteltua. 
• Käyttötalouden vaikutukset elinkaarikustannuksiin ovat erittäin merkittäviä koko kuntatalouden näkökulmasta.  
• Mikäli tulojen ja menojen tasapainon saavuttamiseen arvioidaan kuluvan hyvin pitkä aika ja etenkin, jos niiden ei ar-

vioida kohtaavan, on syytä harkita mahdollisuuksia muuttaa alueen suunnitteluratkaisuja tai sijoittaa rakentaminen 
kuntataloudellisesti edullisempaan paikkaan.  

• Olemassa olevien rakenteiden kunnossapitokustannukset ovat suhteessa sitä suuremmat, mitä tehottomammassa 
käytössä alueet ovat. Täydennysrakentamisella voidaan tehostaa nykyisten rakenteiden käyttöä ja saavuttaa säästö-
jä. 

• Tonttien myynnin ja maankäyttösopimustulojen tulisi kattaa ainakin maanhankinnasta, kaavoituksesta ja kunnallis-
tekniikan rakentamisesta aiheutuvat kulut. 

• Tonttien vuokratulojen ja kiinteistöverotuottojen tulisi kattaa ainakin infrastruktuurin ylläpidon ja kunnossapidon 
kustannukset. 

• Kunnallistekniikan osalta aluetyyppien välisten erojen taustalla vaikuttaa ratkaisevammin etäisyys olemassa olevaan 
verkkoon eli ns. ulkoisten verkkojen rakentamistarve. Tätä ei ole huomioitu kuntatalouslaskelmassa. Verkostopi-
tuuksien ohella ulkoisten verkkojen kustannuksiin vaikuttavat myös mm. asuntorakentamisen määrä, talotyyppi ja 
maankäytön tehokkuus. 

• Rakentamiskelpoiseksi saattaminen vaikuttaa kaava-alueen kannattavuuteen ja kustannukset vaihtelevat tapaus-
kohtaisesti suuresti. 

• Kustannuksiin vaikuttavat esimerkiksi maaperä ja teknisten ratkaisujen toteutustaso sekä laatu. 
• Suurilla alueilla infrastruktuurin investointikustannukset ovat selkeästi tässä esitettyä suurempia esimerkiksi mitta-

vien tie- tai ratahankkeiden vuoksi. 
• Tulot kertyvät menoja hitaammin. Kunnallis- ja kiinteistöverotulot tulevat 1-2 vuoden viiveellä.  
• Tulevaisuudessa yhä merkittävämmäksi nousee liikkumisen hinta. Liikkumisen kallistuminen koskee myös kotipalve-

lun matkoja ja kuljetuksia sekä koululaiskuljetuksia. 
• Kuntien merkittävimmät menot aiheutuvat maan hankinnasta, infrastruktuurin rakentamisesta ja ylläpidosta sekä 

etenkin kunnallisten palveluiden toiminnasta vuosien mittaan kertyvistä kustannuksista. 
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VERROKKIALUIDEN KUNTA/KAAVATALOUS ESIMERKKIKORTIT 

 
Lukuohje: 
 
Maankäyttö 
 
Asemakaava-alueen maankäyttö on jaettu asemakaava- alueen kaavanmukaisiin käyttötarkoituksiin. 
Maankäyttöjanalla on esitetty asemakaava-alueen käyttötarkoitusmuotojen jakautuminen suhteessa käy-
tettyyn kokonaismaa-alaan. 
 
Asuminen jakautuu kerros- rivi ja omakotitaloihin, julkisiin palveluihin, elinkeinoihin, viheralueisiin ja ka-
tualueisiin 
 

   

 
 
 
       
 
 
Alueen väestö on jaettu ikäluokkiin seuraavasti: 

  
Korttien väestötieto on kerätty suoraan kaupungin ylläpitämästä Trimble Locus – paikkatietojärjestelmäs-
tä. 
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6/2005 Alfa Barker    Tullut voimaan 12.12.2002

    
  

 
 
Sijainti yhdyskuntarakenteessa 
Kaava-alue sijaitsee ruutukaavakeskustan koillispuolella, n. 1,5 km Kauppatorilta Toijalan radan tuntu-
massa Raunistulan kaupunginosassa. Asemakaavalla on muutettu entistä teollisuusaluetta asuin- ja 
työpaikka-alueiksi. Suunnittelualueella sijaitsee Raunistulanpuisto ja osa Virusmäenpuistosta. Raunistu-
lanpuistossa sijaitsee leikkipaikka ja pelikenttä. 
 

 
Toteutuma 
Toteutumatta; AK: 17720, AKR-1: 2000,  AP: 2160,  AKTY-1: 15900, Pa-1 495 
 
Alueen toteutunut asukaspohja (lähde Trimble locus yhteensä 387) 
 

 
 
Infrastruktuurin rakentamistarpeet 

• Nykyistä Raunistulantietä on jatkettu noin 700 metriä Toijalan radan länsi-puolelle n. 15,5 metriä 
leveänä katualueena 

• Raunistulantien jatkeeksi on osoitettu noin 95 metriä pitkä ja 10 metriä leveä katualue, Ram-
stedtinkatu 

Käyttötarkoitus K-m2 Laskennallinen asu-
kasmäärä (50/as) 

AK-1-3 34000 680 
AP-1-4 5380 72 
AKR-1 3000 60 
VL, VS, Vk -  
AKTY-1 15900 (55%) 

as. 
159 

KTY 21000  
PA-1 495  
Yhteensä 80180 971 



15 

 

• Virusmäentien eteläosan jatkeeksi on muodostettu noin 13…28 metriä leveä ja noin 50 metriä 
pitkä katualue, Alfankatu 

• Konsantie on osoitettu noin 13…29 metriä leveäksi katualueeksi 
• Rautatiealueelle on osoitettu varaukset kahdelle kevyen liikenteen alikululle; toinen Raunistulan-

tien päästä ja toinen alueen eteläosaan, jossa huoltoajo on sallittu. Virusmäen alikulun kustan-
nukset on huomioitu laskennassa. 

 
Vesijohdot ja jätevesiviemärit sijaitsevat Raunistulantien katualueen pohjoisosassa, osittain Virusmäen-
puistossa, osittain Virusmäentiellä, Saramäentiellä ja Konsantiellä. Suunnittelualueen kiinteistöt on liitetty 
vesijohto-, jätevesi- ja hulevesiviemäriverkoistoihin. Alue on viemäröity Paattistenpuistossa sijaitseviin 
jätevesirunkoviemäreihin. Hulevedet johdetaan Aurajokeen. 
 
Katualuiden kunnallistekniikan osuudesta on vastannut yksityinen rakennuttaja. Katualueet on rakennet-
tu siilojen betonimurskeesta. Meluaitojen kustannusarvio on laskelmissa mukana. 
 
 
Rakentamisolosuhteet: 
Raunistulan mäkialueen olla suunnittelualuetta maaperä on kallioinen, muuten savimaata. Saven pak-
suus kasvaa Aurajokilaakson ja Raunistulantien suuntaan. Pääosalla suunnittelualuetta savenpaksuus 
10-15 m. 
 
Alueella on ollut toimintaa, joka on aiheuttanut maaperän pilaantumisen. Junaliikenne Toijalan radalla 
aiheuttaa suunnittelualueelle melu- ja tärinähaittoja. Rakennusten julkisivuille on asetettu erityisiä vaati-
muksia ääneneristävyyden suhteen.  
 
Maanomistus 
Pääosa suunnittelualueesta on yksityistä maanomistusta. Asemakaavoituksen yhteydessä yksityisten 
omistajatahojen kanssa on tehty maankäyttösopimukset.  
 
Alueen palvelut 
Suunnittelualue sijaitsee aivan keskustan tuntumassa palvelujen ja hyvien joukkoliikenteen yhteyksien 
varrella rajautuen Aurajokilaakson virkistysalueeseen. Suunnittelualueella julkisia palveluita tarjoaa ruot-
sinkielinen päiväkoti. 
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Taulukko 4: Alfa Barkerin kaava-alueen kuntatalouden vaikutustarkastelu (suppea) 

 

 

 

 

6/2005 Alfa Barker lainvoimainen 12.12.2002
Laskennallinen asukasmäärä
PÄÄOMATALOUS Tulot € Menot  € Netto €
Maapohja  YHTEENSÄ 2 905 900 0 2 905 900 3432 3432

Maanhankinta 0 0 0 0 0
Maankäyttösopimukset 2 500 000 0 2 500 000 2953 2953
Tonttien myynti 405 900 0 405 900 479 479
Puuston myynti 0 0 0 0 0

Rakentamiskelpoiseksi saattaminen YHT 0 494 900 -494 900 585 -585
Esirakentaminen, 
maaperän 
kunnostus 0 0 0
Rakenteiden purkaminen 0 0 0
Melun torjunta 494 900 -494 900 585 -585

Rakentaminen  YHTEENSÄ 870 000 2 302 226 -1 432 226 1028 2719 -1692
Katu- ja kevyenliikenteen alueet 802 226 -802 226 0 948 -948
Vesihuoltoverkko 870 000 1 500 000 -630 000 1028 1772 -744

Puistot, yleiset alueet 0 0 0 0
Palvelurakennukset 0 0 0 0

PO-kustannus yhteensä 3 775 900 2 797 126 978 774 4 460 3 304 1 156

KÄYTTÖTALOUS 30 vuotta

Tulot Menot Netto € Tulot
 €/asukas

Menot 
€/asukas

Netto 
€/asukas

Ylläpito  YHTEENSÄ 0 4 329 031 -4 329 031 0 5 113 -5 113
Katu- ja viheralueet 2 317 022 -2 317 022 2 737 -2 737
Vesi-ja viemärihuoltoverkko 200 878 -200 878 237 -237
Muut (poistot 20 v, maankäyttösopim 0 1 811 131 -1 811 131 2 139 -2 139

Vuokratulot/maksutulot YHTEENSÄ 876 984 0 876 984 1 036 0 1 036
Tontit 876 984 876 984 1 036 0 1 036
Vesimaksut

Kiinteistövero YHTEENSÄ 5 777 373 0 5 777 373 6 824 0 6 824
Kiinteistövero 5 777 373 5 777 373 6 824 0 6 824

Käyttötalous 30 v. yhteensä 6 654 357 4 329 031 2 325 326 7 860 5 113 2 747

NETTO 10 430 257 7 126 157 3 304 100 12 320 8 417 3 903
Laskennallinen asukasmäärä = teoreettinen maksimi

42 330 k-m2 po-kustannus 23,1 eur/k-m2

7,53 rakennettu ha käyttötalous 30 v 54,9 eur/k-m2

50 k-m2/asuk netto 30 v 78,1 eur/k-m2

846,6 laskennallinen 
asukasmäärä

po-kustannus 1 156 eur/asuk

käyttötalous 30 v 2 747 eur/asuk

netto 30 v 3 903 eur/asuk

po-kustannus 129 983 eur/ha

käyttötalous 30 v 308 808 eur/ha

netto 30 v 438 791 eur/ha

Laskentakorkokanta 3 %
Inflaatio 1,5 %

Euroa/asukas

30 vuotta Euroa/asukas



17 

 

Taulukko 5. Alfa Barkerin kaava-alueen kuntatalouden vaikutustarkastelu (laaja) 

 

6/2005 Alfa Barker lainvoimainen 12.12.2002
Laskennallinen asukasmäärä
PÄÄOMATALOUS Tulot € Menot  € Netto €
Maapohja  YHTEENSÄ 2 905 900 0 2 905 900 3432 3432

Maanhankinta 0 0 0 0 0
Maankäyttösopimukset 2 500 000 0 2 500 000 2953 2953
Tonttien myynti 405 900 0 405 900 479 479
Puuston myynti 0 0 0 0 0

Rakentamiskelpoiseksi saattaminen YHT 0 494 900 -494 900 585 -585
Esirakentaminen, 
maaperän 
kunnostus 0 0 0
Rakenteiden purkaminen 0 0 0
Melun torjunta 494 900 -494 900 585 -585

Rakentaminen  YHTEENSÄ 870 000 2 302 226 -1 432 226 1028 2719 -1692
Katu- ja kevyenliikenteen alueet 802 226 -802 226 0 948 -948
Vesihuoltoverkko 870 000 1 500 000 -630 000 1028 1772 -744

Puistot, yleiset alueet 0 0 0 0
Palvelurakennukset 0 0 0 0

PO-kustannus yhteensä 3 775 900 2 797 126 978 774 4 460 3 304 1 156

KÄYTTÖTALOUS 30 vuotta

Tulot Menot Netto € Tulot
 €/as

Menot 
€/asukas

Netto 
€/asukas

Ylläpito  YHTEENSÄ 0 4 329 031 -4 329 031 0 5 113 -5 113
Katu- ja viheralueet 2 317 022 -2 317 022 2 737 -2 737
Vesi-ja viemärihuoltoverkko 200 878 -200 878 237 -237
Muut (poistot 20 v, maankäyttösopim 0 1 811 131 -1 811 131 2 139 -2 139

Vuokratulot YHTEENSÄ 876 984 0 876 984 1 036 0 1 036
Tontit 876 984 876 984 1 036 0 1 036

Palvelutoiminta  YHTEENSÄ 11 500 921 126 070 531 -114 569 610 13 585 148 914 -135 329
Päivähoito 8 934 295 -8 934 295 0 10 553 -10 553
Opetus 13 267 324 -13 267 324 0 15 671 -15 671
perusterveydenhuolto 11 781 714 -11 781 714 0 13 917 -13 917
Vanhuspalvelut 14 443 432 -14 443 432 0 17 061 -17 061
Muut kunnan nettokäyttökustann. yht. (pl. Liiketoimin      75 353 450 -75 353 450 0 89 007 -89 007
Joukkoliikenne nettokäyttökustannukset 2 290 316 -2 290 316 0 2 705 -2 705
Muu Liiketoiminnan nettotulot 11 500 921 11 500 921 13 585 0 13 585

Verot  YHTEENSÄ 116 104 563 0 116 104 563 137 142 0 137 142
Kunnallisvero 34 911 839 34 911 839 41 238 0 41 238
Kiinteistövero 5 777 373 5 777 373 6 824 0 6 824
Muut kunnan verotulot + käyttötal val 75 415 350 75 415 350 89 080 0 89 080

Käyttötalous 30 v. yhteensä 128 482 467 130 399 562 -1 917 095 151 763 154 027 -2 264

NETTO 132 258 367 133 196 688 -938 321 156 223 157 331 -1 108
Laskennallinen asukasmäärä = teoreettinen maksimi

42 330 k-m2 po-kustannus 23,1 eur/k-m2

7,53 ha käyttötalous 30 v -45,3 eur/k-m2

50 krs-m2/asuk netto 30 v -22,2 eur/k-m2

846,6 laskennallinen 
asukasmäärä po-kustannus

1 156 eur/asuk

käyttötalous 30 v -2 264 eur/asuk

netto 30 v -1 108 eur/asuk

po-kustannus 129 983 eur/ha

käyttötalous 30 v -254 594 eur/ha

netto 30 v -124 611 eur/ha

Laskentakorkokanta 3 %
Inflaatio 1,5 %

Euroa/asukas

30 vuotta Euroa/asukas
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2007 Kupittaa 10    Tullut voimaan 07.02.2009 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Ns ”brownfield alueen uusiokäyttöalue. Alueen teollinen toiminta on muutettu asumiseksi. Alueella ennen 
sijainnut makkaratehdas purettiin uudisrakentamisen tieltä. Alue on suoraan kytköksissä Kupittaanpuis-
toon, joten korttelialueen piha-alue on voitu minimoida. Alueen sijoittuessa kiinni kunnallistekniikkaan ja 
jo rakennettuun katuun on pitänyt alueen infrastruktuurin kustannukset alhaisina. Kustannuksiin sisältyy 
olemassa olevan katuverkon parannus sekä uusi kevyen liikenteen yhteys, Lenkkipolku.

 
AK-1, 10 kerrostalosta koostuva asuinkortteli. Alue on osiltaan keskeneräinen, rakentamatta n.9000 k-
m2 (180 asukasta). AL- Korttelialueella käyttämätöntä rakennusoikeutta 12000, josta 11 600 k-m2 voi-
daan rakentaa asumiseen. ( 232 asukasta)  
 

 
Alueen toteutunut asukaspohja (lähde Trimble locus) yhteensä 395 
 
Rakentamisolosuhteet: 
Alue on pohjavesialuetta, joten kannen alle rakennetun autohallin syvyyttä on jouduttu kontrolloimaan.  
 
Maanomistus 
Asemakaava-alueen maa-alasta 100% yksityisessä omistuksessa. Asemakaavan toteutumiseksi alueel-
la on käyty omistajatahojen kanssa maankäyttösopimusneuvottelut. 
 
Alueen palvelut 
Palvelujen verkosto alueella on kattava: hyvät liikunta- ja leikkimahdollisuudet, päiväkoti-, koulu-, terve-
ys-, postipalvelut ja päivittäistavaramyymälät. Alueella sijaitsee lukiot ja koulut luokille 1-6 ja 7-9.  
Lähietäisyydellä sijaitsevat myös yliopistot ja korkeakoulut ja Turun yliopistollinen keskussairaala tutki-
musyksikköineen (500-800 metriä). Virkistys- ja urheilumahdollisuudet sijaitsevat Kupittaanpuistossa. 

Pinta-alat (ha) 
Korttelialueet 2,33 
Lähivirkistys ja maiseman-
hoito 

0 

Katualueet 0,32 
Yhteensä 2,65 

Käyttötarkoitus K-m2 Laskennallinen asu-
kasmäärä (50/as) 

AL-1 12000  
AK-1 35700  
KT-1 -  
Yhteensä 47700 957 (1200-1400) 
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Taulukko 6: Kupittaa 10 kaava-alueen kuntatalouden vaikutustarkastelu (suppea) 

 

  

8/2007 Kupittaa 10 lainvoimainen 07.02.2009
Laskennallinen asukasmäärä
PÄÄOMATALOUS Tulot € Menot  € Netto €

Maapohja  YHTEENSÄ 4 800 000 25 568 4 774 432 5 031 27 5 005
Maanhankinta 0 25 568 -25 568 0 27 -27
Maankäyttösopimukset 4 800 000 0 4 800 000 5 031 0 5 031
Tonttien myynti 0 0 0 0 0 0
Puuston myynti 0 0 0 0 0 0

Rakentamiskelpoiseksi saattaminen YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 0

Esirakentaminen, 
maaperän kunnostus 0 0 0 0
Rakenteiden purkaminen 0 0 0 0
Melun torjunta 0 0 0 0

Rakentaminen  YHTEENSÄ 800 000 1 121 624 -321 624 839 1 176 -337
Katu- ja kevyenliikenteen alueet 0 1 021 624 -1 021 624 0 1 071 -1 071
Vesihuoltoverkko 800 000 100 000 700 000 839 105 734
Puistot, yleiset alueet 0 0 0 0 0 0
Palvelurakennukset 0 0 0 0

PO-kustannus yhteensä 5 600 000 1 147 192 4 452 808
5 870 1 203 4 668

KÄYTTÖTALOUS 30 vuotta

Tulot Menot Netto € Tulot
 €/as Menot €/asukas Netto €/asukas

Ylläpito  YHTEENSÄ 0 163 703 -163 703 0 172 -172
Katu- ja viheralueet 0 141 671 -141 671 149 -149
Vesihuoltoverkko 0 22 032 -22 032 23 -23
Liiittymismaksut 0 0 0 0 0

Vuokratulot/maksutulot YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 0
Tontit 0 0 0 0 0 0
Vesimaksut

Kiinteistövero YHTEENSÄ 9 319 266 0 9 319 266 9 769 0 9 769
Kiinteistövero 9 319 266 9 319 266 9 769 0 9 769

Käyttötalous 30 v. yhteensä 9 319 266 163 703 9 155 563 9 769 172 9 597
NETTO 14 919 266 1 310 895 13 608 371 15 639 1 374 14 265
Laskennallinen asukasmäärä = teoreettinen maksimi
K-m2 47 700,0 krs-m2 po-kustannus 93,4 eur/k-m2

Pinta-ala 0,3 rakennettu ha käyttötalous 30 v 191,9 eur/k-m2

K-m2/asuk 50,0 krs-m2/asuk netto 30 v 285,3 eur/k-m2

Laskennallinen 954 asuk po-kustannus 4 668 eur/asuk

käyttötalous 30 v 9 597 eur/asuk

netto 30 v 14 265 eur/asuk

po-kustannus 14 842 693 eur/ha

käyttötalous 30 v 30 518 543 eur/ha

netto 30 v 45 361 237 eur/ha

Euroa/asukas

30 vuotta Euroa/asukas
Laskentakorkokanta 3 %
Inflaatio 1,5 %
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Taulukko 7. Kupittaa 10 kaava-alueen kuntatalouden vaikutustarkastelu (laaja) 

 

  

8/2007 Kupittaa 10 lainvoimainen 07.02.2009
Laskennallinen asukasmäärä
PÄÄOMATALOUS Tulot € Menot  € Netto €

Maapohja  YHTEENSÄ 4 800 000 25 568 4 774 432 5 031 27 5 005
Maanhankinta 25 568 -25 568 0 27 -27
Maankäyttösopimukset 4 800 000 0 4 800 000 5 031 0 5 031
Tonttien myynti 0 0 0 0 0 0
Puuston myynti 0 0 0 0 0 0

Rakentamiskelpoiseksi saattaminen YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 0

Esirakentaminen, 
maaperän kunnostus 0 0 0 0
Rakenteiden purkaminen 0 0 0 0
Melun torjunta 0 0 0 0

Rakentaminen  YHTEENSÄ 800 000 1 121 624 -321 624 839 1 176 -337
Katu- ja kevyenliikenteen alueet 0 1 021 624 -1 021 624 0 1 071 -1 071
Vesihuoltoverkko 800 000 100 000 700 000 839 105 734
Puistot, yleiset alueet 0 0 0 0 0 0
Palvelurakennukset 0 0 0 0

PO-kustannus yhteensä 5 600 000 1 147 192 4 452 808
5 870 1 203 4 668

KÄYTTÖTALOUS 30 vuotta

Tulot Menot Netto € Tulot
 €/as Menot €/asukas Netto €/asukas

Ylläpito  YHTEENSÄ 0 163 703 -163 703 0 172 -172
Katu- ja viheralueet 0 141 671 -141 671 149 -149
Vesihuoltoverkko 0 22 032 -22 032 23 -23
Liiittymismaksut 0 0 0 0 0

Vuokratulot YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 0
Tontit 0 0 0 0 0 0

Palvelutoiminta  YHTEENSÄ 12 945 214 141 996 796 -129 051 582 13 569 148 844 -135 274
Päivähoito 10 062 948 -10 062 948 0 10 548 -10 548
Opetus 14 943 362 -14 943 362 0 15 664 -15 664
Terveydenhuolto 13 270 077 -13 270 077 0 13 910 -13 910
Vanhuspalvelut 16 268 045 -16 268 045 0 17 052 -17 052
Muut kunnan nettokäyttökustann. yht. (pl. Liiketoiminta ja y    84 872 717 -84 872 717 0 88 965 -88 965
Muu Liiketoiminnan nettotulot 12 945 214 12 945 214 13 569 0 13 569
Joukkoliikenne nettokäyttökustannukset 2 579 647 -2 579 647 0 2 704 -2 704

Verot  YHTEENSÄ 130 771 845 0 130 771 845 137 077 0 137 077
Kunnallisvero 70 951 918 70 951 918 74 373 0 74 373
Kiinteistövero 9 319 266 9 319 266 9 769 0 9 769
Muut kunnan verotulot + käyttötal valtiono 50 500 661 50 500 661 52 936 0 52 936

Käyttötalous 30 v. yhteensä 143 717 059 142 160 499 1 556 560 150 647 149 015 1 632
NETTO 149 317 059 143 307 691 6 009 368 156 517 150 218 6 299
Laskennallinen asukasmäärä = teoreettinen maksimi
K-m2 47 700,0 krs-m2 po-kustannus 93,4 eur/k-m2

Pinta-ala 0,3 ha käyttötalous 30 v 32,6 eur/k-m2

K-m2/asuk 50,0 krs-m2/asuk netto 30 v 126,0 eur/k-m2

Laskennallinen 954 asuk po-kustannus 4 668 eur/asuk

käyttötalous 30 v 1 632 eur/asuk

netto 30 v 6 299 eur/asuk

po-kustannus 14 842 693 eur/ha

käyttötalous 30 v 5 188 533 eur/ha

netto 30 v 20 031 226 eur/ha

Euroa/asukas

30 vuotta Euroa/asukas
Laskentakorkokanta 3 %
Inflaatio 1,5 %
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14/1999 Itäharju 60    Tullut voimaan 17.10.2009

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sijainti yhdyskuntarakenteessa 
Asemakaava-alue sijaitsee ruutukaavakeskustan luoteispuolella, n. 3,5 km Kauppatorilta kaakkoon Jaa-
nintien ja Karjaan radan tuntumassa. Asemakaavalla muutetaan toteutumatonta liike- toimisto- ja ympä-
ristöhäiriötä aiheuttamatonta pienteollisuusaluetta Kerros- ja pientaloasumiseen. Suunnittelualue sijait-
see vilkasliikenteisen pääkadun varrella omakoti- ja kerrostaloasutuksen välissä.  
 

 
 

• Suunnitelmalla levennetään Jaanintien katualuetta on levennetty noin 2,5 metrillä noin 32,5 met-
riin. Varausta ei ole huomioitu kustannuksissa. 

• Alueelle on muodostettu uusi tonttikatu, Munkkionkuja. Katualueen pituus on n. 170 metriä ja le-
veys 10–18 metriä. Kustannus sisältyy laskelmaan. 

• Rautatiealueelle on osoitettu varaus kevyen liikenteen tunnelille Munkkionpuistosta Männäisten-
puistoon ja eritasoristeys paikkaan, jossa Jaanintie risteää rautatien kanssa. Ei ole huomioitu las-
kelmassa. 

• Alue liitetään Jaanintiellä sijaitseviin vesi- ja viemäriverkostoihin. Alue on liitettävissä kaukoläm-
pöverkostoon, joka kulkee rautatiealueella. Kustannus ei sisällylaskelmaan. 

 
Alueesta on tähän mennessä toteutunut Ak –korttelialue. 
 

 
 

Käyttötarkoitus K-m2 Laskennallinen asu-
kasmäärä (50/as) 

AK-1 4860  
AP-1 3140  
VL, VS, Vk -  
KTY-1 5423  
Yhteensä 8000 (as.) 160 
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Alueen toteutunut asukaspohja (lähde Trimble locus , yhteensä109 ) 
 
 
Rakentamisolosuhteet: 
Kaava-alueen maaperän kantavuus on huono. Alueella suoritettujen kairausten mukaan rakentamatto-
man korttelin Itäharju-60 maaperä on savea 20-33 metrin syvyyteen maanpinnasta.  
 
Jaanintien autoliikenteen melu ja raskaan liikenteen aiheuttama tärinä sekä junaradan tärinä ylittävät 
ohjearvot koko kaava-alueella. Jaanintien ja rastaanpolun varteen tulee rakentaa yhtenäinen 2,5 metriä 
korkea, autotalleista, -katoksista ja/tai aidoista muodostuva, asuinkortteleiden pihoja suojaava melueste. 
 
Maanomistus 
100% kaupungin omistuksessa. 
 
Alueen palvelut 
Lähiympäristössä sijaitsee kauppakeskus päivittäistavaraliikkeineen, huoltoasema, kioski, päiväkoti, kou-
lu, uimahalli ja paloasema. 
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Taulukko 8: Itäharju 60 kaava-alueen kuntatalouden vaikutustarkastelu (suppea) 

 

  

14/1999 Itäharju 60 lainvoimainen 17.10.2009
Laskennallinen asukasmäärä
PÄÄOMATALOUS Tulot € Menot  € Netto €
Maapohja  YHTEENSÄ 2 179 200 0 2 179 200 13 620 0 13 620

Maanhankinta 0 0 0 0 0
Maankäyttösopimukset 0 0 0 0 0 0
Tonttien myynti 2 179 200 0 2 179 200 13 620 0 13 620
Puuston myynti 0 0 0 0 0 0

0 0 0
Rakentamiskelpoiseksi saattaminen YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 0

Esirakentaminen, 
maaperän kunnostus 0 0 0 0
Rakenteiden purkaminen 0 0 0 0
Melun torjunta 0 0 0 0

0 0 0
Rakentaminen  YHTEENSÄ 280 000 403 512 -123 512 1 750 2 522 -772

Katu- ja kevyenliikenteen alueet 203 512 -203 512 0 1 272 -1 272
Vesihuoltoverkko 280 000 200 000 80 000 1 750 1 250 500
Puistot, yleiset alueet 0 0 0 0
Palvelurakennukset 0 0 0 0

PO-kustannus yhteensä 2 459 200 403 512 2 055 688 15 370 2 522 12 848

KÄYTTÖTALOUS 30 vuotta

Tulot Menot Netto € Tulot
 €/as

Menot 
€/asukas

Netto 
€/asukas

Ylläpito  YHTEENSÄ 0 111 413 -111 413 696 -696
Katu- ja viheralueet 85 493 -85 493 534 -534
Vesihuoltoverkko 25 920 -25 920 162 -162
Liiittymismaksut 0 0 0

Vuokratulot/maksutulot YHTEENSÄ 901 344 0 901 344 5 633 0 5 633
Tontit 901 344 0 901 344 5 633 0 5 633
Vesimaksut

Kiinteistövero YHTEENSÄ 1 287 461 0 1 287 461 8047 0 8047
Kiinteistövero 1 287 461 1 287 461 8047 0 8047

Käyttötalous 30 v. yhteensä 2 188 805 111 413 2 077 392 13 680 696 12 984
NETTO 4 648 005 514 925 4 133 080 29 050 3 218 25 832

K-m2 8 000,0 krs-m2 po-kustannus 257 eur/k-m2

Pinta-ala 0,2 ha käyttötalous 30 v 259,7 eur/k-m2

K-m2/asuk 50,0 krs-m2/asuk netto 30 v 516,6 eur/k-m2

Laskennallinen 160 asuk po-kustannus 12 848 eur/asuk

käyttötalous 30 v 12 984 eur/asuk

netto 30 v 25 832 eur/asuk

po-kustannus 9 344 036 eur/ha

käyttötalous 30 v 9 442 691 eur/ha

netto 30 v 18 786 727 eur/ha

Euroa/asukas

30 vuotta Euroa/asukas
Laskentakorkokanta 3 %
Inflaatio 1,5 %
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Taulukko 9. Itäharju 60 kaava-alueen kuntatalouden vaikutustarkastelu (laaja) 

  

14/1999 Itäharju 60 lainvoimainen 17.10.2009
Laskennallinen asukasmäärä
PÄÄOMATALOUS Tulot € Menot  € Netto €
Maapohja  YHTEENSÄ 2 179 200 0 2 179 200 13 620 0 13 620

Maanhankinta 0 0 0 0 0
Maankäyttösopimukset 0 0 0 0 0 0
Tonttien myynti 2 179 200 0 2 179 200 13 620 0 13 620
Puuston myynti 0 0 0 0 0 0

Rakentamiskelpoiseksi saattaminen YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 0

Esirakentaminen, 
maaperän kunnostus 0 0 0 0
Rakenteiden purkaminen 0 0 0 0
Melun torjunta 0 0 0 0

0 0 0
Rakentaminen  YHTEENSÄ 280 000 403 512 -123 512 1 750 2 522 -772

Katu- ja kevyenliikenteen alueet 203 512 -203 512 0 1 272 -1 272
Vesihuoltoverkko 280 000 200 000 80 000 1 750 1 250 500
Puistot, yleiset alueet 0 0 0 0
Palvelurakennukset 0 0 0 0

PO-kustannus yhteensä 2 459 200 403 512 2 055 688 15 370 2 522 12 848

KÄYTTÖTALOUS 30 vuotta

Tulot Menot Netto € Tulot
 €/as

Menot 
€/asukas

Netto 
€/asukas

Ylläpito  YHTEENSÄ 0 111 413 -111 413 696 -696
Katu- ja viheralueet 85 493 -85 493 534 -534
Vesihuoltoverkko 25 920 -25 920 162 -162
Liiittymismaksut 0 0 0

Vuokratulot YHTEENSÄ 901 344 0 901 344 5 633 0 5 633
Tontit 901 344 0 901 344 5 633 0 5 633

Palvelutoiminta  YHTEENSÄ 2 170 411 23 814 976 -21 644 566 13 565 148 844 -135 279
Päivähoito 1 687 706 -1 687 706 0 10 548 -10 548
Opetus 2 506 224 -2 506 224 0 15 664 -15 664
Terveydenhuolto 2 225 589 -2 225 589 0 13 910 -13 910
Vanhuspalvelut 2 728 393 -2 728 393 0 17 052 -17 052
Muut kunnan nettokäyttökustann. yht. (pl. Liiketoiminta ja yl    14 234 418 -14 234 418 0 88 965 -88 965
Muu Liiketoiminnan nettotulot 2 170 411 2 170 411 13 565 0 13 565
Joukkoliikenne nettokäyttökustannukset 432 645 -432 645 0 2 704 -2 704

Verot  YHTEENSÄ 21 933 603 0 21 933 603 137085 0 137085
Kunnallisvero 10 874 596 0 10 874 596 67966 0 67966
Kiinteistövero 1 287 461 1 287 461 8047 0 8047
Muut kunnan verotulot + käyttötal valtiono 9 771 546 9 771 546 61072 0 61072

Käyttötalous 30 v. yhteensä 25 005 358 23 926 389 1 078 969 156 283 149 540 6 744
NETTO 27 464 558 24 329 901 3 134 657 171 653 152 062 19 592

K-m2 8 000,0 krs-m2 po-kustannus 257 eur/k-m2

Pinta-ala 0,2 ha käyttötalous 30 v 134,9 eur/k-m2

K-m2/asuk 50,0 krs-m2/asuk netto 30 v 391,8 eur/k-m2

Laskennallinen 160 asuk po-kustannus 12 848 eur/asuk

käyttötalous 30 v 6 744 eur/asuk

netto 30 v 19 592 eur/asuk

po-kustannus 9 344 036 eur/ha

käyttötalous 30 v 4 904 404 eur/ha

netto 30 v 14 248 440 eur/ha

Euroa/asukas

30 vuotta Euroa/asukas
Laskentakorkokanta 3 %
Inflaatio 1,5 %
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43/2002 Jaaninpuisto     Tullut voimaan 16.10.2004

     
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
    

Maankäyttö: (9,04 ha) 

 
 

 
Toteutunut asukaspohja (yhteensä 239, Trimble locus) 
 
Sijainti yhdyskuntarakenteessa 
Peltoalueelle, noin 3,5 km Turun kauppatorilta itään perustettu rivi- ja omakotialue.  
 

• Alueelle perustetaan uusi katu, Tähtimönkatu. Savikkakadun jatke (Saunionkadusta eteenpäin) 
on rakennettu myös tässä yhteydessä.   

 
Yhdyskuntatekniset verkostot sijoittuva ympäröiville kaduille ja niiden varsille, lisäksi suunnittelualueen 
eteläosassa pellon poikki kulkee viemärilinja. Alueelle perustetaan lähivirkistysalue VL. Suojapuisto Vs 
sekä leikkipuisto VK 
 
Rakentamisolosuhteet: 
Suunnittelualue on Jaaninojan laakson tasaista savikkopeltoa. Maanpinta on tasoväleillä + 13.8…+15.8. 
Maaperä on koko alueella savea. Savikerros syvenee kaakkoon 10…40 metriin. Perustamisolosuhteet 
ovat huonot. Alue on Jaanintiehen rajoittuvien rakenteiden osalta melualuetta. Jaanintien varteen on 
tehty maaston muotoilua. Asemakaavan mukaisesti kiinteistöt huolehtivat meluntorjunnasta.  
 
Maanomistus 
100% kaupungin omistuksessa. 
 
Alueen palvelut 
Lähipalvelut ja virkistysalueet ovat hyvin saavutettavissa: Hannunniitun koulu ja päiväkoti ovat lähietäi-
syydellä, kauppapalveluista mm. Itäharjun Prisma ja Hila ovat lähellä.  

Käyttötarkoitus K-m2 Laskennallinen asu-
kasmäärä (50/as) 

AR 15850  
AO 2750+330  
VL, VS, Vk -  
Yhteensä 18930 378  
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Taulukko 10. Jaaninpuiston kaava-alueen kuntatalouden vaikutustarkastelu (suppea) 

  

43/2002 Jaaninpuisto lainvoimainen 16.10.2004
Laskennallinen asukasmäärä
PÄÄOMATALOUS Tulot € Menot  € Netto €

Maapohja  YHTEENSÄ 2 538 150 0 2 538 150 6 823 0 6 823
Maanhankinta 0 0 0 0
Maankäyttösopimukset 0 0 0 0 0 0
Tonttien myynti 2 538 150 0 2 538 150 6 823 0 6 823
Puuston myynti 0 0 0 0 0 0

Rakentamiskelpoiseksi saattaminen YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 0

Esirakentaminen, 
maaperän kunnostus 0 0 0 0
Rakenteiden purkaminen 0 0 0 0
Melun torjunta 0 0 0 0 0 0

Rakentaminen  YHTEENSÄ 410 000 1 673 223 -1 263 223 1 102 4 498 -3 396
Katu- ja kevyenliikenteen alueet 889 713 -889 713 0 2 392 -2 392
Vesihuoltoverkko 410 000 360 000 50 000 1 102 968 134
Puistot, yleiset alueet 423 510 -423 510 0 1 138 -1 138
Palvelurakennukset 0 0 0 0

PO-kustannus yhteensä 2 948 150 1 673 223 1 274 927 7 925 4 498 3 427

KÄYTTÖTALOUS 30 vuotta

Tulot Menot Netto € Tulot
 €/as

Menot 
€/asukas Netto €/asukas

Ylläpito  YHTEENSÄ 0 1 122 915 -1 122 915 0 3 019 -3 019
Katu- ja viheralueet 0 1 037 380 -1 037 380 2 789 -2 789
Vesihuoltoverkko 0 85 535 -85 535 230 -230
Liiittymismaksut 0 0 0 0 0

Vuokratulot/maks  YHTEENSÄ 280 148 0 280 148 753 0 753
Tontit 280 148 280 148 753 0 753

Vesimaksut 0 0 0

Kiinteistövero YHTEENSÄ 1 212 331 0 1 212 331 3 259 0 3 259
Kiinteistövero 1 212 331 1 212 331 3 259 0 3 259

Käyttötalous 30 v. yhteensä 1 492 479 1 122 915 369 564 4 012 3 019 993

NETTO 4 440 629 2 796 138 1 644 491 11 937 7 516 4 421

Laskennallinen asukasmäärä = teoreettinen maksimi
18 600,0 krs-m2 po-kustannus 68,5 eur/k-m2

3,6 rakennettu ha käyttötalous 30 v 19,9 eur/k-m2

50,0 krs-m2/asuk netto 30 v 88,4 eur/k-m2

372
laskennallinen 
asukasmäärä po-kustannus 3 427 eur/asuk

käyttötalous 30 v
993 eur/asuk

netto 30 v 4 421 eur/asuk

po-kustannus 355 133 eur/ha

käyttötalous 30 v 102 943 eur/ha

netto 30 v 458 075 eur/ha

Euroa/asukas

Laskentakorkokanta 3 %
Inflaatio 1,5 %

30 vuotta Euroa/asukas
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Taulukko 11. Jaaninpuiston kaava-alueen kuntatalouden vaikutustarkastelu (laaja) 

  

43/2002 Jaaninpuisto lainvoimainen 16.10.2004
Laskennallinen asukasmäärä
PÄÄOMATALOUS Tulot € Menot  € Netto €

Maapohja  YHTEENSÄ 2 538 150 0 2 538 150 6 823 0 6 823
Maanhankinta 0 0 0 0
Maankäyttösopimukset 0 0 0 0 0 0
Tonttien myynti 2 538 150 0 2 538 150 6 823 0 6 823
Puuston myynti 0 0 0 0 0 0

Rakentamiskelpoiseksi saattaminen YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 0

Esirakentaminen, 
maaperän kunnostus 0 0 0 0
Rakenteiden purkaminen 0 0 0 0
Melun torjunta 0 0 0 0 0 0

Rakentaminen  YHTEENSÄ 410 000 1 673 223 -1 263 223 1 102 4 498 -3 396
Katu- ja kevyenliikenteen alueet 889 713 -889 713 0 2 392 -2 392
Vesihuoltoverkko 410 000 360 000 50 000 1 102 968 134
Puistot, yleiset alueet 423 510 -423 510 0 1 138 -1 138
Palvelurakennukset 0 0 0 0

PO-kustannus yhteensä 2 948 150 1 673 223 1 274 927 7 925 4 498 3 427

KÄYTTÖTALOUS 30 vuotta

Tulot Menot Netto € Tulot
 €/as

Menot 
€/asukas Netto €/asukas

Ylläpito  YHTEENSÄ 0 1 122 915 -1 122 915 0 3 019 -3 019
Katu- ja viheralueet 0 1 037 380 -1 037 380 2 789 -2 789
Vesihuoltoverkko 0 85 535 -85 535 230 -230
Liiittymismaksut 0 0 0 0 0

Vuokratulot YHTEENSÄ 280 148 0 280 148 753 0 753
Tontit 280 148 280 148 753 0 753

Palvelutoiminta YHTEENSÄ 5 049 541 55 369 820 -50 320 279 13 574 148 844 -135 270
Päivähoito 3 923 917 -3 923 917 0 10 548 -10 548
Opetus 5 826 971 -5 826 971 0 15 664 -15 664
Perusterveydenhoito 5 174 495 -5 174 495 0 13 910 -13 910
Vanhuspalvelut 6 343 515 -6 343 515 0 17 052 -17 052
Muut kunnan nettokäyttökustann. yht. (pl. Liiketoiminta ja y    33 095 022 -33 095 022 0 88 965 -88 965
Muu Liiketoiminnan nettotulot 5 049 541 5 049 541 13 574 0 13 574
Joukkoliikenne nettokäyttökustannukset 1 005 900 -1 005 900 0 2 704 -2 704

Verot YHTEENSÄ 50 990 796 50 990 796 137 072 0 137 072
Kunnallisvero 37 771 098 37 771 098 101 535 0 101 535
Kiinteistövero 1 212 331 1 212 331 3 259 0 3 259

Muut kunnan verotulot + käyttötal valtiono 12 007 367 12 007 367 32 278 0 32 278
Käyttötalous 30 v. yhteensä 56 320 485 56 492 735 -172 250 151 399 151 862 -463

NETTO 59 268 635 58 165 958 1 102 677 159 324 156 360 2 964

Laskennallinen asukasmäärä = teoreettinen maksimi
K-m2 18 600,0 krs-m2 po-kustannus 68,5 eur/k-m2

Pinta-ala 3,6 ha käyttötalous 30 v -9,3 eur/k-m2

K-m2/asuk 50,0 krs-m2/asuk netto 30 v 59,3 eur/k-m2

Laskennallinen as 372 asuk po-kustannus 3 427 eur/asuk

käyttötalous 30 v
-463 eur/asuk

netto 30 v 2 964 eur/asuk

po-kustannus 355 133 eur/ha

käyttötalous 30 v -47 981 eur/ha

netto 30 v 307 152 eur/ha

Euroa/asukas

Laskentakorkokanta 3 %
Inflaatio 1,5 %

30 vuotta Euroa/asukas
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43/2003 Lounais- Kukola      Tullut voimaan 28.07.2007 

    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 

   
 
 
Hirvensalon saarelle sijoittuva uusi pientaloalue. Alue toteuttaa osayleiskaavan asumiselle varattuja alu-
eita. Alue on toteutunut pääosin omakotirakentamisena.  Alue on miltei valmis, rakentamatta n.5000 k-
m2 (100 laskennallinen varaus). 
 
Maankäyttö (yht 41,2 ha) 

 
 

 
 
Alueen toteutunut asukaspohja (lähde Trimble locus yhteensä 232 asukasta) 
 
Rakentamisolosuhteet: 
Perustamisolosuhteen ovat alueella melko heikot. Rakentamiseen otettu maa-ala pääosin peltoa, savi-
kon syvyys vaihtelee 15- 20 m välillä. Saarten topografian huomioiden perustamisolosuhteet uudisraken-
tamiselle ovat melko tavanomaiset.  
 
Maanomistus 
Asemakaava-alueen maa-alasta 10, 5 ha (25,4%) yksityisessä omistuksessa. Asemakaavan toteutumi-
seksi alueella on käyty omistajatahojen kanssa maankäyttösopimusneuvottelut. 
 
Alueen palvelut 
Asukasmäärän lisääntymisestä seuraa erityisesti päiväkotipalvelujen, koulujen 
ja julkisen liikenteen käyttäjien määrän lisääntyminen ja nettokustannusten kasvu.  

Pinta-alat (ha) 
Korttelialueet 11,6 
Lähivirkistys ja maiseman-
hoito 

27,234 

Katualueet 2,345 
Yhteensä 41,179 

Käyttötarkoitus K-m2 Laskennallinen asu-
kasmäärä (50/as) 

Ap-1 -5 23520  
Ar 120  
Yhteensä 23 645 473 
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Taulukko 12. Lounais-Kukolan kaava-alueen kuntatalouden vaikutustarkastelu (suppea) 

  

43/2003 Lounais- Kukola lainvoimainen 28.07.2007
Laskennallinen asukasmäärä
PÄÄOMATALOUS Tulot € Menot  € Netto €

Maapohja  YHTEENSÄ 460 959 125 000 335 959 1 143 310 833
Maanhankinta 0 125 000 -125 000 0 310 -310
Maankäyttösopimukset 177 270 177 270 440 0 440
Tonttien myynti 283 689 283 689 704 0 704
Puuston myynti 0 0 0 0 0

Rakentamiskelpoiseksi saattaminen YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 0

Esirakentaminen, 
maaperän kunnostus 0 0 0 0
Rakenteiden purkaminen 0 0 0 0
Melun torjunta 0 0 0 0

Rakentaminen  YHTEENSÄ 500 000 2 135 055 -1 635 055 1 240 5 295 -4 055
Katu- ja kevyenliikenteen alueet 1 155 055 -1 155 055 0 2 865 -2 865
Vesihuoltoverkko 500 000 800 000 -300 000 1 240 1 984 -744
Pustiot, yleiset alueet 180 000 -180 000 0 446 -446
Palvelurakennukset 0 0 0 0

PO-kustannus yhteensä 960 959 2 260 055 -1 299 096 2 383 5 605 -3 222

KÄYTTÖTALOUS 30 vuotta

Tulot Menot Netto € Tulot
 €/as

Menot 
€/asukas

Netto 
€/asukas

Ylläpito  YHTEENSÄ 0 1 191 950 -1 191 950 0 2 956 -2 956
Katu- ja viheralueet 1 049 392 -1 049 392 2 603 -2 603
Vesihuoltoverkko 142 559 -142 559 354 -354
Liiittymismaksut 0 0 0

Vuokratulot/maksutulot YHTEENSÄ 1 583 443 0 1 583 443 3 927 0 3 927
Tontit 1 583 443 1 583 443 3 927 0 3 927
Vesimaksut

Kiinteistövero YHTEENSÄ 1 485 099 0 1 485 099 3683 0 3683
Kiinteistövero 1 485 099 1 485 099 3683 0 3683

Käyttötalous 30 v. yhteensä 3 068 541 1 191 950 1 876 591 7 610 2 956 4 654
NETTO 4 029 500 3 452 005 577 495 9 994 8 562 1 432

K-m2 20 160,0 krs-m2 po-kustannus -64,4 eur/k-m2

Pinta-ala 26,5 rakennettu ha käyttötalous 30 v 93,1 eur/k-m2

K-m2/asuk 50,0 krs-m2/asuk netto 30 v 28,6 eur/km-2

Laskennallinen 403 asuk po-kustannus -3 222 eur/asuk

käyttötalous 30 v 4 654 eur/asuk

netto 30 v 1 432 eur/asuk

po-kustannus -48 967 eur/ha

käyttötalous 30 v 70 735 eur/ha

netto 30 v 21 768 eur/ha

Euroa/asukas

30 vuotta Euroa/asukas
Laskentakorkokanta 3 %
Inflaatio 1,5 %
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Taulukko 13. Lounais-Kukolan kaava-alueen kuntatalouden vaikutustarkastelu (laaja) 

  

43/2003 Lounais- Kukola lainvoimainen 28.07.2007
Laskennallinen asukasmäärä
PÄÄOMATALOUS Tulot € Menot  € Netto €

Maapohja  YHTEENSÄ 460 959 125 000 335 959 1 143 310 833
Maanhankinta 125 000 -125 000 0 310 -310
Maankäyttösopimukset 177 270 177 270 440 0 440
Tonttien myynti 283 689 283 689 704 0 704
Puuston myynti 0 0 0 0 0

Rakentamiskelpoiseksi saattaminen YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 0

Esirakentaminen, 
maaperän kunnostus 0 0 0 0
Rakenteiden purkaminen 0 0 0 0
Melun torjunta 0 0 0 0

Rakentaminen  YHTEENSÄ 500 000 2 135 055 -1 635 055 1 240 5 295 -4 055
Katu- ja kevyenliikenteen alueet 1 155 055 -1 155 055 0 2 865 -2 865
Vesihuoltoverkko 500 000 800 000 -300 000 1 240 1 984 -744
Pustiot, yleiset alueet 180 000 -180 000 0 446 -446
Palvelurakennukset 0 0 0 0

PO-kustannus yhteensä 960 959 2 260 055 -1 299 096 2 383 5 605 -3 222

KÄYTTÖTALOUS 30 vuotta

Tulot Menot Netto € Tulot
 €/as

Menot 
€/asukas

Netto 
€/asukas

Ylläpito  YHTEENSÄ 0 1 191 950 -1 191 950 0 2 956 -2 956
Katu- ja viheralueet 1 049 392 -1 049 392 2 603 -2 603
Vesihuoltoverkko 142 559 -142 559 354 -354
Liiittymismaksut 0 0 0

Vuokratulot YHTEENSÄ 1 583 443 0 1 583 443 3 927 0 3 927
Tontit 1 583 443 1 583 443 3 927 0 3 927
Vesimaksut

Palvelutoiminta  YHTEENSÄ 5 467 604 59 983 972 -54 516 368 13 561 148 770 -135 209
Päivähoito 4 250 910 -4 250 910 0 10 543 -10 543
Opetus 6 312 552 -6 312 552 0 15 656 -15 656
Terveydenhuolto 5 605 703 -5 605 703 0 13 903 -13 903
Vanhuspalvelut 6 872 141 -6 872 141 0 17 044 -17 044
Muut kunnan nettokäyttökustann. yht. (pl. Liiketoiminta ja y    35 852 940 -35 852 940 0 88 921 -88 921
Muu Liiketoiminnan nettotulot 5 467 604 5 467 604 13 561 0 13 561
Joukkoliikenne nettokäyttökustannukset 1 089 725 -1 089 725 0 2 703 -2 703

Verot  YHTEENSÄ 55 244 874 0 55 244 874 137 016 0 137 016
Kunnallisvero 37 590 610 37 590 610 93 231 0 93 231
Kiinteistövero 1 485 099 1 485 099 3 683 0 3 683
Muut kunnan verotulot + käyttötal valtiono 16 169 166 16 169 166 40 102 0 40 102

Käyttötalous 30 v. yhteensä 62 295 921 61 175 922 1 119 999 154 504 151 726 2 778
NETTO 63 256 880 63 435 977 -179 097 156 887 157 331 -444

K-m2 20 160,0 krs-m2 po-kustannus -64,4 k-m2/asuk

Pinta-ala 41,2 ha käyttötalous 30 v 55,6 k-m2/asuk

K-m2/asuk 50,0 krs-m2/asuk netto 30 v -8,9 k-m2/asuk

Laskennallinen 403 asuk po-kustannus -3 222 eur/asuk

käyttötalous 30 v 2 778 eur/asuk

netto 30 v -444 eur/asuk

po-kustannus -31 548 eur/ha

käyttötalous 30 v 27 198 eur/ha

netto 30 v -4 349 eur/ha

Euroa/asukas

30 vuotta Euroa/asukas
Laskentakorkokanta 3 %
Inflaatio 1,5 %
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2/2002 Isovuori I     Tullut voimaan 07.08.2004 
     

 
 
Sijainti yhdyskuntarakenteessa 
Kaava-alue sijaitsee Turun Moision ja Yli-Maarian kaupunginosissa, noin 10 km. Turun torilta. Alue ra-
joittuu lännessä Ruskon kunnanrajaan ja idässä Moisiontiehen ja Paattistentiehen. Asemakaavassa on 
alueelle osoitettu asumista erilaisille pientalo- ja omakotitonteille sekä yksi julkiseen rakentamiseen tar-
koitettu tontti, joka on varattu ensisijaisesti päiväkotia varten. Alue oli ennen toteutumistaan rakentama-
ton. 

 
Alueella toteutumatta AO: 250, A:8600, AP: 4300 
 

 
Alueen toteutunut asukaspohja (lähde Trimble locus) Yhteensä 51 asukasta 
 
Rakentamisolosuhteet: 
Suunnittelualue jakaantuu kahteen eriluonteiseen osaan. Ruskon kunnanrajaan rajoittuu metsäinen ja 
kallioinen mäkialue, jota on noin kaksi kolmasosaa alueen pinta-alasta. Moisiontien ja Paattistentien 
vieressä kulkee tasainen ja avoin peltoalue. 
 
Maanomistus 
Alue oli lähes kokonaan kaupungin omistama. 
 
Alueen palvelut 
Lähimmät palvelut ovat Moision ”keskustassa” ja Jäkärlässä. Moisiossa on päiväkoti, peruskoulun ala-
aste sekä pieni kauppa. Jäkärlän palvelut ovat tavoitettavissa henkilöautolla. Jäkärlän vanhan kuntakes-
kuksenalueella on mm. terveysasema, kirjasto, peruskoulun ala-aste ja seurakuntatalo. Myöhemmän ra-
kentamisen myötä alueelle, sen keskiosiin, on tullut mm. päiväkoteja ja pieni kauppakeskus.   

Käyttötarkoitus K-m2 Laskennallinen asu-
kasmäärä (50/as) 

A 8600  
AP 4754  
AO 3900  
Y 2500  
Yhteensä 17254 (a) 350 
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24/2004 Isovuori II    Tullut voimaan 05.08.2006 
     

 

 
Sijainti yhdyskuntarakenteessa 
Kaava-alue sijaitsee Yli-Maarian kaupunginosassa, ns. Kanervamäen alueen eteläpuolella. Alue rajoittuu 
lännessä Ruskon kunnanrajaan ja idässä Paattistentiehen, noin 10 km. Turun torilta. 
 

• Isovuoren kaava-alueelle suunniteltu kiertoliittymä ja kokoojakatuja 
• Maa- ja metsätalouskäytössä olleen alueen valjastaminen osittain asuinalueeksi aiheuttaa inves-

tointikustannuksia mm. kunnallistekniikan järjestämisen johdosta. 

 
Toteutumatta AP: 1860, AO: 1240 
 

 
Alueen toteutunut asukaspohja (lähde Trimble locus) Yhteensä 223 asukasta 
 
Rakentamisolosuhteet: 
 
Maanomistus 
Kaupunki omistaa kaava-alueesta pienen osan sen eteläpäästä. Pääosin kaava-alueen omistaa kaksi yksi-
tyistä maanomistajaa. 
Alueen palvelut 
Lähimmät palvelut ovat Moision ”keskustassa” ja Jäkärlässä. Moisiossa on päiväkoti, peruskoulun ala-
aste sekä pieni kauppa. Jäkärlän palvelut ovat tavoitettavissa henkilöautolla. Jäkärlän vanhan kuntakes-
kuksenalueella on mm. terveysasema, kirjasto, peruskoulun ala-aste ja seurakuntatalo. Myöhemmän ra-
kentamisen myötä alueelle, sen keskiosiin, on tullut mm. päiväkoteja ja pieni kauppakeskus.  
 

Käyttötarkoitus K-m2 Laskennallinen asu-
kasmäärä (50/as) 

AP 2200 44 
AO 18700 374 
VL, VS, Vk -  
Yhteensä 20900 418 

Pinta-alat (ha) 
Korttelialueet 10,152 
Lähivirkistys ja maisemanhoi-
to (VL,VS,VK) 

25,285 

Katualueet 3,985 
Yhteensä 39,4225 
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Taulukko 14. Isovuori I ja II kaava-alueiden kuntatalouden vaikutustarkastelu (suppea) 

  

2/2002 Isovuori I lainvoimainen 07.08.2004 
24/2004 Isovuori II lainvoimainen 05.08.2006 
PÄÄOMATALOUS Tulot € Menot  € Netto €
Maapohja  YHTEENSÄ 625 898 0 625 898 1 025 0 1 025

Maanhankinta 0 0 0 0
Maankäyttösopimukset 336 800 336 800 551 0 551
Tonttien myynti 289 098 289 098 473 0 473
Puuston myynti 0 0 0 0 0

Rakentamiskelpoiseksi saattaminen YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 0

Esirakentaminen, 
maaperän kunnostus 0 0 0 0
Rakenteiden purkaminen 0 0 0 0
Melun torjunta 0 0 0 0

Rakentaminen  YHTEENSÄ 730 000 3 979 825 -3 249 825 1 195 6 515 -5 320
Katu- ja kevyenliikenteen alueet 1 753 555 -1 753 555 0 2 871 -2 871
Vesihuoltoverkko 730 000 1 900 000 -1 170 000 1 195 3 110 -1 915
Puistot, yleiset alueet 326 270 -326 270 0 534 -534
Palvelurakennukset 0 0 0 0

PO-kustannus yhteensä 1 355 898 3 979 825 -2 623 927 2 220 6 515 -4 295

KÄYTTÖTALOUS 30 vuotta

Tulot Menot Netto € Tulot
 €/as

Menot 
€/asukas

Netto 
€/asukas

Ylläpito  YHTEENSÄ 0 4 490 335 -4 490 335 0 7 351 -7 351
Katu- ja viheralueet 4 088 579 -4 088 579 6 693 -6 693
Vesihuoltoverkko 401 756 -401 756 658 -658
Liiittymismaksut 0 0 0

Vuokratulot/maksutulot YHTEENSÄ 1023148 0 1023148 1 675 0 1 675
Tontit 1023148 0 1023148 1 675 0 1 675
Vesimaksut

Kiinteistövero YHTEENSÄ 1950844 0 1950844 3 193 0 3 193
Kiinteistövero 1950844 1950844 3 193 0 3 193

Käyttötalous 30 v. yhteensä 2 973 991 4 490 335 -1 516 343 4 868 7 351 -2 482
NETTO 4 329 889 8 470 160 -4 140 270 7 088 13 866 -6 778

K-m2 30 544,0 krs-m2 po-kustannus -86 eur/k-m2

Pinta-ala 19,2 rakennettu ha käyttötalous 30 v -50 eur/k-m2

K-m2/asuk 50,0 krs-m2/asuk netto 30 v -136 eur/k-m2

Laskennallinen 611 asuk po-kustannus -4 295 eur/asuk

käyttötalous 30 v -2 482 eur/asuk

netto 30 v -6 778 eur/asuk

po-kustannus -136 521 eur/ha

käyttötalous 30 v -78 894 eur/ha

netto 30 v -215 415 eur/ha

Euroa/asukas

30 vuotta Euroa/asukas
Laskentakorkokanta 3 %
Inflaatio 1,5 %
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Taulukko 15. Isovuori I ja II kaava-alueiden kuntatalouden vaikutustarkastelu (laaja) 

  

 

2/2002 Isovuori I lainvoimainen 07.08.2004 
24/2004 Isovuori II lainvoimainen 05.08.2006 
PÄÄOMATALOUS Tulot € Menot  € Netto €
Maapohja  YHTEENSÄ 625 898 0 625 898 1 025 0 1 025

Maanhankinta 0 0 0 0
Maankäyttösopimukset 336 800 336 800 551 0 551
Tonttien myynti 289 098 289 098 473 0 473
Puuston myynti 0 0 0 0 0

Rakentamiskelpoiseksi saattaminen YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 0

Esirakentaminen, 
maaperän kunnostus 0 0 0 0
Rakenteiden purkaminen 0 0 0 0
Melun torjunta 0 0 0 0

Rakentaminen  YHTEENSÄ 730 000 3 979 825 -3 249 825 1 195 6 515 -5 320
Katu- ja kevyenliikenteen alueet 1 753 555 -1 753 555 0 2 871 -2 871
Vesihuoltoverkko 730 000 1 900 000 -1 170 000 1 195 3 110 -1 915
Puistot, yleiset alueet 326 270 -326 270 0 534 -534
Palvelurakennukset 0 0 0 0

PO-kustannus yhteensä 1 355 898 3 979 825 -2 623 927 2 220 6 515 -4 295

KÄYTTÖTALOUS 30 vuotta

Tulot Menot Netto € Tulot
 €/as

Menot 
€/asukas

Netto 
€/asukas

Ylläpito  YHTEENSÄ 0 4 490 335 -4 490 335 0 7 351 -7 351
Katu- ja viheralueet 4 088 579 -4 088 579 6 693 -6 693
Vesihuoltoverkko 401 756 -401 756 658 -658
Liiittymismaksut 0 0 0

Vuokratulot YHTEENSÄ 1023148 0 1023148 1 675 0 1 675
Tontit 1023148 0 1023148 1 675 0 1 675

Palvelutoiminta  YHTEENSÄ 8 302 542 90 943 441 -82 640 898 13 591 148 873 -135 282
Päivähoito 6 444 928 -6 444 928 0 10 550 -10 550
Opetus 9 570 644 -9 570 644 0 15 667 -15 667
Terveydenhuolto 8 498 970 -8 498 970 0 13 913 -13 913
Vanhuspalvelut 10 419 052 -10 419 052 0 17 056 -17 056
Muut kunnan nettokäyttökustann. yht. (pl. Liiketoiminta ja y    54 357 683 -54 357 683 0 88 983 -88 983
Muu Liiketoiminnan nettotulot 8 302 542 8 302 542 13 591 0 13 591
Joukkoliikenne nettokäyttökustannukset 1 652 164 -1 652 164 0 2 705 -2 705

Verot  YHTEENSÄ 83 755 287 0 83 755 287 137 106 0 137 106
Kunnallisvero 42 147 417 0 42 147 417 68 995 0 68 995
Kiinteistövero 1 950 844 1 950 844 3 193 0 3 193
Muut kunnan verotulot + käyttötal valtiono 39 657 027 39 657 027 64 918 0 64 918

Käyttötalous 30 v. yhteensä 93 080 977 95 433 775 -2 352 798 152 372 156 223 -3 851
NETTO 94 436 875 99 413 600 -4 976 725 154 592 162 738 -8 147

K-m2 30 544,0 krs-m2 po-kustannus -85,9 eur/k-m2

Pinta-ala 19,2 ha käyttötalous 30 v -77,0 eur/k-m2

K-m2/asuk 50,0 krs-m2/asuk netto 30 v -162,9 eur/k-m2

Laskennallinen 611 asuk po-kustannus -4 295 eur/asuk

käyttötalous 30 v -3 851 eur/asuk

netto 30 v -8 147 eur/asuk

po-kustannus -136 521 eur/ha

käyttötalous 30 v -122 414 eur/ha

netto 30 v -258 935 eur/ha

Euroa/asukas

30 vuotta Euroa/asukas
Laskentakorkokanta 3 %
Inflaatio 1,5 %



Liite 2.  
 
Vaikutukset kulttuuriympäristöön 3.3.2015 
 
 
Yleiskaavan kulttuuriympäristöä koskevat tavoitteet on mahdollista toteuttaa kaikissa kehitysku-
vavaihtoehdoissa. Luonnos- ja ehdotusvaiheissa esitettävät konkreettiset kaavaratkaisut antavat sel-
keämmän viitekehyksen tavoitteiden arvioinnille. Tässä vaiheessa voidaan arvioida käytännössä sitä, 
missä kulttuuriympäristön muutos tulee todennäköisemmin olemaan voimakkainta. Arviointia tarkenne-
taan kaavaprosessin edetessä. 
 
 
 
Yleiskaavan kulttuuriympäristötavoitteet: 
 
 
• Merellisyys, saaristo sekä alueen monipuolinen luonto ja ainutlaatuinen kulttuuriympäristö ovat kau-

pungin vahvan identiteetin perusta. Ne tarjoavat ihanteelliset lähtökohdat ihmisten hyvinvointia lisää-
vien toimintaympäristöjen säilyttämiselle ja luomiselle. 
 

• Asuntotuotanto jakautuu tasapuolisesti kerrostaloihin ja erityyppisiin pientaloihin. Valtaosa rakenta-
misesta on luonteeltaan urbaania. 
 

• Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen kohdennetaan palveluiden, työpaikkojen ja joukkoliikenteen lä-
heisyyteen. Uudis- ja täydennysrakentaminen toteutetaan alueen erityisarvot säilyttäen. 
 

• Kaupallista keskustaa, historiallista keskustaa, jokirantaa ja puistoja sekä näitä yhdistäviä reittejä 
kehitetään siten, että eri toiminnot limittyvät toisiinsa. Keskustan vehreyttä ja arvokkaita kulttuuriym-
päristöjä vaalitaan vetovoimatekijöinä. Täydennysrakentamista suunnitellaan huolella ja kokonaisval-
taisesti rakennetun ympäristön kerroksellisuutta ja kulttuuriperinnön erityisarvoja vaalien. Turun kes-
kustaa kehitetään kaupunkikulttuurin sydämenä: monipuolisena kaupan, virkistyksen, vapaa-ajan ja 
kulttuurin tiivistymänä. 
 

 
 
 
 
  



 Kasvu keskuksiin Kasvukäytävät Hajautettu kasvu 
Keskei-
set  
muutok-
set 

Pää- ja alakeskuksiin ja niiden 
reunoille täydennysrakentamista 

Pää- ja alakeskuksiin sekä näiden 
välisille reiteille täydennysraken-
tamista 

Voimakkaimmat muutokset 
pohjoisosissa ja saarilla 

Keskusten kaupunkikuvassa 
isojakin muutoksia, keskusten 
ulkopuolella alueet säilyvät 
enimmäkseen ennallaan 

Keskusten ja reittien kaupunkiku-
vassa muutoksia, niiden ulkopuo-
lella alueet säilyvät enimmäkseen 
ennallaan 

Lähikeskukset kasvavat ja muut-
tuvat luonteeltaan urbaanimmak-
si, keskusten reuna-alueita uu-
teen käyttöön 
 

Joukkoliikennereittien varsien 
rakentaminen tehostuu ja ympäris-
tökuva muuttuu luonteeltaan ur-
baanimmaksi ja kiinteistöjä otetaan 
uuteen käyttöön 

Harvaan asuttujen alueiden 
ympäristö voi muuttua ur-
baanimmaksi 

Keskukset tiivistyvät ja laajenevat Keskukset tiivistyvät ja laajenevat 
jonkin verran 

Pääkeskusta laajenee, alakes-
kuksissa kehitys vähäistä 

Työpaikkarakentaminen muuttaa 
Vähäjokivarren–Paimalan seudun 
kulttuuriympäristöä 

Työpaikkarakentaminen muuttaa 
Vähäjokivarren–Paimalan seudun 
kulttuuriympäristöä 

Työpaikkarakentaminen muuttaa 
Vähäjokivarren–Paimalan seu-
dun kulttuuriympäristöä 

Mahdolli-
suudet 

+ Edistää vanhojen kiinteistöjen 
kehittämistä ja uusia käyttömuoto-
ja erityisesti keskuksissa; keskus-
ten elinvoima ja vetovoima säilyy, 
mikä näkyy huolenpitona ympäris-
töstä 

+ Tukee malleista parhaiten tavoi-
tetta monimuotoisista asuinalueista 
urbaania rakentamista suosien 

+ Kasvu voi edistää vanhojen 
kiinteistöjen kehittämistä ja uusia 
käyttömuotoja  

+ Edistää vanhojen kiinteistöjen 
kehittämistä ja uusia käyttömuotoja 
erityisesti keskuksissa ja joukkolii-
kennereittien varsilla; keskusten 
elinvoima ja vetovoima säilyy, mikä 
näkyy huolenpitona ympäristöstä 

+ Alakeskuksissa ja joukkolii-
kennereittien varsilla pienetkin ja 
yksittäisetkin rakennusperintö-
kohteet enimmäkseen säilyvät 

+ Hyvällä toteutuksella epämää-
räinen ja esteettisesti heikko 
kaupunkikuva mahdollisesti para-
nee keskuksissa 

+ Kaupunkikuvan laatu saattaa 
parantua keskuksissa ja joukkolii-
kennereiteillä 

+ Keskusten vähäinen kehittä-
minen säilyttää niiden monimuo-
toisuutta, väljyyttä ja kulttuurihis-
toriallisia viherympäristöjä 

+ Pää- ja alakeskusten kehittymi-
nen lisää alueen arvostusta ja 
olevien rakennusten perusparan-
nustoimia 

+ Joukkoliikennereiteillä olevien 
rakennusperintökohteiden arvo 
nousee ja niitä hyödynnetään uu-
sin tavoin 

+ Pohjoisosien ja saarten maise-
makuva säilyy 

Uhat - Pienet, yksittäiset ja väljästi 
rakennetut vanhat kohteet pure-
taan tehokkaamman rakentami-
sen tieltä; uhka korostuu keskus-
tassa, jonne rakentamispaineet 
kohdistuvat voimakkaimpina ja 
jonne tiivistyy pienellä alueelle 
lukuisia kulttuuriarvoja 

- Pienet, yksittäiset ja väljästi ra-
kennetut vanhat kohteet puretaan 
tehokkaamman rakentamisen 
tieltä,  

- Hajautettu rakentaminen uhkaa 
väljästi rakennettuja kokonai-
suuksia 

- Keskustan kulttuurihistoriallisesti 
ja kaupunkikuvallisesti arvokkaat 
puut sekä muut viherympäristöt 
vähenevät 

- Keskustan kulttuurihistoriallisesti 
ja kaupunkikuvallisesti arvokkaat 
puut sekä muut viherympäristöt 
vähenevät 
 

- Monimuotoisuus ja kerroksisuus 
korvautuu yksipuolisemmalla 
rakentamisella; yllätyksellisyys 
vähenee; keskusten historiallisten 
ominaispiirteiden katoaminen 

- Joukkoliikennereiteillä kaupunki-
kuva yksipuolistuu; täydentäminen 
uhkaa historiallisten ominaispiirtei-
den säilymistä 

- Saarten ja kaupunginpoh-
joisosien harvaan asuttujen 
alueiden perinteinen kulttuu-
riympäristö vaarassa muuttua 
ratkaisevasti, pelto- ja niittymai-
semat muuttuvat rakentamisen 
vuoksi 

- Keskustan väljyys vähenee, 
täydentäminen pirstoo vanhoja 
kokonaisuuksia 
 

- Voimakas täydentäminen reittien 
varsille katkaisee näkymiä 
 

- Maaseutumaisten alueiden 
kaventuminen 

- Muutos painottuu harvempaan 
asutulle alueille, kielteisiin muu-
toksiin vaikuttaminen vähäisem-
pää 

- Uuden ja vanhan epäonnistunut 
yhteensovittaminen; häiritsevä 
erimittakaavaisuus 

- Uuden ja vanhan epäonnistunut 
yhteensovittaminen; häiritsevä 
erimittakaavaisuus 
 

- Keskusten kaupunkiympäristön 
kehittäminen vähäistä ja uhkana 
taantuminen 
 

- Kulttuuriarvojen moninaisuus 
uhan alla erityisesti keskustassa, 
Pihlajaniemessä ja Raunistulas-
sa; työpaikkarakentaminen uhkaa 
kulttuuriympäristön arvoja Ohitus-
tien varrella ja sen pohjoispuolel-

- Kulttuuriarvojen moninaisuus 
uhan alla erityisesti keskustassa, 
Pihlajaniemessä ja Raunistulassa; 
työpaikkarakentaminen uhkaa 
kulttuuriympäristön arvoja Ohitusti-
en varrella ja sen pohjoispuolella 

- Työpaikkarakentaminen uhkaa 
kulttuuriympäristön arvoja Ohi-
tustien varrella ja sen pohjois-
puolella 



la; keskustan voimakas täyden-
täminen lisää tarvetta korvaaville 
työpaikka-alueille muita malleja 
enemmän 

    
Taloudel-
liset 
vaikutuk-
set 

+/- Malleissa ei ole merkittäviä 
talousvaikutuksien eroja kulttuu-
riympäristön näkökulmasta: van-
han ympäristön ja uuden raken-
tamisen yhteensovittaminen lisää 
suunnittelun vaativuustasoa kai-
kissa malleissa erityisesti keskus-
tan alueella, Ohikulkutien varres-
sa välillä Oriketo–Urusvuori sekä 
Paimalantien–Maarian altaan 
alueella 

+/- Malleissa ei ole merkittäviä 
talousvaikutuksien eroja kulttuu-
riympäristön näkökulmasta: van-
han ympäristön ja uuden rakenta-
misen yhteensovittaminen lisää 
suunnittelun vaativuustasoa kaikis-
sa malleissa erityisesti keskustan 
alueella, Ohikulkutien varressa 
välillä Oriketo–Urusvuori sekä 
Paimalantien–Maarian altaan alu-
eella.  

+/- Malleissa ei ole merkittäviä 
talousvaikutuksien eroja kulttuu-
riympäristön näkökulmasta: 
vanhan ympäristön ja uuden 
rakentamisen yhteensovittami-
nen lisää suunnittelun vaativuus-
tasoa kaikissa malleissa erityi-
sesti keskustan alueella, Ohikul-
kutien varressa välillä Oriketo–
Urusvuori sekä Paimalantien–
Maarian altaan alueella.  

+ Kaikki mallit mahdollistavat 
vanhojen kohteiden taloudellisen 
arvonnousun ja vetovoima-arvon 
kasvun. 

+ Kaikki mallit mahdollistavat van-
hojen kohteiden taloudellisen ar-
vonnousun ja vetovoima-arvon 
kasvun. 

+ Kaikki mallit mahdollistavat 
vanhojen kohteiden taloudellisen 
arvonnousun ja vetovoima-arvon 
kasvun. 

+ Täydentävä rakentaminen on 
kunnalle taloudellisinta 

+ Täydentävä rakentaminen on 
kunnalle taloudellisinta 

- Johtaa muita malleja kalliim-
paan yhdyskuntarakenteeseen 

- Keskustan uudistamista painot-
tava malli on altein konflikteille: 
keskustaan sijoittuu määrällisesti 
suuri määrä vanhaa rakennus-
kantaa ja arvokohteita, alueella 
on myös paljon osallisia; kiistat 
sitovat resursseja 

- Malli voi hyödyntää olevaa infra- 
ja palveluverkkoa, mutta edellyttää 
keskusmallia enemmän investoin-
teja verkkojen uudistamiseen; 
haasteena myös investointien 
jääminen vajaakäyttöön, jos kas-
vua ei odotetusti 

YHTEEN
TEEN-
VETO 

   

Muutok-
sen 
kohdis-
tuminen 

Taajaan rakennettujen alueiden 
ympäristö tiivistyy ja muuttuu yhä 
urbaanimmaksi, muualla muutok-
set vähäisiä. 

Liikenteen solmupisteiden ja jouk-
koliikennereittien ympäristöt tiivis-
tyvät ja muuttuvat yhä urbaanim-
miksi, muualla muutokset vähäisiä. 

Maaseudun ja saarten kulttuu-
riympäristöt muuttuvat, keskuk-
sissa muutokset vähäisiä. 

Tär-
keimmät 
mahdol-
lisuudet 

+ Urbaanin rakentamisen ja kes-
kusten kehittämisen painottami-
sen tavoite toteutuu hyvin 
+ Ei-urbaaneilla alueilla ympäris-
tökuva enimmäkseen säilyy 
+ Kaupunkikulttuuria korostava 
malli 
+ Urbaanien alueiden kaupunki-
kuva ja arkkitehtuuri voi kohentua 

+ Urbaanin rakentamisen ja kes-
kusten kehittämisen painottamisen 
tavoite toteutuu 
+ Ei-urbaaneilla alueilla ympäristö-
kuva enimmäkseen säilyy 
+ Keskusten ja joukkoliikennereitti-
en kaupunkikuva voi kehittyä  
+ Jakaa uudistamisen painetta 
erityyppisille alueille 

+ Keskuksissa paljon säilyvää 
kulttuuriympäristöä, pääkeskus-
tan laajeneminen voi lisätä van-
hojen kiinteistöjen kehittämistä 
ruutukaava-alueen reunamilla 

Kriittiset 
uhkate-
kijät 

- Pienipiirteiset ja väljät rakenne-
tut ympäristöt ja yksittäiskohteet 
sekä monimuotoiset ympäristöt 
korvautuvat tehokkaalla ja yksi-
puolisella rakentamisella; kau-
punkikuva voi yksipuolistua erityi-
sesti keskuksissa; pääkeskustan 
voimakkaassa muutoksessa arvo-
jen yhteensovittaminen vaikeutuu 
entisestään 

- Joukkoliikennereittien tehokas 
rakentaminen uhkaa pieniä ja 
väljästi rakennettuja kohteita, kau-
punkikuva yksipuolistuu keskuksis-
sa ja joukkoliikennereittien varsilla 

- Urbaanin rakentamisen painot-
tamisen tavoite toteutuu huonos-
ti; keskusten kehittyminen vä-
häistä  
- Maaseudun ja saarten taaja-
moituminen uhkaa ympäristön 
ominaispiirteitä ja on kuntatalou-
dellisesti erittäin raskasta 

Koko-
naisarvio + 

Säästää eniten kulttuuriym-
päristöä keskusten ulkopuo-
lisilla alueilla, keskuksissa 
voimakasta muutospainetta 

++ 
Säästää kulttuuriympäristöä 
ei urbaaneilla alueilla, jakaa 
rakentamisen painetta eri-

tyyppisille rakennetuille ym-
päristöille 

-  
Hajauttava rakentaminen 

uhkaa harvaan rakennettua 
kulttuuriympäristöä, ur-
baanin kaupunkikuvan 
kehittäminen vähäistä 

 
 
  



 

Kartta. Arvioinnissa erityiset kriittisiksi alueiksi ovat osoittautuneet: keskusta, Paimalan–Vähäjokivarren alue, 
Raunistula ja Pihlajaniemi.  
 

http://dotku.adturku.fi/ymparisto/projektit/yleiskaava_2029/ProjectDocuments/Vaik_arviointi_kulttuuriymp%C3%A4rist%C3%B6.jpg


Liite 3.  Vaikutukset viherympäristöön 
 
Vaikutukset viherverkostoon, luontoon, maisemaan, kaupunkikuvaan ja virkistys-
käyttöön 
 

 
YLEISKAAVAN 
TAVOITE 

 

Vaihtoehto 

KASVU KESKUKSIIN 

Vaihtoehto 

KASVUKÄYTÄVÄT 

Vaihtoehto 

HAJAUTETTU KASVU 

YLEISTAVOITTEET 
Turku edistää 
kestävää kehi-
tystä eheyttä-
mällä yhdys-
kuntarakennet-
ta. 

+ Malli painottuu täydennys-
rakentamiseen, mikä eheyt-
tää yhdyskuntarakennetta. 

+ Malli painottuu täydennys-
rakentamiseen, mikä eheyt-
tää yhdyskuntarakennetta. 

− − Malli hajauttaa yhdys-
kuntarakennetta.  

Vesistöt ja vi-
heralueet muo-
dostavat eheän 
ekologisen ver-
koston, joka 
palvelee virkis-
tyskäyttöä sekä 
kaupunkiluon-
non monimuo-
toisuuden suo-
jelutavoitteita. 

− Keskustan voimakas täy-
dennysrakentaminen uhkaa 
keskustan viheryhteyksiä, 
jotka perustuvat pitkälti tont-
tien ja puistojen rehevään 
puustoon. Työpaikka-alueet 
katkovat viheryhteyksiä mm. 
Pomponrahkan ympärillä, 
Vähäjoen varrella ja Maari-
an altaan tuntumassa. 

− Rakentaminen noudatte-
lee nauhamaisesti joukkolii-
kennereittejä, joten viheryh-
teydet ovat näiltä osin vaa-
rassa katketa esikaupunki-
vyöhykkeellä. Työpaikka-
alueet katkovat viheryhteyk-
siä mm. Pomponrahkan 
ympärillä, Vähäjoen varrella 
ja Maarian altaan tuntumas-
sa. 

− − Asuinrakentaminen levi-
ää laajalle ja pirstoo ekolo-
gista verkostoa mm. saarilla 
ja Pohjois-Turussa. Työ-
paikka-alueet katkovat vi-
heryhteyksiä mm. Pompon-
rahkan ympärillä, Vähäjoen 
varrella ja Maarian altaan 
tuntumassa. 

Maankäytön 
suunnittelussa 
ennakoidaan 
luonnonolojen 
aiheuttamat 
rajoitukset ja 
aiheutuvat ym-
päristöriskit 
sekä tunniste-
taan ristiriidat 
kestävän kehi-
tyksen tavoittei-
den kanssa. 

+ Rakennettujen alueiden 
käytön tehostaminen ja kes-
kuksiin tukeutuva täyden-
nysrakentaminen vähentä-
vät tarvetta ottaa rakenta-
mattomia alueita käyttöön. 
Kävelyä ja pyöräilyä tukeva 
yhdyskuntarakenne edistää 
kestävää kehitystä. 
 

+ Joukkoliikennettä ja pyö-
räilyä tukeva yhdyskuntara-
kenne edistää kestävää 
kehitystä. 
 

− − Autoriippuvainen yhdys-
kuntarakenne ei ole kestä-
vän kehityksen mukainen. 
Saarilla rakentamista rajoit-
tavat tulvaherkät alueet, 
joten yhdyskuntarakentees-
ta tulee siellä hajanainen. 
Rakentaminen vaatii saarten 
kalliomaastossa paljon lou-
hintaa. Logistiikka-alueet 
uhkaavat pohjaveden laatua 
sekä Pomponrahkan Natu-
ra-alueen vesitasapainoa, 
kun pohjaveden muodostu-
minen rakentamisen myötä 
vähenee. 

− Liian voimakas viheralueil-
le sijoittuva täydennysraken-
taminen ei ole kestävän 
kehityksen mukaista. Logis-
tiikka-alueet uhkaavat poh-
javeden laatua sekä Pom-
ponrahkan Natura-alueen 
vesitasapainoa, kun pohja-
veden muodostuminen ra-
kentamisen myötä vähenee. 

− Hirvensalossa rakentamis-
ta rajoittavat tulvaherkät 
alueet, joten yhdyskuntara-
kenteesta tulee siellä haja-
nainen. Logistiikka-alueet 
uhkaavat pohjaveden laatua 
sekä Pomponrahkan Natu-
ra-alueen vesitasapainoa, 
kun pohjaveden muodostu-
minen rakentamisen myötä 
vähenee. 

Merellisyys, 
saaristo sekä 
alueen moni-
puolinen luonto 
ja ainutlaatui-
nen kulttuu-
riympäristö ovat 
kaupungin vah-
van identiteetin 
perusta. 

+ Malli korostaa Turun ase-
maa jokisuuhun kasvaneena 
urbaanina kaupunkina ja 
seudun keskuksena. Aura-
joki ja keskustan kulttuu-
riympäristöt ovat monien 
uusien asukkaiden ulottuvil-
la. 

+ Malli korostaa Turun ase-
maa seudun keskuksena. 
Malli tarjoaa asumista niin 
meren, joen, luonnon kuin 
kulttuuriympäristöjenkin 
läheisyydessä. 

+ Tässä mallissa saarten 
asukasmäärä lisääntyy eni-
ten, mikä tukee mielikuvaa 
merellisestä kaupungista. 

  



YLEISKAAVAN 
TAVOITE 

 

Vaihtoehto 

KASVU KESKUKSIIN 

Vaihtoehto 

KASVUKÄYTÄVÄT 

Vaihtoehto 

HAJAUTETTU KASVU 

KESKUSTAN KEHITTÄMINEN 
Keskustan veh-
reyttä ja arvok-
kaita kulttuu-
riympäristöjä 
vaalitaan. Täy-
dennysraken-
tamista suunni-
tellaan rakenne-
tun ympäristön 
kerroksellisuutta 
ja kulttuuripe-
rinnön erityisar-
voja vaalien. 

− − Malli tuo keskustaan 
voimakasta täydennysraken-
tamista. Keskustaan kohdis-
tuu tässä mallissa eniten 
rakentamispainetta, mikä 
lisää sen riskiä, ettei ympä-
ristön arvoja pystytä huomi-
oimaan riittävän hyvin muihin 
malleihin verrattuna. Kau-
punkikuva voi muuttua rajus-
ti, ja viher- ja kulttuuriympä-
ristön kaupunkikuvallisia ja 
kulttuurihistoriallisia arvoja 
voidaan menettää. Esim. 
historiallisten puistojen lai-
toihin kohdistuu rakentamis-
paineita. 

+/− Malli tuo keskustaan 
melko paljon täydennysra-
kentamista. Koska 
rakentamisen volyymi jää 
pienemmäksi kuin kasvu 
keskuksiin -mallissa, täy-
dennysrakentamista voidaan 
ohjata sopivimmille paikoille 
ja sillä on paremmat mahdol-
lisuudet onnistua. Täyden-
nysrakentaminen voi par-
haimmillaan eheyttää kau-
punkikuvaa, mutta viher- ja 
kulttuuriympäristön kaupun-
kikuvallisia ja kulttuurihistori-
allisia arvoja voidaan myös 
menettää. 

0 Keskustan täydennysra-
kentaminen on maltillista. 
Keskustan kaupunkikuvassa 
ei tapahdu suuria muutoksia. 
Vähäinen muuttuminen voi 
merkitä kulttuuriympäristös-
sä myös rappeutumisen 
uhkaa. 

Kaupunkiluon-
non monimuo-
toisuutta vaali-
taan ekologise-
na rikkautena  

− − Keskustan tonttien puus-
toa joudutaan kaatamaan 
tässä mallissa eniten. Erityi-
sesti vanhojen puiden kaa-
taminen köyhdyttää kaupun-
kiluontoa. Rakentamispainei-
ta kohdistuu myös luonnon-
mukaisiin viheralueisiin, ku-
ten mäkipuistojen rinteisiin, 
joiden merkitys monimuotoi-
suudelle on suuri. 

− Keskustan tonttien puustoa 
joudutaan kaatamaan mer-
kittävästi Erityisesti vanhojen 
puiden kaataminen köyhdyt-
tää kaupunkiluontoa. Raken-
tamispaineita voi kohdistua 
myös luonnonmukaisiin vi-
heralueisiin, kuten mäkipuis-
tojen rinteisiin, joiden merki-
tys monimuotoisuudelle on 
suuri. 

+ Keskustan kasvillisuus ja 
sen myötä kaupunkiluonnon 
monimuotoisuus säilyvät 
tässä mallissa parhaiten. 

[…] sekä virkis-
tyksen ja hyvin-
voinnin lähtee-
nä. 

− − Keskustan vehreys vä-
henee voimakkaasti, jolloin 
keskustan viihtyisyys vaa-
rantuu. [Osa siirretty toisaal-
le.] 

− Keskustan vehreys vähe-
nee, jolloin keskustan viihtyi-
syys voi vaarantua. [Osa 
siirretty toisaalle.] 

+ Keskustan väljyys, vehreys 
ja viherympäristön aikaan-
saama viihtyisyys säilyvät 
tässä mallissa parhaiten. 

Kaupallista kes-
kustaa, historial-
lista keskustaa, 
jokirantaa ja 
puistoja sekä 
näitä yhdistäviä 
reittejä kehite-
tään. 

++ Keskustapainotteinen 
uusi rakentaminen tuo joki-
rantaan, puistoihin ja kes-
kustan reiteille paljon uusia 
käyttäjiä, mikä ohjannee 
investointeja. Keskustan 
elävyys lisääntyy. 

++ Pyöräilyä suosiva malli 
tuo jokirantaan ja keskustan 
reiteille paljon uusia käyttä-
jiä, mikä ohjannee investoin-
teja. Keskustan elävyys li-
sääntyy. 

+ Keskustan kehittäminen on 
mahdollista, mutta investoin-
nit keskustan reitteihin ja 
viherympäristöön voivat kui-
tenkin jäädä vähäisemmiksi 
kuin muissa malleissa, koska 
käyttäjämäärät eivät kasva 
yhtä paljon. 

− Keskustan voimakkaan 
tiivistämisen myötä autojen 
vaatima tila lisääntyy, mikä 
saattaa vaikeuttaa keskustan 
ympäristöjen kehittämistä. 

− Yksityisautoilu keskustas-
sa lisääntynee tässä mallis-
sa eniten, mikä saattaa vai-
keuttaa keskustan ympäris-
töjen kehittämistä. 

  



YLEISKAAVAN 
TAVOITE 

 

Vaihtoehto 

KASVU KESKUKSIIN 

Vaihtoehto 

KASVUKÄYTÄVÄT 

Vaihtoehto 

HAJAUTETTU KASVU 

VETOVOIMAISET ASUINALUEET 
Uudis- ja täy-
dennysraken-
taminen toteu-
tetaan alueen 
erityisarvot 
säilyttäen: 
• Luonto 

+ Tämä malli säilyttää kes-
kusten ulkopuolella sijaitse-
vat luontoarvot parhaiten. 

− Malli tuo uutta asutusta 
mm. esikaupunkivyöhyk-
keelle sekä Hirvensaloon, 
minne monet luontoarvois-
takin keskittyvät. Esikau-
punkivyöhykkeen ja Hirven-
salon luontokohteet kärsivät 
täydennysrakentamisesta, 
pirstoutumisesta ja virkistys-
käytön aiheuttamista haitois-
ta. Uittamonsilta ja siihen 
liittyvä rakentaminen sijoittu-
vat Katariinanlaakson Natu-
ra-alueen ja useiden muiden 
luontokohteiden läheisyy-
teen. 

− − Malli tuo paljon uutta 
asutusta mm. saarille, minne 
monet luontoarvoistakin 
keskittyvät. Saarten luonto-
kohteet kärsivät täydennys-
rakentamisesta, pirstoutumi-
sesta ja virkistyskäytön ai-
heuttamista haitoista. Uitta-
monsilta ja siihen liittyvä 
rakentaminen sijoittuvat 
Katariinanlaakson Natura-
alueen ja useiden muiden 
luontokohteiden läheisyy-
teen. 

− Aluekeskusten tuntumas-
sa sijaitsevat luontokohteet 
voivat kärsiä täydennysra-
kentamisesta, pirstoutumi-
sesta ja virkistyskäytön ai-
heuttamista haitoista. 

• Maisema, 
kaupunki-
kuva ja kult-
tuurihistoria 

+ Keskustan laitojen, kuten 
Linnakaupungin, ilme kohe-
nee tässä mallissa nopeim-
min, kun työpaikka-alueet 
väistyvät. 
 

+ Keskustan laitojen, kuten 
Linnakaupungin, ilme kohe-
nee, kun työpaikka-alueet 
väistyvät. 

− − Saarten ja Pohjois-
Turun maisemat muuttuvat 
voimakkaasti. Pienipiirteinen 
saaristomaisema on vaaras-
sa menettää omaleimaisuu-
tensa. Uittamonsilta muuttaa 
Pitkänsalmen maisemaa. 
Malli tuo pientalorakentamis-
ta ja liikenneväyliä Koroisten 
tuntumaan. 

+/− Täydennysrakentaminen 
voi vaikuttaa kaupunkiku-
vaan sekä myönteisesti että 
kielteisesti. Erityisen herkkiä 
ovat esikaupunkivyöhykkeen 
ilmeeltään yhtenäiset pienta-
loalueet. 

− Koska korvaavia uusia 
työpaikka-alueita tarvitaan 
nopeimmin, työpaikkaraken-
tamisen vaikutukset ovat 
suuremmat kuin muissa 
malleissa. Malli tuo tiivistä 
pientalorakentamista ja lii-
kenneväyliä Koroisten tun-
tumaan. 

− Keskisen Hirvensalon 
maisemat muuttuvat. Uitta-
monsilta muuttaa Pitkän-
salmen maisemaa. Malli tuo 
kerrostalorakentamista ja 
liikenneväyliä Koroisten 
tuntumaan. 

Luodaan edelly-
tykset seudulli-
sesti merkittävi-
en virkis-
tysaluekokonai-
suuksien muo-
dostumiselle. 

+ Tämä keskittävä malli 
säilyttää eniten laajoja vi-
heralueita ja takaa parhaiten 
mahdollisuudet kehittää 
tulevaisuuden ulkoilualueita. 
 

+/− Malli tuo paljon raken-
tamista esikaupunkivyöhyk-
keelle, mikä kaventaa sen 
tärkeitä ulkoilumetsiä, mutta 
toisaalta ohjannee niihin 
lisää investointeja. 
 

− − Laajat viheralueet vä-
henevät tässä mallissa eni-
ten. Esikaupunkivyöhykkeen 
tärkeät ulkoilumetsät kutis-
tuvat mm. Impivaarassa, 
Pääskyvuoressa ja Mälikkä-
lässä. Paimalan ja Pii-
panojan uudet työpaikka-
alueet voivat turmella Maa-
rian altaan ympäristön ja 
Vähäjoen maisema- ja kult-
tuuriarvoja ja siten vähentää 
niiden virkistyskäyttöpotenti-
aalia. Maaseutumaiset vi-
heraluekokonaisuudet ovat 
entistä kauempana keskus-
tasta. 

− Esikaupunkivyöhykkeen 
tärkeät ulkoilumetsät kutis-
tuvat mm. Impivaarassa. 
Paimalan ja Piipanojan uu-
det työpaikka-alueet voivat 
turmella Maarian altaan 
ympäristön ja Vähäjoen 
maisema- ja kulttuuriarvoja 
ja siten vähentää niiden 

− Esikaupunkivyöhykkeen 
tärkeät ulkoilumetsät kutis-
tuvat mm. Impivaarassa ja 
Pääskyvuoressa. Paimalan 
ja Piipanojan uudet työpaik-
ka-alueet voivat turmella 
Maarian altaan ympäristön 
ja Vähäjoen maisema- ja 
kulttuuriarvoja ja siten vä-

−/+ Maarian altaan itäpuoli-
nen, Turun laajimpiin kuulu-
va metsäalue kaventuu, 
mutta Maarian altaan seu-
dun ulkoilureitistöä paran-
nettaneen, kun alueelle tu-
lee uutta asutusta. Korois-
tenkaaren uusi työpaikka-
alue voi heikentää Aurajoki-



virkistyskäyttöpotentiaalia. 
Koroistenkaaren uusi työ-
paikka-alue voi heikentää 
Aurajokilaakson maisema- 
ja virkistysarvoja. 

hentää niiden virkistyskäyt-
töpotentiaalia. Koroistenkaa-
ren uusi työpaikka-alue voi 
heikentää Aurajokilaakson 
maisema- ja virkistysarvoja. 

laakson maisema- ja virkis-
tysarvoja. 

Turvataan tär-
keiden lähivir-
kistysalueiden 
säilyminen. 

+ Tiivis rakentaminen vie 
vähiten maa-alaa, joten 
viheralueita säästyy.  
 

− Esikaupunkivyöhykkeelle 
sijoittuva rakentaminen vä-
hentää lähivirkistysalueita. 
Myös keskustan lähivirkis-
tysalueisiin voi kohdistua 
rakentamispaineita ja kes-
kusta-asukkaan lähivirkis-
tyspaikat voivat vähentyä. 

− Rakentaminen vaatii pal-
jon maa-alaa ja leviää niin 
esikaupunkivyöhykkeellä 
kuin sen ulkopuolellakin. 

− Keskustan lähivirkistys-
alueisiin kohdistuu rakenta-
mispaineita. Keskusta-
asukkaan lähivirkistyspaikat 
vähenevät ja matka luon-
toon pitenee. 

+ Keskustan lähivirkistys-
alueet säilyvät tässä mallis-
sa parhaiten. 

−/+ Esikaupunkivyöhykkeen 
tärkeät virkistysalueet ja 
ulkoilureitit ovat melko kau-
kana keskustasta, jonne 
rakentaminen painottuu. 
Toisaalta Kupittaan ja Urhei-
lupuiston monipuoliset lii-
kuntakeskukset toimivat 
lähivirkistysalueina keskus-
tan asukkaille. 

++ Tässä mallissa asumista 
sijoittuu muita malleja 
enemmän esikaupunki-
vyöhykkeelle, jolloin sen 
tärkeät virkistysalueet ja 
ulkoilureitit ovat hyvin käyt-
täjien ulottuvilla. Kupittaan ja 
Urheilupuiston monipuoliset 
liikuntakeskukset toimivat 
puolestaan lähivirkistysalu-
eina keskustan asukkaille. 

−/+ Aiemmat laajat metsä- ja 
maatalousalueet pienene-
vät, ja niitä käytetään 
enemmän lähivirkistykseen. 
− Kaupungin hoitamien vi-
heralueiden määrä ja sen 
myötä ylläpidon kustannuk-
set lisääntyvät tässä mallis-
sa eniten. Uudet lähivirkis-
tysalueet, ulkoilureitit ja lii-
kuntapaikat vaativat inves-
tointeja. Hajanaisen yhdys-
kuntarakenteen takia käyttä-
jämäärät voivat kuitenkin 
jäädä vähäisiksi ja palvelu-
taso alhaiseksi. 

Turvataan riittä-
vä avoin pääsy 
rannoille. 

− Tarve lisätä venevalkamia 
vähentää yleisessä käytössä 
olevia rantoja. 

− Tarve lisätä venevalkamia 
vähentää yleisessä käytössä 
olevia rantoja. Venevalka-
mien tarve Hirvensalossa 
lisääntyy saaren asukas-
määrän kasvaessa. 

−− Tarve lisätä venevalka-
mia vähentää yleisessä 
käytössä olevia rantoja. 
Venevalkamien tarve saaril-
la lisääntyy tässä mallissa 
eniten saarten asukasmää-
rän kasvaessa merkittävästi. 
Asutuksen levitessä riskinä 
on, että rakentamattomia 
rantoja otetaan yksityiseen 
tai yksityisluonteiseen käyt-
töön. 

 
 
LIIKKUMINEN KESTÄVÄSSÄ KAUPUNKIRAKENTEESSA 

 + Rakentaminen painottuu kävely- ja pyöräi-
lyvyöhykkeelle, mikä voi lisätä investointien 
kohdentumista pyöräilyn ja jalankulun kehit-
tämiseen. Kävely- ja pyöräilyvyöhyke laaje-
nee mm. Linnakaupungin ja ratapihan suun-
taan.  

+ + Rakentaminen painottuu keskustan tun-
tumaan ja joukkoliikennereittien varsille. Etä
syydet keskustaan ovat pyöräilylle kohtuulli-
set, mikä voi lisätä investointien kohdentu-
mista pyöräilyn ja jalankulun kehittämiseen. 
Nykyiset pyörätiet ovat monien uusien asuk-
kaiden ulottuvilla.  

     
   

       
   

      
    

  − Voimakas keskustan tiivistäminen lisää 
autojen vaatimaa tilaa ja saattaa rajoittaa 
muiden liikkumismuotojen ja -ympäristöjen 
kehittämistä. 

  



Vaikutukset viherverkostoon, luontoon, maisemaan, kaupunkikuvaan ja virkistyskäyttöön 

YHTEENVETO KEHITYSKUVIEN VAIKUTUKSISTA 

 Vaihtoehto 

KASVU KESKUKSIIN 

Vaihtoehto 

KASVUKÄYTÄVÄT 

Vaihtoehto 

HAJAUTETTU KASVU 

Suurimmat 
uhkat 
- asuinra-

kentami-
sen aihe-
uttamat: 

• Keskustan rakennetun 
ympäristön arvojen 
vaarantuminen 

• Keskustan puistoihin 
kohdistuvat rakenta-
mispaineet 

• Keskustan vehreyden 
ja viihtyisyyden vähe-
neminen 

• Keskustan kaupunki-
luonnon köyhtyminen 

 

• Viheryhteyksien katkei-
lu joukkoliikennereittien 
varsilla 

• Hirvensalon luonnon 
köyhtyminen ja maise-
ma-arvojen vaarantu-
minen 

 
 

• Viheralueiden pirstou-
tuminen väljän raken-
tamisen myötä 

• Saarten luonnon köyh-
tyminen ja maisema-
arvojen vaarantuminen 

• Maarian altaan itäpuo-
lisen laajan metsäalu-
een kaventuminen 

 −− − −− 

Suurimmat 
uhkat 
- työpaikka-

rakenta-
misen ai-
heuttamat: 

Kaikissa vaihtoehdoissa 
• Viherverkoston katkeilu 
• Pohjavesien likaantumisriski ja Pomponrahkan kuivuminen 
• Maarian altaan länsipuolen, Vähäjokilaakson ja Aurajokilaakson maisema- ja virkis-

tysarvojen vaarantuminen 

 − − − 

Suurimmat 
mahdollisuu-
det: 

• Laajoja viheralueita 
säästävä asuinraken-
taminen 

• Kävely- ja pyöräily-
vyöhykkeen laajentu-
minen 

• Keskustan elävyyden 
mahdollinen lisäänty-
minen asukasmäärän 
kasvaessa 

• Keskustan laitojen 
kaupunkikuvan kohen-
tuminen 

 

• Laajoja viheralueita 
osittain säästävä asuin-
rakentaminen 

• Kävely- ja pyöräily-
vyöhykkeen laajentu-
minen 

• Ulkoilualueiden, ulkoilu-
reittien, pyöräteiden ja 
liikuntapaikkojen hyvä 
saavutettavuus 

• Epämääräisten aluei-
den kohentuminen 

 

• Keskustan vehreyden, 
väljyyden, kaupunki-
luonnon ja kulttuuriar-
vojen säilyminen 

 
 
 
 
 
 

 

 ++ ++ + 

JOHTOPÄÄ-
TÖKSET 

Säilyttää laajoja viheralu-
eita keskustan ulkopuo-
lella, mutta uhkaa kes-
kustan kulttuuri- ja viher-
ympäristön arvoja. 

Jakaa rakentamispainetta 
kaupungin eri osiin ja 
säilyttää erilaisia ympä-
ristöjä. Katkoo viheryhte-
yksiä ja voi uhata luon-
non monimuotoisuutta 
mm. Hirvensalossa. 

Pirstoo eniten viheralue-
verkostoa, uhkaa luon-
non monimuotoisuutta 
erityisesti saarilla ja 
muuttaa maisemaa laa-
jimmin. 

+/− + − 
 









MERKITTÄVIMMÄT VIHERYMPÄRISTÖVAIKUTUKSET 
Vaikutukset viherverkostoon, luontoon, maisemaan, kaupunkikuvaan ja virkistyskäyttöön 

ASUINRAKENTAMINEN 
Kartoissa esitettyihin rakentamisalueisiin on sisällytetty myös osittain rakentuneet alueet mm. Hirvensalossa. 

KESKUSTA 
Kasvu keskuksiin -mallissa keskustan täydennysrakentaminen on voimakkainta ja hajautettu kasvu -mallissa vä-
häisintä. Kasvu keskuksiin -vaihtoehdossa keskustan kulttuuriympäristöön, vehreyteen ja kaupunkiluontoon kohdis-
tuvat uhkat ovat suurimmat. Kasvukäytävät-vaihtoehdon vaikutukset voivat olla niin myönteisiä kuin kielteisiäkin, 
todennäköisesti molempia. Hajautetussa kasvussa muutokset jäävät vähäisiksi. 

LINNAKAUPUNKI JA RATAPIHA 
Linnakaupungin pienteollisuusalueiden sekä ratapihan muuttuminen asuinalueeksi on nopeinta kasvu keskuksiin -
mallissa ja hitainta hajautetussa kasvussa.

SKANSSI 
Skanssin rakennettava alue on kaikissa malleissa sama, joten rakentamisen volyymin erolla ei ole olennaista mer-
kitystä viherympäristövaikutusten kannalta. Skanssin viheryhteydet kaventuvat. Viheralueiden määrä vähenee, 
mutta niiden laatu ja käytettävyys paranevat. Maatalouskäytössä aikanaan olleen nykyisen joutomaan rakentumi-
nen on myönteinen muutos kaupunkikuvassa. 

KOROINEN 
Kasvukäytävät-malli tuo Koroistenniemen tuntumaan kerrostaloja, muut kehityskuvat pientaloja. Pienimittakaavai-
semman rakentamisen sovittaminen Koroisten maisemaan on helpompaa, ja se voi muodostaa avoimelle maise-
malle nykyistä rauhallisemman reunan. Vaikutuksia luontoon ja maisemaan koituu myös uudesta liikenneväylästä. 

HEIKKILÄN KASARMI 
Kasarmialueelle rakennetaan kaikissa kehityskuvissa. Kasvukäytävät-mallissa rakennettava alue on laajin. Ekolo-
giset yhteydet heikentyvät ja luontoarvoja voidaan menettää, mutta virkistysmahdollisuuksia muutos parantaa. 

MANTEREEN ESIKAUPUNKIVYÖHYKKEEN ULKOILUMETSÄT 
Ulkoilumetsät kutistuvat kasvu keskuksiin -vaihtoehdossa vähiten ja hajautetussa kasvussa eniten. 

ESIKAUPUNKIVYÖHYKKEEN VIHERYHTEYDET 
Nauhamainen kasvukäytävät-malli katkoo esikaupunkivyöhykkeen viheryhteyksiä muita vaihtoehtoja enemmän. 

KATARIINANLAAKSO JA PITKÄSALMI 
Kasvukäytävissä ja hajautetussa kasvussa tarvitaan Uittamonsilta. Silta ja siihen liittyvä rakentaminen sekä Hirven-
salon että Uittamon puolella tuovat mukanaan maisema- ja luontovaikutuksia. 

HIRVENSALO JA SATAVA 
Saarten asutus leviää kasvu keskuksiin -mallissa vähiten ja hajautettu kasvu -mallissa eniten. Viherverkoston pirs-
toutuminen sekä luontokohteisiin ja maisemaan kohdistuvat haitat ovat hajautetussa kasvussa suurimmat. 

MAARIAN ALTAAN ITÄPUOLI 
Hajautettu kasvu tuo Maarian altaan itäpuolen metsiin pientaloja. Laajan metsäalueen koko pienenee, mutta reitis-
töä ja käytettävyyttä parannettaneen, kun alueen virkistyskäyttö asutuksen myötä lisääntyy. 

TYÖPAIKKARAKENTAMINEN 
Työpaikka-alueet ovat kaikissa kehityskuvissa Itäharjun pientä osaa lukuun ottamatta samat. Työpaikkarakentami-
sen vaikutuksia arvioitaessa on huomioitu uusien alueiden lisäksi myös asemakaavoitetut mutta täysin tai suurim-
maksi osaksi rakentumattomat alueet, joiden rakentumisella on olennainen vaikutus kehityskuvien kokonaisvaiku-
tuksiin, mm. viherverkoston katkeiluun ja pohjavesien pilaantumisriskiin. 

POMPONRAHKA JA POHJAVEDET 
Lentokentän ympäristön työpaikkarakentaminen katkoo viheryhteyksiä laajalla alueella. Ne uhkaavat pohjaveden 
laatua sekä vähentävät pohjaveden muodostumista ja kuivattavat siten Pomponrahkaa. 

PAIMALA, VÄHÄJOKILAAKSO JA AURAJOKILAAKSO 
Paimalan ja Piipanojan työpaikka-alueet uhkaavat Maarian altaan länsipuolen ja Vähäjokilaakson maisema- ja 
virkistysarvoja. Koroistenkaaren työpaikkarakentaminen voi heikentää Aurajokilaakson valtakunnallisesti arvokkaan 
maisema-alueen maisema- ja virkistysarvoja. 



Liite 4. 
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1 Tausta ja toteutus 
 
Väestörakenne ja väestönmuutos ovat tärkeitä ja kiinnostavia ilmiöitä kunnallisen suunnittelun ja 
päätöksenteon kannalta. Asukkaat ovat kunnallisten palveluiden asiakkaita, joten väestön määrä ja 
rakenne määrittävät suurelta osin alueellisten palveluiden tarpeen. Jotta palvelut voidaan mitoittaa 
ja sijoittaa tarkoituksenmukaisesti sekä sopeuttaa palvelujen tarjontaa kysynnän muutoksia 
vastaavasti, tarvitaan tietoa ja näkemystä siitä, miten väestön määrä ja ikärakenne muuttuvat 
tulevaisuudessa. Tätä tietoa tarvitaan paitsi koko kaupungin tasolla myös asuinalueiden tasolla, sillä 
peruspalveluiden verkosto on alueellinen ja väestökehitys poikkeaa tuntuvasti alueiden välillä 
sijainnin, asuntokannan rakenteen, alueen iän ja muiden tekijöiden vuoksi.  

Turussa laaditaan uutta yleiskaavaa, jonka tavoitteena on Turun aseman, vetovoiman ja kilpailukyvyn 
vahvistaminen. Yleiskaavan tavoitevuosi on 2029, jolloin kaupunki täyttää 800 vuotta. Kaavalla 
varaudutaan 20 000 uuteen turkulaiseen. Yleiskaavalla valitaan kasvun toteuttamistapa. Työn 
pohjana on kolme kehityskuvaa: (1) Kasvu keskuksiin, (2) Kasvukäytävät, (3) Hajautettu kasvu.  

 

Lähde: www.turku.fi Yleiskaava 2029. 
 
Väestöprojektiot on laadittu yleiskaavan kehityskuvavaihtoehtojen arviointia ja vertailua varten 
vuosille 2015-2030. Aikaisemmin Turun kaupungille on laadittu suuraluetasoiset ikäryhmittäiset 
väestöprojektiot vuonna 2008 ja 2012. Vuonna 2015 laaditut projektiot on aikaisempaan tapaan 
tehty Kaupunkitutkimus TA Oy:n toimesta alueellisella demografisella väestöprojektiomallilla. 
Tarvittavat lähtötiedot ennusteen laatimista varten saatiin Tilastot ja tutkimukset -yksiköstä sekä 
Ympäristötoimialan yleiskaavayksiköstä. Lisäksi työssä on käytetty Tilastokeskuksen aineistoja.  
  
Väestöprojektiot perustuvat olemassa olevassa ”vanhassa” asuntokannassa asuvian väestön 
muutoksiin sekä rakennettaviin uusiin asuntoihin tulevan väestön muodostamaan kokonaisuuteen. 
Näkemys asuntotuotannon määrästä, rakenteesta ja alueellisesta sijoittumisesta on keskeinen 
perusta väestöprojektioille. Väestöprojektioiden taustalla olevat asuntotuotantoennusteet on 
laadittu Ympäristötoimialan yleiskaavayksikössä. Kullekin kehityskuvavaihtoehdolle on laadittu oma 
alueellinen ja ikäryhmittäinen projektio.   
 
Väestöprojektiot on laadittu vuosittain vuoteen 2030 asti, lähtien vuodesta 2015 (vuoden alun 
väestö). Aluejakona on Turun 9 suuraluetta sekä asuntoväestöön kuulumaton muu väestö. Projektiot 
on laadittu sukupuolen mukaan tarkalla ikäryhmityksellä ja tulostettu iän mukaan: 0-19-vuotiaat 1-
vuotisikäryhmittäin ja yli 20-vuotiaat 5-vuotisikäryhmittäin.  
 
Tässä raportissa kuvataan tiivistetysti väestöprojektiomallin lähestymistapa ja menetelmä sekä 
laadittujen projektioiden keskeiset tulokset. Yksityiskohtaiset tulokset suuralueittain ja tarkalla 
ikäryhmityksellä ovat saatavissa Excel-tauluina.   

http://www.turku.fi/
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Väestökehityksen ennustamisen epävarmuus  
Väestöprojektiot ovat luonteeltaan käytettyyn laskentamalliin sekä tehtyihin oletuksiin perustuvia 
laskelmia, jotka kuvaavat tulevaa väestökehitystä siinä tapauksessa, että tehdyt oletukset toteutuvat. 
Projektioiden virhemarginaali on normaalisti sitä suurempi mitä pienempiä alueita ja ikäryhmiä 
käsitellään ja mitä pitemmälle projektion aikajänne ulottuu.  
 
Mallilla tehtyä väestölaskelmaa kutsutaan projektioksi ja suunnittelukäyttöön valittua projektiota 
kutsutaan ennusteeksi.       

 
Väestökehityksen ja sen taustalla vaikuttavien asuntomarkkinoiden, yritystoiminnan ja 
työmarkkinoiden taustalla vaikuttavat monimutkaiset taloudelliset ja demografiset prosessit, joiden 
ennustaminen on väistämättä epävarmaa. Väestökehitystä ei voida missään oloissa ennustaa 
täydellä varmuudella.  
 
Silti muutosten arvioiminen pitkän ajan päähän on perusteltua erehtymisen uhallakin, sillä 
vaihtoehtona olisi tehdä tulevaisuutta koskevia päätöksiä vain nykytilanteen tai menneisyyden 
perusteella. Kaupungin ja seudun keskeisiin tehtäviin liittyy pitkä suunnitteluhorisontti, joka 
edellyttää näkemystä vuosien päähän. Erityisesti yhdyskuntarakenne ja siihen kuuluva perusrakenne 
kestävät vuosikymmeniä. Myös palveluverkostot ja niihin kuuluvat toimitilat ja rakennukset ovat 
pitkäikäisiä. 
 
 

2 Väestöprojektiomalli, lähtötiedot ja parametrit 
 
Alueelliset väestöprojektiot on laadittu demografisella projektiomallilla. Projektiomalli on jaettu 
kahteen osaan:  

1. lähtötilanteessa olemassa olevan asuntokannan väestö (vanhan kannan väestö)  
2. ennustejaksolla rakennettavan uuden asuntokannan väestö (uustuotannon väestö) – kolme 

eri rakennemallivaihtoehtoa.  
 
Vanhan kannan väestöprojektiossa lähtökohtana on viimeisin käytettävissä oleva 
väestörakennetilasto alueittain sukupuolen sekä iän (1-vuotisikäryhmityksellä) mukaan.   
Vanhan kannan projektiomalli toimii siten, että kunkin alueen lähtövuoden olemassa olevan 
asuntokannan väestöä vanhennetaan vuosittain ja lisäksi arvioidaan muuttoliikkeen ja kuolleisuuden 
aiheuttama muutos ikäryhmittäin sekä syntyneiden määrä. Vuosittain tapahtuvien muutosten 
arviointi perustuu kertoimiin, jotka on laadittu aikaisempien vuosien väestö- ja 
väestönmuutostietojen avulla.    
 
Uustuotannon väestöprojektion lähtökohtana on arvioitu asuntotuotanto kullakin alueella vuosittain 
rakennustyypeittäin (valmistuva kerrosala vuosittain). Rakennettavaan asuntokantaan kullakin 
alueella tuleva väestö lasketaan rakennustyypeittäin siten, että tyyppiluokan rakennuksiin tuleva 
valmistumisvuotta seuraavan vuodenvaihteen väestö arvioidaan rakennustyypille ominaisella 
asumisväljyys- ja ikärakennekertoimilla. Rakennuksen myöhempi väestökehitys lasketaan vastaavalla 
demografisella projektiomenetelmällä kuin olemassa olevassa asuntokannassa asuvan väestön 
ennuste. 
 
Vanhan kannan ja uustuotannon projektiot yhdistetään alueittain, vuosittain sekä iän mukaan.  
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Lähtöväestö 
Väestöprojektioiden lähtökohtana oli väestötilaston mukainen väestö suuralueittain, sukupuolen ja 
iän (1-v.) mukaan 31.12.2014.  
 
Taulukko 2.1: Väestömäärä ja ikäjakauma Turun suuralueilla 31.12.2014 

Suuralue 
Väestö 

yhteensä 
  

Ikäryhmien osuus (%) väestöstä 
    0-18 19-64 65+ 
1 Keskusta 53 004 9,5 69,6 20,9 

2 Hirvensalo-Kakskerta 10 411 29,8 56,3 13,9 

3 Skanssi-Uittamo 23 331 17,3 59,2 23,5 

4 Varissuo-Lauste 18 095 21,7 59,5 18,8 

5 Nummi-Halinen 21 204 17,3 69,6 13,1 

6 Runosmäki-Raunistula 14 485 16,0 59,3 24,7 

7 Länsikeskus 22 087 16,5 59,3 24,2 

8 Pansio-Jyrkkälä 9 318 19,5 62,8 17,7 

9 Maaria-Paattinen 9 315 25,9 59,8 14,3 
Muut (asuntoväestöön 
kuulumattomat) 

2 574 7,2 77,7 15,1 

Koko kaupunki 183 824 16,4 63,8 19,8 
 
 
Turun asukasluku vuoden 2014 lopussa oli 183 824. Suuralueiden koko vaihtelee 53 004:sta 
(Keskusta) 9 315:aa (Maaria-Paattinen). Suuralueen keskikoko on noin 20 000 asukasta.  
 
Väestön ikärakenne eroaa huomattavasti alueiden välillä. Lasten ja nuorten (0-18 vuotta) osuus on 
pienin, 9,5 %, Keskustassa. Korkeimmat osuudet ovat Hirvensalo-Kakskerrassa (29,8 %) ja Maaria-
Paattisessa (25,9 %). Yli 65-vuotiaiden osuuden ovat vastaavasti korkeimmat, yli 24 %, Runosmäki-
Raunistulassa ja Länsikeskuksessa. Alimmat osuudet, alle 14 %, ovat Nummi-Halisessa ja Hirvensalo-
Kakskerrassa. (Taulukko 2.1) 
 

Syntyvyys 
Väestöprojektiomallissa kunkin vuoden aikana syntyvien lasten ennuste alueittain lasketaan 
kertomalla alueen kunkin 15-49-vuotiaan naisikäluokan henkilöiden määrä vastaavan ikäluokan 
hedelmällisyysluvulla, joka kuvaa vuoden aikana synnyttävien naisten osuutta koko ikäluokasta.  
 
Hedelmällisyysluvut on laskettu koko kaupungin syntyneiden tilaston ja väestötilaston luvuista 
ikäryhmittäin vuosien 2011-13 keskiarvona. Koska syntyvyys poikkeaa huomattavasti suuralueiden 
välillä, kullekin alueelle on määritelty kerroin, joka kuvaa suuralueen naisten hedelmällisyyden 
poikkeamaa koko kaupungin keskiarvoon verrattuna. Tämän kertoimen avulla syntyvien lasten 
ennuste on muunnettu oikeaksi arvioidulle tasolle. 
 
Projektioiden laskennassa on oletettu, että naisten ikäryhmäkohtaiset hedelmällisyysluvut pysyvät 
vuosien 2011-13 keskimääräisellä tasolla koko ennusteperiodin ajan. Samoin on oletettu, että 
alueiden poikkeama koko kaupungin keskiarvoon verrattuna pysyy muuttumattomana.       
 



 5 

Kuvio 2.1: Naisten hedelmällisyysluvut (syntyneet / 1000 naista 15-49-v.) ikäryhmittäin Turussa, 
vuodet 2011-2013 keskimäärin 

 
 
Turussa syntyi keskimäärin 41,8 lasta 1000 naista (15-49-v.) kohti vuosina 2011-2013. Suhteellisesti 
eniten lapsia syntyi 30-34-vuotiaille, 98,6 lasta 1000 naista kohti.  
 
Alueiden välillä on erittäin suuret erot naisten hedelmällisyysluvuissa. Keskustassa yleinen 
hedelmällisyysluku on kolmanneksen alempi kuin koko kaupungin keskiarvo. Vastaavasti Varissuo-
Lausteessa hedelmällisyysluvut ovat lähes puolet korkeammat kuin kaupungin keskiarvo. Myös 
Maaria-Paattisissa, Pansio-Jyrkkälässä, Länsikekuskessa sekä Hirvensalo-Kakskerrassa 
hedelmällisyysluvut ylittävät selvästi kaupungin keskiarvon.       
 
 
Kuvio 2.2: Yleinen hedelmällisyysluku (syntyneet / 1000 15-49-v. naista) suuralueittain, vuodet 2011-
2013 keskimäärin  
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Kuolleisuus  
Vuosittain kuolevien ennuste alueittain sekä iän ja sukupuolen mukaan lasketaan kertomalla alueen 
kunkin ikäluokan henkilöiden määrä vastaavan ikäluokan kuolleisuusluvulla, joka kuvaa vuoden 
aikana kuolevien osuutta koko ikäluokasta. Kuolleiden laskenta tehdään erikseen miehille ja naisille ja 
vastaavasti myös kuolleisuusluvut ovat erikseen kummallekin sukupuolelle.   
 
Kuolleisuusluvut (kuolleet/1000 asukasta) on laskettu koko kaupungin kuolleiden tilaston ja 
väestötilaston luvuista ikäryhmittäin ja sukupuolen mukaan vuosien 2011-2013 keskiarvona. Luvut on 
jaettu 1-vuotisikäryhmien tasolle ja lukujen satunnaisvaihteluita on tasattu käyttäen Tilastokeskuksen 
valtakunnallisia lukuja. Kuolleisuuden erot suuralueiden välillä on otettu huomioon aluekohtaisella 
kertoimella, joka kuvaa suuralueen kuolleisuuden poikkeamaa koko kaupungin keskiarvoon 
verrattuna.  
 
Projektiot on laskettu siten, että ikäryhmäkohtaiset kuolleisuusluvut alenevat kaikissa ikäryhmissä 
koko periodin ajan. Aleneman avulla otetaan huomioon oletettu eliniän piteneminen. Suuralueiden 
poikkeaman koko kaupungin keskiarvoon verrattuna oletetaan pysyvän muuttumattomana koko 
jakson ajan.   

Muuttoliike 
Muuttoliike vaikuttaa erittäin voimakkaasti kunkin suuralueen väestökehitykseen. Kuitenkin alueiden 
nettomuutto iän suhteen noudattaa vakiintuneita malleja, jotka muuttuvat vuosittain melko vähän. 
Muuttoliike sisältää sekä alueiden väliset muutot että kaupungin rajan yli tapahtuvat muutot alueille 
ja alueilta. Väestöprojektiomallissa muuttoliike otetaan huomioon käyttämällä ikäryhmäkohtaisia 
jäljellejäämiskertoimia. Kerroin kuvaa 1-vuotiskohortin kokoa saman kohortin edellisen vuoden 
kokoon verrattuna. Esimerkiksi kerroin 0,99 tarkoittaa, että kohortin koko pienenee muuttoliikkeen 
tuloksena 1 % vuodessa. Vastaavasti 1,25 tarkoittaa, että kohortin koko kasvaa muuttoliikkeen vuoksi 
25 % vuodessa.  
 
Jäljellejäämiskertoimet on laskettu vuosien 2009-2013 alueittaisista väestötilastoista 1-
vuotisikäryhmittäin. Uustuotannon arvioitu vaikutus kertoimiin on otettu huomioon. Kertoimet 
kuvaavat vuosien 2009-2013 nettomuuton vaikutusta vanhassa asuntokannassa.  Kummallekin 
sukupuolelle käytetään samoja kertoimia, joita sovelletaan väestöprojektioiden ennusteessa. 
Mallissa oletetaan, että ikäryhmäkohtainen nettomuutto on likimäärin samanlaista kaikkina 
projektiovuosina.  
 
Kuvio 2.3 näyttää jäljellejäämisluvut neljällä esimerkiksi valitulla suuralueella. Keskusta saa vuosittain 
tuntuvan muuttovoiton 16-23-vuotiaista, joista 19-vuotiaat muodostavat huipun. Vastaavasti 25-39-
vuotiaat lapsineen muuttavat pois Keskustasta. Skanssi-Uittamossa on samankaltainen 
jäljellejäämisprofiili, mutta muutokset ovat huomattavasti loivempia ja nuorten aikuisten 
muuttovoitto kääntyy muuttotappioksi heti 20 ikävuoden jälkeen. Hirvensalo-Kakskerran profiili on 
lähes Keskustan peilikuva, vaikka muutokset eivät ole yhtä jyrkkiä: muuttovoittoa lapsiperheistä ja 
muuttotappiota nuorista aikuisista. Edellisiin alueisiin verrattuna Varissuo-Lausteessa vuosittaiset 
muutokset ovat suhteellisen pieniä.  
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Kuvio 2.3: Jäljellejäämisluvut iän (0-65-v.) mukaan valituilla suuralueilla, vuodet 2009-2013 
keskimäärin    

 
 
 
 
 

Uustuotanto 
Asuntojen uustuotannolle laadittiin kaavoitus- ja rakentamistietojen perusteella suuralueittainen, 
vuosittainen ennuste Turun yleiskaavayksikössä. Asuntotuotannon ennuste sisältää arvion kullekin 
suuralueelle vuosittain valmistuvasta kerrosalasta rakennustyypin mukaan. Rakennettava 
asuntokanta jaettiin kolmeen rakennustyyppiluokkaan:  
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- rivi- ja ketjutalot  
- kerrostalot. 

 
Asuntotuotannolle laadittiin kolme yleiskaava 2029:n kehityskuviin perustuvaa vaihtoehtoa, jotka 
poikkeavat lähtötietojen osalta jonkin verran uustuotannon määrän, tyypin ja ajoituksen suhteen 
(kuvio 2.4): 
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- Pääpaino kerrostalo-tuotannossa 
- Joukkoliikenne-kaupunki 
- Valmistuva tuotanto keskimäärin 101 524 kem2/ vuosi jaksolla 2015-2030 
- Yhteensä 1,5 milj. kem2jakson aikana 
- Kerrostalot 1,1milj.kem2, rivitalot 229 207 kem2, omakotitalot 115 691 kem2 

 
Hajautettu kasvu 

- Kasvu suunnataan kaupunkirakennetta laajentaen  
- Edellyttää uusia palveluja ja infrastruktuuria 
- Voimavarat uusien alueiden rakentamiseen 
- Pääpaino pientalo-tuotannossa 
- Autokaupunki 
- Valmistuva tuotanto keskimäärin 98 983 kem2/ vuosi jaksolla 2015-2030 
- Yhteensä 1,5 milj. kem2jakson aikana 
- Kerrostalot 763 249 kem2, rivitalot 449 358 kem2, omakotitalot 272 146 kem2 

 
Kaikki projektiovaihtoehdot on tehty siten, että maksimaalista rakentamispotentiaalia vastaavista 
tuotantoluvuista oletetaan toteutuvan 80 % vuoteen 2030 mennessä kaikilla alueilla ja kaikissa 
talotyypeissä.       
 
 
Kuvio 2.4: Asuntotuotannon projektiovaihtoehdot v. 2015-2030, koko kaupunki 
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ja Runosmäki-Raunistula. Keskustan ja Skanssi-Uittamon tuotanto on lähes kokonaan kerrostaloja. 
Sitä vastoin Maaria-Paattisissa koko tuotanto on omakoti- ja rivitaloja.   
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Kuvio 2.5: Asuntotuotannon ennuste rakennustyypin mukaan suuralueittain, kasvu keskuksiin summa 
vuosina 2015-2030 

 
 
 
Kasvukäytävät projektiovaihtoehdossa suuralueista (kuvio 2.6) ylivoimaisesti merkittävimmät 
tuotantoalueet ovat Keskusta ja Skanssi-Uittamo, joissa on yhteensä 55 % koko kaupungin 
suunnitellusta tuotantomäärästä.  Seuraavaksi suurimmat tuotantoalueet ovat Hirvensalo-Kakskerta, 
Nummi-Halinen, Runosmäki-Raunistula ja Länsikeskus. Keskustan, Skanssi-Uittamon, Nummi-Halisen, 
Runosmäki-Raunistulan ja Länsikeskuksen tuotanto on lähes kokonaan kerrostaloja. Sitä vastoin 
Maaria-Paattisissa suurin osa tuotannosta on omakotitaloja.   
 
Kuvio 2.6: Asuntotuotannon ennuste rakennustyypin mukaan suuralueittain, kasvukäytävät summa 
vuosina 2015-2030 
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koko kaupungin suunnitellusta tuotantomäärästä.  Keskustan ja Skanssi-Uittamon tuotanto on lähes 
kokonaan kerrostaloja. Sitä vastoin Hirvesalo-Kakskerrassa ja Maaria-Paattisissa suurin osa 
tuotannosta on omakoti- ja rivitaloja.   
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Kuvio 2.7: Asuntotuotannon ennuste rakennustyypin mukaan suuralueittain, hajautettu kasvu 
summa vuosina 2015-2030 

 
 

Uustuotannon parametrit 
Uustuotannon projektiossa lähdetään liikkeelle laskemalla kunkin alueen ja rakennustyypin 
tuotantoon tuleva väestö iän mukaan rakennusten valmistumista seuraavan vuoden (lähtövuosi) 
alussa. Laskelma perustuu parametreihin, jotka kuvaavat lähtövuoden keskimääräistä 
asumisväljyyttä (kem2/asukas) sekä ikäjakaumaa. Uustuotannon asumisväljyyden ja ikäjakauman 
parametrien laadinta perustuu pääasiassa Turussa valmistuneiden uusien asuntojen 
asumisväljyydestä ja ikäjakaumasta saatuihin tietoihin. Lisäksi on käytetty hyväksi muiden alueiden, 
kuten pääkaupunkiseudun tietoja.   
 
Lähtövuoden jälkeen uustuotannon asukkaita projisoidaan vuosi kerrallaan eteenpäin vastaavalla 
tavalla kuin vanhan kannan projektiossa. Rakennustyyppikohtaisina hedelmällisyys-, kuolleisuus- ja 
nettomuuttoparametreinä on käytetty soveltaen samoja parametreja kuin vanhassa asuntokannassa.         
 
 
 

3 Projektioiden tulokset 
 
Turun kaupungin väkiluku oli 183 824 henkeä vuoden 2015 alussa. Vuoden 2000 alusta kaupungin 
väestö on kasvanut 11 888 henkeä eli 6,9 %, keskimäärin 0,4 % vuodessa.  
 
Kaikissa projektiovaihtoehdoissa väestö kasvaa noin 204 000 henkeen vuoden 2030 alussa (kuvio 
3.1). Tämä merkitsee tulevan 15 vuoden aikana lisäystä noin 20 000 henkeä eli 11 %, keskimäärin 0,7 
% vuodessa. Vaihtoehtojen välillä on jonkin verran eroa eri vuosien kasvussa, koska asuntotuotannon 
ajoittuminen vaihtelee hieman eri vaihtoehdoissa. Vanhan asuntokannan (vuoden 2015 alussa ollut 
asuntokanta) väestö vähenee tulosten mukaan 10 800 henkeä vuoteen 2030 mennessä, keskimäärin 
0,4 % vuodessa. Väheneminen johtuu aikaisempien vuosien tapaan asuntokuntakoon 
pienenemisestä, yleisestä asumisväljyyden kasvusta sekä asuntojen poistumasta.  
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Kuvio 3.1: Turun väestö 1.1.2004-2015 ja projektiovaihtoehdot vuoteen 2030  
 

 
 
 
 
Kuvion 3.2 mukaan väestö kasvaa tuntuvasti alueilla, joille uustuotanto keskittyy, erityisesti 
Hirvensalo-Kakskerrassa, Keskustassa, Länsikeskuksessa ja Maaria-Paattisessa. Väestö vähenee 
hieman alueilla, joilla rakentaminen on vähäistä suhteessa vanhaan asuntokantaan: Skanssi-Uittamo, 
Varissuo-Lauste, Runosmäki-Raunistula. Muilla alueilla väestö kasvaa hieman.      
 
 
 
Kuvio 3.2: Väestö 1.1.2015 ja ennustevaihtoehdot vuonna 2030 suuralueittain  
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Väestö ikäryhmittäin 
Eri väestöennustevaihtoehtojen mukaan 0-6-vuotiaiden lasten määrä kasvaa keskimäärin Turussa 
2500 henkeä (21 %) lähtövuodesta vuoteen 2030.   Eniten lasten määrä kasvaa hajautetun kasvun 
vaihtoehdossa (2780 henkeä). Kasvukäytäviin vaihtoehdossa lasten määrä kasvaa 2430 henkeä ja 
kasvu keskuksiin vaihtoehdossa 2330 henkeä.  
 
 
Kuvio 3.3: 0-6-vuotiaat Turun väestöennuste vaihtoehdoissa 

 
 
 
7-15-vuotiaiden määrä kasvaa keskimäärin 4450 henkeä (34 %) lähtövuodesta vuoteen 2030. Eniten 
lasten ja nuorten määrä kasvaa hajautetun kasvun vaihtoehdossa (5060 henkeä). Kasvukäytäviin 
vaihtoehdossa lasten määrä kasvaa 4210 henkeä ja kasvu keskuksiin vaihtoehdossa 4090 henkeä.  
 
Kuvio 3.4: 7-15-vuotiaat Turun väestöennuste vaihtoehdoissa 
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16-18-vuotiaiden määrä laskee hieman vuoteen 2020 mennessä, jonka jälkeen suunta kääntyy 
loivaan nousuun. Keskimäärin 16-18-vuotiaiden määrä kasvaa 690 henkeä (14 %) lähtövuodesta 
vuoteen 2030.  Eniten nuorten määrä kasvaa hajautetun kasvun vaihtoehdossa (800 henkeä). 
Kasvukäytäviin vaihtoehdossa lasten määrä kasvaa 660 henkeä ja kasvu keskuksiin vaihtoehdossa 
630 henkeä. 
 
 
Kuvio 3.5: 16-18-vuotiaat Turun väestöennuste vaihtoehdoissa 

 
 
 
 
Vaikka työikäisten (19-64-v.) kasvu on pysähtynyt Turussa jo useita vuosia sitten, määrän 
ennakoidaan kääntyvän uudelleen kasvuun muutaman vuoden kuluttua ja loiva kasvu tulee 
jatkumaan laskelman mukaan periodin loppuun asti. Työikäisten määrä kasvaa kasvukäytävät 
vaihtoehdoissa noin 6700 henkeä ja kasvu keskuksiin vaihtoehdossa lähes saman verran. Hajautetun 
kasvun vaihtoehdossa kasvu on noin 5700 henkeä. 
 
 
Kuvio 3.6: Työikäiset (19-64-vuotiaat) Turun väestöennuste vaihtoehdoissa 
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Eläkeikäisten määrän arvioidaan kasvaa hyvin voimakkaasti aina vuoteen 2025 asti, jolloin kasvu 
hieman tasaantuu. Keskimäärin eläkeläisten määrä kasvaa 6200 henkeä (17 %) lähtövuodesta 
vuoteen 2030. Eniten eläkeläisten määrä kasvaa kasvu keskuksiin vaihtoehdossa (6650 henkeä). 
Kasvukäytävät vaihtoehdossa työikäisten määrä kasvaa 6450 henkeä ja hajautetun kasvun 
vaihtoehdossa 5490 henkeä. 
 
Kuvio 3.7: Eläkeläiset (+65-vuotiaat) Turun väestöennuste vaihtoehdoissa 
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VAIKUTUKSET VETOVOIMAAN JA KILPAILUKYKYYN / KESKUSTA 

 
Liite 5.  

 
Analyysissä on arvioitu kaupungin keskustan vetovoimaisuustekijöiden (kaupunkikuva, asumismuoto, palvelut, 
kaupunkikulttuuri, kaupunkiympäristö, yleinen siisteys, vehreys, liikkuminen) muutoksia eri vaihtoehdoissa.  
 
 
 KASVU KESKUKSIIN KASVUKÄYTÄVÄT HAJAUTETTU KASVU 
Keskeiset  
muutokset 

++/- Kaupunkikuva muuttuu. 
Tyypillisesti keskustan ruutukaava-
alueella rakennetaan asuinkerrostalojen 
tonteille uusia lisärakennuksia ja 
tarvittavat autopaikat sijoitetaan maan 
alle.  
Keskustan reuna-alueille rakennetaan 
uusia tehokkaita kerrostaloryhmiä, myös 
virkistyskäytössä oleville alueille. Paine 
vanhojen rakennusten purkamiseen ja 
tonttien tehokkaampaan 
uudisrakentamiseen kasvaa. 

++/- Kaupunkikuva muuttuu. Tyypillisesti 
keskustan ruutukaava-alueella rakennetaan 
asuinkerrostalojen tonteille uusia 
lisärakennuksia ja tarvittavat autopaikat 
sijoitetaan maan alle.  
Keskustan reuna-alueille rakennetaan uusia 
tehokkaita kerrostaloryhmiä, myös 
virkistyskäytössä oleville alueille. Paine 
vanhojen rakennusten purkamiseen ja 
tonttien tehokkaampaan uudisrakentamiseen 
kasvaa 

+/- Kaupunkikuvassa ei suuria 
muutoksia. Uudisrakentaminen 
sijoittuu samoin kuin muissa 
vaihtoehdoissa, mutta 
rakentamispaine on vähäisempi.  

++ Asuminen Asumisen 
monimuotoisuus kasvaa, kun uusiin 
asuntotyyppeihin muuttaa uusia 
asukkaita.  

++ Asuminen Asumisen monimuotoisuus 
kasvaa, kun uusiin asuntotyyppeihin muuttaa 
uusia asukkaita.  

++ Asuminen Asumisen 
monimuotoisuus kasvaa, kun uusiin 
asuntotyyppeihin muuttaa uusia 
asukkaita.  

+++ Palvelut Palvelutarjonta kasvaa ja 
monipuolistuu, liikekeskustan 
asiakasmäärät kasvavat. Pienet 
lähikaupat hakeutuvat lähelle autottomia 
kuluttajia. Erityyppisten liiketilojen 
kysyntä kasvaa. 

++ Palvelut Palvelutarjonta kasvaa ja 
monipuolistuu jonkin verran, liikekeskustan 
asiakasmäärät kasvavat. Pienet lähikaupat 
lisääntyvät jonkin verran. 

- Palvelut Keskustan palvelutarjonta ei 
kasva ja keskustan ulkopuolisten 
kauppakeskusten vetovoima vie 
kauppaa ja asiakkaita pois 
keskustasta. Autoistuminen kasvaa 
myös keskustassa. 

+++ Kaupunkikulttuuri Keskustassa 
asuu enemmän erilaisia ihmisiä lähellä 
toisiaan ja se aikaansaa enemmän 
tapahtumia ja vireämpää 
kaupunkikulttuuria. Tarvitaan paikkoja 
erilaisten tapahtumien järjestämiselle.  

++ Kaupunkikulttuuri Keskustassa asuu 
enemmän erilaisia ihmisiä lähellä toisiaan ja 
se aikaansaa enemmän tapahtumia ja 
vireämpää kaupunkikulttuuria. Tarvitaan 
paikkoja erilaisten tapahtumien 
järjestämiselle.  

+ Kaupunkikulttuuri Kaupungilla on 
tarve järjestää kaupunkitapahtumia 
matkailijoiden houkuttelemiseksi. 
Kävijämäärät ovat vähäisiä. 
Tarvitaan paikkoja erilaisten 
tapahtumien järjestämiselle.  

++ Kaupunkiympäristö Panostukset 
kaupunkiympäristöön kasvavat, sillä 
yhteinen tila on kovalla kulutuksella. 
Katuja, puistoja ja aukioita uudistetaan ja 
ylläpitotarve lisääntyy samalla kun 
käyttäjämäärä kasvaa. Viheralueiden, 
puistojen ja julkisen rannan merkitys 
kasvaa. Esim. pyöräteiden 
talvikunnossapidon tarve nousee. 

+ Kaupunkiympäristön Panostukset 
kaupunkiympäristöön kasvavat, sillä 
yhteinen tila on kovalla kulutuksella. Katujen, 
puistojen ja aukioiden ylläpitovaatimus 
nousee samalla kun käyttäjämäärä kasvaa. 
Viheralueiden, puistojen ja julkisen rannan 
merkitys kasvaa. Esim. pyöräteiden 
talvikunnossapidon tarve nousee. 

+/- Keskustaympäristössä ei 
tapahdu suuria muutoksia. Katujen, 
puistojen ja aukioiden käyttö ja ylläpito 
säilyy samalla tasolla. 

- Vehreys vähenee: viheralueisiin ja 
tonttien istutettuihin osiin kohdistuu 
rakentamispaineita. 

- Vehreys vähenee: viheralueisiin ja tonttien 
istutettuihin osiin kohdistuu 
rakentamispaineita. 

+ Vehreys lähes ennallaan. 

+ Liikkuminen Paljon asukkaita 
kävely/pyöräilyetäisyydellä keskustan 
palveluista. Kävely ja pyöräily lisääntyvät 
ja saavat lisää tilaa kaduilla. 

+ Liikkuminen Kävelyn ja pyöräilyn 
houkuttelevuus kasvaa. 

- Liikkuminen Yksityisauto on monelle 
välttämättömyys palvelujen 
saavuttamiseksi. Kävely ja pyöräily 
eivät lisäänny. 

Mahdollisuu
det 

Keskustan vetovoima kasvaa, mikäli 
uudisrakentaminen parantaa 
kaupunkikuvaa (panostetaan vanhan ja 
uuden yhteensovittamiseen, hyvään 
suunnitteluun ja korkeatasoiseen 
toteutukseen) ja mikäli 
täydennysrakentamisessa varataan 
riittävästi tiloja tuleville lähipalveluille. 
Väestörakenne monipuolistuu jos 
asuntotarjonnassa on variaatioita. 
Hyvien joukkoliikennepalvelujen lisäksi 
on tärkeää, että kaupunkirakenteessa 
sekoittuvat asuminen, työpaikat ja 
palvelut, jotta asukkaat eivät tarvitse 
autoa päivittäiseen liikkumiseen.  

Keskustan vetovoima kasvaa, mikäli 
uudisrakentaminen parantaa kaupunkikuvaa 
(panostetaan vanhan ja uuden 
yhteensovittamiseen, hyvään suunnitteluun 
ja korkeatasoiseen toteutukseen) ja mikäli 
täydennysrakentamisessa varataan 
riittävästi tiloja tuleville lähipalveluille. 
Väestörakenne monipuolistuu jos 
asuntotarjonnassa on variaatioita. Hyvien 
joukkoliikennepalvelujen lisäksi on tärkeää, 
että kaupunkirakenteessa sekoittuvat 
asuminen, työpaikat ja palvelut, jotta 
asukkaat eivät tarvitse autoa päivittäiseen 
liikkumiseen. 

Keskustan vetovoimaa säilyy, mikäli 
keskustaa saadaan parannettua 
samassa tahdissa kuin kilpailevia 
kauppakeskuksia ym palveluja syntyy 
keskustan ulkopuolelle.  
Vaihtoehto edellyttää että kaupungin 
keskusta ”pesee kasvojaan” ja julkiset 
tilat ovat hyvässä kunnossa ja 
houkuttelevia, mikä vaatii runsaasti 
panostuksia kaupungilta.  
Väestörakenne monipuolistuu jos 
asuntotarjonnassa on variaatioita.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Uhat Keskustan vetovoima heikkenee, 

mikäli uudisrakentaminen tärvelee ja 
köyhdyttää kaupunkikuvaa, toteutetaan 
standardirakentamisena tai 
heikkotasoisena ja toiminnallisesti 
yksipuolisena. Vaikka lisärakentaminen 
tuo keskustaan uusia asukkaita, se ei 
houkuttele viihtymään kaupunkimiljöössä 
ja heikentää kaupungin imagoa ja 
vetovoimaa. Keskustan väestörakenne 
yksipuolistuu, ellei asuntotarjonnassa ole 
riittävästi erilaisia vaihtoehtoja. 
Lisääntyvä asukasmäärä lisää katujen 
ruuhkaisuutta ja heikentää 
katuympäristön houkuttelevuutta myös 
kävelijöiden ja pyöräilyn kannalta. 

Keskustan vetovoima heikkenee, mikäli 
uudisrakentaminen tärvelee ja köyhdyttää 
kaupunkikuvaa, toteutetaan 
standardirakentamisena tai heikkotasoisena 
ja toiminnallisesti yksipuolisena. Vaikka 
lisärakentaminen tuo keskustaan uusia 
asukkaita, se ei houkuttele viihtymään 
kaupunkimiljöössä ja heikentää kaupungin 
imagoa ja vetovoimaa. Keskustan 
väestörakenne yksipuolistuu, ellei 
asuntotarjonnassa ole riittävästi erilaisia 
vaihtoehtoja. Lisääntyvä asukasmäärä lisää 
katujen ruuhkaisuutta ja heikentää 
katuympäristön houkuttelevuutta myös 
kävelijöiden ja pyöräilyn kannalta. 

Keskustan vetovoimaa heikkenee. 
Liikekeskustan alue supistuu. 
Keskustan väestörakenne 
yksipuolistuu, ellei asuntotarjonnassa 
ole riittävästi erilaisia vaihtoehtoja.  
Keskustan ulkopuolella asuva 
autoileva väestö lisää katujen 
ruuhkaisuutta erityisesti 
läpikulkuväylillä ja heikentää 
katuympäristön houkuttelevuutta myös 
kävelijöiden ja pyöräilyn kannalta. 

 
VAIHTOEH
TOJEN 
VERTAILU 

 
Kasvu keskuksiin -vaihtoehto vahvistaa 
liikekeskustaa ja parantaa keskustan 
vetovoimaa jos täydennysrakentaminen 
toteutetaan hyvin ja viheralueisiin ja 
yleiseen siisteyteen panostetaan.  

 
Kasvukäytävät -vaihtoehto vahvistaa 
liikekeskustaa ja parantaa keskustan 
vetovoimaa jos täydennysrakentaminen 
toteutetaan hyvin ja viheralueisiin ja yleiseen 
siisteyteen panostetaan. 

 
Hajautettu kasvu -vaihtoehto tuo 
keskustaan vähiten uutta rakentamista 
ja tuottaa eniten 
henkilöautoliikennettä. Liikekeskusta 
kutistuu keskustan ulkopuolisten 
kauppakeskuksien kasvattaessa 
suosiotaan.  

 
Keskustan vetovoiman ja kilpailukyvyn kannalta Kasvu keskuksiin ja Kasvukäytävät -mallit 
sisältävät parhaat mahdollisuudet keskusta-alueen elinvoimaisuuden vahvistamiseen. 
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Liite 6. 

Yleiskaava 2029 - kehityskuvien ilmastovaikutusten arviointi 
 
 
Käytetyt ohjelmat ja aineistot 
 
Hiilijalanjälkilaskenta  
 
Laskenta toteutettiin EcoCity Evaluator –ohjelmalla. Ohjelma jakaa tarkasteltavan alueen ilmastovaikutukset viiteen eri aihealueeseen: energia, liikenne, maa- ja 
metsätalous, muu tuotanto ja rakentaminen. Näistä aihealueista muodostuu kokonaisilmastovaikutus. Tässä arvioinnissa on keskitytty energiaan, liikenteeseen ja 
rakentamiseen. Kehityskuvien hiilijalanjälkitarkastelu tehtiin vertailemalla kolmea eri kehityskuvaa keskenään. Lisäksi tarkastelu tehtiin eri talotyypeille. 
 
Selvitys maankäytön vaikutuksista kaupunkialueen hiilivarastoihin 
 
Lisäksi on tarkasteltu, miten eri kehityskuvavaihtoehdot vaikuttavat kaupunkialueen hiilivarastoihin. Laskenta tehtiin hyödyntäen kehityskuvavaihtoehtojen paikka-
tietoaineistoa ja selvitystä Turun kaupunkialueen hiilivarastoista. Laskennan tuloksena on saatu arvio siitä, miten paljon varastoitunutta hiiltä vapautuu rakentami-
sen levitessä uudisalueille. 
 
Hiilivarastoihin kohdistuvien vaikutusten tulokset eivät ole suoraan verrannollisia EcoCity Evaluatorin tulosten kanssa, joten eri laskentojen tuloksia ei voida yh-
distää kokonaisvaikutuksen muodostamiseksi. Eri laskentojen kautta saa kuitenkin luotua kokonaiskäsityksen kehityskuvavalintojen ilmastollisista vaikutuksista. 
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Hiilijalanjälkilaskenta 
 
Laskennan pohjaksi rakennettiin kaksi 1 000 asukkaan yhteisöä. Alueet on jaettu talotyypin mukaan kahteen.  Kerrostaloalue muodostuu pelkistä kerrostaloista. 
Kerrostaloalueesta on tehty kaksi erilaista skenaariota, jotka poikkeavat energiatuotantotavan osalta toisistaan. Pientaloalue muodostuu puoliksi rivitaloista ja 
puoliksi omakotitaloista. Rakentamisen volyymi on jaettu niin, että rakentaminen ajoittuu tasan kolmeen ajanjaksoon: 2016–2020, 2020–2025 ja 2025–2030. Ta-
lotyyppien välinen vertailu osoittaa, että eri talotyypeillä kokonaishiilijalanjälki muodostuu erilaiseksi rakentamisen, liikenteen ja energian suhteen. 
 
Rakentamisen osalta jo aiemmissa ohjelmalla tehdyissä selvityksissä todettiin1, että rakennusmateriaalivalinnalla on merkitystä hiilijalanjäljen kannalta. Vielä 
merkittävämpiä tekijöitä ovat kerrostaloalueiden energiantuotantotapa ja se, miten kestävää liikkumista edistetään pientaloalueilla. 
 
Kerrostaloalueiden energiantuotanto 
 
Suurin osa toteutettavista kerrostalokohteista liittyy tänä päivänä kaukolämpöverkkoon. Tällä hetkellä Turussa kerrostaloista noin 90 % saa lämpönsä kaukoläm-
pönä. Tarkastelussa on tehty olettamus, että kerrostalotuotannossa siirrytään koko ajan kohti kestävämpiä energiaratkaisuja. Skenaario sisältää olettamuksen, 
että tulevaisuudessa 50 % koko rakentamisen määrästä liittyy kaukolämpöverkkoon. Maalämmön osuudeksi on arvioitu 30 % ja aurinkolämmön 20 %.  
 
Kerrostaloalueesta on tehty kaksi erilaista skenaariota. Toisessa skenaariossa kaukolämmön tuotanto seurailee nykytrendin mukaista kehitystä, jolloin lämmön-
tuotannossa hiilen osuus vähenee, mutta ei saavuteta vuoden 2040 tavoiteltua hiilineutraaliutta. Toisen skenaarion mukaisessa tarkastelussa Turku on hiilineut-
raali vuonna 2040, mikä lämmöntuotannossa tarkoittaa siirtymistä kokonaan pois fossiilisten polttoaineiden käytöstä. 
 

 
Kerrostaloalue, nykytrendi   Kerrostaloalue, hiilineutraali vuonna 2040 Pientaloalue 

                                                
1 Pientalomallilla rakentamismateriaaleista puun osuuden kasvattaminen laskee kokonaisuudessaan rakentamisen päästövaikutusta n. 13 %. Sama teoreettinen 
tarkastelu antaa kerrostalovaihtoehdolle rakentamisen osuuden päästövähennykseksi 8 %.  
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Tarkastelun tuloksena voidaan todeta, että lämmöntuotantotapa vaikuttaa olennaisesti kerrostaloalueen hiilijalanjäljen muodostumiseen. Energian merkitys on 
oleellinen. Alla olevat kuvat havainnollistavat tapahtuvaa kehitystä. Mikäli tavoiteltava hiilineutraalisuus ei toteudu tavoiteltavalla tavalla, niin energiantuotannon 
suhteellinen osuus kokonaishiilijalanjäljen muodostumisesta on edelleen miltei puolet. Jos tavoitteeseen päästään, niin vuoden 2040 jälkeisessä tilanteessa liik-
kuminen, rakentaminen ja energiatuotanto tuottavat kaikki noin kolmanneksen kokonaishiilijalanjäljestä. Tuloksista voidaankin todeta, että hiilijalanjäljen kannalta 
suurimmat muutokset kerrostalotuotannon tuottaman hiilijalanjäljen kannalta saadaan aikaan kohdistamalla satsaukset fossiilisten polttoaineiden vähentämiseen 
lämmöntuotannossa.  
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Pientalorakentamisen tyyppialue rakentuu puoliksi omakotitaloista ja puoliksi rivitaloista. Tässäkin talotyypissä energiatuotanto perustuu olettamaan uusiutuvien 
energiamuotojen kasvusta energiatuotannossa. Pientalotuotannon energian käyttömuodot2 ovat jo nyt monipuolisemmat kuin kerrostalotuotannon ja se näkyy 
myös tuloksissa. Energian osuus kasvihuonekaasupäästöistä on pienempi kuin kerrostaloalueilla. Pientalotuotannossa suurimmat päästöt tuottaa liikenne ja liik-
kuminen. Tämä selittyy pääosin kaupunkirakenteellisin seikoin. Pientalot sijaitsevat pääosin kauempana keskustoista ja palveluista, jolloin matkat pitenevät ja se 
näkyy liikkumisen suurempina kasvihuonepäästöinä.  Hiilijalanjälkilaskenta pohjautuu olettamukseen, että liikenne siirtyy tulevaisuudessa kohti matalahiilisempiä 
vaihtoehtoja; bensiinikäyttöisten ajoneuvojen määrä laskee ja ajoneuvot korvautuvat ympäristöystävällisimmillä vaihtoehdoilla. Vuoden 2040 jälkeinen tarkastelu 
osoittaa, että vaikka liikkumisen tuottamat kasvihuonekaasupäästöt pienenevät, pieneneminen ei vastaa energiantuotannon hiilijalanjäljen alenemaa. Näin ollen 
liikkumisen suhteellinen osuus kokonaishiilijalanjäljestä kasvaa. 
 

  

                                                
2 Nykyiset energian käyttömuodot Sähkö 10 %, kaukolämpö 5 %, maalämpö 65 % ja aurinkolämpö 20 %. (Motiva 2008 mukaillen)  
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Kehityskuvien hiilijalanjälkitarkastelut 
 
Tarkastelu hiilijalanjäljen muodostumisesta tehtiin myös eri kehityskuvavaihtoehdoille. Talotyyppikohtaisen tarkastelun tavoin laskenta ulotettiin koskemaan ener-
giaa, liikennettä ja rakentamista. Kehityskuvien skenaariot on toteutettu olettaen, että Turku täyttää sille asetetun strategisen tavoitteen olla hiilineutraali kunta 
vuoteen 2040 mennessä. Tämä tarkoittaa mm. kaukolämmön tuotannon fossiilisten polttoaineiden vähentymistä nollaan vuoteen 2040 mennessä.  Mallitarkaste-
lu toteutettiin ottaen huomioon kehityskuvien kokonaisrakentamisen määrä. Tarkastelussa on huomioitu myös liikkumisen kulkutapaosuuksien muutokset eri ke-
hityskuvilla. 
 
Tarkastelun tulokset osoittavat Kasvu keskuksiin -mallin tuottavan pienimmän kokonaishiilijalanjäljen.  Kasvukäytävät -kehityskuva tuottaa noin 1 % ja Hajautettu 
kasvu -kehityskuva noin 11 prosenttia suuremman hiilijalanjäljen Kasvu keskuksiin -kehityskuvaan nähden. 
 
 
Erot kehityskuvien välillä muodostuvat seuraavanlaisiksi:  
 
Kehityskuva:  Vuodet tCO2 3 
Kasvu keskuksiin  2016–2040  1 238 338 
Kasvukäytävät  2016–2040 1 251 179 (+ 1 %) 
Hajautettu kasvu  2016–2040 1 373 031 (+ 11 %) 

                                                
3 Hiilidioksiditonnia 
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Mallitason tarkastelut osoittavat kokonaishiilijalanjäljen koostuvan noin 60-prosenttisesti liikkumisen aiheuttamista kasvihuonekaasupäästöistä. Liikenteen osuus 
pienenee tarkasteluajanjakson kuluessa noin 10 %, mutta pysyy koko ajan suurimpana kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttajana kehityskuvasta riippumatta. Las-
kentaohjelmaan on oletuksena määritelty liikenteen kulkumuotojen muutos ajan kuluessa ekologisempaan suuntaan. Toisin sanoen hybridi- ja sähköautojen 
osuudet kasvavat suhteessa polttomoottorikäyttöisiin ajoneuvoihin. 
 
Energiantuotannon suhteellinen osuus pysyttelee koko tarkasteluajanjakson miltei muuttumattomana. Suhteellinen muutos on alle yksi prosenttiyksikköä. Raken-
tamisen suhteellinen osuus kasvaa tarkasteluajanjakson aikana noin 10 prosenttia. Kaikilla malleilla kehitys on samansuuntainen. Vaikka liikenteen kasvihuone-
päästöt putoavat tarkasteluajanjakson aikana ja liikenteen suhteellinen osuus pienenee, kattaa liikenne tarkasteluajanjakson lopullakin noin puolet uudisasutuk-
sen kokonaispäästöistä. 
 



7 
 

 
 
Kasvu keskuksiin   Kasvukäytävät   Hajautettu kasvu 
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Kehityskuvien vaikutukset Turun kaupunkialueen hiilivarastoihin 
 
Kehityskuvien mukaisen rakentamisen aiheuttamaa kuormaa on tarkasteltu suhteessa Turun kaupunkialueen hiilivarastoihin. Tarkastelu toteutettiin paikkatieto-
aineoston avulla. Analyysissä hyödynnettiin Turun kaupunkialueelle inventointitietoa hiilivarastoista sekä kasvillisuuteen ja maaperään varastoituneen hiilen mää-
ristä.  
 
Tarkastelu osoittaa selkeästi sen, että kaupunkialuetta laajentavan rakentamisen sijoittuessa ns. vapaa-alueille, vapautuu maaperään ja kasvillisuuteen varastoi-
tunutta hiiltä enemmän. Tätä voidaan saada osittain kompensoitua toteuttamalla viheralueita, joihin osa vapautuneesta hiilestä sitoutuu.  Laskennan tulokset on 
esitelty alla olevassa taulukossa.  
 
 
Kehityskuva  tCO2 

4 
Kasvu keskuksiin 188 205 
Kasvukäytävät 190 319 (1,01) 
Hajautettu kasvu   400 701 (2,13 ) 
 
 
Laskennan tulos osoittaa selkeästi, että kehityskuvien vaikutuksissa hiilivarastoihin on suuria eroja. Hajautettu kasvu -kehityskuva pienentää hiilivarastoja yli kak-
sinkertaisen määrän Kasvu keskuksiin -kehityskuvaan nähden.  
 
Yhteenveto 
 
Kehityskuvatarkastelu osoittaa, että Kasvu keskuksiin -kehityskuva tuottaa hiilijalanjäljen kannalta parhaan kaupunkirakenteellisen lopputuloksen. Vaikka tulevai-
suudessa liikutaan ekologisemmin, liikenne aiheuttaa tarkasteluajanjakson lopullakin eniten kasvihuonekaasupäästöjä.  Hajautettu kasvu -kehityskuva pienentää 
hiilivarastoja yli kaksinkertaisesti Kasvu keskuksiin -kehityskuvaan nähden.  
 
Vaikka laskentoja ei voida numeerisesti laskea yhteen, niin voidaan todeta Kasvu keskuksiin - ja Kasvukäytävät -kehityskuvien olevan ilmastovaikutuksiltaan 
melko lähellä toisiaan. Kehityskuvista Hajautettu kasvu -malli vaikuttaa negatiivisimmin ilmastoon. Hajautettu kasvu -malli hävittää kaupunkialueen hiilivarastoja 
yli kaksinkertaisen määrän ja aiheuttaa kasvihuonekaasupäästöjä noin 10 prosenttia enemmän kuin kaksi muuta kehityskuvaa.  
 
Jos kerrostalorakentamisessa tukeudutaan jatkossakin kaukolämpöön, energiantuotannossa tehtävät ratkaisut fossiilisten polttoaineiden osalta vaikuttavat hyvin 
ratkaisevasti kerrostaloalueiden tuottamiin kasvihuonepäästöihin. 
  

                                                
4 Vapautuvan hiilidioksidin määrä on laskettu kertomalla maaperästä ja kasvillisuudesta vapautuva hiilen määrä hapen ominaispainolla (3,67) 
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Liitteet 
 
Hajautettu kasvu 
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Kasvukäytävät 
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Kasvu keskuksiin 
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Energiatuotanto kaukolämmön osalta 
 
Arvoja on käytetty kehityskuvatarkastelussa sekä talotyyppikohtaisen tarkastelun ”Kerrostaloalue, hiilineutraali vuonna 2040” -vaihtoehdossa. 
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Kehityskuvien talotyyppien rakennusmateriaalit 
 
luvut prosentteja kokonaisrakentamisen määrästä 
 
 Puu Kivi 
Kerrostalo 10 90 
Rivi- ja pientalot 70 30 
 
 
Kehityskuvien energiankäyttöskenaario 
 
luvut prosentteja kokonaisenergiankäytöstä 
 
Kerrostalot 2016–2020 2021–2025 2026–2030 
Sähkö 10 5 5 
Kaukolämpö 90 85 80 
Maalämpö 0 10 15 
 
Rivitalo 2016–2020 2021–2025 2026–2030 
Sähkö 37 30 25 
Kaukolämpö 12 12 10 
Maalämpö 40 50 60 
Puu ja pelletti 10 8 5 
Öljy 1 0 0 
 
Omakotitalo 2016–2020 2021–2025 2026–2030 
Kaukolämpö 25 20 10 
Maalämpö 60 64 70 
Puu ja pelletti 10 9 5 
Öljy 1 0 0 
Aurinko 4 7 15 
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Turun kaupunkialueen hiilivarastot 
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