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Lausunnot kehityskuvavaihtoehtojen vaikutusten
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Yleiskaava 2029 -linjaratkaisupäätöksen pohjaksi on pyydetty lausuntoja kaupungin sisäisesti lauta- ja joh-
tokunnilta sekä naapurikunnilta ja ELY-keskukselta. Kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen lausujajoukkoa
laajennettiin koskemaan myös valtuustoryhmiä.

Lausujilta pyydettiin lausuntoa koskien yleiskaavan vaikutustenarviointeja ja niihin tehtäviä tarvittavia täyden-
nyksiä sekä oman toimialansa kannalta kannatettavinta kehityskuvaa jatkotyöstöön.

Pyydettyjä lausuntoja saatiin 16 kappaletta. Pyydettyjen lausuntojen lisäksi kehityskuvista lausui kolme ta-
hoa: Meidän Turku – Vårt Åbo ry, Turun yliopiston ylioppilaskunta ja Suomen Yliopistokiinteistöt Oy.

Kokonaisuudessaan lausuntojen sisältö koostui pyydetysti lausunnonantajan näkemyksestä valittavaksi ke-
hityskuvaksi yleiskaavan jatkotyöstöön sekä vaikutusten arvioinneista, niiden sisällöstä ja mahdollisista täy-
dennyksistä. Kaiken kaikkiaan lausunnonantajat ovat hyvin yksimielisiä siitä, että valittavaksi kehityskuvaksi
ei tulisi valita Hajautettu kasvu -kehityskuvaa. Alla olevaan taulukkoon on koostettu lausunnonantajien nä-
kemys kehityskuvavalinnasta.

Taulukko 1. Lausunnonantajien kehityskuvavalinta

Kasvu kes-
kuksiin

Kasvukäytä-
vät

Hajautettu
kasvu

Ei lausutta-
vaa/ei kehi-
tyskuvavalin-
taa

Varsinais-Suomen ELY- kes-
kus

X

Varsinais-Suomen liitto X
Kaarinan kaupunki X
Liedon kunta X X X
Liikuntalautakunta
Kulttuurilautakunta
Nuorisolautakunta
(Rakennettu kulttuuriympäristö)

X

Liikuntalautakunta
Kulttuurilautakunta
Nuorisolautakunta
(Palveluiden tuottaminen)

X X

Sosiaali- ja terveyslauta-
kunta

X X

Kaupunkisuunnittelu- ja ym-
päristölautakunta

X

Seudullinen joukkoliikenne-
lautakunta

X

Keskustan Turun valtuusto-
ryhmä

X

Turun Vihreän valtuusto-
ryhmä

X X

Perussuomalaisten valtuus-
toryhmä

X

Turun SDP:n valtuusto-
ryhmä

X

Vesiliikelaitoksen johto-
kunta

X

Raision kaupunki X

Meidän Turku - Vårt Åbo ry X X
Turun yliopiston ylioppilas-
kunta

X

Suomen Yliopistokiinteistöt
Oy

X
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Lausunnonantajien perusteluja kehityskuvavalinnalle

Kasvu keskuksiin

Vastaa parhaiten valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (VAT), maakuntakaavan periaatteiden, ra-
kennemallin ja yleiskaavalle asetettuihin tavoitteisiin. Se myös toteuttaa parhaiten yhdyskuntarakenteen
eheydelle asetettuja tavoitteita, joiden toteutuessa säästytään mm. mittavilta investoinneilta infrastruktuu-
riin. Kehityskuvalla nähtiin olevan parhaat edellytykset edistää koko maakunnan elinvoimaisuutta. Se var-
mistaa parhaat edellytykset keskustan kehittämiselle, niin asumisen, työssäkäynnin kuin elinkeinonharjoit-
tamisen kannalta. Lisäksi malli varmistaa parhaiten kestävän liikkumisen ja rakennetun ympäristön viihty-
vyyden.

Kasvu keskuksiin- ja Kasvukäytävät -kehityskuvien väliset erot nähtiin pieniksi. Lausunnoissa todettiin mo-
lempien kehityskuvien täydentävän olemassa olevia verkostoja ja tukeutuvan olemassa oleviin palveluihin.
Liikunta-, kulttuuri-, sosiaali- ja terveys- sekä päiväkoti- ja koulupalvelut on taloudellisesti tehokkainta järjes-
tää tiiviissä kaupunkirakenteessa, jota molemmat kehityskuvat edustavat. Mallit pohjautuvat kävelyn ja pyö-
räilyn mahdollisuuksien parantamiseen sekä joukkoliikenteen tehostamiseen. Ne takaavat parhaiten kus-
tannustehokkaan asunto-, palvelu- sekä työpaikkatarjonnan, mikä on elintärkeää kestävälle liikkumiselle ja
päästöille asetettujen tavoitteiden toteutumisen kannalta. Kestävien kulkutapaosuuksien kasvattamisen on
katsottu myös lisäävän kaupunkilaisten hyvinvointia.

Kasvukäytävät

Tukee parhaiten Kaarinan Uudenmaantien varren taajaman kehitystä ja antaa parhaat edellytykset seudun
joukkoliikenteen kehittämiselle. Kehityskuva turvaa riittävän ja hyvän palvelurakenteen. Se toteuttaa parhai-
ten kestävän kasvun tavoitetta, joka on edellytys kustannustehokkaan joukkoliikenteen toteuttamiselle. Ke-
hityskuva säilyttää parhaiten keskustan vanhaa rakennettua ympäristöä ja täydentää maltillisesti myös kes-
kustan ulkopuolista rakennettua ympäristöä ja viherympäristöjä. Se tarjoaa monipuolista asumista niin ker-
ros- kuin pientaloissakin.

Vaikutusten arvioinnin riittävyys ja täydennystarpeet

Kehityskuvien vaikutusten arviointi on nähty kokonaisuutena hyvin tehdyiksi. Arviointia toivotaan jatkossa
täydennettävän ja tarkennettavan erityisesti liikkumisjärjestelyjen ja kulkutapaosuuksien prosenttilaskelmien
osalta. Arviointia toivottiin jatkossa täydennettävän ihmis- ja sosiaalisten vaikutusten arvioinnilla, ainakin
segregaation, tulevien kaupunkilaisten profiilin, muuttoliikkeen ja työllisyyden osalta.  Kuulemista tulee
yleiskaavan jatkotyöstössä tehostaa ja asukkaille tulee antaa mahdollisuus vaikuttaa muutenkin kuin lau-
suntojen ja muistutusten kautta.

Yleiskaavan jatkotyöskentelyssä huomioonotettavia seikkoja oli kirjattu seuraavien teemojen alle: huleve-
sien hallinta, luonto ja lähivirkistys, liikenne, joukkoliikenne, asumisen sijoittuminen, laatu ja taloudellisuus
sekä palveluiden läheisyys. Asiat on listattu lausuntojen tiivistelmään. Ne otetaan huomioon Yleiskaavan
2029 jatkotyöstössä yleiskaavan tarkastelutaso ja keinovalikoima huomioiden.  Asiakokonaisuudet käsittä-
vät useita sellaisia seikkoja, jotka tulee ottaa huomioon yleiskaavan vahvistamisen jälkeen tehtävissä ohjel-
missa, suunnitelmissa, tarkemmissa kaavoissa ja kaavojen toteutusvaiheessa.
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LAUSUNTOJEN TIIVISTELMÄT

Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan ja seudullisen joukkoliikennelautakunnan kehityskuvavalin-
nan perustelut olivat sisällöltään samat, joten ne on esitelty lausuntojen tiivistelmässä yhteen kertaan.

VARSINAIS-SUOMEN LIITTO JA ELY-KESKUS
Lausuja Kehityskuvava-

linta
Perustelut

Varsinais-
Suomen elin-
keino-, lii-
kenne- ja ym-
päristökeskus

Kasvu keskuksiin Vaikutusarviointien perusteella Kasvu keskuksiin näyttää parhaiten täyttävän valtakun-
nallisten alueidenkäyttötavoitteiden asettamat lähtökohdat.

Perustelut kehityskuvavalinnalle Kasvu keskuk-
siin

Kasvukäytävät Hajautettu
kasvu

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutumi-
nen, maakuntakaavan suunnittelun periaatteiden toteutu-
vuus

Edistää kehitysku-
vista parhaiten ta-
voitteiden toteutu-
mista

Yhdyskuntarakenteen eheys Ei toteuta tavoitetta
Viherverkko ja luonnon huomioon ottaminen Edellyttää alueen

luontoarvojen ja
viherverkon tarpei-
den hyvää huomi-
oon ottamista kaa-
voituksessa

Lausuja Kehityskuvava-
linta

Perustelut

Varsinais-
Suomen liitto

Kasvu keskuksiin Kaupunkikehittämisellä on keskeinen merkitys koko maakunnan elinvoimaisuuden ja
vetovoimaisuuden lisäämisessä. Kehittämisen keskiössä tulee olla keskusta-alue,
jonka tasapainoa pidetään yllä sekä varmistamalla asumisen, työssäkäynnin ja elinkei-
nojen harjoittamisen erinomaiset mahdollisuudet että panostamalla monipuolisiin kes-
tävän liikkumisen tapoihin ja reitteihin sekä rakennetun ympäristön laatuun ja viihtyi-
syyteen. Parhaiten näitä tavoitteita toteuttaa Kasvu keskuksiin -kehityskuva.

Perustelut kehityskuvavalinnalle Kasvu keskuk-
siin

Kasvukäytävät Hajautettu
kasvu

Keskustan kehittäminen suunnittelun keskiöön Varmistaa parhaalla
tavalla asumisen,
työssäkäynnin ja
elinkeinojen harjoit-
tamisen mahdolli-
suudet sekä kestä-
vän liikkumisen ta-
vat ja reitit ja raken-
netun ympäristön
viihtyisyyden

Rakennemallin toteutuvuus Toteuttaa parhaiten
Rakennemalli
2035:n tavoitteistoa

Ei vastaa rakenne-
mallin kehittämispe-
riaatteita. Heikentää
mahdollisuuksia ke-
hittää kaupunkike-
hittämisen kohde-
alueita, jolloin tavoi-
teltu kaupunkikehi-
tys ei toteudu.

Vaihemaakuntakaavan toteuttaminen; yhdyskuntaraken-
teen eheys, liikennejärjestelmän kehittäminen sekä pal-
veluiden saavutettavuus

Toteuttaa parhaiten
vaihemaakuntakaa-
van kehittämisperi-
aatteita

Ei vastaa vaihe-
maakuntakaavan
kehittämisperiaat-
teita. Heikentää
mahdollisuuksia ke-
hittää kaupunkike-
hittämisen kohde-
alueita, jolloin tavoi-
teltu kaupunkikehi-
tys ei toteudu.
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Lausuttua yleiskaavan jatkotyöstämisestä
Liikenneratkaisut:
välikehän kehittäminen ja joukkoliikenteen kannattavuus

Uusi siltayhteys tulee rakentaa ennen lisärakentamisen
kasvun ohjaamista alueelle. Joukkoliikenteeseen tukeu-
tuvan monipuolisen asuntotuotannon lisäämistä keskei-
sille alueille tulee tutkia.

Liikenne Tulee vahvistaa liikenne- ja joukonliikennesuunnittelun
integroimista osaksi kaavaprosessia.
Joukkoliikenteen kehittämisedellytysten vahvista-
miseksi on sitouduttava pitkäjänteiseen maankäytön
kehittämiseen valittujen korkeatasoisten joukkoliikenne-
käytävien varteen.

VAK-ratapiha Vaarallisten aineiden kuljetus ja varastointi Turun rata-
pihalla rajoittaa keskeisen alueen ja sen toimintojen ke-
hittämistä.

NAAPURIKUNNAT
Lausuja Kehityskuvava-

linta
Perustelut

Raision kau-
punki

Ei lausuttavaa Vaikutusarvioinnin kokonaisuutena parhaiten tavoitteisiin vastaa Kasvu keskuksiin -ke-
hityskuva, jossa 80 % väestönkasvusta suunnataan kerrostaloasumiseen ja 20 % pien-
taloihin.

Perustelut kehityskuvavalinnalle Kasvu keskuk-
siin

Kasvukäytä-
vät

Hajautettu
kasvu

Vaikutusarviointien tulokset kokonaisuutena Vastaa kokonaisuu-
tena parhaiten ase-
tettuihin tavoitteisiin

Lausuja Kehityskuvava-
linta

Perustelut

Kaarinan kau-
punki

Kasvukäytävät Kasvukäytävävaihtoehto tukee selvimmin seudun kaupunkirakenteen kehittymistä. Se
tukee eniten myös Kaarinan maankäyttöä.

Perustelut kehityskuvavalinnalle Kasvu keskuk-
siin

Kasvukäytä-
vät

Hajautettu
kasvu

Maankäytön painopisteet Keskittyy ydinkau-
punkialueen täy-
dentämiseen, eikä
sisällä niin paljoa
täydentävää raken-
tamista Uuden-
maantien varrella

Tukee parhai-
ten Kaarinan
Uudenmaantien
varren taaja-
man ja palvelui-
den kehitty-
mistä

Asutus painot-
tuu Saarille ja
Pohjois-Tur-
kuun, Kanta-
kaupungin
puolella Kaari-
nan suunnalla
vain vähän ra-
kentamista

Joukkoliikenteen kehittäminen Parhaat edelly-
tykset seudun
joukkoliiken-
teen kehittämi-
selle

Lausuja Kehityskuvava-
linta

Perustelut

Liedon kunta Kaikkien kolmen
kehityskuvan yh-
distelmä

Ei voida valita yhtä kehityskuvaa parhaaksi vaihtoehdoksi. Jatkotyöskentelyyn esite-
tään yhdistelmää kaikista kolmesta, jossa keskustan kehittämisen ohella tulisi hyödyn-
tää eri vaihtoehtojen seudullista kehittämistä huomioivia ominaisuuksia

Perustelut kehityskuvavalinnalle Kasvu keskuk-
siin

Kasvukäytävät Hajautettu
kasvu
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Maankäytön painopisteet Jäänyt huomioi-
matta merkittävä
kasvun suunta:
Vanha Tampereen-
tien suunta, jonne
ollaan laatimassa
Maaria–Ilmaristen
osayleiskaavaa

Jäänyt huomioi-
matta merkittävä
kasvun suunta:
Vanha Tampe-
reentien suunta,
jonne ollaan laati-
massa Maaria–Il-
maristen osayleis-
kaavaa

Huomioi hyvin Van-
han Tampereentien
suunnan täydentä-
vän rakentamisen

Vaikutusarviointien tulokset Elinkeinoelämän näkökulmasta KT 40, lentokentän ja satamien
osalta arviointi kaupunkikeskustan elinvoimaisuuteen suppea.
Toiminnot ovat seudullisesti merkittäviä.

Lausuttua yleiskaavan jatkotyöstämisestä
Yleiskaavatyön kytkeminen kehyskuntien yleiskaavaproses-
seihin

Tulee kytkeä Liedon ja muiden kehyskuntien yleiskaavatyön
kanssa

LAUTA- JA JOHTOKUNNAT
Lausuja Kehityskuvava-

linta
Perustelut

Vapaa-aikatoi-
miala,
(liikuntalauta-
kunta, kulttuu-
rilautakunta,
nuorisolauta-
kunta)

Palveluiden to-
teuttamisen osalta
Kasvu keskuksiin
ja Kasvukäytävät;
Viher- ja kulttuu-
riympäristöjen
kannalta Kasvu-
käytävät

Palvelujen tuottamisen kannalta Yleiskaavan 2029 kehityskuvavaihtoehdot Kasvu kes-
kuksiin ja Kasvukäytäviin ovat tarkoituksenmukaisimmat. Rakennetun kulttuuriympäris-
tön kannalta Kasvukäytävät -kehityskuva on paras.

Vaikutustenarviointien täydennykset/ Perustelut
kehityskuvavalinnalle

Kasvu keskuk-
siin

Kasvukäytävät Hajautettu
kasvu

Vaikutustenarviointi; palveluiden tuottaminen Vaikutustenarvioinneista puutuu vapaa-aikatoimialan näkemyk-
set liikunta-, nuoriso-, kirjasto-, orkesteri- ja museopalveluista

Palveluiden tuottaminen; vapaa-ajan paikkojen infrastruktuuri
ja toiminnalliset palvelut, eritoten suuret ja kalliit ”erikoispai-
kat”

Taloudellisesti tehokkainta tuottaa asukas
ja palvelukeskittymissä, jossa saavutetta-
vuus on parhain

levittää palveluverk-
koa

Palveluverkko:
Julkisin varoin ei ole mahdollista tuottaa kattavaa palveluver-
kostoa kovin laajaksi leviävälle kaupunkialueelle. Paineita on
päinvastaiseen eli nykyverkon selkeämpään hierarkisoimi-
seen ja harventamiseen selkeisiin aluekeskuksiin

Liikuntapalveluiden kehittämiseen kan-
nalta rakentava

kielteinen liikunta-
palveluiden kehittä-
misen näkökul-
masta

Käytettävyys ja vaikuttavuus Kulttuurille ja liikunnalle löytyy kysyntää ja
kasvupohjaa

Hajautuvassa kau-
punkirakenteessa
vapaa-ajan palvelut
jäävät kauas asu-
tuksesta

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen arkiliikunnan tukijana Joukkoliikennevälinekin yksityisautoilua
hieman aktivoivampi liityntäliikunnan takia
koti–pysäkki ja pysäkki–kohde

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen arkiliikunnan tukijana, lasten
aktiivisuuden ylläpito

Lasten arkiliikunnan aktiivisuus vilkkainta
tiiviissä pientalovaltaisissa, kaupunkimai-
sissa ympäristöissä

Viher- ja kulttuuriympäristöt Säilyttää parhaiten
keskustan vanhaa
rakennettua ym-
päristöä ja täyden-
tää maltillisesti
myös keskustan
ulkopuolista ra-
kennettua ympä-
ristöä. Säilyttää
parhaiten niin kult-
tuuri kuin viherym-
päristöäkin

Lähiliikunta- ja virkistyspalveluiden saavutettavuus Säästää viheraluekokonaisuuksia Mahdollistaa välittö-
män pääsyn lähi-
viherympäristöjen
yhteyteen. Uhkana
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viherympäristöjen
pirstaloituminen.
Laajeneville alueille
ei ole varaa tehdä
suosittuja kuntora-
toja tai kuntopolkuja
julkisena luontolii-
kunnan infrana.

Lausuttua yleiskaavan jatkotyöstämisestä
Sosiaalisten vaikutusten arviointi Näkökulmaa tulee jatkossa ehdottomasti vahvistaa ja asukkaiden

kuulemista lisätä. Tukena tulee käyttää mm. yliopistojen osaa-
mista. Jatkossa tulee ottaa kantaa mm. segregaatioon ja kaupun-
kilaisten profiiliin.

Alueiden suunnittelu:
Nuorten palvelut

Palveluiden tulee olla riittävän lähellä myös kaikkein pienimpiä
käyttäjiä, alakouluikäisistä aina nuoriin aikuisiin asti. Palvelu-
verkko tulee olla riittävän tiheä ja liikkuvia pop up -tyyppisiä pal-
veluita tulee olla riittävä määrä. Nuorten palveluiden käyttäjiä on
kuultava uusien alueiden palveluita suunniteltaessa.

Lausuja Kehityskuvava-
linta

Perustelut

Sosiaali- ja ter-
veyslautakunta

Kasvu keskuksiin
ja Kasvukäytävät

Kasvu keskuksiin ja Kasvukäytävät -mallit pohjautuvat jo olemassa olevaan palvelura-
kenteeseen ja kevyen liikenteen sekä joukkoliikenteen tehostamiseen. Tästä näkökul-
masta mallit ovat soveliaampia kuin Hajautettu kasvu -malli.

Vaikutustenarviointien täydennykset Kasvu keskuk-
siin

Kasvukäytävät Hajautettu
kasvu

Palveluiden tuottaminen;
Hyvinvointitoimialan tuottamat sosiaali- ja terveyspalvelut ei-
vät ole olleet mukana palvelutarkastelussa

Hyvinvointitoimialan tuottamat palvelut
ovat kustannustehokkainta toteuttaa asu-
kaskeskittymissä ja jo olemassa olevien
palveluiden verkostossa.

Edellyttää uusin-
vestointeja palvelui-
hin ja infraan

Palveluiden saavutettavuus kävellen, pyörällä ja joukkoliiken-
teellä.

Pohjautuu olemassa olevan palveluraken-
teen, kevyen liikenteen sekä joukkoliiken-
teen tehostamiseen

Ei tukeudu ole-
massa olevaan pal-
veluverkkoon ja
kasvattaa yksityis-
autoilun käyttöä.

Lausuttua yleiskaavan jatkotyöstämisestä
Kaupunkilaisten tarpeet asumisen ja lähiympäristön suhteen Lapsiperheiden tilatarve turvallisessa ympäristössä,

Ikäihmisten asuntojen toimintakykylähtöinen asumisturvallisuus
sekä turvallinen ja esteetön asuinympäristö ja peruspalveluiden
läheisyys ja helppo saavutettavuus,
Nuorten asunnot, joissa on hyvä julkinen liikenne helposti saavu-
tettavissa.
Kaupungin ikärakenne muuttuu ja sen myötä tarpeet asuinympä-
ristön suhteen.

Sosiaalisten vaikutusten arviointi Sosiaalisten vaikutusten ja ihmisvaikutustenarviointia tulee jat-
kossa vahvistaa, jolloin tarkennettaisiin mm. vaikutuksia muutto-
liikkeeseen, työllisyyteen ja palveluihin

Lausuja Kehityskuvava-
linta

Perustelut

Vesiliikelaitok-
sen johtokunta

Ei kehityskuvava-
lintaa

Vaikutustenarviointi (on otettu huomioon jo teh-
dyissä vaikutustenarvioinneissa)

Kasvu keskuk-
siin

Kasvukäytävät Hajautettu
kasvu

Vesi- ja viemäriverkoston riittävyys Vesi- ja viemäriverkosto on väljä ja lisää liittyjiä voidaan ottaa il-
man verkostojen kapasiteetin lisäystä.  Ongelmallisin alue vesi-
johdon kannalta on Hirvensalo ja Satava–Kakskerta. Viemäriver-
kon kapasiteettivajetta tulee alueelle Jäkärlä, Maaria–Ilmarinen
sekä Paattinen.

Verkostojen kapasiteetti ja rakentamistarpeet Ei vaadi verkostojen
laajaa uudisrakenta-
mista. Verkoston ka-
pasiteetti on riittävä
myös saaristossa.

Ei vaadi verkosto-
jen laajaa uudisra-
kentamista. Ver-
koston kapasitee-

Vaatii mittavia kyn-
nysinvestointeja
(mm. uuden runko-
vesijohtolinjan ra-
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tin riittävyys saa-
ristossa voi vaatia
tarkempia lisäsel-
vityksiä

kentamisen mante-
reelta saaristoon,
paineenkorotusase-
man sekä mahdolli-
sen ylävesisäiliön
rakentamisen Hir-
vensaloon). Verkos-
topituudet kasvavat
uudisrakentamisen
myötä. Suurten to-
teuttamiskustan-
nusten lisäksi ylläpi-
tokustannukset li-
sääntyvät merkittä-
västi

Sisältää paljon pien-
talorakentamista,
joista saatavat liitty-
mismaksut eivät
kata kuin pienen
osan verkostojen
rakentamiskustan-
nuksista

Lausuttua yleiskaavan jatkotyöstämisestä
Hulevesien hallinta Hulevesien hallinta on jokaisella kehityskuvalla ongelma ja siihen

tulee jatkotyöskentelyssä kiinnittää huomiota. Kaavaratkaisuissa
tulee suosia viivyttäviä vaihtoehtoja.

Lausuja Kehityskuvava-
linta

Perustelut

Kaupunkisuun-
nittelu- ja ym-
päristölauta-
kunta

Kasvukäytävät Kasvukäytävät -kehityskuva on tarkoituksenmukaisin yleiskaavaluonnoksen pohjaksi

Seudullinen
joukkoliikenne-
lautakunta

Kasvukäytävät Kasvukäytävät -kehityskuva toteuttaa parhaiten kestävän kasvun tavoitetta ja se on
myös edellytys kustannustehokkaan joukkoliikenteen toteuttamiselle

Kehityskuvavalinnan perustelut
Talous Kunnan kokonaista-

louden kannalta
edullisin vaihtoehto

Kunnan kokonais-
talouden kannalta
edullinen vaihto-
ehto

Kokonaistalouden
kannalta heikoin

Liikkuminen ja palvelut Antaa mahdollisuu-
den toimivan joukko-
liikenteen muodos-
tamiseen, minimoi
liikkumisen tarvetta.
Parantaa kehitysku-
vista eniten kävelyn
ja pyöräilyn mahdol-
lisuuksia. Edistää
parhaiten kestävän
palvelurakenteen
edellytyksiä

Antaa mahdolli-
suuden toimivan
joukkoliikenteen
muodostamiseen,
minimoi liikkumi-
sen tarvetta. Pa-
rantaa kehitysku-
vista eniten jouk-
koliikenteen toi-
mintaedellytyksiä.
Edistää kestävän
palvelurakenteen
edellytyksiä

Autoistuminen kas-
vaa ja sen myötä
kevyen- ja joukkolii-
kenteen mahdolli-
suudet heikkenevät.
Hajauttaa kaupunki-
rakennetta. Luo
haasteita uudisalu-
eiden palveluiden
muodostamiselle.

Elinkeinoelämän toimintaedellytykset Turvaa elinkeinoelä-
män edellytyksiä ot-
taen kasautumisen
edut parhaiten huo-
mioon, Luo hyvät
edellytykset kasvun
muodostumiselle.

Turvaa elinkei-
noelämän edelly-
tyksiä ottaen seu-
dullisuuden par-
haiten huomioon.
Luo hyvät edelly-
tykset kasvun
muodostumiselle.

Kapunkirakenteen
hajautuessa inves-
toinnit karkaavat
keskustan ulkopuo-
lisille alueille. Ka-
sautumisen edut
muodostuvat vähäi-
simmiksi.

Asuminen ja myönteinen väestönkehitys Sisältävät parhaat
edellytykset Kes-
kusta- alueen elin-
voimaisuuden vah-
vistamiseen. Luo

Sisältävät parhaat
edellytykset Kes-
kusta- alueen elin-
voimaisuuden
vahvistamiseen.

Luo merellisiä
asuinympäristöjä.
Pientaloasumisen
ihanne ja mahdolli-
suudet toteutuvat
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kasvua urbaaneille
kaupunkimaisille
ympäristöille, jossa
palvelut ovat hyvin
saavutettavissa.

Luo kasvua urbaa-
neille kaupunki-
maisille ympäris-
töille, jossa palve-
lut ovat hyvin saa-
vutettavissa.  Tar-
joaa monipuolisia
mahdollisuuksia
viihtyisien asuin-
alueiden luomi-
seen.

kehityskuvalla par-
haiten kaupunkialu-
etta rohkeasti laa-
jentaen.

Ilmastovaikutukset, viheralueet, virkistys ja kulttuuri Ilmastovaikutuksil-
taan edullisin kehi-
tyskuva. Kuluttaa
vähiten maaperään
ja kasvillisuuteen
varastoitunutta hiiltä
ja hiilijalanjäljestä
muodostuu pienin.
Mittava keskustan
täydennysrakenta-
minen uhkaa kes-
kustan viher- ja kult-
tuuriympäristön ar-
voja sekä keskustan
viihtyisyyttä.

Ilmastovaikutukset
ovat suuremmat
kuin kasvu kes-
kuksiin –kehitys-
kuvalla. Erot il-
mastovaikutusten
välillä ovat melko
vähäiset. Viher- ja
kulttuuriympäristöt
ovat kehitysku-
valla parhaiten
huomioidut.

Laajentaa kaupun-
kirakennetta, joka li-
sää investointikus-
tannuksia ja haas-
teita palvelutarjon-
nalle. kehityskuvan
ilmastovaikutukset
ovat kielteisimmät.
Laajalle levittyvä
asuminen myös ku-
luttaa koskematto-
mia viheralueita ke-
hityskuvista eniten

VALTUUSTORYHMÄT
Lausuja Kehityskuvava-

linta
Perustelut

Keskustan Tu-
run valtuusto-
ryhmä

Kasvukäytävät Keskusta kannattaa kehityskäytävämallia

Lausuttua yleiskaavan jatkotyöstämisestä Kasvu keskuk-
siin

Kasvukäytävät Hajautettu
kasvu

Luonto ja lähivirkistys: mahdollisuudet lähivirkistykseen
turvattava

Kaikille kaupunkilaisille on taattava mahdollisuus luonnontilai-
sessa ympäristössä virkistäytymiseen ja toimimiseen. Luonnonti-
laisten lähimetsien ja metsiköiden elämänlaatua ja terveyttä edis-
täviä vaikutuksia ei saa vaarantaa. Lähimetsän pitää olla, pienen-
kin lapsen, saavutettavissa jalan. Eritoten näiden alueiden säily-
vyys tulee turvata Keskusta- alueella.

Lausuja Kehityskuvava-
linta

Perustelut

Turun vihreä
valtuustoryhmä

Kasvu keskuksiin
ja kasvukäytävät

Kasvu keskuksiin ja kasvukäytävät kehityskuvat vahvistavat kehityskuvista eniten Tu-
run asemaa, vetovoimaa sekä kilpailukykyä ja vastaavat siten parhaiten asetettuihin
päätavoitteisiin.

Kehityskuvavalinnan perustelut Kasvu keskuk-
siin

Kasvukäytävät Hajautettu
kasvu

Turun asema, vetovoima ja kilpailukyky Tiivis kaupunkirakenne takaa parhaiten kustannustehokkaan
asunto-, palvelu- sekä työpaikkatarjonnan ja on elintärkeä kestä-
vän liikkumisen ja päästötavoitteiden kannalta

Liikkuminen ja kaupunkilaisten hyvinvointi ja päästöta-
voitteet

Kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen kulkutapaosuuksien kas-
vattaminen lisää kaupunkialisten hyvinvointia ja ehdoton edelly-
tys päästötavoitteiden saavuttamiseksi

Liikennesuunnittelu: Tuetaan sellaista kehitystä, joka takaa joukkoliikenneyhteyksien
kehittämistä keskeisten alueiden välillä ja lisää kattavan kävely-
ja pyöräilyverkoston kehittämistä erityisesti keskikaupungissa

Kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen edistäminen Mahdollistaa kaikille ikäluokille ja erilaisissa taloudellisissa ase-
missa olevien ihmisten sujuva liikkumista. Näiden kulkumuotojen
edistäminen edistää myös sujuvaa autoliikennettä. Autoliikenteen
ruuhkat vähenevät ja keskustan paikoituksen saatavuus paranee.

Lausuttua yleiskaavan jatkotyöstämisestä
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Täydennysrakentamisen sijoittaminen kestävästi; talou-
den ympäristön ja ilmaston kannalta

Tulee sijoittua keskustaan ja kasvukäytäville sijaitseville, strategi-
sesti valituille asuinalueille, säilyttäen viihtyvyydelle tärkeät viher-
alueet

Liikenteen kulkutapaosuuksien tarkentaminen yleiskaa-
van jatkokäsittelyssä

Vaikutusarviointia tulee tarkentaa jatkossa aluekohtaiseksi sekä
erityisesti liikkumisjärjestelyjen ja kulkutapaosuuksien prosentti-
laskelmien osalta

Keskustan ruuhkautuvat sisääntuloristeykset ja muut
ruuhkautuvat kohdat

joukkoliikenteelle tulee esittää omat muusta liikenteestä riippu-
mattomat väylät tai erilliset joukkoliikennekadut. Raskaimmin
kuormitetuille suunnille tulee mahdollistaa raitiotie

Raitiotie Raitiotievaraus tulee toteuttaa kaikkiin tutkittuihin suuntiin:
Keskusta- Runosmäki- Varissuo
Skanssi- Kaarinan suunta
Martti- Majakkaranta-Hirvensalon suunta
Humalistonkatu-Linnakaupugin suuntaan sekä Raisioon

Sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys; kaupunkirakenne Asuntorakentamisen tulee mahdollistaa erialisten ihmisten ja eri-
laisten perheiden asumista kaikissa kaupunginosissa. Asumista
tulee tarjota niin kerros- kuin pientaloissakin

joukkoliikenne joukkoliikenneyhteyksien tulee tukea työssäkäyntiä. Rakentami-
sen tulee olla kaavataloudellisesti kannattavaa. Asuntotuotantoa
ei saa levittää alueille, jotka ovat kaavataloudellisesti negatiivisia
ja hajauttavat kaupunkirakennetta.

Saarten asuttaminen Satava-Kakskerran saarille ei tule lisätä raskaasti asutusta

Viheralueverkko: Vetovoima ja luonnon monimuotoisuus Yleiskaavoituksen tulee tarjota uusia vaihtoehtoja lisätä viher- ja
virkistysalueita kaupunkialueella.

Viherympäristö: ilmastonmuutoksen ehkäisy Tulee lisätä viherkattojen ja hulevesialtaiden käyttöä
Turun vahvuudet, joilla on vaikutusta kilpailukykyyn,
jotka tulee nostaa keskiöön

kaupungin mittaluokka, asumisviihtyvyys sekä luonnon ja kulttuu-
rin läheisyys

Kaupungin vetovoima Sujuvat yhteydet, palvelujen saavutettavuus ja kaupunkimainen
asuminen

Ominaiset kilpailuedut naapurikuntien välisessä asukas-
kilpailussa

Viheralueiden laatu, määrä ja läheisyys asutukseen nähden.

Lausuja Kehityskuva-
valinta

Perustelut

Perussuomalais-
ten valtuusto-
ryhmä

Kasvukäytävät Toteuttaa monialaisesti Turun sekä Turun seudun kasvun kun se tukeutuu Turun ydin-
keskustaan, joukkoliikenteen laatukäytäviin sekä sisääntuloväylien varsiin

Perustelut kehityskuvavalinnalle Kasvu keskuk-
siin

Kasvukäytävät Hajautettu
kasvu

Kaupunkikuva Joustavin malli, se
rikastuttaa kau-
punkikuvaa vaih-
televanmuotoisilla
ja –laajuisilla alu-
eilla

Aluetoteuttamisen mahdollisuudet Liikekeskusten li-
säksi se mahdol-
listaa toteuttaa
pienempiä ostos-
keskuksia ja
asuinlähiöitä

Lausuttua yleiskaavan jatkotyöstämisestä
Joukkoliikenne ja kaavoitus Kaavoituksen ja joukkoliikenteen tulee taata osaltaan hyvin tavoi-

tettavat lähipalvelut
Kehityskuvatarkastelu Turun kehityskuvaa tulisi tarkastella kevyesti valtuustokausittain
Liikenne kaikkia liikennemuotoja tulee kehittää tasavertaisesti
Luonto ja luonnonympäristöt Kevyesti huollettu luonnonympäristö ja sen polut ja ladut nähdään

asukkaiden fyysikan ja psyyken kannalta asukkaille tärkeinä.
Osallistaminen asukkaille tulee antaa mahdollisuus vaikuttaa muutenkin kuin lau-

suntojen ja muistutusten kautta

Lausuja Kehityskuvavalinta Perustelut
Turun SDP:n valtuus-
toryhmä

Kasvukäytävät Parhaiten esitettyjä tavoitteita palvelee vaihtoehto Kehityskäytä-
vät. Ympäristönäkökohtien ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden
lisäksi tämä on kokonaiskustannuksiltaan järkevin vaihtoehto.
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Perustelut kehityskuvavalinnalle/ lausuttua yleis-
kaavan jatkotyöstämisestä

Kasvu keskuk-
siin

Kasvukäytävät Hajautettu
kasvu

Turun asema, vetovoima ja kilpailukyky Turun on jatkettava vetovoimansa lisäämistä historiallisena kult-
tuurin ja koulutuksen kaupunkina

Työpaikat, palvelut, asuminen ja koulutus Työpaikkojen ja asumisen ohella on tärkeää turvata riittävä ja
hyvä palvelurakenne

Kaupunkiasumiseen entistä parempia asuin mahdolli-
suuksia

Nuorille edullisia vuokra-asuntoja,
lapsiperheille viihtyisiä asumismuotoja.
Ikäihmisten asumista tulisi keskittää kotipalvelun ja muiden tuki-
palveluiden kannalta tarkoituksenmukaisesti.
Syytä on huomioida myös tarve kohtuuhintaisiin yhden ihmisen
taloudelle sopiviin asuntoihin.

Keskustan ympärillä sijaitseville muuttuvan maankäytön
alueille:

Kestävän kehityksen ajattelun mukaisia viihtyisiä asuinkohteita,
joissa palvelut lähellä

Uusia alueita kävely- ja pyöräilyetäisyydelle, hyvän jouk-
koliikenneyhteyksien varrelle

Alueet voidaan rakentaa tiiviisti mutta inhimillistä mittakaavaa
noudattaen ja ympäristöarvoja kunnioittaen.

Asuinalueiden turvallisuus ja viihtyisyys Viheralueita ja luontoa on oltava jokaisen ulottuvilla.

Kaupunkirakenteen täydennysrakentaminen Asuinalueita tulee kehittää ympäristöarvoja vaalien ja vanhaa
rakennuskantaa kunnioittaen.

Turun houkuttelevuus; Panostusta joukkoliikenteeseen Joukkoliikenne tulee olla sujuvampaa ja parempaa. uusia käyt-
täjäryhmiä tulee kannustaa joukkoliikenteen käyttöön. Tulee
mahdollistaa kaupunkiraitiotien tai superbussin edellytykset.

Turun keskustan kävelyalueet ja pyöräilyreitit ja viher-
verkosto

Turun keskustan kävelyalueita ja pyöräilyreittejä on laajennet-
tava ja parannettava. Viheralueverkoston osien välille on luotava
yhteyksiä, jotta viherreittejä pitkin päästään sujuvasti kulke-
maan.

Monipuolinen asuminen, olemassa olevien alueiden täy-
dentäminen

Asuinalueista tulee tehdä monipuolisia sisältäen kaikkia hallinta-
muotoja vuokrauksesta omistusasumiseen, jotta kaikkien turku-
laisten yhdenvertainen asuminen olisi mahdollista.

Satava- Kakskerran rakentaminen Tarkoituksenmukaista mahdollistaa kaskipitkällä aikavälillä aino-
astaan kaavoituksen vaiheittainen eteneminen maakuntakaava-
luonnoksessa asuntorakentamiseen osoitetuilla alueilla alkaen
Satavan itäreunasta kaupungin omistamilta mailta. Kauempana
saarilla sijaitseville ja erillisiä selvityksiä vaativille alueille ei ole
tässä vaiheessa tarvetta edetä vaan niiden osalta kannattaa
saaret pitää nykyisellään ja lykätä päätöksentekoa, kunnes tie-
detään tulevaisuuden tonttitarve.  Hirvensalo ja Yli-Maaria pysty-
vät tyydyttämään pientalotonttitarpeen vuosikausiksi.

Vaikutustenarviointien täydennykset
Sosiaalisten vaikutusten arviointi Tulisi lisäksi laajentaa sosiaalisiin vaikutuksiin ja arvioida erityi-

sesti segregaatiokehitystä.
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1. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pitää tärkeänä, että yleiskaavan pohjaksi
valitaan kehityskuva, joka mahdollistaa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitetavoitteiden huomioin-
nin ja edistämisen ja, että kehityskuva ei saa olla ristiriidassa maakuntakaavan kanssa.

· ELY- keskus katsoo, että hajautettu malli ei anna mahdollisuuksia kaavan laatimiseen yhdys-
kuntarakenteen eheyttämisen tavoitetta edistävällä tavalla, eikä pidä kehityskuvan painopis-
teitä toteuttamiskelpoisena kaavan lähtökohtana.

· Kasvu keskuksiin – kehityskuva näyttää parhaiten täyttävän valtakunnallisten alueidenkäyttö-
tavoitteiden asettamat lähtökohdat, joka puoltaa kehityskuvavalintaa.

· Kasvukäytävät kehityskuvalta voidaan löytää joitain toteuttamiskelpoisia osioita, mutta yleis-
kaavaa ei kokonaan tältä pohjalta ELY- keskuksen näkemyksen mukaan voida kuitenkaan
laatia

o Vaihtoehto tarjoaa edellytyksiä lähiluonnossa liikkumiseen ja virkistäytymiseen.
o Kehityskuva edellyttää luontoarvojen ja viherverkon tarpeiden hyvää analysointia ja

huomioon ottamista kaavoituksessa

· ELY-keskus ilmoittaa ottavansa kantaa yleiskaavan liikenneratkaisuihin kaavaluonnoksen yh-
teydessä. Väyläverkon kehittämistarpeita on ELY-keskuksen mukaan hyvä käsitellä ns. jatku-
vassa liikennejärjestelmäsuunnittelussa. Olemassa olevan verkoston hyödyntämistä pidetään
ensisijaisena valtion ylläpitämässä infrassa

2. Varsinais-Suomen liitto

Varsinaissuomen liitto muistuttaa, että Turku on kaupunkiseudun urbaani keskus, joka voi ja tulee
tarjota aidosti kaupunkimaista elämisen vaihtoehtoa seudulla ja koko maakunnassa.

Kehittämisen keskiössä tulee olla Varsinaissuomen liiton mukaan keskusta- alue, jonka tasapainoa
pidetään yllä varmistamalla sekä asumisen, työssäkäynnin ja elinkeinojen harjoittamisen erinomaiset
mahdollisuudet että panostamalla monipuolisiin kestävän liikkumisen tapoihin ja reitteihin sekä raken-
netun ympäristön viihtyisyyteen.

· Kasvu keskuksiin – kehityskuva vastaa liiton mukaan parhaiten edellä mainittuihin suunnitte-
lukysymyksiin. Liitto katsoo, että kehityskuva vastaa parhaiten Rakennemalli 2035 tavoitteen-
asetteluun sekä luonnosvaiheessa olevan vaihemaakuntakaavan kehittämisperiaatteita.

· Kasvu käytävät –kehityskuvalla Välikehän kehittäminen vaatii uuden siltayhteyden rakenta-
mista Hirvensalon saarelta Manner-Turkuun ennen lisärakentamisen kasvun ohjaamista alu-
eelle. Joukkoliikenteen kannattavuuden ja kestävän kasvun periaatteiden mukaisesti tulisi ar-
vioida myös uudelleen joukkoliikenteeseen tukeutuvan monipuolisemman asuntotarjonnan li-
säämistä keskeisillä alueilla.

· Hajautetun kasvun kehityskuva ei vastaa Rakennemalli 2025, eikä vaihemaakuntakaavan ke-
hittämisperiaatteita. Heikentää mahdollisuuksia kehittää kaupunkikehittämisen kohdealueita,
jolloin tavoiteltu kaupunkikehitys ei toteudu.

Yleiskaavatyön seuraavissa vaiheissa vahvistetaan liikenne ja joukonliikennesuunnittelun integroi-
mista osaksi kaavaprosessia. Joukkoliikenteen kehittämisedellytysten vahvistamiseksi on sitoudut-
tava pitkäjänteiseen maankäytön kehittämiseen valittujen korkeatasoisten joukkoliikennekäytävien
varteen. Tämä vahvistaa kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikennevyöhykkeiden kehittämistä kustannus-
tehokkaasti kuntatalouden reunaehdot huomioiden.

Yleiskaavassa tulee ottaa kantaa VAK-ratapihakysymykseen, koska vaarallisten aineiden kuljetus-
varastointi Turun ratapihalla rajoittaa keskeisen alueen ja sen toimintojen kehittämistä. Tämä on
maakunnallisesti merkittävä kysymys ja asiaa tulee suunnitella yhteistyössä eri toimijoiden kanssa
eteenpäin.
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Naapurikunnilta saadut lausunnot

3. Raision kaupunki

· Raisio toteaa lausuntonsa tiivistelmässä, että vaikutusarvioinnissa kokonaisuutena parhaiten
tavoitteisiin vastaan kasvu keskuksiin kehityskuva, jossa 80% väestönkasvusta suunnataan
kerrostaloasumiseen ja 20% pientaloihin.

Raision kaupunki toteaa kumminkin lausuntonaan, ettei Raision kaupungilla ole tässä vaiheessa lau-
suttavaa.

4. Kaarinan kaupunki

Kaarinan kaupunki toteaa lausunnossaan, että
· Kasvukäytävävaihtoehto painottaa selvimmin Uudenmaantien ja Littoistentien varren taaja-

mien kehittämistä. Uudenmaantien varren suunnassa Skanssin lisäksi täydennettäviä alueita
on Kupittaalla ja Peltolassa. Littoistentien suunnassa kehittyvät Itäharjun, Pääskyvuoren ja
Varissuon aluekokonaisuudet. Vaihtoehto tukee Kaarinan Uudenmaantien varren taajaman ja
palvelujen kehittymistä. Vaihtoehto antaa myös hyvät mahdollisuudet seudun joukkoliikenteen
kehittämiselle.

· Kasvu keskuksiin vaihtoehdossa korostuu Linnakaupungin kehittyminen. Uudenmaantien var-
ren kehittäminen keskittyy Skanssin ja Varissuon alueiden kehittämiseen. Kyseisten alueiden
ja kantakaupungin välillä on edellistä kehityskuvaa vähemmän täydennysrakentamista

· Hajautetun kasvun kehityskuvan asutuksen painottuessa saarille ja pohjoisosiin, kantakau-
pungin Kaarinan puolella on vain vähän rakentamista, Skanssia lukuun ottamatta.

Kasvukäytävävaihtoehto tukee selvimmin seudun kaupunkirakenteen kehittymistä ja tukee
eniten Kaarinan maankäyttöä

5. Liedon kunta

Lieto toteaa vaikutustenarvioinnin olevan huolellisesti tehdyn. Elinkeinoelämän näkökulmasta vaiku-
tusten arviointi kaupunkikeskuksen elinvoimaisuuteen satamien, lentokentän ja KT40 osalta nähtiin
kumminkin suppeana. Alueista todetaan, että toiminnot ovat seudullisesti merkittävässä roolissa.

Prosessista Liedon kunta toteaa, että Yleiskaava 2029 tulisi kytkeä aloitusvaiheessa olevan Liedon
sekä muiden kehyskuntien yleiskaavaprosesseihin.

Keskustan kehittämisen ohella Lieto haluaa hyödyntää kolmen kehityskuvan seudullisen kehittämisen
huomioivia ominaisuuksia.

Lieto näkee, että
· merkittävänä kasvusuuntana on jäänyt huomioimatta Vanhan Tampereentien suunta, jonka

täydentävä rakentaminen tulee seudullisesti yleiskaavan jatkotyöstössä huomioida.
· tämä kasvun suunta on hyvin edustettuna Hajauttavan kasvun kehityskuvalla, mutta aluetta

ei huomioida kahdella muulla kehityskuvalla ollenkaan. Alueelle laaditaan parhaillaan Turun
ja Liedon yhteistyönä Maaria-ilmaisten osayleiskaavaa, jonka yhtenä ajatuksena on kuntien
yhteinen palvelutuotanto jo olemassa olevaan tukeutuen. Liedon kunta toteaakin kasvusuun-
nan olevan näihin syihin perustuen toteuttamiskustannuksiltaan edullista. Liedon kunta näkee
alueen myös kilpailukykyisenä kehittämisen suuntana ja vaihtoehtona saariston tai Pohjois-
Turun kehittämiselle.

Kehityskuvista Liedon kunta ei ehdota yhtä nimenomaista kehityskuvaa yleiskaavan jatko-
työstöön. Jatkotyöskentelyn pohjaksi Lieto ehdottaa kolmen kehityskuvan yhdistelmää.
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Lautakunnilta saadut lausunnot

Vapaa-aikatoimiala on antanut näkökulmansa kehityskuvatarkasteluun. Nämä näkökulmat ovat olleet poh-
jana Liikunta-, kulttuuri- ja nuorisolautakunnan lausunnoille. Vapaa-aikatoimialan ja liikuntapalveluiden näkö-
kulmat ovat koottuna seuraavien teemojen alle

· Palveluiden tuottaminen,
· arkiaktiivisuuden edistäminen,
· ihmisiin kohdistuvat sosiaaliset vaikutukset
· viher- ja kulttuuriympäristöt.

Aihekokonaisuudet täydentävät osaltaan kehityskuvien vaikutustenarviointeja ja ne on otettu huomi-
oon täydentävinä kehityskuvien vaikutustenarvioinneissa
Vapaa-aikatoimiala, vaikutustenarviointien täydennykset

Vapaa-aika toimiala toteaa, että palveluiden osilta vaikutustenarvioinneissa on keskitytty päivähoito- ja ku-
luverkkojen tarkasteluun ja, että vapaa-aikatoimialan liikunta-, nuoriso-, kirjasto-, orkesteri-, museopalvelut
eivät ole mukana tarkastelussa.

Vapaa-aikatoimiala toteaa kuitenkin, että vapaa-aikapalvelujen tuottamisen näkökulmasta sekä vapaa-ajan
paikkojen infrastruktuuri että toiminnalliset palvelut on taloudellisesti tehokkainta tuottaa asukas- ja palvelu-
keskittymissä niiden käyttö ja vaikuttavuus ovat tällöin mitä todennäköisimmin runsaimmillaan.

Kokonaistalouden kannalta edullisinta on, sijoittaa suuret ja kalliit ”erikoispaikat” (palloiluhalli, konserttitalo…)
keskuksiin, jossa ne ovat parhaiten saavutettavissa niin asukkaiden kuin matkailijoidenkin kannalta.

Elinvoimaisessa keskustasta kulttuurille ja liikunnalle löytyy kysyntää ja kasvupohjaa, mutta hajautuvassa
kaupunkirakenteessa vapaa-aikapalvelut jäävät muiden palvelujen lailla kauas asutuksesta.

Tästä näkökulmasta ”Kasvu keskuksiin” ja ”Kasvu käytäviin” ovat myönteisiä ja ”Hajautettu kasvu” on
kielteinen.

Arkiaktiivisuuden tukemista on arvioitu kävelyn ja pyöräilyn edistämisen näkökulmista.

Vapaa- aikatoimiala toteaa, että arkiaktiivisuuden kannalta joukkoliikennevälineetkin ovat yksityisautoilua hie-
man aktivoivampi vaihtoehto sen vaatiman liityntäliikunnan takia lähtöpisteestä pysäkille ja sieltä määrän-
päähän. Lasten arkiliikunnan aktiivisuus on vilkkainta tiiviissä pientalovaltaisissa, kuitenkin selvästi kaupun-
kimaisissa rakenteissa. (Aalto yliopiston tutkimus)

Kävelyn ja pyöräilyn edistämisen kannalta malleja ”Kasvu keskuksiin”  ja  ”Kasvu käytäviin” pidetäänkin
hyvinä. Kehityskuvista ”Hajautettu kasvu” vähentää kävelyä ja pyöräilyä jokapäiväisinä ja tärkeinä hyötylii-
kuntamuotoina, ja tämä on kaikkien ikäryhmien liikkumaan aktivoimisen ja terveyden edistämisen kannalta
kielteinen asia.
Vapaa-aikatoimialalla katsotaan, että Ihmisiin kohdistuvien ja sosiaalisten vaikutusten arviointi on kehi-
tyskuvissa puutteellisin. Sitä näkökulmaa tulee jatkossa ehdottomasti vahvistaa ja käyttää apuna myös kor-
keakoulujen aiheeseen liittyvää osaamista esimerkiksi koetusta hyvinvoinnista eri asumismuodoissa. Jat-
kossa tule ottaa kantaa mm. kaupunkilaisten profiiliin ja segregaatioon. Asukkaita ja eri kohderyhmiä tulee
kuulla entistä korostetummin tarpeiden tunnistamiseksi

6. Liikuntalautakunta

Liikuntalautakunta toteaa lausunnossaan, että

· Keskitetyn vaihtoehtojen edut näkyvät panostusten vaikuttavuudessa Keskitetyissä vaihtoeh-
doissa panokset liikuntapaikkainfrastruktuuriin ja liikuntatoimintaan tuottavat hyötyä eli liikun-
taa huomattavasti vaikuttavammin kuin niin, että palveluverkkoa levitettäisiin laajalti myös har-
vaan asutuille alueille.

·
· Kuntatalouden näkymissä julkisin varoin ei ole edes mahdollista tuottaa kattavaa palveluver-

kostoa kovin laajaksi leviävälle kaupunkialueelle. Paineita on pikemminkin päinvastaiseen
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suuntaan eli nykyverkoston selkeämpään hierarkisoimiseen ja jonkinasteiseen harventami-
seen selkeisiin aluekeskuksiin. Mikäli kaupunkirakenne hajautuu kovin laajalle, jää kasvava
osa asukkaista liikuntapalvelujen kohtuullisen saavutettavuuden ulkopuolelle.

·
· Kaupunkirakenteen aluetehokkuuteen suhteutettuna kävellen ja pyöräillen liikutaan sitä

enemmän, mitä tiiviimpi kaupunkirakenne on. Viimeisimmän henkilöliikennetutkimuksen mu-
kaan kaikkien ikäluokkien jalan ja pyörällä tekemät matkat ovat vähentyneet, eniten mo-
poikäisten ja heitä hieman nuorempien. (Henkilöliikennetutkimus 2010-2011, liikennevirasto
2012).

·
· Keskuspainotteinen rakentaminen säästää viheraluekokonaisuuksia paremmin.
·
· Asiakokonaisuuksien monitahoisuudesta liikuntalautakunta toteaa, että liikkumisen kannalta

kuitenkin yhtenä esimerkkinä se, että ”Hajautetun kasvun” mallissa asukkaiden pääsy pidet-
tyihin ja monipuolisesti elvyttäviin viherympäristöihin voi olla välittömämpää kuin muissa mal-
leissa – toisaalta riskinä on myös se, että arvokkaat viheraluekokonaisuudet pirstaloituvat eikä
laajentuville alueille ole varaa tehdä suosittuja kuntoratoja tai luontopolkuja julkisena luontolii-
kunnan infrana.

·
· seuratoiminnan ja erikoisliikuntapaikkojen osalta kaupunkirakenne ei myöskään ole niin vai-

kuttava tekijä kuin omatoimiliikunnassa, kun joukkueen harjoituksiin joudutaan menemään
sinne mistä vuoro saadaan.

·
· isot ja kalliit erikoisliikuntapaikat on tehokkainta ylläpitää keskeisesti, jotta niiden saavutetta-

vuus on ihanteellinen käyttäjien valtaosan kannalta, samoin kuin edellä on todettu kaikkien
suurien vapaa-aikapalvelujen osalta.

liikuntalautakunta toteaa, että palveluiden tuottamisen kannalta Yleiskaavan kehityskuvavaihtoeh-
doista tarkoituksenmukaisimmat ovat Kasvu Keskuksiin ja kasvukäytävät -kehityskuvat. Rakenne-
tun kulttuuriympäristön kannalta Kasvukäytävät kehityskuva on tarkoituksenmukaisin.

7. Kulttuurilautakunta

Kulttuurilautakunta katsoo lausunnossaan, että vaikutusten arvioinnit heidän toimialansa näkökul-
mastaan ovat riittävät. Ihmisiin kohdistuvien ja sosiaalisten vaikutusten arviointiin tarvitaan lisää tar-
kastelua.

Rakennetun kulttuuriympäristön kannalta todetaan, että

· kasvukäytäviin kehityskuva, jossa rakentamispaine hajautuu laajimmalle ja sen vuoksi säilyt-
tää parhaiten keskustan vanhaa rakennettua ympäristöä ja täydentää maltillisesti myös kes-
kustan ulkopuolisia rakennettuja ympäristöjä. Kehityskuva säilyttää parhaiten niin kulttuurimai-
semaa kuin viherympäristöäkin

Kulttuurilautakunta toteaa, että palveluiden tuottamisen kannalta Yleiskaavan kehityskuvavaihtoeh-
doista tarkoituksenmukaisimmat ovat Kasvu Keskuksiin ja kasvukäytävät -kehityskuvat. Rakenne-
tun kulttuuriympäristön kannalta Kasvukäytävät kehityskuva on tarkoituksenmukaisin.

8. Nuorisolautakunta

Nuorisolautakunta toteaa lausunnossaan, että
· uusien alueiden suunnittelussa on huomioitava, että nuortenpalveluiden tulee olla riittävän lä-

hellä myös kaikkein pienimpiä käyttäjiä, alakouluikäisistä aina nuoriin aikuisiin asti. Aikuisista
lyhyiltä tuntuvat etäisyydet eivät tunnu lapsista ja nuorista yhtä vähäisiltä.

· Uusia alueita suunniteltaessa onkin panostettava sekä palveluverkon riittävään tiheyteen että
liikkuvien, pop up tyyppisten ratkaisujen riittävään määrään.
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· Nuortenpalveluiden käyttäjiä on kuultava uusien alueiden palveluita suunniteltaessa. Myös
nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus kuulemiseen sekä hankesuunnitteluihin osal-
listumiseen.

Nuorisolautakunta toteaa, että palveluiden tuottamisen kannalta Yleiskaavan kehityskuvavaihtoeh-
doista tarkoituksenmukaisimmat ovat Kasvu Keskuksiin ja kasvukäytävät -kehityskuvat. Rakenne-
tun ympäristön kannalta Kasvukäytävät kehityskuva on tarkoituksenmukaisin.

9. Sosiaali- ja terveyslautakunta

Hyvinvointitoimiala toteaa, että palveluja on pääasiassa tarkasteltu ainoastaan päiväkotien ja koulujen
osalta ja sosiaalisten vaikutusten ja ihmisten vaikutusten arviointia tulee jatkossa entisestään vahvis-
taa. Tällöin tarkentuisi mm. vaikutuksia muuttoliikkeen, työllisyyden ja palveluiden arviointi.

Hyvinvointitoimiala toteaa lausunnossaan, että on erityisen tärkeä huomioida ja tunnistaa eri ikäryh-
mien ja eri elämäntilanteessa olevien kaupunkilaisten tarpeet kehityskuvaa valittaessa.

· Lapsiperheiden tilatarve turvallisessa ympäristössä,
· Ikäihmisten asuntojen toimintakykylähtöinen asumisturvallisuus sekä turvallinen ja esteetön

asuinympäristö ja peruspalveluiden läheisyys ja helppo saavutettavuus,
· Nuorten asunnot, joissa on hyvä julkinen liikenne helposti saavutettavissa.
· Kaupungin ikärakenne muuttuu ja sen myötä tarpeet asuinympäristön suhteen.

Hyvinvointitoimiala kiinnittää myös huomiota rakennetun, rakentamattoman sekä luonnonympäristö-
jen ja väylästöjen vaikutuksiin ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä Liikenteellä on kes-
keinen vaikutus myös viihtyisyyteen. Hyvinvointitoimiala toteaa, että sosiaalisesti kestävä ympäristö
luo edellytykset hyvän asumisen ja liikkumisen toteuttamiseksi asukkaiden koko elämänkaaren ajaksi.

Hyvinvointitoimialan tuottamat sosiaali- ja terveyspalvelut on kustannustehokkainta toteuttaa asukas-
keskittymissä ja jo olemassa olevien palveluiden verkostossa. Kasvu keskuksiin ja Kasvukäytävät
kehityskuvat pohjautuvat olemassa olevan palvelurakenteen, kevyen liikenteen sekä joukkoliikenteen
tehostamiseen. Tästä näkökulmasta Kasvu keskuksiin ja Kasvukäytävät kehityskuvat ovat soveliaam-
pia kuin Hajautetun kasvun kehityskuva, joka edellyttää uusinvestointeja palveluihin ja infraan ja kas-
vattaa yksityisautoilun käyttöä.

Sosiaali- ja terveyslautakunnalta saadun lausunnon pohjalta on täydennetty tehtyjä vaikutustenarviointeja.

10. Vesiliikelaitoksen johtokunta

Vesiliikelaitos toteaa lausunnossaan, että tutkittuaan kolmen vaihtoehdon maankäyttöä, pääsääntöi-
sesti vesi ja viemäriverkosto ovat väljät ja lisää liittyjiä voidaan ottaa ilman verkostojen kapasiteetin
lisäystä.  Ongelmallisin alue vesijohdon kannalta on Hirvensalo- Satava-Kakskerta. Viemäriverkon
kapasiteettivajetta tulee alueelle Jäkärlä. Maaria-Ilmarinen sekä Paattinen.

Kasvu Keskuksiin
· ei vaadi verkostojen laajaa uudisrakentamista. Verkoston kapasiteetti on riittävä myös saaris-

tossa.

Kasvukäytävät
· ei vaadi verkostojen laajaa uudisrakentamista. Verkoston kapasiteetin riittävyys saaristossa

voi vaatia tarkempia lisäselvityksiä

Hajautettu kasvu
· vaatii mittavia kynnysinvestointeja (mm. uuden runkovesijohtolinjan rakentamisen mante-

reelta saaristoon, paineenkorotusaseman sekä mahdollisen ylävesisäiliön rakentamisen Hir-
vensaloon). Verkostopituudet kasvavat uudisrakentamisen myötä. Suurten toteuttamiskustan-
nusten lisäksi ylläpitokustannukset lisääntyvät merkittävästi
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· Sisältää paljon pientalorakentamista, joista saatavat liittymismaksut eivät kata kuin pienen
osan verkostojen rakentamiskustannuksista

hulevesien hallinta on jokaisella kehityskuvalla ongelma ja siihen tulee jatkotyöskentelyssä kiinnittää
huomiota. Kaavaratkaisuissa tulee suosia viivyttäviä vaihtoehtoja.

11. Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta & Seudullinen joukkoliikennelautakunta

Kasvukäytävät -kehityskuva on tarkoituksenmukaisin yleiskaavaluonnoksen pohjaksi. kehityskuva
toteuttaa parhaiten kestävän kasvun tavoitetta ja se on myös edellytys kustannustehokkaan joukko-
liikenteen toteuttamiselle

Lautakuntien lausunnoissaan antamat perustelut ovat yhtenevät, joten alla oleva listaus käsittää kum-
mankin lautakunnan perustelut

· Keskuspainotteiset kehityskuvat tuottavat kunnan kannalta edullisimman kustannusraken-
teen. Vielä kun maankäytön tarkasteluihin lisätään joukkoliikenteen toimivuus ja taloudelli-
suus, niin tiiviin kaupunkirakenteen edut suhteessa harvaan voimistuvat entisestään. Parhai-
ten tähän vastaa Kasvu keskuksiin – kehityskuva.

· Kestävän liikkumisen ja liikenteen tavoitteita voidaan parhaiten edistää pitämällä tehtävät siir-
tymät palveluiden asutuksen ja työpaikkojen osalta mahdollisimman lyhyinä. Tämä edistää
myös arkisen hyötyliikunnan edellytyksiä. Näitä tavoitteita voidaan parhaiten edistää keskus-
painotteisten kehityskuvien avulla. Kasvu keskuksiin parantaa eniten kävelyn ja pyöräilyn
mahdollisuuksia, Kasvukäytävät joukkoliikennettä.

· Palvelut voidaan edullisimmin toteuttaa ja palveluverkkoa kehittää nykyistä yhdyskuntaraken-
netta täydentävillä kehityskuvilla. Kehityskuvista parhaiten tätä tavoitetta toteuttaa Kasvu
keskuksiin – kehityskuva.

· Elinkeinoelämän kasvun edellytysten turvaaminen vaatii kasautumisen etujen hyödyntämistä
ja seudullisuuden huomioimista. Parhaiten näihin tavoitteisiin vastaavat Kasvu keskuksiin -
kehityskuva kasautumisen edut parhaiten huomioiden ja kasvukäytävät -kehityskuva seu-
dullisuus parhaiten huomioiden.

· Asumiseen, myönteiseen väestönkehitykseen ja asuinalueiden vetovoimaan vastataan tar-
joamalla monipuolista asumista jokaisella kaupunkialueen vyöhykkeellä. Myönteisen väes-
tönkehityksen kannalta katsottuna Kasvu keskuksiin ja kasvukäytävät – kehityskuvat vastaa-
vat positiivisesti suurimpaan osaan yleiskaavan tavoitteisiin myönteisestä väestönkehityk-
sestä ja vetovoimaisista asuinalueista. Kehityskuvien keskinäiset vaikuttavuudet huomioiden
Kasvukäytävät – kehityskuvan monipuolisempi asuntotarjonta on kannatettava ja näin ollen
tuo etua Kasvu Keskuksiin – kehityskuvaan nähden.

· Ilmastovaikutukset, viheralueet, virkistys ja kulttuuriympäristöihin kohdistuvat riskit toteutuvat
Kehityskuvilla erilaisina. Kulttuuri- ja viheralueiden osilta täydennysrakentamisen määrä
Kasvu keskuksiin -kehityskuvalla nähtiin liian suureksi ja vaarantavan keskustan viher- ja kult-
tuuriympäristön arvoja. Hajautetun kasvun- kehityskuva ottaa taas liian suuria viheralueita
rakentamisen piiriin köyhdyttäen saariston ja Pohjois- Turun luonnonarvoja. Kasvukäytävät
–kehityskuvan nähtiin sisältävän sopivassa suhteessa keskustan ja muiden urbaanien aluei-
den sekä väljemmin rakennettavien alueiden kehittämistä siten, että kestävän kasvun tavoite
toteutuu ja nykyisiä ympäristöarvoja voidaan kattavimmin säilyttää.

Valtuustoryhmien lausunnot koskien yleiskaavan kehityskuvia

12. Keskustan Turun valtuustoryhmä



18

Keskustan valtuustoryhmä kannattaa Kasvukäytävät -kehityskuvan mukaista kaupunkirakennetta ja
muistuttaa, että kaikille kaupunkilaisille on taattava mahdollisuus luonnontilaisessa ympäristössä vir-
kistäytymiseen ja toimimiseen. Luonnontilaisten lähimetsien ja metsiköiden elämänlaatua ja terveyttä
edistäviä vaikutuksia ei saa vaarantaa. Lähimetsän pitää olla, pienenkin lapsen, saavutettavissa jalan.
Eritoten näiden alueiden säilyvyys tulee turvata Keskusta- alueella.

13. Turun Vihreän valtuustoryhmä

Vihreiden valtuustoryhmän mukaan kehityskuvat Kasvu keskuksiin ja Kasvukäytävät vahvistavat
kehityskuvista eniten Turun asemaa, vetovoimaa sekä kilpailukykyä ja vastaavat siten parhaiten ase-
tettuihin päätavoitteisiin.

· Tiivis kaupunkirakenne takaa parhaiten kustannustehokkaan asunto- palvelu- sekä työpaik-
katarjonnan ja on elintärkeä kestävän liikkumisen ja kaupungin päästötavoitteiden kannalta.

· Täydennysrakentaminen tulee sijoittua keskustaan ja kasvukäytäville sijaitseville, strategisesti
valituille asuinalueille säilyttäen viihtyvyydelle tärkeät viheralueet. Yllä ehdotetut ratkaisut ovat
kestäviä niin talouden, ympäristön kuin ilmaston kannalta.

Vihreät haluavat nostaa eritoten kolme osa-aluetta, joiden tulee toteutua valittavassa kehityskuvassa
ja yleiskaavan yksityiskohtaisessa suunnittelussa

Liikennesuunnittelu

Vihreä valtuustoryhmä tukee sellaista kehitystä, joka takaa sujuvien joukkoliikenneyhteyksien kehit-
tämistä keskeisten alueiden välillä ja lisää kattavan kävely- ja pyöräilytieverkoston kehittämistä erityi-
sesti keskikaupungissa.

Kävely, pyöräily ja joukkoliikenne on tärkeä huomioida liikennemuotoina. Vihreät toteavat, että em.
kulkutapaosuuksien kasvattaminen lisää kaupunkilaisten hyvinvointia. Kyseisten liikkumismuotojen
osuuden kasvattaminen on myös ehdoton edellytys päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi.

Ehdotetun kestävän liikkumisen edistämisen toimet ovat myös sosiaalisesti oikeudenmukaisia. Käve-
lyn pyöräilyn ja joukkoliikenteen edellytysten parantaminen mahdollistaa kaikille ikäluokille ja erilai-
sissa taloudellisissa asemissa olevien ihmisten sujuvan liikkumisen. Näiden kulkumuotojen edistämi-
nen myös edistää sujuvaa autoliikennettä. Autoliikenteen ruuhkat vähenevät, liikenne sujuvoituu ja
päästöt vähenevät. Tämä kehityssuunta myös edistää keskusta-alueen parkkipaikkojen saatavuutta.

vaikutustenarviointien toivotaan jatkossa tarkentuvan aluekohtaisesti sekä erityisesti liikkumisjärjes-
telyjen ja kulkutapaosuuksien prosenttilaskelmien osalta.

· yleiskaavassa on osoitettava kaikista suunnista keskustaan ruuhkautuvat keskustan sisään-
tuloristeykset ja muut ruuhkautuvat kohdat ohittavat joukkoliikenteen omat muusta liikenteestä
riippumattomat väylät, joko kaistat tai erilliset joukkoliikennekadut. Raskaimmin kuormitetuille
suunnille tulee toteuttaa raitiotie.

· Raitiotievaraus tulee toteuttaa kaikkiin tutkittuihin suuntiin: Keskusta- Runosmäki, Varissuolle,
Skanssin-Kaarinan suuntaan, Martin-Majakkarannan-Hirvensalon suuntaan, Humalistonka-
dun-Linnakaupungin suuntaan sekä Raisioon

Sosiaalinen ja taloudellinen estävyys
· Uutta asutusta tulee sijoittaa raitiotien ääreen ja runkobussilinjastojen alueelle.

· Kaupunkirakenteen tulee olla monimuotoista. Asuntorakentamisen tulee mahdollistaa erilais-
ten ihmisten ja erilaisten perheiden asumista kaikissa kaupunginosissa. Asumista tulee tarjota
niin kerrostalo- kuin pientaloissakin.
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· joukkoliikenneyhteyksien tulee tukea työssäkäyntiä. Rakentamisen tulee olla kaavataloudelli-
sesti kannattavaa. Asuntotuotantoa ei saa levittää alueille, jotka ovat kaavataloudellisesti ne-
gatiivisia ja hajauttavat kaupunkirakennetta.

· Satava-Kakskerran saarille ei tule lisätä raskaasti asutusta

Viheralueet
· viher- ja virkistysverkoston tulee olla kattava. Pitkällä aikavälillä viheralueverkostoa tulee pys-

tyä laajentamaan lisääntyvän väestön virkistystarpeiden tyydyttämiseksi.

· Yleiskaavasuunnittelun tulee tarjota uusia vaihtoehtoja lisätä viher- ja virkistysalueita kaupun-
kialueella. Nämä ovat tärkeitä vetovoimatekijöitä kaupungin asukkaille ja keskeisiä luonnon
monimuotoisuuden säilymiselle.

· kaupunkisuunnittelussa tulee lisätä viherkattojen ja hulevesialtaiden käyttöä. Ilmastonmuutok-
sen hallitsemiseksi kaupunkiympäristöissä.

           Turun vahvuuksia, joilla on myös vaikutuksia kilpailukykyyn, jotka tulee nostaa keskiöön:
· kaupungin mittaluokka, asumisviihtyvyys sekä luonnon ja kulttuurin läheisyys.

           kaupungin vetovoimatekijöitä:
· Sujuvat yhteydet, palveluiden saavutettavuus ja kaupunkimainen asuminen.

           Turulle ominaisen kilpailuedun kuntien välisessä asukaskilpailussa, josta ei tule tinkiä:
· Viheralueiden laatu, määrä ja läheisyys asutukseen nähden

14. Perussuomalaisten valtuustoryhmä

Kasvukäytävät –kehityskuva toteuttaa monialaisesti Turun sekä Turun seudun kasvun. Se tukeutuu
Turun ydinkeskustaan, joukkoliikenteen laatukäytäviin sekä sisääntuloväylien varsiin.

           Perusteluina he toteavat, että

· Ydinkeskustassa ns. ”moniydimalli” on joustavin se rikastuttaa kaupunkikuvaa vaihtelevan-
muotoisilla ja –laajuisilla alueilla.

· liikekeskusten lisäksi on siten mahdollista toteutttaa pienempiä ostoskeskuksia ja asuinlähi-
öitä

· Kaavoituksen ja joukkoliikenteen tulee osaltaan taata hyvin tavoitettavat lähipalvelut

· Kaikkia liikkumismuotoja tulee kehittää tasavertaisesti. Joukkoliikennettä kehitettäessä on tär-
keä tiedostaa, että väestötiheytemme on, jopa kolme kertaa keskimääräistä eurooppalaista
kaupunkia harvempaa.

· Ydinkeskustan ulkopuolelle kevyesti hoidettu luonto on asukkaille miellyttävintä. Kaupungille
kerääntyy pääomaa kun sen asukkaat hoitavat fysiikkaansa ja psyykettään lähimetsikön po-
luilla ja laduilla

          Kaavoitusprosessista perussuomalaiset toteavat, että

· Yleiskaava tulisi tarkastella kevyesti valtuustokausittain. Megatrendit muuttuvat ja poliittinen
sitoutuminen voi olla heikkoa valtuustojen vaihtuessa.

· Turkulaisia tulee osallistaa ja antaa mahdollisuuksia vaikuttaa muutenkin kuin muistutusten
ja lausuntojen kautta

15. Turun SDP:n valtuustoryhmä
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· Parhaiten näitä tavoitteita palvelee esitetyistä vaihtoehdoista vaihtoehto 2, eli kehityskäytä-
vät. Ympäristönäkökohtien ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden lisäksi tämä on kokonais-
kustannuksiltaan järkevin vaihtoehto.

· Turun on jatkettava vetovoimansa lisäämistä historiallisena kulttuurin ja koulutuksen kaupun-
kina.

· Työpaikkojen ja asumisen ohella on tärkeää turvata riittävä ja hyvä palvelurakenne. Tavoit-
teenamme on viihtyisä ja turvallinen Turku.

Turun on tarjottava asukkailleen hyvää asumista ja monipuolisia vaihtoehtoja koko elämänkaarelle.

· Pitää luoda entistä parempia mahdollisuuksia kaupunkimaiseen asumiseen,
· nuorille edullisia vuokra-asuntoja,
· lapsiperheille viihtyisiä asumismuotoja.
· Ikäihmisten asumista tulisi keskittää kotipalvelun ja muiden tukipalveluiden kannalta tarkoi-

tuksenmukaisesti.
· Syytä on huomioida myös tarve kohtuuhintaisiin yhden ihmisen taloudelle sopiviin asuntoihin.
· Keskustan ympärillä sijaitseville muuttuvan maankäytön alueille on luotava kestävän kehityk-

sen ajattelun mukaisia viihtyisiä asuinkohteita, joissa turkulaiset voivat asua viihtyisästi ja
nauttia kaupungin palveluista.

· Uusia alueita tarvitaan kävely- ja pyöräilyetäisyydellä keskustasta hyvän joukkoliikennepalve-
lun piirissä. Ne voidaan rakentaa tiiviisti mutta inhimillistä mittakaavaa noudattaen ja ympä-
ristöarvoja kunnioittaen.

· Asuinalueiden viihtyisyydestä ja turvallisuudesta pidetään hyvää huolta siten, että viheralueita
ja luontoa on oltava jokaisen ulottuvilla.

· Kaupunkirakenteen täydennysrakentamisessa asuinalueita kehitetään ympäristöarvoja vaa-
lien ja vanhaa rakennuskantaa kunnioittaen.

· Turussa on houkuttelevuustekijänä jatkettava vahvaa panostusta joukkoliikenteeseen. Turun
on tarjottava parempaa ja sujuvampaa joukkoliikennettä. Uusia käyttäjäryhmiä on kannustet-
tava joukkoliikenteen käyttöön. Kärkihankkeena Turku tavoittelee kaupunkiraitiotietä tai su-
perbussilinjastoa, minkä edellytykset tulee mahdollistaa kaupunkisuunnittelussa.

· Turun keskustan kävelyalueita ja pyöräilyreittejä on laajennettava ja parannettava. Viher-
alueverkoston osien välille on luotava yhteyksiä, jotta viherreittejä pitkin päästään sujuvasti
kulkemaan.

· Satava ja Kakskerran asemakaavoittaminen edustaa hajauttavaa ja kustannuksiltaan kallista
muiden kaupunkilaisten maksettavaksi tulevaa kaupunkirakennetta.

· Yleiskaavalla onkin tarkoituksenmukaista mahdollistaa kaskipitkällä aikavälillä ainoastaan
kaavoituksen vaiheittainen eteneminen maakuntakaavaluonnoksessa asuntorakentamiseen
osoitetuilla alueilla alkaen Satavan itäreunasta kaupungin omistamilta mailta. Kauempana
saarilla sijaitseville ja erillisiä selvityksiä vaativille alueille ei ole tässä vaiheessa tarvetta edetä
vaan niiden osalta kannattaa saaret pitää nykyisellään ja lykätä päätöksentekoa, kunnes tie-
detään tulevaisuuden tonttitarve.

Hirvensalo ja Yli-Maaria pystyvät tyydyttämään pientalotonttitarpeen vuosikausiksi.

· Vaikutustenarviointia tulisi lisäksi laajentaa sosiaalisiin vaikutuksiin ja arvioida erityisesti seg-
regaatiokehitystä.

· Uusien asuinalueiden toteuttamisen lisäksi vanhojen asuinalueiden tulisi pysyä täydennysra-
kentamisen keinoin mahdollisimman monipuolisina sisältäen kaikkia hallintamuotoja vuok-
rauksesta omistusasumiseen, jotta kaikkien turkulaisten yhdenvertainen asuminen olisi mah-
dollista.

Muut tahot, jotka ovat yleiskaavan kehityskuvista halunneet lausua

16. Turun yliopiston ylioppilaskunta
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Ylioppilaskunta kannattaa Kasvu keskuksiin -kehityskuvan mukaisen kaupunkirakenteen toteutta-
mista.

· Tiiviin kaupunkirakenteen edut ovat saavutettavuus palveluiden läheisyys taloudellisuus ja
järkevä säästeliäs maankäyttö ovat Turun valtti ja näin tulisi olla myös tulevaisuudessa.

· Ylioppilaskunta toteaa, tutkittuun tietoon nojaten, että opiskelijat haluavat asua palveluiden
läheisyydessä ja opiskelijat ja että suosivat kerrostaloin toteutettavaa kaupunkirakennetta.
Kasvu keskuksiin kehityskuvan eduiksi ylioppilaskunta laskee myös keskustan ulkopuoliselle
kehälle toteutettavien asumisen alueiden toteutukset palveluiden läheisyyden ja kohtuuhin-
taisen asumisen vuoksi. Näiden katsotaan tukevan opiskelijoiden asumistoiveita.

· Ylioppilaskunta näkee, että Kasvu keskuksiin kehityskuva luo parhaat edellytykset kasvun
muodostumiselle ja tukee parhaiten kaupunkistrategian kilpailukyky – osa-alueen tavoitteita.

o Tämän osa-alueenkehittämiskohteista ylioppilaskunta mainitsee kampus ja tiedepuis-
toalueen kehittämisen. Kupittaan ja Itäharjun alueet nähdään keskeisiksi kehittämisen
alueiksi tavoiteltaessa korkeaa osaamiseen perustuvaa yritystoiminnan kasvua.
Nämä alueet korostuvat entisestään kehitettäessä valtakunnallisesti merkittävää no-
peaa junayhteyttä Helsingin ja Turun välillä.

· Kasvu keskuksiin kehityskuvan etuihin ylioppilaskunta mainitsee myös kävelyn ja pyöräilyn
mahdollisuuksien paranemisen lyhyiden etäisyyksien vuoksi.  Ylioppilaskunta näkee myös
joukkoliikenteen mahdollisuuksien paranevan vahvojen aluekeskusten välillä, vaikkakin he
toteavat kasvukäytävät kehityskuvan edistävän joukkoliikenteen mahdollisuuksia pidempien
reittien varrella.

· Hyvän opiskelijakaupungin vetovoimatekijöiksi he mainitsevat hyvät kävelyn pyöräilyn ja jouk-
koliikennemadollisuudet.

· Kaupunkistrategian päämääräksi on nostettu tavoite olla Suomen paras opiskelijakaupunki,
jonka tulee näkyä yleiskaavan suunnittelussa.

· Tämän päämäärän saavuttamiseksi ylioppilaskunta näkee, että kampusalueesta tulee luoda
omaleimainen ja toimiva kokonaisuus ja ylioppilaskunta haluaa olla mukana sitä kehittämässä
kun kaavaprosessissa siirrytään tarkastelemaan aluetta tarkemmin.

· Opiskelija-asuminen on tärkeä tekijä opiskelijakaupunkia valittaessa. Kampusalueen ympä-
riltä tulisi löytyä tontteja esimerkiksi Turun ylioppilaskyläsäätiön uudisrakentamiselle.

· Täydennysrakentaminen tulee toteuttaa lähiympäristö huomioiden. Keskustasta ja sen ulko-
puolelta tulee löytyä asuinviihtyisyyttä lisääviä viheralueita ja niitä tulee myös kehittää.

17. Meidän Turku – Vårt Åbo ry

Kehityskuvatarkastelusta yhdistys pitää Kasvu keskuksiin- ja rajatusti Kasvukäytävät -mallia par-
haimpina malleina, lukuun ottamatta kaavoituksen keskittämistä Hirvensaloon, Satavaan ja Kaksker-
taan. Myös Pohjois-Turkua tulee kaavoittaa maltillisesti.

· Hajautetun mallin yhdistys näkee kestävän kehityksen ja valtakunnallisten alueidenkäyttöta-
voitteiden vastaisena

· Kaupungin kehitystä on ohjattava henkilöautoriippumattomaan suuntaan, jolloin kaupunkilai-
silla on mahdollisuuksia liikkua töihin ja palveluihin pääosin joukkoliikenteen tai kevyen lii-
kenteen avulla

· Alakeskusten palvelut tulee olla tavoitettavissa pääosin kevyen liikenteen turvin
· Suunnittelun tulee pitää sisällään sekä liikkumis- ja palvelujärjestelmän kokonaismallin,

jossa liikkuminen pyritään minimoidaan ja liikkuminen kohdennetaan ensisijaisesti joukkolii-
kenteeseen ja kevyeen liikenteeseen.
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· Yleiskaavatyön tulee sisältää perusteelliset taloudellisten vaikutuksien arvioinnit
· Yhdistys pitää hyvänä perusrakenteena elinkeinoalueiden jakamista erityylisiin mm. siten

että ohikulkutien/ lentokentän alueelle kootaan runsaasti tilaa ja tavaratuotantoa harjoittavaa
yritystoimintaa.

· Asukaskyselyn tulokset tulee huomioida: maankäytöstä Hirvensaloon sijoittaisi ensisijaisesti
rakentamista vain 4,8 % ja Satavaan ja Kakskertaan 1,7 %. Palveluiden läheisyyttä arvoste-
taan ja joukkoliikennettä halutaan kehittää. Tiivistä rakentamista ja laajoja virkistysalueita
suositaan. 45 % mielestä maankäyttöä tulisi ensisijaisesti tiivistää työpaikkojen ja joukkolii-
kenteen läheisyydessä. 30 % tiivistäisi ennen kaikkea palveluiden lähellä. 60 prosentin mie-
lestä kestävät liikenneratkaisut toteutuvat parhaiten parantamalla jalankulun ja pyöräilyn
mahdollisuuksia erityisesti keskustassa ja muissa keskustamaisissa ympäristöissä

18. Suomen Yliopistokiinteistöt Oy (SYK)

Suomen Yliopistokiinteistöt pitää Kasvu keskuksiin -mallia tavoitteisiinsa sopivimpana.
· Yliopistokampuksen toiminnot hyötyvät elinvoimaisesta keskustasta ja vastavuoroisesti kes-

kusta hyötyy elinvoimaisesta kampusalueesta.
· SYK pitää tärkeänä, että eri kaavatasot mahdollistavat monipuolisesti eri toimintojen sijoittu-

misen kampusalueelle ja sen ympäristöön. Yhtiö toivoo, että Turun yliopistokampuksen täy-
dentyminen ja laajentuminen voidaan turvata myös yleiskaavatasolla.
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301 § Lausunto Turun yleiskaava 2029:n kehityskuvista ja vaikutusarviointien 

tuloksista 
 
DA: 414 /411/2015 
 
Kaavoitus- ja rakennuslautakunta  
23.9.2015 
 
Esittely: Turun yleiskaava 2029 laaditaan koko Turun alueelle kaupungin rakennetta ja 

alueidenkäyttöä ohjaavana oikeusvaikutteisena yleiskaavana. Keskustan alue 
laaditaan osayleiskaavan tarkkuudella. Viherverkkosuunnitelman pohjalta 
yleiskaavassa esitetään viherverkon strategisen tason päälinjat ja erillisenä 
karttana tarkempi viherkaava. Yleiskaavoituksen lähtökohtana ja sitä palvele-
vana maankäytön strategiaa kuvaavana perusselvityksenä on käytetty Turun 
kaupunkiseudulle laadittua kestävää kehitystä ja alueen vetovoimaisuutta 
edistävää rakennemallia. 

 Kolme kehityskuvaa on jalostettu karttakuvauksiksi siten, että niiden pohjalta 
on voitu laatia kehityskuvien vaikutusarvioinnit. Vaikutusten arvioinneilla on 
haettu kehityskuvien eroja, mikä tekee kehityskuvien keskinäisen vertailun 
mahdolliseksi. Myöhemmin syksyllä on tarkoitus päättää, minkä kehityskuvan 
pohjalta yleiskaavaluonnos valmistellaan. Kehityskuvavaihtoehdon valinta on 
vaikuttavuudeltaan tärkein yleiskaavaprosessin vaihe. Linjaratkaisulla otetaan 
kantaa Turun kaupunkialueen tulevaan kehittymiseen.  

 Turun kaupunki pyytää lausuntoa yleiskaavan kehityskuvista ja vaikutusarvi-
ointien tuloksista. 

 
 Kehityskuvavaihtoehdot: 
 
 Kasvu keskuksiin  
 Olemassa olevaan palvelurakenteeseen voimakkaasti tukeutuva Kasvu kes-

kuksiin -kehityskuva sijoittaa tavoitellun kasvun pääosin Turun ydinkeskustaan 
ja alakeskuksiin.  

 • Keskustaa ja alakeskuksia vahvistetaan.  
 • Asutus keskittyy kehityskuvista voimakkaimmin keskustan alueelle laajenta-

en ja tiivistäen sitä.  
 • Asuinrakentaminen toteutetaan suurimmalta osin urbaaneissa ympäristöissä 

ja pääasiallinen rakentamisen muoto on kerrostalo.  
 • Houkuttelevaa pientaloasumista keskitytään tarjoamaan ruutukaavan ulko-

puoliselta pientalovyöhykkeeltä. Yhdyskuntarakenteen reuna-alueille toteutet-
tavien pientalojen tarjonta on vähäistä.  

 • Tukee vaihtoehdoista parhaiten ydinkeskustan elinvoimaisuutta, koska eni-
ten maankäyttöä sijoittuu keskusta-alueelle sekä aluekeskuksiin. Hyvät yhtey-
det alakeskuksista ydinkeskustaan tukevat jalankulku- ja joukkoliikennekau-
pungin muodostumista.  

 
 Kasvukäytävät  
 Kasvukäytävät -kehityskuva sijoittaa kasvun tukeutuen Turun ydinkeskustaan, 

joukkoliikenteen laatukäytäviin sekä sisääntuloväylien varsiin.  
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 • Tarjoaa monipuolisesti kerrostaloasumista niin keskusta-alueelta kuin sen 

ulkopuolisten joukkoliikennekäytävien varsilta.  
 • Asuntotuotanto keskittyy pääasiallisesti kerrostalorankentamiseen.  Mallin 

talotyyppijakauma on keskusmallia monipuolisempi, mutta pientalotuotannon 
määrä ei vastaa nykytilaa.  

 • Rakentaminen keskittyy urbaaneille alueille tarjoten pääosin kaupunkimaisia 
asuinympäristöjä.  

 • Tukee ydinkeskustan elinvoimaisuutta, maankäyttöä sijoittuu keskusta-
alueelle sekä sisääntuloväylien varsille. Hyvät yhteydet alakeskuksista ydin-
keskustaan tukevat jalankulku- ja joukkoliikennekaupungin muodostumista.  

 • Houkuttelevaa pientaloasumista keskitytään tarjoamaan ruutukaavan ulko-
puoliselta pientalovyöhykkeeltä.  

 
 Hajautettu kasvu  
 Hajautetun kasvu kehityskuva tukeutuu Turun ydinkeskustaan ja pientaloasu-

mista tukevaan rakentamiseen kaupunkialuetta kasvattaen.  
 • Keskustaa täydennetään uusilla kerrostaloalueilla.  
 • Välikehän olemassa olevien alueiden uudistaminen jää malleista vähäisim-

mälle huomiolle.  
 • Kerros- ja pientalorakentamista tarjotaan tasapuolisesti.  
 • Pientalotarjonta on monipuolista, uusia pientaloalueita tulee niin Etelä- kuin 

Pohjois-Turkuun. 
 
 Oheismateriaali: 
 Turun yleiskaavan kehityskuvavaihtoehdot ja arviointi 
 
 Yleiskaava-aineisto internetissä: 
 www.turku.fi > Asuminen ja ympäristö > Kaupunkisuunnittelu > Yleiskaavoitus 

> Yleiskaava 2029 
 Kehityskuva-aineisto on Missä mennään? -ruudussa oikealla 
 
Valmistelija: kaupunginarkkitehti Pasi Aromäki, p. 050-373 2440  
 
Ehdotus: kaupunginarkkitehti Pasi Aromäki:  
 
 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että Turun 

kaupungille annetaan seuraava lausunto: 
 
 Kaikissa kehityskuvavaihtoehdoissa on Skanssin alue merkittävä rakentamis-

kohde.  
 Kasvukäytävävaihtoehto painottaa selvimmin Uudenmaantien ja Littoistentien 

varren taajaman kehittämistä. Uudenmaantien suunnassa ovat Skanssin li-
säksi täydennettäviä alueita Kupittaalla ja Peltolassa. Littoistentien suunnassa 
ovat kehitettäviä alueita Itäharjulla, Pääskyvuoressa ja Varissuolla. Vaihtoehto 
tukee Kaarinan Uudenmaantien varren taajaman ja sen palveluiden kehitty-
mistä. Vaihtoehto antaa myös hyvät mahdollisuudet seudun joukkoliikenteen 
kehittämiselle. 

 Kasvu keskuksiin -vaihtoehdossa ovat Skanssi ja Varissuo kehitettäviä aluei-
ta. Niiden ja kantakaupungin välillä on täydennysrakentamista edellistä vaih-
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toehtoa vähemmän. Tässä vaihtoehdossa korostuu Linnakaupungin rakenta-
minen keskustan luoteispuolella. 

 Hajautettu kasvu -vaihtoehto painottaa saarille ja pohjoisosiin rakentamista. 
Kantakaupungin Kaarinan puolella on rakentamista vähän Skanssia lukuun ot-
tamatta. 

 
 Kasvukäytävävaihtoehto tukee selvimmin seudun kaupunkirakenteen kehitty-

mistä. Se tukee eniten myös Kaarinan maankäyttöä. 
 
 Kaarinan kaupunki puoltaa yleiskaavatyön jatkamista kasvukäytävävaihtoeh-

don pohjalta. 
 
Päätös § 133: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
Ote: kaupunginhallitus  
 
Kaupunginhallitus 
28.9.2015 
 
Esittely: Oheismateriaali: 
 Turun yleiskaavan kehityskuvavaihtoehdot ja arviointi 
 
 Yleiskaava-aineisto internetissä: 
 www.turku.fi > Asuminen ja ympäristö > Kaupunkisuunnittelu > Yleiskaavoitus 

> Yleiskaava 2029 
 Kehityskuva-aineisto on Missä mennään? -ruudussa oikealla 
 
Ehdotus: Kaupunginjohtaja Harri Virta: 
 
 Kaupunginhallitus päättää antaa Turun kaupungille seuraavan lausunnon: 
 
 Kaikissa kehityskuvavaihtoehdoissa on Skanssin alue merkittävä rakentamis-

kohde.  
 
 Kasvukäytävävaihtoehto painottaa selvimmin Uudenmaantien ja Littoistentien 

varren taajaman kehittämistä. Uudenmaantien suunnassa ovat Skanssin li-
säksi täydennettäviä alueita Kupittaalla ja Peltolassa. Littoistentien suunnassa 
ovat kehitettäviä alueita Itäharjulla, Pääskyvuoressa ja Varissuolla. Vaihtoehto 
tukee Kaarinan Uudenmaantien varren taajaman ja sen palveluiden kehitty-
mistä. Vaihtoehto antaa myös hyvät mahdollisuudet seudun joukkoliikenteen 
kehittämiselle. 

 
 Kasvu keskuksiin -vaihtoehdossa ovat Skanssi ja Varissuo kehitettäviä aluei-

ta. Niiden ja kantakaupungin välillä on täydennysrakentamista edellistä vaih-
toehtoa vähemmän. Tässä vaihtoehdossa korostuu Linnakaupungin rakenta-
minen keskustan luoteispuolella. 

 Hajautettu kasvu -vaihtoehto painottaa saarille ja pohjoisosiin rakentamista. 
Kantakaupungin Kaarinan puolella on rakentamista vähän Skanssia lukuun ot-
tamatta. 
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 Kasvukäytävävaihtoehto tukee selvimmin seudun kaupunkirakenteen kehitty-

mistä. Se tukee eniten myös Kaarinan maankäyttöä. 
 
 Kaarinan kaupunki puoltaa yleiskaavatyön jatkamista kasvukäytävävaihtoeh-

don pohjalta. 
 
Päätös § 301: Ehdotus hyväksyttiin. 
 
Ote: Turun kaupunki 
 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta / kaupunginarkkitehti Pasi Aromäki  
 
 
 
 
Otteen pöytäkirjasta oikeaksi 
todistaa 
 
 
Kaarina 29.9.2015 

 

 Hallintosihteeri Piija Huhtala 
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373§ LAUSUNTO TURUN YLEISKAAVA 2029:N KEHITYSKUVISTA JA 
VAIKUTUSARVIOINTIEN TULOKSISTA 

 
Kunnanhallitus 373/5.10.2015 
 
Turun yleiskaava 2029 laaditaan koko Turun alueelle kaupungin ra-
kennetta ja alueidenkäyttöä ohjaavana oikeusvaikutteisena yleiskaa-
vana siten, että keskustan alue laaditaan osayleiskaavan tarkkuudel-
la. Viherverkkosuunnitelman pohjalta yleiskaavassa esitetään viher-
verkon strategisen tason päälinjat ja erillisenä karttana tarkempi ns. 
viherkaava. Yleiskaavoituksen lähtökohtana ja sitä palvelevana 
maankäytön strategiaa kuvaavana perusselvityksenä on käytetty Tu-
run kaupunkiseudulle vuonna 2012 laadittua ja hyväksyttyä kaupun-
kirakenteen kestävää kehitystä ja alueen vetovoimaisuutta edistävää 
rakennemalli 2035:ttä. 
 
Syksyn 2014 aikana on kolme kehityskuvaa jalostettu yksityiskoh-
taista informaatiota sisältäviksi karttakuvauksiksi siten, että niiden 
pohjalta on voitu laatia kehityskuvien vertailevat vaikutusarvioinnit. 
Vaikutusten arvioinneilla on haettu kehityskuvien eroja, mikä tekee 
kehityskuvien keskinäisen vertailun mahdolliseksi. Myöhemmin syk-
syllä kaupunginhallituksen on tarkoitus tehdä ns. linjaratkaisu eli 
päättää minkä kehityskuvan pohjalta yleiskaavaluonnos valmistel-
laan. Kehityskuvavaihtoehdon valinta on vaikuttavuudeltaan tärkein 
yleiskaavaprosessin vaihe, sillä kyseisellä linjaratkaisulla otetaan 
kantaa Turun kaupunkialueen tulevaan kehittymiseen. 
 
Kehityskuvavaihtoehdot: 
 
Kasvu keskuksiin  
Olemassa olevaan palvelurakenteeseen voimakkaasti tukeutuva 
Kasvu keskuksiin -kehityskuva sijoittaa tavoitellun kasvun pääosin 
Turun ydinkeskustaan ja alakeskuksiin. 

 Keskustaa ja alakeskuksia vahvistetaan.  

 Asutus keskittyy kehityskuvista voimakkaimmin keskustan 
alueelle laajentaen ja tiivistäen sitä.  

 Asuinrakentaminen toteutetaan suurimmalta osin urbaaneissa 
ympäristöissä ja pääasiallinen rakentamisen muoto on kerros-
talo.  

 Houkuttelevaa pientaloasumista keskitytään tarjoamaan ruu-
tukaavan ulkopuoliselta pientalovyöhykkeeltä. Yhdyskuntara-
kenteen reuna-alueille toteutettavien pientalojen tarjonta on 
vähäistä.  



LIEDON KUNTA 

 
KUNNANHALLITUS 

PÖYTÄKIRJANOTE 
Kokouspäivä 

05.10.2015 

 

 
 Tukee vaihtoehdoista parhaiten ydinkeskustan elinvoimaisuut-

ta, koska eniten maankäyttöä sijoittuu keskusta-alueelle sekä 
aluekeskuksiin. Hyvät yhteydet alakeskuksista ydinkeskus-
taan tukevat jalankulku- ja joukkoliikennekaupungin muodos-
tumista.  

 
Kasvukäytävät  
Kasvukäytävät -kehityskuva sijoittaa kasvun tukeutuen Turun ydin-
keskustaan, joukkoliikenteen laatukäytäviin sekä sisääntuloväylien 
varsiin.  

 Tarjoaa monipuolisesti kerrostaloasumista niin keskusta-
alueelta kuin sen ulkopuolisten joukkoliikennekäytävien varsil-
ta.  

 Asuntotuotanto keskittyy pääasiallisesti kerrostalorankentami-
seen.  Mallin talotyyppijakauma on keskusmallia monipuoli-
sempi, mutta pientalotuotannon määrä ei vastaa nykytilaa.  

 Rakentaminen keskittyy urbaaneille alueille tarjoten pääosin 
kaupunkimaisia asuinympäristöjä.  

 Tukee ydinkeskustan elinvoimaisuutta, maankäyttöä sijoittuu 
keskusta-alueelle sekä sisääntuloväylien varsille. Hyvät yh-
teydet alakeskuksista ydinkeskustaan tukevat jalankulku- ja 
joukkoliikennekaupungin muodostumista.  

 Houkuttelevaa pientaloasumista keskitytään tarjoamaan ruu-
tukaavan ulkopuoliselta pientalovyöhykkeeltä.  

 
Hajautettu kasvu  
Hajautetun kasvu kehityskuva tukeutuu Turun ydinkeskustaan ja 
pientaloasumista tukevaan rakentamiseen kaupunkialuetta kasvatta-
en.  

 Keskustaa täydennetään uusilla kerrostaloalueilla.  

 Välikehän olemassa olevien alueiden uudistaminen jää mal-
leista vähäisimmälle huomiolle.  

 Kerros- ja pientalorakentamista tarjotaan tasapuolisesti.  

 Pientalotarjonta on monipuolista, uusia pientaloalueita tulee 
niin Etelä- kuin Pohjois-Turkuun. 

 
Kehityskuvavaihtoehdot ja niiden vaikutustenarviointimateriaali on 
ladattavissa netistä sivulta: 
 
https://www.turku.fi/yleiskaava2029/vaikutustenarviointi 
 
Turun kaupunki pyytää lausuntoa yleiskaavan kehityskuvista ja vai-
kutusarviointien tuloksista 30.9.2015 mennessä. Lausunto pyyde-
tään toimittamaan sähköisesti Turun kaupungin kirjaamoon tu-
run.kaupunki@turku.fi. 
 
Liedon kunta on anonut jatkoaikaa lausunnolle ja sitä on saatu 
7.10.2015 asti. 

https://www.turku.fi/yleiskaava2029/vaikutustenarviointi
mailto:turun.kaupunki@turku.fi
mailto:turun.kaupunki@turku.fi
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Valmistelija: 
Kaavasuunnittelija Juha Mäki 
 

Kunnanjohtajan ehdotus: 
Kunnanhallitus esittää seuraavan lausunnon antamista Turun kau-
pungin yleiskaava 2029 kehityskuvista ja vaikutusten arvioinnista: 
 
Vaihtoehtojen vertailun pohjana oleva vaikutusten arviointi on huolel-
lisesti tehty. Arvioinnin syvällisyydestä ja painotetusta arvioinnista 
huolimatta ei voida yhtä tiettyä vaihtoehtoa korostetusti esittää par-
haana vaihtoehtona. Jatkotyöskentelyyn valittavaksi vaihtoehdoksi 
esitetään yhdistelmää kaikista kolmesta, jossa keskustan kehittämi-
sen ohella tulisi hyödyntää eri vaihtoehtojen seudullista kehittämistä 
huomioivia ominaisuuksia. 
 
Kasvusuuntana on merkittävänä käytävänä jäänyt huomioimatta 
Vanhan Tampereentien suunta, jonka täydennysrakentamismahdol-
lisuudet tulee seudullisella näkökulmalla huomioida. Alueelle on laa-
dittu Turun ja Liedon yhteistyönä jo pitkään Maaria-Ilmarinen 
osayleiskaavaa. Osayleiskaavan yhtenä ajatuksena on kuntien yh-
teinen palvelutuotanto, joten Ilmaristen alueella jo olevaan palvelu-
tasoon tukeutuen alueen toteuttaminen lienee laskennallisesti edul-
lista. Kyseinen suunta antaa myös mahdollisuuden kilpailukykyiselle 
pientalotuotannolle, vaihtoehtona saariston tai pohjois-Turun raken-
tamiselle. Ko. esitys on hyvin esillä Hajautettu kasvu-kehityskuvassa, 
mutta tulisi huomioida myös Kasvukäytävä-vaihtoehdossa kuin myös 
yleiskaava 2029:n jatkotyöskentelyssä. 
 
Elinkeinoelämän näkökulmasta vaihtoehtojen vaikutukset kaupunki-
keskuksen elinvoimaisuuteen oli arvioitu perusteellisesti, mutta vai-
kutusten arviointi satamien, lentokentän ja KT40:n varren työpaikka-
alueiden osalta oli suppeaa. Kokonaisuutena tarkasteltuna ko. toi-
minnot ovat seudullisesti merkittävässä roolissa. 
 
Suunnittelutyössä ja lopullisen kehityskuva vaihtoehdon valinnassa 
tulisi huomioida samanaikaisesti valmisteilla oleva maakuntakaavan 
tarkistus. Yleiskaava 2029 tulisi kytkeä aloitusvaiheessa olevaan 
Liedon sekä muiden kehyskuntien yleiskaavaprosesseihin. 
 

Käsittely: 
Kaavoitusjohtaja Markku Niemi oli paikalla asiantuntijana asian käsit-
telyn ajan, mutta poistui päätöksenteon ajaksi. 
 

Kunnanhallituksen päätös: 
Kunnanjohtajan päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Lisätietoja antaa: Kunnanjohtaja Esko Poikela, puh. 050 5540 832 ja 
kaavasuunnittelija Juha Mäki, puh. 050 3150 395 
 
Täytäntöönpano: Turun kaupunki, turun.kaupunki@turku.fi 
(7.10.2015 mennessä) 
 
Tiedoksi: Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 

 

 
Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta sekä säädetyllä tavalla edeltäpäin ilmoitettu-
na aikana 9.10.2015 kunnantalon yhteispalvelupisteessä yleisesti nähtävänä olleesta pöytä-
kirjasta otetun otteen oikeaksi todistaa 
 
Liedossa 6.10.2015 
 
Pöytäkirjanpitäjä  Marja Toivola 
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13278-2012 (611, 065) 
 
Liikuntalautakunnan lausunto Yleiskaava 2029:n kehityskuviin 
 

Tiivistelmä: - 
 
 
Liiklk § 94 
 

Kehittämispäällikkö Heini Parkkunen, liikuntasuunnittelija Kristina Karppi, tut-
kija Sanna Kupila: 

 
Yleiskaavaprosessista 

 
Ympäristötoimialan kaavoitusyksikkö pyytää lautakuntien lausuntoja Yleis-
kaava 2029 –prosessin vaiheeseen ”Kehityskuvan valinta” 30.9.2015 men-
nessä. Kolmen kehityskuvavaihtoehdon pääpiirteet on kuvattu lyhyesti ja ha-
vainnollisesti kaavayksikön tiivistelmässä 
https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files//liite_1_kehityskuvavaihtoehd
ot.pdf . Tiivistelmän lisäksi avoimesti tutkittavana on myös monipuolinen ja 
tarkempi tausta-aineisto siitä, miten kehityskuvien vaikutusten arvioinnit on 
tehty: https://www.turku.fi/yleiskaava2029/vaikutustenarviointi.  

 
Kehityskuvan valinnan jälkeen yleiskaavatyö jatkuu luonnoksen työstämisellä, 
ja sen jälkeen tehdään yleiskaavaehdotus. Kyseessä on monivaiheinen ja pit-
kä prosessi, joka on aloitettu vuonna 2009. Yleiskaavaehdotuksen on tarkoi-
tus valmistua vuoden 2017 aikana. Koko yleiskaavaprosessia kuvaava runsas 
aineisto löytyy niin ikään verkosta http://www.turku.fi/asuminen-ja-
ymparisto/kaupunkisuunnittelu/kaavoitus/yleiskaava-2029 Maankäyttö- ja ra-
kennuslaki raamittaa yleiskaavatyön vuorovaikutteisuutta hyvinkin tarkasti, ja 
vapaa-aikatoimialan edustajat ovat olleet työn vaiheissa mukana alusta pitäen 
muiden toimialojen ohella.  

 
Kehityskuvavaihtoehtoja on kolme: ”Kasvu keskuksiin”, ”Kasvu käytäviin” ja 
”Hajautettu kasvu”. Kehityskuvien pohjalta on tehty monipuoliset, seikkaperäi-
set ja avoimet vaikutusten arvioinnit mm. hyvinvointiin, virkistykseen, liikkumi-
seen/liikenteeseen, palvelurakenteeseen, talouteen, väestökehitykseen liitty-
en. Näiden pohjalta on arvioitu kehityskuvien myönteisiä ja kielteisiä vaikutuk-
sia. Lähes kaikkien tehtyjen vaikutusten arvioinnin pohjalta positiivisimmat 
vaikutukset on keskuspainotteisella mallilla, toiseksi positiivisimmat kehitys-
käytävä mallissa ja lähes kautta linjan hajautettu malli oli vaikutuksiltaan hei-
koin. 

 
Vapaa-aikatoimialan näkökulmat 

 
Vapaa-aikatoimiala tarkastelee Yleiskaava 2029:n kehityskuvia neljästä näkö-
kulmasta: palvelujen tuottaminen, arkiaktiivisuuden edistäminen, ihmisiin koh-
distuvat ja sosiaaliset vaikutukset sekä viher- ja kulttuuriympäristöt. 

 
Palvelujen tuottamisen vaikutusten arviointia on mallien laadinnassa tehty 
päivähoito- ja koulupalvelujen näkökulmasta. Vapaa-aikatoimialan liikunta-, 
nuoriso-, kirjasto-, orkesteri-, museopalvelut eivät ole mukana tarkastelussa. 
Mutta myös vapaa-aikapalvelujen tuottamisen näkökulmasta sekä vapaa-ajan 
paikkojen infrastruktuuri että toiminnalliset palvelut on taloudellisesti tehok-

https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/liite_1_kehityskuvavaihtoehdot.pdf
https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/liite_1_kehityskuvavaihtoehdot.pdf
https://www.turku.fi/yleiskaava2029/vaikutustenarviointi
http://www.turku.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaupunkisuunnittelu/kaavoitus/yleiskaava-2029
http://www.turku.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaupunkisuunnittelu/kaavoitus/yleiskaava-2029
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kainta tuottaa asukas- ja palvelukeskittymissä. Tällöin myös niiden käyttö ja 
vaikuttavuus on mitä todennäköisimmin runsaimmillaan. Kokonaistaloudellista 
on, että varsinkin suuret ja kalliit ”erikoispaikat” (palloiluhalli, konserttitalo…) 
ovat asukkaiden ja myös matkailijoiden kannalta tehokkaasti ja helposti saa-
vutettavissa keskuksissa. Tästä näkökulmasta ”Kasvu keskuksiin” ja ”Kasvu 
käytäviin” ovat myönteisiä ja ”Hajautettu kasvu” on kielteinen. Elinvoimaisessa 
keskustasta kulttuurille ja liikunnalle löytyy kysyntää ja kasvupohjaa, mutta 
hajautuvassa kaupunkirakenteessa vapaa-aikapalvelut jäävät muiden palvelu-
jen lailla kauas asutuksesta. 

 
Arkiaktiivisuuden tukemista on arvioitu kävelyn ja pyöräilyn edistämisen näkö-
kulmista. Kehityskuvista ”Hajautettu kasvu” vähentää kävelyä ja pyöräilyä jo-
kapäiväisinä ja tärkeinä hyötyliikuntamuotoina, ja tämä on kaikkien ikäryhmien 
liikkumaan aktivoimisen ja terveyden edistämisen kannalta kielteinen asia. 
Arkiaktiivisuuden kannalta joukkoliikennevälineetkin ovat yksityisautoilua hie-
man aktivoivampi vaihtoehto sen takia, että ne edellyttävät aina jonkinlaista lii-
tyntäliikuntaa joukkoliikennepysäkille ja sieltä määränpäähän. Erityisesti las-
ten liikkumista tutkineet yhdyskuntasuunnittelun asiantuntijat Aalto yliopistos-
sa ovat havainneet, että lasten arkiliikunnan aktiivisuus on vilkkainta tiiviissä 
pientalovaltaisissa, kuitenkin selvästi kaupunkimaisissa rakenteissa. Sipilän 
hallitusohjelman painopisteenä on juuri lasten ja nuorten liikkumisen lisäämi-
nen – tunti liikuntaa päivässä. Kävelyn ja pyöräilyn edistämisen kannalta mal-
leja ”Kasvu keskuksiin” ja ”Kasvu käytäviin” pidetäänkin hyvinä. 

 
Ihmisiin kohdistuvien ja sosiaalisten vaikutusten arviointi on kehityskuvissa 
puutteellisin. Sitä näkökulmaa tulee jatkossa ehdottomasti vahvistaa ja käyt-
tää apuna myös korkeakoulujen aiheeseen liittyvää osaamista esimerkiksi 
koetusta hyvinvoinnista eri asumismuodoissa. Kehityskuvissa käytetyt väes-
töennusteet eivät ota kantaa väestörakenteeseen tai kaupunkilaisten profiiliin, 
joten voiko esimerkiksi keskuspainotteisuus rajata pois potentiaalisia uusia 
kaupunkilaisia? Jo nyt on olemassa asuinalueiden välisiä suuria eroja ja tätä 
segregaatiota pitäisi pystyä tulevaisuudessa vähentämään, ja tähän liittyvää 
pohdintaa kehityskuvien vaihtoehdoissa tarvitaan lisää yleiskaavatyön jatku-
essa. Ihmisillä on sosiaalisista ja yhteisöllisistä lähtökohdista mielikuvia, toi-
veita ja ajatuksia hyvästä asumista ja elinympäristöstä. Asukkaiden ja eri 
kohderyhmien tarpeet pitää tuntea riittävästi ja heidän kuulemistaan ei voi lii-
kaa korostaa.  

 
Kehityskuvavaihtoehdot ja vapaa-aikatoimialan palvelujen näkökulma niihin 
ovat kaiken kaikkiaan huomattavasti monimutkaisempia kokonaisuuksia kuin 
mihin erittäin nopealla aikataululla edellytetyssä lausunnossa on mahdollista 
syventyä. Kaikissa vaihtoehdoissa samoin kuin vapaa-aikapalvelujen run-
saassa kirjossa on paljon hienosyisiä ja monitahoisia piirteitä, joita ei anne-
tussa aikataulussa ole ollut mahdollista tarkemmin tarkastella. 

 
Liikuntapalvelujen lausunto 

 
Kehityskuvien vaihtoehdot ”Kasvu keskuksiin” ja ”Kasvu käytäviin” ovat liikun-
tapalvelujen kannalta rakentavia. Sen sijaan kehityskuvavaihtoehto ”Hajautet-
tu kasvu” on kielteinen. Keskitetyissä vaihtoehdoissa panokset liikuntapaik-
kainfrastruktuuriin ja liikuntatoimintaan tuottavat hyötyä eli liikuntaa huomatta-
vasti vaikuttavammin kuin niin, että palveluverkkoa levitettäisiin laajalti myös 
harvaan asutuille alueille. Kuntatalouden näkymissä julkisin varoin ei ole edes 
mahdollista tuottaa kattavaa palveluverkostoa kovin laajaksi leviävälle kau-
punkialueelle. Paineita on pikemminkin päinvastaiseen suuntaan eli nykyver-
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koston selkeämpään hierarkisoimiseen ja jonkinasteiseen harventamiseen 
selkeisiin aluekeskuksiin. Tätä on työstetty liikuntapaikkainfrastruktuurin osal-
ta meneillään olevassa Liikuntapaikkasuunnitelma 2029 –prosessissa. Mikäli 
kaupunkirakenne hajautuu kovin laajalle, jää kasvava osa asukkaista liikunta-
palvelujen kohtuullisen saavutettavuuden ulkopuolelle.  

 
Kehityskuvien vaikutuksia liikkumiseen eli henkilöliikenteen kulkutapajakau-
maan eri liikennemuotojen välillä on arvioitu ansiokkaasti kehityskuvien taus-
ta-aineistossa. Valtakunnallisesti henkilöliikennettä tutkitaan muun muassa lii-
kenneviraston laajoissa henkilöliikennetutkimuksissa. Niistä viimeisimmän 
mukaan kaikkien ikäluokkien jalan ja pyörällä tekemät matkat ovat vähenty-
neet, eniten mopoikäisten ja heitä hieman nuorempien. Kaupunkirakenteen 
aluetehokkuuteen suhteutettuna kävellen ja pyöräillen liikutaan sitä enem-
män, mitä tiiviimpi kaupunkirakenne on (Henkilöliikennetutkimus 2010-2011, 
liikennevirasto 2012).  

 
Asiakokonaisuuksien monitahoisuudesta mainittakoon liikkumisen kannalta 
kuitenkin yhtenä esimerkkinä se, että ”Hajautetun kasvun” mallissa asukkai-
den pääsy pidettyihin ja monipuolisesti elvyttäviin viherympäristöihin voi olla 
välittömämpää kuin muissa malleissa – toisaalta riskinä on myös se, että ar-
vokkaat viheraluekokonaisuudet pirstaloituvat eikä laajentuville alueille ole va-
raa tehdä suosittuja kuntoratoja tai luontopolkuja julkisena luontoliikunnan inf-
rana. Keskuspainotteinen rakentaminen säästää viheraluekokonaisuuksia pa-
remmin. Toinen esimerkki monisäikeisyydestä on se, että seuratoiminnan ja 
erikoisliikuntapaikkojen osalta kaupunkirakenne ei myöskään ole niin vaikut-
tava tekijä kuin omatoimiliikunnassa, kun joukkueen harjoituksiin joudutaan 
menemään sinne mistä vuoro saadaan. Silti etenkin isot ja kalliit erikoisliikun-
tapaikat on tehokkainta ylläpitää keskeisesti, jotta niiden saavutettavuus on 
ihanteellinen käyttäjien valtaosan kannalta, samoin kuin edellä on todettu 
kaikkien suurien vapaa-aikapalvelujen osalta.  

 
Kaupunkikehityksen pääpiirteiden kannalta liikuntapalvelut  vastaa lausunto-
pyyntöön siten, että hajautettua mallia ei pidetä hyvänä liikuntapalvelujen tuot-
tamisen, niiden vaikuttavuuden eikä kävelyn ja pyöräilyn edistämisen kannal-
ta. Malleissa ”Kasvu keskuksiin” ja ”Kasvu käytäviin” on puolestaan paljon po-
sitiivista potentiaalia, jota kannattaa työstää täsmällisemmäksi yleiskaavapro-
sessin luonnosvaiheessa. 

 
Museopalvelujen lausunto 

 
Kehityskuvavaihtoehtojen vaikutusten arvioinnissa on yhtenä osa-alueena 
tuotu esille eri kehityskuvien vaikutukset rakennettuun kulttuuriympäristöön 
sekä viherympäristöön. Selvitystä voidaan pitää riittävänä tulevaa yleiskaava-
työtä ajatellen. Arvioinnissa on tuotu esille kolmen eri kehityskuvavaihtoehdon 
hyödyt ja haitat. Näiden perusteella rakennetun kulttuuriympäristön kannalta 
parhaaksi vaihtoehdoksi on noussut ”Kasvu käytäviin” –malli, jossa rakenta-
mispaine hajautuu laajemmalle ja joka sen vuoksi säilyttää parhaiten keskus-
tan vanhaa rakennettua ympäristöä ja täydentää maltillisesti myös keskustan 
ulkopuolista rakennettua ympäristöä. Malli säilyttää parhaiten niin kulttuuri-
maisemaa kuin viherympäristöäkin. 

 
Toimialajohtaja Minna Sartes: 

 
Ehdotus Liikuntalautakunta esittää lausuntonaan edellä esitetyn, ja toteaa, että palve-

lujen tuottamisen kannalta Yleiskaava 2029:n kehityskuvavaihtoehdot ”Kasvu 
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keskuksiin” ja ”Kasvu käytäviin” ovat tarkoituksenmukaisimmat ja rakennetun 
kulttuuriympäristön kannalta ”Kasvu Käytäviin -malli. Ihmisiin kohdistuvien ja 
sosiaalisten vaikutusten kannalta tarvitaan lisää tarkastelua. 

 
Päätös Ehdotus hyväksyttiin. 

 
Kokouksessa asiaa oli selostamassa kaavoitusinsinööri Andrei Panschin. 

 
 
Jakelu 
 laus Ympäristötoimiala, kaupunkisuunnittelu, kaavoitusyksikkö 
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13278-2012 (611, 065) 
 
Kulttuurilautakunnan lausunto Yleiskaava 2029:n kehityskuviin 
 

Tiivistelmä: - 
 
 
Kultlk § 124 
 

Vapaa-aikatoimiala, kehittämispäällikkö Heini Parkkunen, liikuntasuunnittelija 
Kristina Karppi, tutkija Sanna Kupila: 

 
Yleiskaavaprosessista 

 
Ympäristötoimialan kaavoitusyksikkö pyytää lautakuntien lausuntoja Yleis-
kaava 2029 –prosessin vaiheeseen ”Kehityskuvan valinta” 30.9.2015 men-
nessä. Kolmen kehityskuvavaihtoehdon pääpiirteet on kuvattu lyhyesti ja ha-
vainnollisesti kaavayksikön tiivistelmässä 
https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files//liite_1_kehityskuvavaihtoehd
ot.pdf . Tiivistelmän lisäksi avoimesti tutkittavana on myös monipuolinen ja 
tarkempi tausta-aineisto siitä, miten kehityskuvien vaikutusten arvioinnit on 
tehty:  https://www.turku.fi/yleiskaava2029/vaikutustenarviointi.  

 
Kehityskuvan valinnan jälkeen yleiskaavatyö jatkuu luonnoksen työstämisellä, 
ja sen jälkeen tehdään yleiskaavaehdotus. Kyseessä on monivaiheinen ja pit-
kä prosessi, joka on aloitettu vuonna 2009. Yleiskaavaehdotuksen on tarkoi-
tus valmistua vuoden 2017 aikana. Koko yleiskaavaprosessia kuvaava runsas 
aineisto löytyy niin ikään verkosta http://www.turku.fi/asuminen-ja-
ymparisto/kaupunkisuunnittelu/kaavoitus/yleiskaava-2029Maankäyttö- ja ra-
kennuslaki raamittaa yleiskaavatyön vuorovaikutteisuutta hyvinkin tarkasti, ja 
vapaa-aikatoimialan edustajat ovat olleet työn vaiheissa mukana alusta pitäen 
muiden toimialojen ohella.  

 
Kehityskuvavaihtoehtoja on kolme: ”Kasvu keskuksiin”, ”Kasvu käytäviin” ja 
”Hajautettu kasvu”. Kehityskuvien pohjalta on tehty monipuoliset, seikkaperäi-
set ja avoimet vaikutusten arvioinnit mm. hyvinvointiin, virkistykseen, liikkumi-
seen/liikenteeseen, palvelurakenteeseen, talouteen, väestökehitykseen liitty-
en. Näiden pohjalta on arvioitu kehityskuvien myönteisiä ja kielteisiä vaikutuk-
sia. Lähes kaikkien tehtyjen vaikutusten arvioinnin pohjalta positiivisimmat 
vaikutukset on keskuspainotteisella mallilla, toiseksi positiivisimmat kehitys-
käytävä mallissa ja lähes kautta linjan hajautettu malli oli vaikutuksiltaan hei-
koin. 

 
Vapaa-aikatoimialan näkökulmat 

 
Vapaa-aikatoimiala tarkastelee Yleiskaava 2029:n kehityskuvia neljästä näkö-
kulmasta: palvelujen tuottaminen, arkiaktiivisuuden edistäminen, ihmisiin koh-
distuvat ja sosiaaliset vaikutukset sekä viher- ja kulttuuriympäristöt. 

 
Palvelujen tuottamisen vaikutusten arviointia on mallien laadinnassa tehty 
päivähoito- ja koulupalvelujen näkökulmasta. Vapaa-aikatoimialan liikunta-, 
nuoriso-, kirjasto-, orkesteri-, museopalvelut eivät ole mukana tarkastelussa. 
Mutta myös vapaa-aikapalvelujen tuottamisen näkökulmasta sekä vapaa-ajan 
paikkojen infrastruktuuri että toiminnalliset palvelut on taloudellisesti tehok-
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kainta tuottaa asukas- ja palvelukeskittymissä. Tällöin myös niiden käyttö ja 
vaikuttavuus on mitä todennäköisimmin runsaimmillaan. Kokonaistaloudellista 
on, että varsinkin suuret ja kalliit ”erikoispaikat” (palloiluhalli, konserttitalo…) 
ovat asukkaiden ja myös matkailijoiden kannalta tehokkaasti ja helposti saa-
vutettavissa keskuksissa. Tästä näkökulmasta ”Kasvu keskuksiin” ja ”Kasvu 
käytäviin” ovat myönteisiä ja ”Hajautettu kasvu” on kielteinen. Elinvoimaisessa 
keskustasta kulttuurille ja liikunnalle löytyy kysyntää ja kasvupohjaa, mutta 
hajautuvassa kaupunkirakenteessa vapaa-aikapalvelut jäävät muiden palvelu-
jen lailla kauas asutuksesta. 

 
Arkiaktiivisuuden tukemista on arvioitu kävelyn ja pyöräilyn edistämisen näkö-
kulmista. Kehityskuvista ”Hajautettu kasvu” vähentää kävelyä ja pyöräilyä jo-
kapäiväisinä ja tärkeinä hyötyliikuntamuotoina, ja tämä on kaikkien ikäryhmien 
liikkumaan aktivoimisen ja terveyden edistämisen kannalta kielteinen asia. 
Arkiaktiivisuuden kannalta joukkoliikennevälineetkin ovat yksityisautoilua hie-
man aktivoivampi vaihtoehto sen takia, että ne edellyttävät aina jonkinlaista lii-
tyntäliikuntaa joukkoliikennepysäkille ja sieltä määränpäähän. Erityisesti las-
ten liikkumista tutkineet yhdyskuntasuunnittelun asiantuntijat Aalto yliopistos-
sa ovat havainneet, että lasten arkiliikunnan aktiivisuus on vilkkainta tiiviissä 
pientalovaltaisissa, kuitenkin selvästi kaupunkimaisissa rakenteissa. Sipilän 
hallitusohjelman painopisteenä on juuri lasten ja nuorten liikkumisen lisäämi-
nen – tunti liikuntaa päivässä. Kävelyn ja pyöräilyn edistämisen kannalta mal-
leja ”Kasvu keskuksiin” ja ”Kasvu käytäviin” pidetäänkin hyvinä. 

 
Ihmisiin kohdistuvien ja sosiaalisten vaikutusten arviointi on kehityskuvissa 
puutteellisin. Sitä näkökulmaa tulee jatkossa ehdottomasti vahvistaa ja käyt-
tää apuna myös korkeakoulujen aiheeseen liittyvää osaamista esimerkiksi 
koetusta hyvinvoinnista eri asumismuodoissa. Kehityskuvissa käytetyt väes-
töennusteet eivät ota kantaa väestörakenteeseen tai kaupunkilaisten profiiliin, 
joten voiko esimerkiksi keskuspainotteisuus rajata pois potentiaalisia uusia 
kaupunkilaisia? Jo nyt on olemassa asuinalueiden välisiä suuria eroja ja tätä 
segregaatiota pitäisi pystyä tulevaisuudessa vähentämään, ja tähän liittyvää 
pohdintaa kehityskuvien vaihtoehdoissa tarvitaan lisää yleiskaavatyön jatku-
essa. Ihmisillä on sosiaalisista ja yhteisöllisistä lähtökohdista mielikuvia, toi-
veita ja ajatuksia hyvästä asumista ja elinympäristöstä. Asukkaiden ja eri 
kohderyhmien tarpeet pitää tuntea riittävästi ja heidän kuulemistaan ei voi lii-
kaa korostaa.  

 
Kehityskuvavaihtoehdot ja vapaa-aikatoimialan palvelujen näkökulma niihin 
ovat kaiken kaikkiaan huomattavasti monimutkaisempia kokonaisuuksia kuin 
mihin erittäin nopealla aikataululla edellytetyssä lausunnossa on mahdollista 
syventyä. Kaikissa vaihtoehdoissa samoin kuin vapaa-aikapalvelujen run-
saassa kirjossa on paljon hienosyisiä ja monitahoisia piirteitä, joita ei anne-
tussa aikataulussa ole ollut mahdollista tarkemmin tarkastella. 

 
Liikuntapalvelujen lausunto 

 
Kehityskuvien vaihtoehdot ”Kasvu keskuksiin” ja ”Kasvu käytäviin” ovat liikun-
tapalvelujen kannalta rakentavia. Sen sijaan kehityskuvavaihtoehto ”Hajautet-
tu kasvu” on kielteinen. Keskitetyissä vaihtoehdoissa panokset liikuntapaik-
kainfrastruktuuriin ja liikuntatoimintaan tuottavat hyötyä eli liikuntaa huomatta-
vasti vaikuttavammin kuin niin, että palveluverkkoa levitettäisiin laajalti myös 
harvaan asutuille alueille. Kuntatalouden näkymissä julkisin varoin ei ole edes 
mahdollista tuottaa kattavaa palveluverkostoa kovin laajaksi leviävälle kau-
punkialueelle. Paineita on pikemminkin päinvastaiseen suuntaan eli nykyver-
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koston selkeämpään hierarkisoimiseen ja jonkinasteiseen harventamiseen 
selkeisiin aluekeskuksiin. Tätä on työstetty liikuntapaikkainfrastruktuurin osal-
ta meneillään olevassa Liikuntapaikkasuunnitelma 2029 –prosessissa. Mikäli 
kaupunkirakenne hajautuu kovin laajalle, jää kasvava osa asukkaista liikunta-
palvelujen kohtuullisen saavutettavuuden ulkopuolelle.  

 
Kehityskuvien vaikutuksia liikkumiseen eli henkilöliikenteen kulkutapajakau-
maan eri liikennemuotojen välillä on arvioitu ansiokkaasti kehityskuvien taus-
ta-aineistossa. Valtakunnallisesti henkilöliikennettä tutkitaan muun muassa lii-
kenneviraston laajoissa henkilöliikennetutkimuksissa. Niistä viimeisimmän 
mukaan kaikkien ikäluokkien jalan ja pyörällä tekemät matkat ovat vähenty-
neet, eniten mopoikäisten ja heitä hieman nuorempien. Kaupunkirakenteen 
aluetehokkuuteen suhteutettuna kävellen ja pyöräillen liikutaan sitä enem-
män, mitä tiiviimpi kaupunkirakenne on (Henkilöliikennetutkimus 2010-2011, 
liikennevirasto 2012).  

 
Asiakokonaisuuksien monitahoisuudesta mainittakoon liikkumisen kannalta 
kuitenkin yhtenä esimerkkinä se, että ”Hajautetun kasvun” mallissa asukkai-
den pääsy pidettyihin ja monipuolisesti elvyttäviin viherympäristöihin voi olla 
välittömämpää kuin muissa malleissa – toisaalta riskinä on myös se, että ar-
vokkaat viheraluekokonaisuudet pirstaloituvat eikä laajentuville alueille ole va-
raa tehdä suosittuja kuntoratoja tai luontopolkuja julkisena luontoliikunnan inf-
rana. Keskuspainotteinen rakentaminen säästää viheraluekokonaisuuksia pa-
remmin. Toinen esimerkki monisäikeisyydestä on se, että seuratoiminnan ja 
erikoisliikuntapaikkojen osalta kaupunkirakenne ei myöskään ole niin vaikut-
tava tekijä kuin omatoimiliikunnassa, kun joukkueen harjoituksiin joudutaan 
menemään sinne mistä vuoro saadaan. Silti etenkin isot ja kalliit erikoisliikun-
tapaikat on tehokkainta ylläpitää keskeisesti, jotta niiden saavutettavuus on 
ihanteellinen käyttäjien valtaosan kannalta, samoin kuin edellä on todettu 
kaikkien suurien vapaa-aikapalvelujen osalta.  

 
Kaupunkikehityksen pääpiirteiden kannalta liikuntapalvelut vastaa lausunto-
pyyntöön siten, että hajautettua mallia ei pidetä hyvänä liikuntapalvelujen tuot-
tamisen, niiden vaikuttavuuden eikä kävelyn ja pyöräilyn edistämisen kannal-
ta. Malleissa ”Kasvu keskuksiin” ja ”Kasvu käytäviin” on puolestaan paljon po-
sitiivista potentiaalia, jota kannattaa työstää täsmällisemmäksi yleiskaavapro-
sessin luonnosvaiheessa. 

 
Museopalvelujen lausunto 

 
Kehityskuvavaihtoehtojen vaikutusten arvioinnissa on yhtenä osa-alueena 
tuotu esille eri kehityskuvien vaikutukset rakennettuun kulttuuriympäristöön 
sekä viherympäristöön. Selvitystä voidaan pitää riittävänä tulevaa yleiskaava-
työtä ajatellen. Arvioinnissa on tuotu esille kolmen eri kehityskuvavaihtoehdon 
hyödyt ja haitat. Näiden perusteella rakennetun kulttuuriympäristön kannalta 
parhaaksi vaihtoehdoksi on noussut ”Kasvu käytäviin” –malli, jossa rakenta-
mispaine hajautuu laajemmalle ja joka sen vuoksi säilyttää parhaiten keskus-
tan vanhaa rakennettua ympäristöä ja täydentää maltillisesti myös keskustan 
ulkopuolista rakennettua ympäristöä. Malli säilyttää parhaiten niin kulttuuri-
maisemaa kuin viherympäristöäkin. 

 
Toimialajohtaja Minna Sartes: 

 
Ehdotus Kulttuurilautakunta esittää lausuntonaan edellä esitetyn, ja toteaa, että palve-

lujen tuottamisen kannalta Yleiskaava 2029:n kehityskuvavaihtoehdot ”Kasvu 
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keskuksiin” ja ”Kasvu käytäviin” ovat tarkoituksenmukaisimmat ja rakennetun 
kulttuuriympäristön kannalta ”Kasvu Käytäviin -malli. Ihmisiin kohdistuvien ja 
sosiaalisten vaikutusten kannalta tarvitaan lisää tarkastelua. 

 
Päätös Ehdotus hyväksyttiin. 

 
Asiaa esitteli kokouksessa kaavoitusinsinööri Andrei Panschin. 

 
 
Jakelu 
 laus Kaupunginhallitus 
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Nuorisolautakunnan lausunto Yleiskaava 2029:n kehityskuviin 
 

Tiivistelmä: - 
 
 
Nlk § 96 
 

Vapaa-aikatoimiala: kehittämispäällikkö Heini Parkkunen, liikuntasuunnittelija 
Kristina Karppi, tutkija Sanna Kupila: 

 
Yleiskaavaprosessista 

 
Ympäristötoimialan kaavoitusyksikkö pyytää lautakuntien lausuntoja Yleis-
kaava 2029 –prosessin vaiheeseen ”Kehityskuvan valinta” 30.9.2015 men-
nessä. Kolmen kehityskuvavaihtoehdon pääpiirteet on kuvattu lyhyesti ja ha-
vainnollisesti kaavayksikön tiivistelmäs-
sähttps://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files//liite_1_kehityskuvavaihtoe
hdot.pdf . Tiivistelmän lisäksi avoimesti tutkittavana on myös monipuolinen ja 
tarkempi tausta-aineisto siitä, miten kehityskuvien vaikutusten arvioinnit on 
tehty:  https://www.turku.fi/yleiskaava2029/vaikutustenarviointi.  

 
Kehityskuvan valinnan jälkeen yleiskaavatyö jatkuu luonnoksen työstämisellä, 
ja sen jälkeen tehdään yleiskaavaehdotus. Kyseessä on monivaiheinen ja pit-
kä prosessi, joka on aloitettu vuonna 2009. Yleiskaavaehdotuksen on tarkoi-
tus valmistua vuoden 2017 aikana. Koko yleiskaavaprosessia kuvaava runsas 
aineisto löytyy niin ikään verkosta http://www.turku.fi/asuminen-ja-
ymparisto/kaupunkisuunnittelu/kaavoitus/yleiskaava-2029. Maankäyttö- ja ra-
kennuslaki raamittaa yleiskaavatyön vuorovaikutteisuutta hyvinkin tarkasti, ja 
vapaa-aikatoimialan edustajat ovat olleet työn vaiheissa mukana alusta pitäen 
muiden toimialojen ohella. 

 
Kehityskuvavaihtoehtoja on kolme: ”Kasvu keskuksiin”, ”Kasvu käytäviin” ja 
”Hajautettu kasvu”. Kehityskuvien pohjalta on tehty monipuoliset, seikkaperäi-
set ja avoimet vaikutusten arvioinnit mm. hyvinvointiin, virkistykseen, liikkumi-
seen/liikenteeseen, palvelurakenteeseen, talouteen, väestökehitykseen liitty-
en. Näiden pohjalta on arvioitu kehityskuvien myönteisiä ja kielteisiä vaikutuk-
sia. Lähes kaikkien tehtyjen vaikutusten arvioinnin pohjalta positiivisimmat 
vaikutukset on keskuspainotteisella mallilla, toiseksi positiivisimmat kehitys-
käytävä mallissa ja lähes kautta linjan hajautettu malli oli vaikutuksiltaan hei-
koin. 

 
Vapaa-aikatoimialan näkökulmat 

 
Vapaa-aikatoimiala tarkastelee Yleiskaava 2029:n kehityskuvia neljästä näkö-
kulmasta: palvelujen tuottaminen, arkiaktiivisuuden edistäminen, ihmisiin koh-
distuvat ja sosiaaliset vaikutukset sekä viher- ja kulttuuriympäristöt. 

 
Palvelujen tuottamisen vaikutusten arviointia on mallien laadinnassa tehty 
päivähoito- ja koulupalvelujen näkökulmasta. Vapaa-aikatoimialan liikunta-, 
nuoriso-, kirjasto-, orkesteri-, museopalvelut eivät ole mukana tarkastelussa. 
Mutta myös vapaa-aikapalvelujen tuottamisen näkökulmasta sekä vapaa-ajan 
paikkojen infrastruktuuri että toiminnalliset palvelut on taloudellisesti tehok-
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kainta tuottaa asukas- ja palvelukeskittymissä. Tällöin myös niiden käyttö ja 
vaikuttavuus on mitä todennäköisimmin runsaimmillaan. Kokonaistaloudellista 
on, että varsinkin suuret ja kalliit ”erikoispaikat” (palloiluhalli, konserttitalo…) 
ovat asukkaiden ja myös matkailijoiden kannalta tehokkaasti ja helposti saa-
vutettavissa keskuksissa. Tästä näkökulmasta ”Kasvu keskuksiin” ja ”Kasvu 
käytäviin” ovat myönteisiä ja ”Hajautettu kasvu” on kielteinen. Elinvoimaisessa 
keskustasta kulttuurille ja liikunnalle löytyy kysyntää ja kasvupohjaa, mutta 
hajautuvassa kaupunkirakenteessa vapaa-aikapalvelut jäävät muiden palvelu-
jen lailla kauas asutuksesta. 

 
Arkiaktiivisuuden tukemista on arvioitu kävelyn ja pyöräilyn edistämisen näkö-
kulmista. Kehityskuvista ”Hajautettu kasvu” vähentää kävelyä ja pyöräilyä jo-
kapäiväisinä ja tärkeinä hyötyliikuntamuotoina, ja tämä on kaikkien ikäryhmien 
liikkumaan aktivoimisen ja terveyden edistämisen kannalta kielteinen asia. 
Arkiaktiivisuuden kannalta joukkoliikennevälineetkin ovat yksityisautoilua hie-
man aktivoivampi vaihtoehto sen takia, että ne edellyttävät aina jonkinlaista lii-
tyntäliikuntaa joukkoliikennepysäkille ja sieltä määränpäähän. Erityisesti las-
ten liikkumista tutkineet yhdyskuntasuunnittelun asiantuntijat Aalto yliopistos-
sa ovat havainneet, että lasten arkiliikunnan aktiivisuus on vilkkainta tiiviissä 
pientalovaltaisissa, kuitenkin selvästi kaupunkimaisissa rakenteissa. Sipilän 
hallitusohjelman painopisteenä on juuri lasten ja nuorten liikkumisen lisäämi-
nen – tunti liikuntaa päivässä. Kävelyn ja pyöräilyn edistämisen kannalta mal-
leja ”Kasvu keskuksiin” ja ”Kasvu käytäviin” pidetäänkin hyvinä. 

 
Ihmisiin kohdistuvien ja sosiaalisten vaikutusten arviointi on kehityskuvissa 
puutteellisin. Sitä näkökulmaa tulee jatkossa ehdottomasti vahvistaa ja käyt-
tää apuna myös korkeakoulujen aiheeseen liittyvää osaamista esimerkiksi 
koetusta hyvinvoinnista eri asumismuodoissa. Kehityskuvissa käytetyt väes-
töennusteet eivät ota kantaa väestörakenteeseen tai kaupunkilaisten profiiliin, 
joten voiko esimerkiksi keskuspainotteisuus rajata pois potentiaalisia uusia 
kaupunkilaisia? Jo nyt on olemassa asuinalueiden välisiä suuria eroja ja tätä 
segregaatiota pitäisi pystyä tulevaisuudessa vähentämään, ja tähän liittyvää 
pohdintaa kehityskuvien vaihtoehdoissa tarvitaan lisää yleiskaavatyön jatku-
essa. Ihmisillä on sosiaalisista ja yhteisöllisistä lähtökohdista mielikuvia, toi-
veita ja ajatuksia hyvästä asumista ja elinympäristöstä. Asukkaiden ja eri 
kohderyhmien tarpeet pitää tuntea riittävästi ja heidän kuulemistaan ei voi lii-
kaa korostaa.  

 
Kehityskuvavaihtoehdot ja vapaa-aikatoimialan palvelujen näkökulma niihin 
ovat kaiken kaikkiaan huomattavasti monimutkaisempia kokonaisuuksia kuin 
mihin erittäin nopealla aikataululla edellytetyssä lausunnossa on mahdollista 
syventyä. Kaikissa vaihtoehdoissa samoin kuin vapaa-aikapalvelujen run-
saassa kirjossa on paljon hienosyisiä ja monitahoisia piirteitä, joita ei anne-
tussa aikataulussa ole ollut mahdollista tarkemmin tarkastella. 

 
Liikuntapalvelujen lausunto 

 
Kehityskuvien vaihtoehdot ”Kasvu keskuksiin” ja ”Kasvu käytäviin” ovat liikun-
tapalvelujen kannalta rakentavia. Sen sijaan kehityskuvavaihtoehto ”Hajautet-
tu kasvu” on kielteinen. Keskitetyissä vaihtoehdoissa panokset liikuntapaik-
kainfrastruktuuriin ja liikuntatoimintaan tuottavat hyötyä eli liikuntaa huomatta-
vasti vaikuttavammin kuin niin, että palveluverkkoa levitettäisiin laajalti myös 
harvaan asutuille alueille. Kuntatalouden näkymissä julkisin varoin ei ole edes 
mahdollista tuottaa kattavaa palveluverkostoa kovin laajaksi leviävälle kau-
punkialueelle. Paineita on pikemminkin päinvastaiseen suuntaan eli nykyver-
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koston selkeämpään hierarkisoimiseen ja jonkinasteiseen harventamiseen 
selkeisiin aluekeskuksiin. Tätä on työstetty liikuntapaikkainfrastruktuurin osal-
ta meneillään olevassa Liikuntapaikkasuunnitelma 2029 –prosessissa. Mikäli 
kaupunkirakenne hajautuu kovin laajalle, jää kasvava osa asukkaista liikunta-
palvelujen kohtuullisen saavutettavuuden ulkopuolelle.  

 
Kehityskuvien vaikutuksia liikkumiseen eli henkilöliikenteen kulkutapajakau-
maan eri liikennemuotojen välillä on arvioitu ansiokkaasti kehityskuvien taus-
ta-aineistossa. Valtakunnallisesti henkilöliikennettä tutkitaan muun muassa lii-
kenneviraston laajoissa henkilöliikennetutkimuksissa. Niistä viimeisimmän 
mukaan kaikkien ikäluokkien jalan ja pyörällä tekemät matkat ovat vähenty-
neet, eniten mopoikäisten ja heitä hieman nuorempien. Kaupunkirakenteen 
aluetehokkuuteen suhteutettuna kävellen ja pyöräillen liikutaan sitä enem-
män, mitä tiiviimpi kaupunkirakenne on (Henkilöliikennetutkimus 2010-2011, 
liikennevirasto 2012).  

 
Asiakokonaisuuksien monitahoisuudesta mainittakoon liikkumisen kannalta 
kuitenkin yhtenä esimerkkinä se, että ”Hajautetun kasvun” mallissa asukkai-
den pääsy pidettyihin ja monipuolisesti elvyttäviin viherympäristöihin voi olla 
välittömämpää kuin muissa malleissa – toisaalta riskinä on myös se, että ar-
vokkaat viheraluekokonaisuudet pirstaloituvat eikä laajentuville alueille ole va-
raa tehdä suosittuja kuntoratoja tai luontopolkuja julkisena luontoliikunnan inf-
rana. Keskuspainotteinen rakentaminen säästää viheraluekokonaisuuksia pa-
remmin. Toinen esimerkki monisäikeisyydestä on se, että seuratoiminnan ja 
erikoisliikuntapaikkojen osalta kaupunkirakenne ei myöskään ole niin vaikut-
tava tekijä kuin omatoimiliikunnassa, kun joukkueen harjoituksiin joudutaan 
menemään sinne mistä vuoro saadaan. Silti etenkin isot ja kalliit erikoisliikun-
tapaikat on tehokkainta ylläpitää keskeisesti, jotta niiden saavutettavuus on 
ihanteellinen käyttäjien valtaosan kannalta, samoin kuin edellä on todettu 
kaikkien suurien vapaa-aikapalvelujen osalta.  

 
Kaupunkikehityksen pääpiirteiden kannalta liikuntapalvelut vastaa lausunto-
pyyntöön siten, että hajautettua mallia ei pidetä hyvänä liikuntapalvelujen tuot-
tamisen, niiden vaikuttavuuden eikä kävelyn ja pyöräilyn edistämisen kannal-
ta. Malleissa ”Kasvu keskuksiin” ja ”Kasvu käytäviin” on puolestaan paljon po-
sitiivista potentiaalia, jota kannattaa työstää täsmällisemmäksi yleiskaavapro-
sessin luonnosvaiheessa. 

 
Museopalvelujen lausunto 

 
Kehityskuvavaihtoehtojen vaikutusten arvioinnissa on yhtenä osa-alueena 
tuotu esille eri kehityskuvien vaikutukset rakennettuun kulttuuriympäristöön 
sekä viherympäristöön. Selvitystä voidaan pitää riittävänä tulevaa yleiskaava-
työtä ajatellen. Arvioinnissa on tuotu esille kolmen eri kehityskuvavaihtoehdon 
hyödyt ja haitat. Näiden perusteella rakennetun kulttuuriympäristön kannalta 
parhaaksi vaihtoehdoksi on noussut ”Kasvu käytäviin” –malli, jossa rakenta-
mispaine hajautuu laajemmalle ja joka sen vuoksi säilyttää parhaiten keskus-
tan vanhaa rakennettua ympäristöä ja täydentää maltillisesti myös keskustan 
ulkopuolista rakennettua ympäristöä. Malli säilyttää parhaiten niin kulttuuri-
maisemaa kuin viherympäristöäkin. 

 
Nuorisopalvelujen lausunto 

 
Uusien alueiden suunnittelussa on tärkeää ottaa huomioon lasten ja nuorten 
tarpeet ja näkökulma. Ympäristön on mahdollistettava lapsille ja nuorille mie-
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luista vapaa-ajantoimintaa ja kevyen liikenteen väylien on oltava lapsille ja 
nuorille turvallisia. Myös palveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa lapsia ja 
nuoria on kuultava nuorisolain mukaisesti ja huolehdittava, että lasten ja nuor-
ten kokoontumis- ja harrastustiloja on riittävästi. Kuulemisessa ja osallistami-
sessa kannattaa hyödyntää mm. nuorisovaltuuston osaamista. 

 
Toimialajohtaja Minna Sartes: 

 
Ehdotus Nuorisolautakunta esittää lausuntonaan edellä esitetyn ja toteaa, että palvelu-

jen tuottamisen kannalta Yleiskaava 2029:n kehityskuvavaihtoehdot ”Kasvu 
keskuksiin” ja ”Kasvu käytäviin” ovat tarkoituksenmukaisimmat ja rakennetun 
kulttuuriympäristön kannalta ”Kasvu Käytäviin -malli. Ihmisiin kohdistuvien ja 
sosiaalisten vaikutusten kannalta tarvitaan lisää tarkastelua. 

 
Päätös Nuorisolautakunta päätti esittää lausuntonaan edellä esitetyn ja toteaa, että 

palvelujen tuottamisen kannalta Yleiskaava 2029:n kehityskuvavaihtoehdot 
"Kasvu keskuksiin" ja "Kasvu käytäviin" ovat tarkoituksenmukaisimmat ja ra-
kennetun kulttuuriympäristön kannalta "Kasvu Käytäviin -malli. Ihmisiin koh-
distuvien ja sosiaalisten vaikutusten kannalta tarvitaan lisää tarkastelua. 

 
Lisäksi lautakunta totesi, että uusien alueiden suunnittelussa on huomioitava, 
että nuortenpalveluiden tulee olla riittävän lähellä myös kaikkein pienimpiä 
käyttäjiä, alakouluikäisistä aina nuoriin aikuisiin asti. Aikuisista lyhyiltä tuntu-
vat etäisyydet eivät tunnu lapsista ja nuorista yhtä vähäisiltä. Uusia alueita 
suunniteltaessa onkin panostettava sekä palveluverkon riittävään tiheyteen 
että liikkuvien, pop up tyyppisten ratkaisujen riittävään määrään. Nuortenpal-
veluiden käyttäjiä on kuultava uusien alueiden palveluita suunniteltaessa. 
Myös nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus kuulemiseen sekä han-
kesuunnitteluihin osallistumiseen. 

 
Päätös tehtiin äänestyksen jälkeen äänin 8-2-1.  

 
Päätökseksi tulleen Heinon Mäkipään kannattamana tekemän muutosehdo-
tuksen puolesta äänestivät heidän lisäkseen Peltonen, Yousfi, Asikainen, 
Shintami, Tähti ja Karlsson. 

 
Esittelijän päätösehdotuksen puolesta äänestivät Koponen ja Raiskila. 

 
Azizi äänesti tyhjää. 

 
Poissa kokouksesta olivat Wiren ja Lahti. 

 
Kokouksessa asiaa oli selostamassa kaavoitusinsinööri Andrei Panschin. 

 
 
Jakelu 
 laus Kaupunginhallitus 
 tied Ympäristötoimiala, kaupunkisuunnittelu 



Turun kaupunki § Kokouspvm Asia 1 
 
Sosiaali- ja terveyslautakunta 182 20.10.2015 4 
 
 

 
 
13278-2012 (611, 065) 
 
Hyvinvointitoimialan lausunto Turun yleiskaava 2029 kehityskuvista 
 

Tiivistelmä: 
 

Turun yleiskaavan kokonaismallin vaihtoehdoiksi valittiin keväällä 2014 kolme eri-
laista kehityskuvavaihtoa, joista on laadittu yleispiirteiset karttaesitykset. Eri vaihto-
ehdoista on tehty myös laajat vaikutusten arvioinnit ja koottu yhteen karttaesitysten 
kanssa. Kehityskuvavaihtoehdot ja vaikutusten arvioinnit on nyt lähetetty lausunto-
kierrokselle. Lausuntojen jälkeen kaupunginhallitus tulee tekemään päätöksen kehi-
tyskuvamallista yleiskaavan jatkotyön pohjaksi. 

 
 
Sosterla § 182 
 

Hallinto, suunnittelija Päivi Syrjänen 17.9.2015: 
 

Turun ympäristötoimialan kaavoitusyksikkö pyytää lautakuntien lausuntoa 
Yleiskaava 2029 kehityskuvista ja vaikutusarvioinneista sekä siitä miten eri 
vaihtoehdot tukevat toimialan tavoitteiden saavuttamista. Lausuntoja pyyde-
tään 30.9.2015 mennessä. 

 
Kehityskuvien vaihtoehdot on esitetty tiivistetysti kaavoitusyksikön materiaa-
lissa ja kolmen kehityskuvavaihtoehdon vaikutuksia on myös arvioitu laajassa 
tausta-aineistossa. 

 
Oheismateriaali 1 Lausuntopyyntöaineisto 

 
https://www.turku.fi/yleiskaava2029/vaikutustenarviointi 

 
Lausuntokierroksen jälkeen kaupunginhallitus päättää minkä kehityskuvan 
pohjalta yleiskaavaluonnos valmistellaan. Yleiskaavaluonnos on tarkoitus 
tuoda kaupunginhallituksen päätettäväksi vuoden 2016 aikana. Keväällä 2017 
valmistellaan yleiskaavaehdotus hyväksytyn luonnoksen pohjalta. 

 
Yleiskaavaprosessi 

 
Yleiskaavan tarkoitusta ja maankäyttöä ohjaa Maankäyttö- ja rakennuslaki 35 
§. Yleiskaavan tavoitevuosi on 2029, jolloin Turun kaupunki täyttää 800 vuot-
ta. Ympäristötoimiala on käynnistänyt yleiskaavan laatimisen sekä siihen liit-
tyvän muun työn valmistelun vuoden 2010 alussa. Yleiskaavaan on sisällytet-
ty yleis- ja yksityiskohtaisia tavoitteita. Merkittävin yleistavoite on Turun ase-
man, vetovoiman ja kilpailukyvyn vahvistaminen. Yksityiskohtaisiksi tavoitteik-
si on määritelty neljä pääryhmää: keskustan kehittäminen, elinkeinoelämän 
toimintaedellytykset, myönteinen väestönkehitys ja vetovoimaiset asuinalueet 
sekä liikkuminen kestävässä kaupunkirakenteessa. Yleiskaavan tavoitteet lin-
kittyvät pitkälti Rakennemalli 2035 tavoitteisiin, kaupunkistrategiaan, Turku-
sopimukseen ja sen alaisiin ohjelmiin. Yleiskaavaehdotuksessa väestötavoit-
teena on 200 000 asukasta vuonna 2029 ja kaupungissa on tuolloin 105 000 
työpaikkaa. Väestötavoite on asetettu vuonna 2012 hyväksytyn Rakennemalli 
2035 mukaiselle tavoitetasolle. 

 
Kehityskuvavaihtoehdot 

https://www.turku.fi/yleiskaava2029/vaikutustenarviointi
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Yleiskaavaehdotuksessa on kolme kehityskuvavaihtoehtoa: 
 

Kasvu keskuksiin -kehityskuva: tavoiteltu kasvu keskitetään keskustaan ja 
aluekeskuksiin, tukeudutaan voimakkaasti olemassa olevaan palveluraken-
teeseen, voimavarat suunnataan täydennysrakentamiseen, pääpaino kerros-
talotuotannossa, liikkumisen painopisteenä jalankulku- ja pyöräilyliikenne; 

 
Kasvukäytävät –kehityskuva: tavoiteltu kasvu keskitetään Turun ydinkes-
kustaan, vahvoille joukkoliikenteen laatukäytäviin sekä sisääntuloväylien var-
siin; tukeudutaan olemassa oleviin palveluihin ja infrastruktuuriin, voimavarat 
suunnataan täydennysrakentamiseen, pääpaino kerrostalotuotannossa, liik-
kumisen painopisteenä joukkoliikenne; 

 
Hajautettu kasvu –kehityskuva: tavoiteltu kasvu sijoitetaan Turun ydinkes-
kustaan ja pientaloasumista tukevaan rakentamiseen kaupunkialuetta kasvat-
taen, edellyttää uusia palveluja ja infrastruktuuria, voimavarat suunnataan uu-
sien alueiden rakentamiseen, pääpaino pientalotuotannossa, liikkumisen pai-
nopisteenä autoliikenne. 

 
Kehityskuvien vaikutuksista on laadittu monipuoliset ja laajat vaikutusten arvi-
oinnit. Vaikutuksia on arvioitu paitsi suhteessa kaupungin strategiaan ja oh-
jelmiin, myös teemoittain asumiseen ja asuinympäristöihin, elinkeinoihin, kun-
tatalouteen, liikkumiseen ja liikenteeseen, palveluihin ja virkistykseen, luon-
toon, maisemaan ja kulttuuriympäristöihin. Arvioissa on esitetty eri mallien 
vahvuuksia ja heikkouksia. Esitettyjen vaikutusarviointien pohjalta voidaan to-
deta, että kokonaisuutena myönteisimmät vaikutukset saavutettaisiin Kasvu 
keskuksiin –mallilla, lähes yhtä myönteiset vaikutukset Kasvukäytävät mallilla, 
kun taas heikoimmat vaikutukset saavutettaisiin Hajautetun kasvun mallilla. 

 
Hyvinvointitoimialan näkökulma 

 
Kaupungin kehityskuvamallia valittaessa on tärkeää tunnistaa eri ikäryhmien 
ja eri elämäntilanteissa olevien kaupunkilaisten tarpeet. Lapsiperheet tarvitse-
vat tilavia asuntoja, joissa on turvallinen ympäristö. Ikäihmiset tarvitsevat 
asuntoja, joissa on huomioitu asukkaan toimintakykylähtöisesti asumisturvalli-
suuden toteuttaminen sekä turvallisen ja esteettömän asuinympäristön, jossa 
peruspalvelut ovat lähellä tai helposti saatavilla. Nuoret tarvitsevat asuntoja, 
joista on hyvät julkiset liikenneyhteydet. Ikärakenne kaupungissa muuttuu: 
ikäihmisten määrä väestöstä kasvaa ja asumisen tarpeet muuttuvat sen mu-
kaisiksi. Asukkailla tulisi olla mahdollisuus valita asumisalueensa ja liikkumis-
tapansa. Erityisen tärkeää on siis ottaa huomioon lasten, nuorten, ikäihmisten 
ja toimintakyvyltään heikommin selviytyvien henkilöiden tarpeet valittaessa 
kaupungin kehittämismallia. 

 
Rakennetulla ja rakentamattomalla ympäristöllä, luonnonympäristöllä sekä eri 
kaupunginosia yhdistävillä väylillä ja reiteillä on keskeinen vaikutus ihmisten 
terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen, asukkaiden osallistumiseen ja hyvän 
arjen kokemiseen. Liikenteellä on keskeinen vaikutus myös viihtyisyyteen. 
Sosiaalisesti kestävä ympäristö luo edellytykset hyvän asumisen ja liikkumi-
sen toteutumiseksi asukkaiden koko elämänkaaren ajaksi. 

 
Hyvinvointitoimialan palveluja ei kehityskuvavaihtoehdoissa ja vaikutuksia ar-
vioitaessa ole mukana, arviointia on tehty päivähoito- ja koulupalvelujen nä-
kökulmasta. Yleiskaavatyön edetessä tulisi sosiaalisten vaikutusten arviointia 
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ja ihmisten vaikutusten arviointia entisestään vahvistaa, jolloin tarkennettaisiin 
mm. vaikutuksia muuttoliikkeeseen, työllisyyteen, palveluihin. Kaavoitustyöllä 
tulisi edistää eri alueiden monimuotoisuutta, viihtyvyyttä sekä alueiden veto-
voimaisuutta ja ehkäistä alueiden eriytymistä eli segregaatiota. Tämä voitai-
siin toteuttaa esimerkiksi rakennuttamalla eri tulo- ja varallisuusluokille sopivia 
asuintaloja keskenään samalle alueelle. Eriarvoistumisen sijaan tulisi pyrkiä 
erilaistumiseen, jossa eri kaupunginosat ovat omaleimaisia ja luovat omaa 
identiteettiään ilman huono-osaisuuden kasautumista. 

 
Hyvinvointitoimialan tuottamat sosiaali- ja terveyspalvelut on kustannustehok-
kainta tuottaa asukaskeskittymissä ja jo olemassa olevien palvelujen verkos-
tossa. Kasvu keskuksiin ja Kasvukäytävät -mallit pohjautuvat olemassa ole-
vaan palvelurakenteeseen ja kevyen liikenteen sekä joukkoliikenteen tehos-
tamiseen. Tästä näkökulmasta Kasvu keskuksiin ja Kasvukäytävät –malli ovat 
soveliaimpia kuin Hajautettu kasvu -malli, missä edellytetään uusia palveluja, 
infraa ja yksityisautoilun lisääntyvää käyttöä. 

 
Toimialajohtaja Riitta Liuksa 29.9.2015: 

 
Ehdotus Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää antaa kaupunginhallitukselle edellä ole-

van lausunnon Turun yleiskaava 2029 kehityskuvista. 
 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin. 
 
 
Jakelu 
 laus Kaupunginhallitus 
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13278-2012 (611, 065) 
 
Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan lausunto Yleiskaava 2029:n kehityskuviin 
(Ks) 
 

Tiivistelmä: 
 

Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnalta on pyydetty lausuntoa koskien 
Yleiskaava 2029 kehityskuvia ja tehtyä vaikutustenarviointia. Yleiskaavan vaikutus-
tenarviointi on ollut laajaa ja monipuolista ja arviointityön valmisteluun on osallistu-
nut laaja kirjo asiantuntijoita kaupungin eri organisaatioista. Lausunnossa pyyde-
tään ottamaan kantaa yleiskaavaluonnoksen pohjaksi valmistelluista kehityskuvista 
sekä täydentämään tehtyjä vaikutustenarviointeja, jos se nähdään tarpeelliseksi. 

 
 
Ksylk § 285 
 

Kaupunkisuunnittelu, kaavoitus, kaavoitusinsinööri Andrei Panschin 
24.9.2015: 

 
Vaikutusten arviointi on koottu seuraaviin aihekokonaisuuksiin: 

 
1.   Kaupunkistrategia ja ohjelmarakenne 

 
2.   Yleiskaavan ratkaisuihin vaikuttavat muut strategiset 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, maisema ja kulttuuriympäristöt 

 
Ympäristötoimiala toteaa, että vaikutustenarviointi on ollut laajaa ja monipuo-
lista, eikä täydennettävää tehtyihin arviointeihin nähdä tarpeellisiksi.  

 
Kehityskuvavalinta 

 
Kehityskuvavalinnasta toimiala toteaa, että linjaratkaisun tulee perustua teh-
tyihin vaikutusten arviointeihin sekä päätöksen tulee noudattaa nykyistä kau-
punkistrategiaa ja sen alaisia ohjelmia. Ympäristötoimiala tarkastelee Yleis-
kaava 2029:n kehityskuvia peilaten niitä Yleiskaavalle asetettuihin tavoittei-
siin, näitä ovat: 

• Kaupungin elinvoima ja kilpailukyky 
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• Keskustan kehittäminen 
• Elinkeinoelämän toimintaedellytykset 
• Myönteinen väestönkehitys ja vetovoimaiset asuinalueet 
• Liikkuminen kestävässä kaupunkirakenteessa. 

 
Ympäristötoimiala katsoo Yleiskaavalle tehtyjä vaikutusarviointeja kokonai-
suutena ja toteaakin, että nyt päätettävällä kaupunkirakenteen kehittämisen 
pohjaksi ehdotettavalla kehityskuvaratkaisulla on moninaisia vaikutuksia koko 
kaupunkialueen toimivuuteen. Vaikutukset kohdistuvat niin talouteen, liikku-
miseen, saavutettavuuteen, palveluihin, viherrakenteeseen, ilmastoon kuin 
elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin. 

 
Talous 

 
Talouden tarkastelut osoittavat, että valitsemalla keskuspainotteinen kehitys-
kuva ohjattavat panostukset aikaansaavat talouden kannalta parhaan loppu-
tuloksen. Vaikutusten on nähty kohdistuvan niin investointitalouden kuin yllä-
pidon puolelle. Keskittämällä olemassa olevaan vaikutetaan tulevaan inves-
tointitarpeeseen, sekä ylläpidon kustannusrakenteeseen jolla on kauaskantoi-
sia vaikutuksia. Pelkästään maankäytön hyötyjä tarkasteltaessa keskuspai-
notteiset mallit osoittavat vahvuutensa suhteessa uudisalueisiin tukeutuvaan 
rakenteeseen. Kehityskuville tehdyn verotarkastelun tuloksista voidaan tode-
ta, että vaikkakin verotarkastelu pienentää kehityskuvien eroja, niin keskus-
painotteiset mallit tuottavat kunnan kannalta edullisimman kustannusraken-
teen. Parhaimmin tähän vastaa Kasvu keskuksiin kehityskuva. Vielä kun 
mukaan otetaan joukkoliikenteen toimivuus ja taloudellisuus, niin tiiviin kau-
punkirakenteen edut suhteessa harvaan voimistuvat entisestään. 

 
Liikkuminen kestävässä kaupunkirakenteessa 

 
Kestävään liikkumiseen tähtäävät teemat ovat olleet mukana kaupunkikehi-
tyksen kestoteemana jo pitkään. Tämä näkyy nykyisen kaupunkistrategian ta-
voitteissa, maakuntakaavan päivityksen, kaupunkiseudulle toteutetun raken-
nemalli 2035 kuin Yleiskaavan tavoitteissakin. 

 
Kestävän liikkumisen ja liikenteen tavoitteita voidaan parhaiten edistää pitä-
mällä tehtävät siirtymät palveluiden, asumisen ja työpaikkojen osilta mahdolli-
simman lyhyinä.  Kilpailukyky ja kestävän kasvun ohjelman tavoitteiden toteu-
tuminen edellyttävät toimivaa joukkoliikennettä, kustannustehokasta palvelu-
tarjontaa ja liikkumistarpeen minimointia. Lyhyillä etäisyyksillä edistetään 
myös arkisen hyötyliikunnan edellytyksiä, jolla on suora kytkös kaupunkilais-
ten terveellisyyteen.  

 
Kehityskuvatarkastelut osoittavat, että liikenteen kehitykselle asetetut tavoit-
teet autoliikenteen kulkutapaosuuksien vähentämisestä ja kestävien kulku-
muotojen edistämisestä toteutuvat parhaiten Keskuspainotteisten kehitysku-
vien tapauksissa. Kasvu keskuksiin parantaa kävelyn ja pyöräilyn mahdolli-
suuksia enemmän kuin taas kasvukäytävät joukkoliikenteen varaan tukeutu-
van liikkumisen edellytyksiä.  

 
Palvelut 
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Merkittävimmät kunnan ohjauksessa olevat palveluverkot ovat päiväkotiverk-
ko sekä alakouluverkko. Em. palvelut tuotetaan lähipalveluperiaatteella. Mui-
den palveluiden osalta ollaan menossa voimakkaasti kohti asiakkaan valinnan 
vapautta. Valinnan vapaus tarkoittaa fyysisen verkon rakenteen ohjauksen 
muuttumista. Muutoksella on suorat vaikutukset liikkumisen valintoihin ja 
mahdollisuuksiin sekä investointitalouteen. Kaupungistumisen myötä voidaan 
palveluiden olettaa noudattavan kasautumisen periaatteita. Kasautumisen 
kautta on mahdollista kehittää mm. palveluiden toimitiloja kohti hybridiratkai-
suja (monikäyttötilat, esim. palveluiden yhdistäminen asumiseen). 

 
Palveluiden osalta vaikutusarvioinneissa todetaan, että nykyistä yhdyskunta-
rakennetta täydentävät kehityskuvat ovat parhaita kunnan palvelurakenteen 
kehittämisen kannalta. Palveluiden edullisemman järjestettävyyden kautta 
saadaan myös varmistettua laadukkaan kaupunkirakenteen ja ympäristön to-
teutus eli saadaan enemmän ”pelivaraa” kuntatekniikan ja palveluverkon in-
vestointeihin. Olemassa olevan hyödyntäminen ja keskittämisen edut edistä-
vät parhaalla mahdollisella tavalla Kaupunkistrategian kunnan kestävän ta-
louden näkökulmaa. Kestävän talouden näkökulmaa parhaiten toteuttaa Kas-
vu keskuksiin kehityskuva 

 
Elinkeinoelämän toimintaedellytykset  

 
Yleiskaavaprosessin ja kehityskuvien arvioinnin yhteydessä on tunnistettu eri 
elinkeinotoiminnan tarpeita. Kehityskuvien vaikuttavuutta on arvioitu niin saa-
vutettavuuden, työpaikkatyyppien, kasautumisen vaikutusten kuin näkyvyy-
denkin näkökulmista. On nähty, että elinkeinoelämän toimintaedellytysten tur-
vaaminen on kaupungin kilpailukyvyn ja elinvoimaisuuden kannalta ensiarvoi-
sen tärkeää. Se, kuinka elinkeinoelämä Turussa voi, luo heijastevaikutuksia 
koko seudun elinvoimalle.  

 
Vaikutustenarviointien tulokset osoittavat, että elinkeinoelämän kasvun edelly-
tysten turvaaminen vaatii kasautumisen etujen hyödyntämistä sekä seudulli-
suuden huomioimista. 

 
Arvioinneista käy ilmi, että paljon asiakasvirtaa ja muiden läheisyydestä hyö-
tyvien alojen positiivinen kehitys vaatii panostuksia keskustaan ja sen lähialu-
eille. Kaupallinen keskus on todettu olevan selvästi vetovoimaisin yritysalue 
monille aloille. Näille aloille olennaista on työvoiman saatavuus, saavutetta-
vuus ja näkyvyyden maksimointi. Parhaiten nämä lainalaisuudet toteutuvat 
Turun keskustassa ja sen välittömässä läheisyydessä. 

 
Elinkeinoelämän edellytysten turvaamisesta on myös todettu, että valmista-
van teollisuuden ja logistiikan aloille, kehityskuvavalinnalla ei varsinaisia suo-
ria vaikutuksia ole. Näillä aloilla on kumminkin tunnistettava ne reunaehdot, 
jotka eivät estä elinkeinojen kehittymistä tulevaisuudessa. Näiden alojen kehi-
tyksen turvaaminen vaatii, mm. asumisen toimintoja ei sijoitu liian lähelle tuo-
tannollisia toimintoja. 

 
Vaikkakin profiloitujen työpaikkojen olemassa olo on turvattavissa kaikilla mal-
leilla, vaikutustenarviointien tuloksista voidaan nähdä, että yritysten kasvun 
näkökulmasta Keskuspainotteiset kehityskuvat luovat parhaat edellytykset. 
kasvun muodostumiselle. Kehityskuvien eduiksi laskettiin yritystoiminnan en-
nakoitavuus, kasautumisen edut, korkean teknologian työpaikkojen muodos-
tuminen sekä mahdollisuudet yritysalueiden profilointiin. 
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Kehityskuvien kannalta elinkeinoelämän edellytyksiin vastaavat parhaiten 
Kasvu keskuksiin ja Kasvukäytävät kehityskuvat, niiden keskuspainottei-
suuden vuoksi. Kasvu keskuksiin kehityskuvan vahvuus on suurempien ka-
sautumisen etujen kohdistuminen kehittyvän keskustan alueelle. Kasvu käy-
tävät kehityskuvalla em. etua ei ole nähty niin merkittäväksi, mutta seudulli-
sesti katsottuna sillä on katsottu olevan paremmat kehittymisen edellytykset. 
Seudullisesti ja valtakunnallisesti merkittävän nopean junayhteyden kehittä-
minen Turun ja Helsingin välille korostaa entisestään keskuspainotteisten ke-
hityskuvien etuja suhteessa hajautetun kasvun kehityskuvaan.  

 
Asuminen, myönteinen väestönkehitys ja vetovoimaiset asuinalueet 

 
Kehityskuvien uudet asuinalueet syntyvät kaupunkiseudun rakennemallityötä 
mukaillen ja asumisen painottamisessa on otettu huomioon aina kunkin kehi-
tyskuvan kannalta parhaat asumisen sijoittumisen edellytykset. 

 
Asuminen kehityskuvilla voidaan karkeasti tunnistaa keskustasta ja alakes-
kuksista harvempaan suuntaa leviäväksi asutukseksi. Näin myös kehityskuvi-
en talotyyppijakauma muodostuu kehityskuvien maankäytön mukaan. Kes-
kuspainotteiset mallit tuottavat kerrostalovaltaisempia asuinympäristöjä. Kes-
kustasta ja alakeskuksista poispäin mentäessä rakentaminen muuttuu väl-
jemmäksi rivi- ja omakotitaloin toteutettavaksi rakenteeksi. Yleiskaavan yhte-
nä tavoitteena on sekoittuneen kaupunkirakenteen edistäminen, joten voi-
daankin todeta, että edellä kuvattu jako on karkea yleistys ja monipuolista 
kaupunkirakennetta pyritään edistämään jokaisella kaupunkialueen vyöhyk-
keellä. 

 
Asuinalueiden houkuttelevuus ja monipuolinen asuntotarjonta 

 
Turun keskusta-alueen kehittäminen on huomioitu jokaisella kehityskuvalla. 
Alueen kasvun turvaaminen onkin ensiarvoisen tärkeää jotta elinkeinoelämän 
kasvuedellytyksiin alueella voidaan vastata. Keskusta-asumisesta on vaiku-
tusarvioinneissa todettu, että keskustan vetovoiman ja kilpailukyvyn kannalta 
Kasvu keskuksiin ja Kasvukäytävät -kehityskuvat sisältävät parhaat mahdolli-
suudet keskusta-alueen elinvoimaisuuden vahvistamiseen. Arvioita alueen 
täydentävän rakentamisen vaikutuksista on tutkittu kaupunkikuvan, asumisen, 
palveluiden, kulttuurin, ympäristön ja liikkumisen suhteen. Alueen täydentä-
vän rakentamisen haasteeksi muodostuu keskustan ja lähipalveluita sisältävi-
en alakeskusten tapauksessa jo olevaan kaupunkirakenteeseen täydentävän 
rakenteen toteutuksissa. Asuinympäristöt kokevat muutoksia ja keskustan 
osilta onkin todettu, että vaarana liiallisella täydentämisellä on olemassa ole-
vien asuinalueiden viihtyisyyden väheneminen. Tämä uhka nähdään voimak-
kaimpana Kasvu keskuksiin kehityskuvalla, joka keskittää kehityskuvista eni-
ten rakentamista ruutukaavakeskustaan ja sen lähiympäristöihin. Keskusalu-
een täydentävä rakentaminen mielletään myös kaikkein haasteellisimpana ra-
kentamisen muotona niin laadullisten kuin arvokkaan ympäristönsä vuoksi.  

 
Ohikulkutien sisäpuoliset alueet, lähiökehä  

 
Voimakkaimmin tälle alueelle täydentävää rakentamista lisää Kasvukäytävät 
-kehityskuva. Alue on monipuolinen sisältäen niin kerrostalo- kuin pientaloval-
taisia alueita. Alue tarjoaa kohtuuhintaista asumista olemassa olevan infra-
struktuurin ja palveluiden läheisyydestä. Tämän alueen täydentävän rakenta-



Turun kaupunki § Kokouspvm Asia 5 
 
Kaupunkisuunnittelu- ja 
ympäristölautakunta 285 29.09.2015 3 
 
 

 
 

misen uhkaksi on nostettu lähiökeskusten täydentävän rakentamisen houkut-
televuus. Valtakunnan tason tavoitteet lähiöiden kehittämisestä ja korjausve-
lan pienentämisestä mahdollistavat myös kysynnältään ja palveluiltaan hei-
kompien alueiden kehittämisen tulevaisuudessa. Alueen kestävä kehittäminen 
edesauttaa olemassa olevien palveluiden säilymistä. Satsauksia tarvitaan 
alueen toimivan joukkoliikenteen kehittämiseen. 

 
Houkuttelevan pientaloasumisen mahdollisuudet 

 
Monipuolinen asuntotarjonta niin kerros- kuin pientaloissa nähdään edelleen 
vahvuutena, mitä tulee tulevaisuudessakin edistää. Nykyisen kehityskulun 
mukaisesti pientalorakentamista muodostuu niin saarille kuin Pohjois-
Turkuun. Kehityskulkua ei ole tarkoituksenmukaista pysäyttää, mutta määrää 
ja sijoittumista tulee tarkastella kriittisesti. Pientaloasumisen ihanne ja mah-
dollisuudet toteutuvat parhaiten Hajautetun kasvun kehityskuvalla.  

 
Kehityskuvan eduksi voidaankin sanoa sen toteuttavan pientaloihannetta 
kaupunkialuetta rohkeasti laajentaen. Uhkana tälle toteutukselle vaikutusarvi-
oinneissa katsotaan olevan infrastruktuurin rakentamisen aiheuttama kustan-
nusten kasvu, lähipalveluiden järjestäminen sekä muiden palveluiden saavu-
tettavuus sekä autoliikenteen- ja kynnysinvestointitarpeiden kasvu.  

 
Vaikutusarvioinneissa todetaan, että strategian uusimisen yhteydessä on tie-
dostettu, että kysyntää vastaavaa tarjontaa ei voida tarjota pelkästään tukeu-
tuen uudisalueiden pientalotarjontaan yhdyskuntarakennetta laajentaen. Ole-
massa olevaa kaupunkirakennetta tulee hyödyntää entistä voimakkaammin.  

 
Kehityskuvatarkastelut nostivat esiin ruutukaavakeskustan ulkopuoliset pien-
taloalueet, jotka nähdään potentiaalisina tulevaisuuden pientalorakentamisen 
painopistealueina. Nämä olemassa olevan infrastruktuurin ja palveluiden ää-
rellä sijaitsevat tiivistyvät omakotialueet nähdään elinvoiman ja kilpailukyvyn 
kannalta erittäin haluttuina ja vetovoimaisina, tulevaisuudessa täydentyvinä 
asuinalueina. 

 
Vaikutusarviointien tuloksissa todetaan, että myönteisen väestönkehityksen 
kannalta katsottuna Kasvu keskuksiin ja Kasvukäytävät vastaavat positiivi-
sesti suurimpaan osaan yleiskaavan tavoitteisiin myönteisestä väestönkehi-
tyksestä ja vetovoimaisista asuinalueista. Hajautetun kasvun mallin vastaa ta-
voitteista merelliseen imagoon sekä monipuolisen asuntotarjonnan tavoittee-
seen.  

 
Kehityskuvien keskinäiset vaikuttavuudet huomioiden Kasvukäytävät kehi-
tyskuvan monipuolisempi asuntotarjonta on kannatettava ja näin ollen tuo tar-
kastelussa etua Kasvu keskuksiin malliin nähden. 

 
Kestävä kaupunkirakenne, ilmastovaikutukset, viheralueet, virkistys ja kulttuu-
riympäristöt 

 
Viheralueiden osalta vaikutukset kohdistuvat kehityskuvasta riippuen kaupun-
gin eri osiin. Siinä missä keskustaa voimakkaasti täydennetään jää vapaa-
alueita enemmän muuhun käyttöön. Näin ollen myös suurimmat muutokset 
kohdistuvat keskustaan ja sen lähialueille. Kulttuuri- ja viherympäristöjen nä-
kökulmasta Keskusalueiden täydentävän rakentamisen haasteellisuus ja vai-
kutukset rakennettuihin kaupunkiympäristöihin nähtiin ongelmallisina. 
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Kasvu keskuksiin kehityskuvan täydennysrakentamisen määrä nähtiin liian 
suureksi ja vaarantavan keskustan viher- ja kulttuuriarvoja. Hajautetun kasvun 
kehityskuvan nähtiin taas ottavan suuria viheralueita rakentamisen piiriin 
köyhdyttäen saariston ja Pohjois-Turun luonnonarvoja. 

 
Viheralueiden ja kulttuuriympäristön kannalta nähtiin parhaana kehityskuvana 
Kasvukäytävät kehityskuva, joka sisältää sopivassa suhteessa keskustan ja 
muiden urbaanien alueiden sekä väljemmin rakennettavien alueiden kehittä-
mistä siten, että kestävän kasvun tavoite toteutuu ja nykyisiä ympäristöarvoja 
voidaan kattavimmin säilyttää. 

 
Yleiskaavan vaikutusten arviointityön tulokset osoittavat Kasvu keskuksiin ke-
hityskuvan sisältävän eniten positiivista niin kustannustehokkaiden palvelui-
den kehittymisen, talouden, ilmastovaikutusten kuin liikenteenkin näkökulmis-
ta. Osin kasvu keskuksiin ja kasvukäytävät kehityskuvien väliset erot vaiku-
tusarviointien eri aihealueilla eivät vaikuttavuudeltaan ole kovinkaan suuret. 
Kasvukäytävät kehityskuva tarjoaa monipuolisempia asumismuotoja, seudul-
lisempaa otetta ja ottaa huomioon paremmin viheralueet sekä keskustan 
asumisen viihtyvyystekijät. 

 
Vaikutustenarvioinnit ovat koottuna Yleiskaava 2029 kehityskuvavaihtoehto-
jen vaikutusten arviointi -raporttiin, jota tukee liitemateriaali. 

 
Oheismateriaali 1 Lausuntopyyntöaineisto 

 
Toimialajohtaja Markku Toivonen: 

 
Ehdotus Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta päättää esittää lausuntonaan 

edellä esitetyn ja toteaa, että Kasvukäytävät kehityskuva on tarkoituksenmu-
kaisin yleiskaavaluonnoksen pohjaksi. 

 
Päätös Ehdotus hyväksyttiin. 

 
Kaavoitusinsinööri Andrei Panshini esitteli asiaa ennen kokousta. 

 
 
Jakelu 
 laus Kaupunginhallitus 

https://www.turku.fi/yleiskaava2029/vaikutustenarviointi
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13278-2012 (611, 065) 
 
Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan lausunto Yleiskaava 2029:n kehitys-
kuviin 
 

Tiivistelmä: 
 

Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnalle esitetään, että se lausuu Yleis-
kaava 2029 kehityskuvista, että Kasvukäytävät-kehityskuva on tarkoituksenmukaisin 
yleiskaavaluonnoksen pohjaksi. 

 
 
Tksjlk § 182 
 

Ennen asian käsittelyä kaavoitusinsinööri Andrei Panschin kaupunkisuunnitte-
lusta esittelee lautakunnalle Yleiskaava 2029:n kehityskuvavaihtoehdot. 

 
Joukkoliikennejohtaja Sirpa Korte 30.9.2015: 

 
Turun kaupunginhallitus on pyytänyt Turun kaupunkiseudun joukkoliikenne-
lautakunnalta lausuntoa Yleiskaava 2029 kehityskuvista sekä tehdystä vaiku-
tustenarvioinnista. Kaavaa valmistelee kaavoitusinsinööri Andrei Panschin. 
Valmistelu on ollut monipuolista ja asiantuntevaa, ja vaikutustenarvioinnissa 
on hyödynnetty kunkin alan asiantuntijatahoja. Panschin on kutsuttu joukkolii-
kennelautakunnan kokoukseen selostamaan kehityskuvia ja vaikutusten arvi-
ointia.  

 
Turun kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta on 29.9.2015 päättänyt 
antaa alla olevan lausunnon.  

 
” Vaikutusten arviointi on koottu seuraaviin aihekokonaisuuksiin: 

 
 1. Kaupunkistrategia ja ohjelmarakenne 

 
 2. Yleiskaavan ratkaisuihin vaikuttavat muut strategiset 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, maisema ja kulttuuriympäristöt 
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Ympäristötoimiala toteaa, että vaikutustenarviointi on ollut laajaa ja monipuo-
lista, eikä täydennettävää tehtyihin arviointeihin nähdä tarpeellisiksi.  

 
Kehityskuvavalinta 

 
Kehityskuvavalinnasta toimiala toteaa, että linjaratkaisun tulee perustua teh-
tyihin vaikutusten arviointeihin sekä päätöksen tulee noudattaa nykyistä kau-
punkistrategiaa ja sen alaisia ohjelmia. Ympäristötoimiala tarkastelee Yleis-
kaava 2029:n kehityskuvia peilaten niitä Yleiskaavalle asetettuihin tavoittei-
siin, näitä ovat: 

• Kaupungin elinvoima ja kilpailukyky 
• Keskustan kehittäminen 
• Elinkeinoelämän toimintaedellytykset 
• Myönteinen väestönkehitys ja vetovoimaiset asuinalueet 
• Liikkuminen kestävässä kaupunkirakenteessa. 

 
Ympäristötoimiala katsoo Yleiskaavalle tehtyjä vaikutusarviointeja kokonai-
suutena ja toteaakin, että nyt päätettävällä kaupunkirakenteen kehittämisen 
pohjaksi ehdotettavalla kehityskuvaratkaisulla on moninaisia vaikutuksia koko 
kaupunkialueen toimivuuteen. Vaikutukset kohdistuvat niin talouteen, liikku-
miseen, saavutettavuuteen, palveluihin, viherrakenteeseen, ilmastoon kuin 
elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin. 

 
Talous 

 
Talouden tarkastelut osoittavat, että valitsemalla keskuspainotteinen kehitys-
kuva ohjattavat panostukset aikaansaavat talouden kannalta parhaan loppu-
tuloksen. Vaikutusten on nähty kohdistuvan niin investointitalouden kuin yllä-
pidon puolelle. Keskittämällä olemassa olevaan vaikutetaan tulevaan inves-
tointitarpeeseen, sekä ylläpidon kustannusrakenteeseen jolla on kauaskantoi-
sia vaikutuksia. Pelkästään maankäytön hyötyjä tarkasteltaessa keskuspai-
notteiset mallit osoittavat vahvuutensa suhteessa uudisalueisiin tukeutuvaan 
rakenteeseen. Kehityskuville tehdyn verotarkastelun tuloksista voidaan tode-
ta, että vaikkakin verotarkastelu pienentää kehityskuvien eroja, niin keskus-
painotteiset mallit tuottavat kunnan kannalta edullisimman kustannusraken-
teen. Parhaimmin tähän vastaa Kasvu keskuksiin kehityskuva. Vielä kun 
mukaan otetaan joukkoliikenteen toimivuus ja taloudellisuus, niin tiiviin kau-
punkirakenteen edut suhteessa harvaan voimistuvat entisestään. 

 
Liikkuminen kestävässä kaupunkirakenteessa 

 
Kestävään liikkumiseen tähtäävät teemat ovat olleet mukana kaupunkikehi-
tyksen kestoteemana jo pitkään. Tämä näkyy nykyisen kaupunkistrategian ta-
voitteissa, maakuntakaavan päivityksen, kaupunkiseudulle toteutetun raken-
nemalli 2035 kuin Yleiskaavan tavoitteissakin. 

 
Kestävän liikkumisen ja liikenteen tavoitteita voidaan parhaiten edistää pitä-
mällä tehtävät siirtymät palveluiden, asumisen ja työpaikkojen osilta mahdolli-
simman lyhyinä. Kilpailukyky ja kestävän kasvun ohjelman tavoitteiden toteu-
tuminen edellyttävät toimivaa joukkoliikennettä, kustannustehokasta palvelu-
tarjontaa ja liikkumistarpeen minimointia. Lyhyillä etäisyyksillä edistetään 
myös arkisen hyötyliikunnan edellytyksiä, jolla on suora kytkös kaupunkilais-
ten terveellisyyteen.  
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Kehityskuvatarkastelut osoittavat, että liikenteen kehitykselle asetetut tavoit-
teet autoliikenteen kulkutapaosuuksien vähentämisestä ja kestävien kulku-
muotojen edistämisestä toteutuvat parhaiten Keskuspainotteisten kehitysku-
vien tapauksissa. Kasvu keskuksiin parantaa kävelyn ja pyöräilyn mahdolli-
suuksia enemmän kuin taas kasvukäytävät joukkoliikenteen varaan tukeutu-
van liikkumisen edellytyksiä.  

 
Palvelut 

 
Merkittävimmät kunnan ohjauksessa olevat palveluverkot ovat päiväkotiverk-
ko sekä alakouluverkko. Em. palvelut tuotetaan lähipalveluperiaatteella. Mui-
den palveluiden osalta ollaan menossa voimakkaasti kohti asiakkaan valinnan 
vapautta. Valinnan vapaus tarkoittaa fyysisen verkon rakenteen ohjauksen 
muuttumista. Muutoksella on suorat vaikutukset liikkumisen valintoihin ja 
mahdollisuuksiin sekä investointitalouteen. Kaupungistumisen myötä voidaan 
palveluiden olettaa noudattavan kasautumisen periaatteita. Kasautumisen 
kautta on mahdollista kehittää mm. palveluiden toimitiloja kohti hybridiratkai-
suja (monikäyttötilat, esim. palveluiden yhdistäminen asumiseen). 

 
Palveluiden osalta vaikutusarvioinneissa todetaan, että nykyistä yhdyskunta-
rakennetta täydentävät kehityskuvat ovat parhaita kunnan palvelurakenteen 
kehittämisen kannalta. Palveluiden edullisemman järjestettävyyden kautta 
saadaan myös varmistettua laadukkaan kaupunkirakenteen ja ympäristön to-
teutus eli saadaan enemmän ”pelivaraa” kuntatekniikan ja palveluverkon in-
vestointeihin. Olemassa olevan hyödyntäminen ja keskittämisen edut edistä-
vät parhaalla mahdollisella tavalla Kaupunkistrategian kunnan kestävän ta-
louden näkökulmaa. Kestävän talouden näkökulmaa parhaiten toteuttaa Kas-
vu keskuksiin kehityskuva 

 
Elinkeinoelämän toimintaedellytykset  

 
Yleiskaavaprosessin ja kehityskuvien arvioinnin yhteydessä on tunnistettu eri 
elinkeinotoiminnan tarpeita. Kehityskuvien vaikuttavuutta on arvioitu niin saa-
vutettavuuden, työpaikkatyyppien, kasautumisen vaikutusten kuin näkyvyy-
denkin näkökulmista. On nähty, että elinkeinoelämän toimintaedellytysten tur-
vaaminen on kaupungin kilpailukyvyn ja elinvoimaisuuden kannalta ensiarvoi-
sen tärkeää. Se, kuinka elinkeinoelämä Turussa voi, luo heijastevaikutuksia 
koko seudun elinvoimalle.  

 
Vaikutustenarviointien tulokset osoittavat, että elinkeinoelämän kasvun edelly-
tysten turvaaminen vaatii kasautumisen etujen hyödyntämistä sekä seudulli-
suuden huomioimista. 

 
Arvioinneista käy ilmi, että paljon asiakasvirtaa ja muiden läheisyydestä hyö-
tyvien alojen positiivinen kehitys vaatii panostuksia keskustaan ja sen lähialu-
eille. Kaupallinen keskus on todettu olevan selvästi vetovoimaisin yritysalue 
monille aloille. Näille aloille olennaista on työvoiman saatavuus, saavutetta-
vuus ja näkyvyyden maksimointi. Parhaiten nämä lainalaisuudet toteutuvat 
Turun keskustassa ja sen välittömässä läheisyydessä. 

 
Elinkeinoelämän edellytysten turvaamisesta on myös todettu, että valmista-
van teollisuuden ja logistiikan aloille, kehityskuvavalinnalla ei varsinaisia suo-
ria vaikutuksia ole. Näillä aloilla on kumminkin tunnistettava ne reunaehdot, 



Turun kaupunki § Kokouspvm Asia 4 
 
Turun kaupunkiseudun 
joukkoliikennelautakunta 182 07.10.2015 4 
 
 

 
 

jotka eivät estä elinkeinojen kehittymistä tulevaisuudessa. Näiden alojen kehi-
tyksen turvaaminen vaatii, mm. asumisen toimintoja ei sijoitu liian lähelle tuo-
tannollisia toimintoja. 

 
Vaikkakin profiloitujen työpaikkojen olemassa olo on turvattavissa kaikilla mal-
leilla, vaikutustenarviointien tuloksista voidaan nähdä, että yritysten kasvun 
näkökulmasta Keskuspainotteiset kehityskuvat luovat parhaat edellytykset. 
kasvun muodostumiselle. Kehityskuvien eduiksi laskettiin yritystoiminnan en-
nakoitavuus, kasautumisen edut, korkean teknologian työpaikkojen muodos-
tuminen sekä mahdollisuudet yritysalueiden profilointiin. 

 
Kehityskuvien kannalta elinkeinoelämän edellytyksiin vastaavat parhaiten 
Kasvu keskuksiin ja Kasvukäytävät kehityskuvat, niiden keskuspainottei-
suuden vuoksi. Kasvu keskuksiin kehityskuvan vahvuus on suurempien ka-
sautumisen etujen kohdistuminen kehittyvän keskustan alueelle. Kasvu käy-
tävät kehityskuvalla em. etua ei ole nähty niin merkittäväksi, mutta seudulli-
sesti katsottuna sillä on katsottu olevan paremmat kehittymisen edellytykset. 
Seudullisesti ja valtakunnallisesti merkittävän nopean junayhteyden kehittä-
minen Turun ja Helsingin välille korostaa entisestään keskuspainotteisten ke-
hityskuvien etuja suhteessa hajautetun kasvun kehityskuvaan.  

 
Asuminen, myönteinen väestönkehitys ja vetovoimaiset asuinalueet 

 
Kehityskuvien uudet asuinalueet syntyvät kaupunkiseudun rakennemallityötä 
mukaillen ja asumisen painottamisessa on otettu huomioon aina kunkin kehi-
tyskuvan kannalta parhaat asumisen sijoittumisen edellytykset. 

 
Asuminen kehityskuvilla voidaan karkeasti tunnistaa keskustasta ja alakes-
kuksista harvempaan suuntaa leviäväksi asutukseksi. Näin myös kehityskuvi-
en talotyyppijakauma muodostuu kehityskuvien maankäytön mukaan. Kes-
kuspainotteiset mallit tuottavat kerrostalovaltaisempia asuinympäristöjä. Kes-
kustasta ja alakeskuksista poispäin mentäessä rakentaminen muuttuu väl-
jemmäksi rivi- ja omakotitaloin toteutettavaksi rakenteeksi. Yleiskaavan yhte-
nä tavoitteena on sekoittuneen kaupunkirakenteen edistäminen, joten voi-
daankin todeta, että edellä kuvattu jako on karkea yleistys ja monipuolista 
kaupunkirakennetta pyritään edistämään jokaisella kaupunkialueen vyöhyk-
keellä. 

 
Asuinalueiden houkuttelevuus ja monipuolinen asuntotarjonta 

 
Turun keskusta-alueen kehittäminen on huomioitu jokaisella kehityskuvalla. 
Alueen kasvun turvaaminen onkin ensiarvoisen tärkeää jotta elinkeinoelämän 
kasvuedellytyksiin alueella voidaan vastata. Keskusta-asumisesta on vaiku-
tusarvioinneissa todettu, että keskustan vetovoiman ja kilpailukyvyn kannalta 
Kasvu keskuksiin ja Kasvukäytävät -kehityskuvat sisältävät parhaat mahdolli-
suudet keskusta-alueen elinvoimaisuuden vahvistamiseen. Arvioita alueen 
täydentävän rakentamisen vaikutuksista on tutkittu kaupunkikuvan, asumisen, 
palveluiden, kulttuurin, ympäristön ja liikkumisen suhteen. Alueen täydentä-
vän rakentamisen haasteeksi muodostuu keskustan ja lähipalveluita sisältävi-
en alakeskusten tapauksessa jo olevaan kaupunkirakenteeseen täydentävän 
rakenteen toteutuksissa. Asuinympäristöt kokevat muutoksia ja keskustan 
osilta onkin todettu, että vaarana liiallisella täydentämisellä on olemassa ole-
vien asuinalueiden viihtyisyyden väheneminen. Tämä uhka nähdään voimak-
kaimpana Kasvu keskuksiin kehityskuvalla, joka keskittää kehityskuvista eni-
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ten rakentamista ruutukaavakeskustaan ja sen lähiympäristöihin. Keskusalu-
een täydentävä rakentaminen mielletään myös kaikkein haasteellisimpana ra-
kentamisen muotona niin laadullisten kuin arvokkaan ympäristönsä vuoksi.  

 
Ohikulkutien sisäpuoliset alueet, lähiökehä  

 
Voimakkaimmin tälle alueelle täydentävää rakentamista lisää Kasvukäytävät 
-kehityskuva. Alue on monipuolinen sisältäen niin kerrostalo- kuin pientaloval-
taisia alueita. Alue tarjoaa kohtuuhintaista asumista olemassa olevan infra-
struktuurin ja palveluiden läheisyydestä. Tämän alueen täydentävän rakenta-
misen uhkaksi on nostettu lähiökeskusten täydentävän rakentamisen houkut-
televuus. Valtakunnan tason tavoitteet lähiöiden kehittämisestä ja korjausve-
lan pienentämisestä mahdollistavat myös kysynnältään ja palveluiltaan hei-
kompien alueiden kehittämisen tulevaisuudessa. Alueen kestävä kehittäminen 
edesauttaa olemassa olevien palveluiden säilymistä. Satsauksia tarvitaan 
alueen toimivan joukkoliikenteen kehittämiseen. 

 
Houkuttelevan pientaloasumisen mahdollisuudet 

 
Monipuolinen asuntotarjonta niin kerros- kuin pientaloissa nähdään edelleen 
vahvuutena, mitä tulee tulevaisuudessakin edistää. Nykyisen kehityskulun 
mukaisesti pientalorakentamista muodostuu niin saarille kuin Pohjois-
Turkuun. Kehityskulkua ei ole tarkoituksenmukaista pysäyttää, mutta määrää 
ja sijoittumista tulee tarkastella kriittisesti. Pientaloasumisen ihanne ja mah-
dollisuudet toteutuvat parhaiten Hajautetun kasvun kehityskuvalla.  

 
Kehityskuvan eduksi voidaankin sanoa sen toteuttavan pientaloihannetta 
kaupunkialuetta rohkeasti laajentaen. Uhkana tälle toteutukselle vaikutusarvi-
oinneissa katsotaan olevan infrastruktuurin rakentamisen aiheuttama kustan-
nusten kasvu, lähipalveluiden järjestäminen sekä muiden palveluiden saavu-
tettavuus sekä autoliikenteen- ja kynnysinvestointitarpeiden kasvu.  

 
Vaikutusarvioinneissa todetaan, että strategian uusimisen yhteydessä on tie-
dostettu, että kysyntää vastaavaa tarjontaa ei voida tarjota pelkästään tukeu-
tuen uudisalueiden pientalotarjontaan yhdyskuntarakennetta laajentaen. Ole-
massa olevaa kaupunkirakennetta tulee hyödyntää entistä voimakkaammin.  

 
Kehityskuvatarkastelut nostivat esiin ruutukaavakeskustan ulkopuoliset pien-
taloalueet, jotka nähdään potentiaalisina tulevaisuuden pientalorakentamisen 
painopistealueina. Nämä olemassa olevan infrastruktuurin ja palveluiden ää-
rellä sijaitsevat tiivistyvät omakotialueet nähdään elinvoiman ja kilpailukyvyn 
kannalta erittäin haluttuina ja vetovoimaisina, tulevaisuudessa täydentyvinä 
asuinalueina. 

 
Vaikutusarviointien tuloksissa todetaan, että myönteisen väestönkehityksen 
kannalta katsottuna Kasvu keskuksiin ja Kasvukäytävät vastaavat positiivi-
sesti suurimpaan osaan yleiskaavan tavoitteisiin myönteisestä väestönkehi-
tyksestä ja vetovoimaisista asuinalueista. Hajautetun kasvun mallin vastaa ta-
voitteista merelliseen imagoon sekä monipuolisen asuntotarjonnan tavoittee-
seen.  

 
Kehityskuvien keskinäiset vaikuttavuudet huomioiden Kasvukäytävät kehi-
tyskuvan monipuolisempi asuntotarjonta on kannatettava ja näin ollen tuo tar-
kastelussa etua Kasvu keskuksiin malliin nähden. 
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Kestävä kaupunkirakenne, ilmastovaikutukset, viheralueet, virkistys ja kulttuu-
riympäristöt 

 
Viheralueiden osalta vaikutukset kohdistuvat kehityskuvasta riippuen kaupun-
gin eri osiin. Siinä missä keskustaa voimakkaasti täydennetään jää vapaa-
alueita enemmän muuhun käyttöön. Näin ollen myös suurimmat muutokset 
kohdistuvat keskustaan ja sen lähialueille. Kulttuuri- ja viherympäristöjen nä-
kökulmasta Keskusalueiden täydentävän rakentamisen haasteellisuus ja vai-
kutukset rakennettuihin kaupunkiympäristöihin nähtiin ongelmallisina. 

 
Kasvu keskuksiin kehityskuvan täydennysrakentamisen määrä nähtiin liian 
suureksi ja vaarantavan keskustan viher- ja kulttuuriarvoja. Hajautetun kasvun 
kehityskuvan nähtiin taas ottavan suuria viheralueita rakentamisen piiriin 
köyhdyttäen saariston ja Pohjois-Turun luonnonarvoja. 

 
Viheralueiden ja kulttuuriympäristön kannalta nähtiin parhaana kehityskuvana 
Kasvukäytävät kehityskuva, joka sisältää sopivassa suhteessa keskustan ja 
muiden urbaanien alueiden sekä väljemmin rakennettavien alueiden kehittä-
mistä siten, että kestävän kasvun tavoite toteutuu ja nykyisiä ympäristöarvoja 
voidaan kattavimmin säilyttää. 

 
Yleiskaavan vaikutusten arviointityön tulokset osoittavat Kasvu keskuksiin ke-
hityskuvan sisältävän eniten positiivista niin kustannustehokkaiden palvelui-
den kehittymisen, talouden, ilmastovaikutusten kuin liikenteenkin näkökulmis-
ta. Osin kasvu keskuksiin ja kasvukäytävät kehityskuvien väliset erot vaiku-
tusarviointien eri aihealueilla eivät vaikuttavuudeltaan ole kovinkaan suuret. 
Kasvukäytävät kehityskuva tarjoaa monipuolisempia asumismuotoja, seudul-
lisempaa otetta ja ottaa huomioon paremmin viheralueet sekä keskustan 
asumisen viihtyvyystekijät. 

 
Vaikutustenarvioinnit ovat koottuna Yleiskaava 2029 kehityskuvavaihtoehto-
jen vaikutusten arviointi -raporttiin, jota tukee liitemateriaali.” 

 
Lautakunnalle esitetään, että se yhtyy Turun kaupunkisuunnittelu- ja ympäris-
tölautakunnan näkemykseen kehityskuvista ja vaikutustenarvioinneista ja lau-
suu Turun kaupunginhallitukselle, että Kasvukäytävät-kehityskuva on tarkoi-
tuksenmukaisin Turun kaupungin yleiskaava 2029 -luonnoksen pohjaksi. 

 
Oheismateriaali 1 Kh:n päätös 24.8.2015 § 348 

 
Lausuntopyyntöaineisto kokonaisuudessaan on luettavissa osoitteessa:  

 
https://www.turku.fi/yleiskaava2029/vaikutustenarviointi 

 
Ehdotus Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta päättää lausua Turun kau-

punginhallitukselle, että Kasvukäytävät-kehityskuva toteuttaa parhaiten kestä-
vän kasvun tavoitetta ja se on myös edellytys kustannustehokkaan joukkolii-
kenteen toteuttamiselle. 

 
Päätös Ehdotus hyväksyttiin. 

 
Päätös asiassa tehtiin esittelijän muutetusta päätösehdotuksesta. 

 

https://www.turku.fi/yleiskaava2029/vaikutustenarviointi
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Lausunto Turun yleiskaava 2029:n kehityskuvista ja vaikutusarviontien tuloksista 
 
 

Lausunto yleiskaavan kehitysvaihtoehdosta: Keskusta kannattaa kehityskäy-
tävämallia. 

 
Lähtökohtamme on, että kaavoituksella on taattava päiväkotien ja koulujen, 
sekä laajemminkin kaikkien kaupunkilaisten, mahdollisuus luonnontilaisessa 
ympäristössä virkistäytymiseen ja toimimiseen.  Lähimetsien ja -metsiköitten 
elämänlaatua ja terveyttä edistävä vaikutus on kattavasti todennettu, Sitä 
mahdollisuutta ei saa kaavoituksessa heikentää vaan päinvastoin. Lähimet-
sän on oltava pienenkin lapsen saavutettavissa jalan. Keskusta vaatii lähi-
metsien huomioimista kaavoituksessa ja täydennysrakentamisessa 

 



Turun Vihreän valtuustoryhmän lausunto Turun Yleiskaavan 2029 kehityskuvista 

 

Turun Vihreä valtuustoryhmä kiittää lausuntopyynnöstä ja lausuu seuraavaa: 

Pidämme tärkeimpänä, että valittava kehityssuunta tukee kattavasti kaikkia yleiskaavalle asetettuja 

päätavoitteita ja tekee sen hyvin. Kehityskuvat tarjoavat erilaisia vaikutuksia Turun tulevaisuudelle ja 

linjaavat selkeät vaihtoehdot sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävälle kaupunkikehitykselle. 

Vihreän valtustoryhmän mukaan kehityskuvat Kasvu keskuksiin ja Kasvukäytävät vahvistavat kehityskuvista 

eniten Turun asemaa, vetovoimaa sekä kilpailukykyä, ja vastaavat siten parhaiten asetettuihin 

päätavoitteisiin. Kehityskuva Hajautettu kasvu ei tuo vaikutusarvion perusteella tasapainoisesti hyötyä 

kaupungin kehitykseen, vaan ajaa monia kehitystavoitteita nykytilaa kauemmas. 

Tiivis kaupunkirakenne takaa parhaiten kustannustehokkaan asunto-, palvelu- sekä työpaikkatarjonnan.Se 

on myös elintärkeä kestävän liikkumisen ja kaupungin päästövähennystavoitteiden kannalta. Tiivistyvässä 

kaupunkirakenteessa täydennysrakennetaan keskustassa, mutta lisätään rakentamista myös 

kasvukäytävillä sijaitsevilla, strategisesti valituilla asuinalueilla, rakennemallin asukasmäärätavoitteen 

saavuttamiseksi. Täydennysrakentaminen tehdään sovittamalla yhteen vanhaa ja uutta, unohtamatta 

viihtyvyydelle tärkeiden viheralueiden säilyttäminen. 

Täydennysrakentamisen keskittäminen olemassa olevien liikenneyhteyksien sekä palveluiden äärelle on 

kestävää ratkaisu sekä taloudellisesti, että ympäristön ja ilmaston kannalta. Supistuvassa taloustilanteessa 

se mahdollistaa julkisten palveluiden tarjoamisen asutuskeskusten tai joukkoliikenneyhteyksien lähellä sekä 

suunnitella palveluverkkoa pitkällä aikavälillä kestävästi. 

Kasvu keskuksiin ja Kasvukäytävät -vaihtoehdoille on arvioitu useita vaikutuksia, joita Vihreä 

valtuustoryhmä kannattaa jatkovalmistelun pohjaksi. Haluamme nostaa erityisesti esiin kolme osa-aluetta, 

joiden tulee mielestämme toteutua valittavassa kehityskuvassa ja yleiskaavan yksityiskohtaisessa 

suunnittelussa. 

 

Liikennesuunnittelu 

Pidämme kehityskuvien vaikutusten arviointia hyödyllisenä jatkotyötä varten, mutta toivomme niiden 

jatkossa tarkentuvan. Kolmen kehityskuvavaihtoehdon välillä ei joiltain osin ole havaittavissa huomattavia 

eroja kulkutapaosuuksien muutoksessa, mikä haastaa kehityskuvien arviointia keskenään. On hyvä, että 

vaikutusarviointeja tarkennetaan vielä aluekohtaisesti sekä erityisesti liikkumisjärjestelyjen ja 

kulkutapaosuuksien prosenttilaskelmien osalta.  

Kaupungin kehittämisessä on tärkeää huomioida kävelyn, pyöräilyn sekä joukkoliikenteen tärkeys 

liikennemuotoina. Joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn osuutta lisäävä suunnittelu lisää kaupunkilaisten 

hyvinvointia. Näiden liikkumismuotojen osuuden lisäys on ehdoton edellytys Turun asettamien 

päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäksi se edustaa sosiaalisesti oikeudenmukaista 

kehityssuuntaa. Kun Turussa on hyvät pyöräily-yhteydet, kävelytiet ja sujuva joukkoliikenne, on liikkuminen 

mahdollista kaikille ikäluokille ja erilaisissa taloudellisessa asemassa oleville. On myös tärkeä huomioida 

että mitä useampi lähtee auton sijasta liikkeelle kävellen, pyörällä tai joukkoliikennevälineellä, sitä 



suurempi vaikutus sillä on liikenneruuhkien vähenemiseen autoteillä. Liikenneruuhkien väheneminen 

sujuvoittaa liikenteen kulkua ja vähentää päästöjä. On myös huomionarvoista että mitä useampi valitsee 

auton sijasta kävelyn, pyöräilyn tai joukkoliikennevälineen, sitä parempi on keskusta-alueen 

parkkipaikkojen saatavuus: jos autoja on vähemmän liikkeellä, on parkkipaikkoja suhteessa paremmin 

tarjolla liikenteessä oleville autoilijoille. Vihreä valtuustoryhmä tukee sellaista kehitystä, joka takaa sujuvien 

joukkoliikenneyhteyksien kehittämisen keskeisten alueiden välillä ja lisää kattavan kävely- ja 

pyöräilytieverkoston osuuksia erityisesti keskikaupungissa.  

Yleiskaavassa on osoitettava kaikista suunnista keskustaan ruuhkautuvat keskustan sisääntuloristeykset ja 

muut ruuhkautuvat kohdat ohittavat joukkoliikenteen omat, muusta liikenteestä riippumattomat väylät, 

joko kaistat tai erilliset joukkoliikennekadut. Raskaimmin kuormitetuilla suunnilla näille toteutetaan 

raitiotie. 

Yleiskaavassa on tehtävä varaus raitiotielle kaikkiin tutkittuihin suuntiin: Keskustasta Runosmäelle, 

Varissuolle, Skanssin-Kaarinan - suuntaan, Martin - Majakkarannan - Hirvensalon suuntaan, 

Humalistonkadun - Linnakaupungin suuntaan sekä Raisioon. 

 

Sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys 

Rakennemallin asukastavoitteen saavuttamiseksi on uutta asutusta sijoitettava raitiotien ääreen ja 

runkobussilinjaston alueelle. Tuemme monimuotoisen kaupunkirakenteen tavoitetta: asuntorakentamisen 

pitää mahdollistaa erilaisten ihmisten ja erilaisten perheiden asuminen kaikissa kaupunginosissamme. 

Tarvitsemme pientaloja ja kerrostaloasumista. Sosiaalinen kestävyys on tärkeää kaupungissa, jossa 

asuinalueet tällä hetkellä eriarvoistuvat.  

Työpaikka-alueisiin tulee yleiskaavassa satsata. Kasvava kaupunki tarvitsee uusia ja saavutettavia työpaikka-

alueita: joukkoliikenneyhteyksien pitää tukea työssäkäyntiä. Suunnitteluvaiheessa tulee tehdä 

taloudellisesti järkeviä ratkaisuja. Rakentamisen pitää olla kaupungille kannattavaa. Vihreä valtuustoryhmä 

vastustaa kehityssuuntaa, jossa lisätään raskaasti asutusta Satava-Kakskerran saarille. Emme tue 

asuntotuotannon lisäystä alueilla, jotka ovat kaavataloudellisesti negatiivisia ja hajauttavat kaupungin 

palvelurakennetta. 

 

Viheralueet 

Vihreä valtuustoryhmä pitää tärkeänä kattavaa viher- ja virkistysalueverkostoa. Kaikki kolme 

kehityskuvavaihtoehtoa sisältävät uhkaavia vaikutuksia viherympäristöön. Mahdollisuuksiin kehityskuville 

on listattu viheralueiden säästyminen tai säilyttäminen.Pitkällä aikavälillä ei tule tyytyä säilyttämiseen vaan 

viheralueverkon laajentamiseen lisääntyvän väestön virkistystarpeiden tyydyttämiseksi ja 

luontokokemuksen vahvistamiseksi. Vihreän valtuustoryhmän mielestä kehityskuvien tausta-aineistossa 

arvioitujen “mahdollisuudet” -kirjausten saavuttaminen on minimivaihtoehto viheralueiden osalta kaikissa 

kehityskuvissa. Pidämme välttämättömänä että yleiskaavasuunnittelu tarjoaa uusia vaihtoehtoja lisätä 

viher- ja virkistysalueita kaupunkialueella. Nämä ovat tärkeitä vetovoimatekijöitä kaupungin asukkaille ja 

keskeisiä myös luonnon monimuotoisuuden säilymiselle. Lisäksi kaupunkisuunnittelussa tulee lisätä 

viherkattojen ja hulevesialtaiden käyttöä. Viherkatot sekä hulevesialtaat, -kourut ja -ojat ovat tärkeitä, jotta 



pystymme hallitsemaan ilmastonmuutoksen mukanaan tuoman sademäärän kasvun tiivistyvässä 

kaupungissa kustannustehokkaasti. 

Turun keskeisiä vahvuuksia ovat kaupungin mittaluokka, asumisviihtyvyys sekä luonnon ja kulttuurin 

läheisyys. Nämä lisäävät kaupungin kilpailukykyä, joten ne pitää ottaa yleiskaavan laadinnassa keskiöön. 

Sujuvat yhteydet, palveluiden saavutettavuus ja kaupunkimainen asuminen ovat Turussa selkeitä 

vetovoimatekijöitä. Viheralueiden laatu, määrä ja läheisyys asutukseen muodostavat Turulle ominaisen 

kilpailuedun kuntien välisessä asukaskilpailussa, joten näistä ei tule tinkiä. 

 



Perussuomalaisten valtuustoryhmä Lausunto yleiskaavasta 

Turku 28.9.2015 

Perussuomalaisten valtuustoryhmän näkemys Turun kehityskuvaksi 
Kasvukäytävät - kehityskuva toteuttaa monialaisesti Turun sekä Turun seudun kasvun kun se tukeutuu 
Turun ydinkeskustaan, joukkoliikenteen laatukäytäviin sekä sisääntuloväylien varsille. 

Ydinkeskustassa ns. ”moniydinmalli” on joustavin. Se rikastuttaa kaupunkikuvaa vaihtelevan muotoisilla 
ja – laajuisilla alueilla. 

Liikekeskusten lisäksi on siten mahdollista toteuttaa myös pienempiä ostoskeskuksia ja asumalähiöitä 

Esittämämme kehityskuva toimii myös mallina kun muodostetaan uusia itsehallinnollisia alueita. Kaavoi-
tuksen ja joukkoliikenteen tulee osaltaan taata hyvin tavoitettavat lähipalvelut. 
Mielestämme Turun kehityskuvaa tulisi tarkastella kevyesti valtuustokausittain. Elinympäristömme 
ja megatrendit muuttuvat vauhdikkaasi. Myös poliittinen sitoutuminen voi olla heikkoa etenkin valtuusto-
jen vaihtuessa. 

Joukkoliikennettä kehitettäessä on tärkeätä tiedostaa, että väestötiheytemme on jopa kolme kertaa har-
vempaa kuin niiden keskieurooppalaisten verrokkikaupunkiemme. Kannatamme kaikkien liikennemuoto-
jen tasavertaista kehittämistä. 

Ydinkeskustan ulkopuolella kevyesti hoidettu luonto on asukkaille miellyttävintä. Kaupungille kasaantuu 
pääomaa, kun sen asukkaat voivat hoitaa fysiikkaansa ja psyykettään lähimetsikön poluilla ja laduilla. 

Pidämme tärkeänä, että turkulaiset ja koko alueemme asukkaat saavat mahdollisuuden osallistua ja 
vaikuttaa muutenkin kuin lausuntojen, muistutusten ja lausuntojen kautta. 

Suunnittelijoiden kannattaisi kierrellä suunnittelun kohteina olevilla alueilla ja kuunnella mitä mieltä ihmi-
set ovat. Siten Turun kehityskuva kirkastuu ja sen toteuttaminen on yksituumaista. 

Perussuomalaisten valtuustoryhmä 
 



23.10.2015 

Turun yleiskaava 2029 kehityskuvavaihtoehdoista ja vaikutusarvioinneista 
 
Turun SDP:n valtuustoryhmän lausunto 
  
Lausuntonamme toteamme, että Turun on jatkettava vetovoimansa lisäämistä historiallisena 
kulttuurin ja koulutuksen kaupunkina. Tätä kehitystä tulee tulevaisuudessakin tukea. Elinvoimaisen 
kaupungin on mahdollistettava työpaikkojen lisääntyminen. Olosuhteiden on oltava niin 
työpaikkojen kuin asumisen suhteen kunnossa, jotta uudet sukupolvet voivat kokea arkensa 
turvalliseksi. Työpaikkojen ja asumisen ohella on tärkeää turvata riittävä ja hyvä palvelurakenne. 
Tavoitteenamme on viihtyisä ja turvallinen Turku. 
 
Turun on tarjottava asukkailleen hyvää asumista ja monipuolisia vaihtoehtoja koko elämänkaarelle. 
Turkulaisille pitää luoda entistä parempia mahdollisuuksia kaupunkimaiseen asumiseen, nuorille 
edullisia vuokra-asuntoja, lapsiperheille viihtyisiä asumismuotoja. Ikäihmisten asumista tulisi 
keskittää kotipalvelun ja muiden tukipalveluiden kannalta tarkoituksenmukaisesti. Syytä on 
huomioida myös tarve kohtuuhintaisiin yhden ihmisen taloudelle sopiviin asuntoihin. Turussa on yli 
puolet talouksista yksinelävien talouksia. 
 
Keskustan ympärillä sijaitseville muuttuvan maankäytön alueille on luotava kestävän kehityksen 
ajattelun mukaisia asuinkohteita, joissa turkulaiset voivat asua viihtyisästi ja nauttia kaupungin 
palveluista. Uusia alueita tarvitaan kävely- ja pyöräilyetäisyydellä keskustasta hyvän 
joukkoliikennepalvelun piirissä. Ne voidaan rakentaa tiiviisti mutta inhimillistä mittakaavaa 
noudattaen ja ympäristöarvoja kunnioittaen. 
 
Kaikille turkulaisille tulee olla hyvä asuinympäristö. Asuinalueiden viihtyisyydestä ja 
turvallisuudesta pidetään hyvää huolta siten, että viheralueita ja luontoa on oltava jokaisen 
ulottuvilla.  
 
Kaupunkirakenteen täydennysrakentamisessa asuinalueita kehitetään ympäristöarvoja vaalien ja 
vanhaa rakennuskantaa kunnioittaen.  
 
Turussa on houkuttelevuustekijänä jatkettava vahvaa panostusta joukkoliikenteeseen. Turun on 
tarjottava parempaa ja sujuvampaa joukkoliikennettä. Uusia käyttäjäryhmiä on kannustettava 
joukkoliikenteen käyttöön. 
 
Kärkihankkeena Turku tavoittelee kaupunkiraitiotietä tai superbussilinjastoa, minkä edellytykset 
tulee mahdollistaa kaupunkisuunnittelussa.  
 
Turun keskustan kävelyalueita ja pyöräilyreittejä on laajennettava ja parannettava. 
Viheralueverkoston osien välille on luotava yhteyksiä, jotta viherreittejä pitkin päästään sujuvasti 
kulkemaan. 
 



 
Parhaiten näitä tavoitteita palvelee esitetyistä vaihtoehdoista vaihtoehto 2, eli kehityskäytävät. 
Ympäristönäkökohtien ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden lisäksi tämä on 
kokonaiskustannuksiltaan järkevin vaihtoehto. 
 
Erikseen SDP:n valtuustoryhmä katsoo, että Satava ja Kakskerran asemakaavoittaminen edustaa 
hajauttavaa ja kustannuksiltaan kallista muiden kaupunkilaisten maksettavaksi tulevaa 
kaupunkirakennetta. Yleiskaavalla onkin tarkoituksenmukaista mahdollistaa kaskipitkällä 
aikavälillä ainoastaan kaavoituksen vaiheittainen eteneminen maakuntakaavaluonnoksessa 
asuntorakentamiseen osoitetuilla alueilla alkaen Satavan itäreunasta kaupungin omistamilta mailta.  
Kauempana saarilla sijaitseville ja erillisiä selvityksiä vaativille alueille ei ole tässä vaiheessa 
tarvetta edetä vaan niiden osalta kannattaa saaret pitää nykyisellään ja lykätä päätöksentekoa, 
kunnes tiedetään tulevaisuuden tonttitarve. Hirvensalo ja Yli-Maaria pystyvät tyydyttämään 
pientalotonttitarpeen vuosikausiksi. 
 
 Vaikutustenarviointia tulisi lisäksi laajentaa sosiaalisiin vaikutuksiin ja arvioida erityisesti 
segregaatiokehitystä. Uusien asuinalueiden toteuttamisen lisäksi vanhojen asuinalueiden tulisi 
pysyä täydennysrakentamisen keinoin  mahdollisimman monipuolisina sisältäen kaikkia 
hallintamuotoja vuokrauksesta omistusasumiseen, jotta kaikkien turkulaisten yhdenvertainen 
asuminen olisi mahdollista. 

 
 
Lisätietoja: Turun SDP:n valtuustoryhmän pj Päivi Pietari p. 040-7582045 
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13278-2012 (611, 065) 
 
Vesiliikelaitoksen johtokunnan lausunto Turun yleiskaava 2029 kehityskuvista 
 

Tiivistelmä: 
 

Turun yleiskaavan kokonaismallin vaihtoehdoiksi valittiin keväällä 2014 kolme eri-
laista kehityskuvavaihtoehtoa. Näistä laadittiin yleispiirteiset karttaesitykset, joiden 
pohjalta eri vaihtoehtojen vaikuttavuutta arvioitiin monipuolisesti. 

 
 
Vesijk § 94 
 

Vesiliikelaitos, verkostot, suunnittelupäällikkö Petri Elo 30.9.2015: 
 

Kaupunginhallitus pyytää lauta- ja johtokuntien lausuntoa Turun yleiskaava 
2029 kehityskuvista ja vaikutusarvioinneista sekä siitä miten eri vaihtoehdot 
tukevat toimialan tavoitteiden saavuttamista. 

 
Ehdotus annettavaksi lausunnoksi: 

 
Yleiskaavan kehityskuvat vesihuollon kannalta 

 
Vesilaitos on tarkastellut verkostojensa kapasiteettia kolmen eri vaihtoehdon 
pohjalta. Pääsääntöisesti Turun vesilaitoksen vesijohto- ja jätevesiverkosto on 
väljä ja lisää liittyjiä voidaan ottaa ilman, että verkostojen kapasiteettia pitää 
lisätä.  

 
Ongelmallisin alue vesijohdon osalta on Hirvensalo – Satava - Kakskerta. 
Viemäriverkon osalta kapasiteettivajetta tulee alueelle Jäkärlä- Maaria- Ilma-
rinen sekä Paattinen. 

 
Hulevesiverkoston nykyinen kapasiteetti ei ole riittävä yleiskaavan vaihtoeh-
toihin ja hulevesiratkaisuissa pitää suosia viivyttäviä vaihtoehtoja. 

 
Eri vaihtoehtojen vertailu: 

 
 Kasvu keskuksiin 

 
 Vaihtoehto sisältää paljon nykyisten alueiden täydennysrakentamista eikä 
vaadi verkostojen laajaa uudisrakentamista. Verkostojen kapasiteetti on riittä-
vä myös saaristossa. 

 
Kaavaratkaisuissa on kiinnitettävä erityistä huomiota hulevesien hallintaan ja 
viivyttämiseen, koska hulevesiverkoston kapasiteetti ei ole riittävä.  

 
Kasvukäytävät 

 
Vaihtoehto sisältää nykyisten alueiden täydennysrakentamista kuten ”Kasvu 
keskuksiin” - vaihtoehtokin eikä vaadi verkoston laajaa uudisrakentamista. 
Verkoston kapasiteetin riittävyys saaristossa voi vaatia tarkempia lisäselvityk-
siä. 
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Kaavaratkaisuissa on kiinnitettävä erityistä huomiota hulevesien hallintaan ja 
viivyttämiseen, koska hulevesiverkoston kapasiteetti ei ole riittävä. 

 
Hajautettu kasvu 

 
 Vaihtoehto vaatii mittavia kynnysinvestointeja (mm. uuden runkovesijohtolin-
jan rakentamisen mantereelta saaristoon, paineenkorotusaseman ja mahdol-
lisen ylävesisäiliön rakentamisen Hirvensaloon), paljon uudisrakentamista ja 
em. vaikutuksesta verkostopituudet kasvavat huomattavissa määrin. Suurten 
toteuttamiskustannusten lisäksi myös ylläpitokustannukset lisääntyvät merkit-
tävästi. 

 
Vaihtoehto sisältää paljon pientaloasutusta, joista saatavat liittymismaksutulot 
eivät kata kuin pienen osan verkostojen rakentamiskustannuksista. 

 
Kaavaratkaisuissa on kiinnitettävä erityistä huomiota hulevesien hallintaan ja 
viivyttämiseen, koska hulevesiverkoston kapasiteetti ei ole riittävä. 

 
Oheismateriaali 1 Kh 24.8.2015 § 348 

 
Liikelaitosjohtaja Irina Nordman: 

 
Ehdotus Vesiliikelaitoksen johtokunta päättää antaa kaupunginhallitukselle edellä ole-

van lausunnon Turun yleiskaava 2029 kehityskuvista. 
 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin. 
 
 
Jakelu 
 laus Kaupunginhallitus 
 tied Elo Petri 







Meidän Turku –Vårt Åbo ry
info@meidanturku.com

LAUSUNTO TURUN YLEISKAAVA 2029 KEHITYSKUVISTA

VIITE: Turun kaupunginhallitus 24.8.2015 Turun yleiskaava 2029 kehityskuvien lähettäminen lausunnoille.

Yhdistys haluaa todeta asiassa seuraavaa:

Turun kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti 5.5.1997, että koko keskustan suuralueelle 1 laaditaan osayleiskaava, 
jonka ensisijaisena tavoitteena on alueen asumisen, viihtyisyyden ja vetovoimaisuuden lisääminen. Tätä päätöstä ei ole
laitettu täytäntöön tähän päivään mennessä. Kuntalain mukaan kaupunginhallituksen tehtävä on panna täytäntöön 
kaupunginvaltuuston päätökset sekä valvoa hallinnon laillisuutta.

Kaavoitusosastolle ei ole annettu minkäänlaisia valtuuksia  olla laatimatta keskustan osayleiskaavaa tai muuttaa 
kaupunginvaltuuston yksimielinen päätös keskusta-alueen ”tarkemmaksi tarkasteluksi”  koko kaupungin 
yleiskaavatyössä. Osayleiskaava on tarkkuudeltaan aivan toista luokkaa kuin ”tarkemmin tarkasteltu” 
yleiskaava.
 
Yhdistys toivoo, että kaupunginhallitus ryhtyy vihdoinkin  hoitamaan  kaupunginvaltuuston päätösten 
täytäntöönpano- ja laillisuusvalvontatehtäviä kuntalain mukaisesti.

1. Yhdistys pitää  kasvu keskuksiin ja rajatusti kasvukäytävä -mallia parhaimpina vaihtoehtoina, lukuun 
ottamatta kaavoituksen keskittämistä saarille, Hirvensaloon, Satavaan ja Kakskertaan. Myös Pohjois-Turkua 
tulee kaavoittaa maltillisesti.

Hajautettu malli on MRL:n ja kestävän kehityksen sekä valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden vastainen.

Kaupungin kehitystä on ohjattava henkilöautoriippumattomaan suuntaan, jolloin kaupunkilaisilla on mahdollisuuksia 
liikkua töihin ja palveluihin pääosin joukkoliikenteen tai  kevyen liikenteen avulla. Alakeskusten palvelut tulee olla 
tavoitettavissa pääosin kevyen liikenteen turvin. Suunnittelun tulee pitää sisällään sekä  liikkumis- ja 
palvelujärjestelmän kokonaismallin, jossa liikkuminen pyritään minimoidaan ja liikkuminen kohdennetaan  
ensisijaisesti joukkoliikenteeseen ja kevyeen liikenteeseen. Se on myös kansanterveydellinen kysymys. Yleiskaavatyön 
tulee sisältää perusteelliset taloudellisten vaikutuksien arvioinnit, sillä esimerkiksi Hirvensalon rakentaminen maksaa 
kaupungille useita kymmeniä miljoonia euroa,  silta-,  katu-, koulu-, päiväkoti- ja kunnallistekniikkainvestointeina, 
samaan aikaan kun mantereella lakkautetaan kouluja ja päiväkoteja. Kaupungin omien kiinteistöjen tyhjäkäyttö ei ole 
kenenkään etu, eikä koulu-, terveyskeskus- ja päiväkotikiinteistöjä ole kovin helppoa ottaa toisenlaiseen käyttöön.

Asukaskyselyn mukaan Hirvensaloon sijoittaisi ensisijaisesti rakentamista vain 4,8  % kysymykseen vastanneista ja  
Satavaan ja Kakskertaan 1,7 %.  Palveluiden läheisyyttä arvostetaan ja joukkoliikennettä halutaan kehittää. Tiivistä  
rakentamista ja laajoja virkistysalueita suositaan. Vastaajista 45 % on sitä mieltä, että maankäyttöä tulisi ensisijaisesti 
tiivistää työpaikkojen ja joukkoliikenteen läheisyydessä, 30 % tiivistäisi ennen kaikkea palveluiden lähellä. Kaupungin 
tiivistäminen ja joukkoliikenteen edistäminen siis ovat enemmistön toiveena. 60 prosentin mielestä kestävät  
liikenneratkaisut toteutuvat parhaiten parantamalla jalankulun ja pyöräilyn mahdollisuuksia erityisesti  keskustassa ja 
muissa keskustamaisissa ympäristöissä Kaupunginhallituksen tulisi suhtautua vakavasti näihin kaupunkilaisten 
näkemyksiin.

2.   Esitetyt taloudelliset laskelmat pohjautuvat asemakaavatarkasteluihin, eivät yleiskaavalliseen tarkasteluun. 
Nekin tosin osoittavat sen, ettei Hirvensaloon rakentaminen ole kannattavaa, vaikka Kukolan alue ei edustakaan 
tyypillistä Hirvensalon saariston kallioista, vaikeaa rakentamismaastoa. Tarkastelusta puuttuvat mm. päiväkoti- ja 
koulurakentamisinvestoinnit sekä Hirvensalon ja mantereen väliset sillat ja siltojen jatkeeksi rakennettavat uudet väylät.
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Siitä huolimatta esitetyt talouslaskelmat osoittavat, ettei hajauttaminen kannata. Erityisesti keskusta-alueen ulkopuolelle
maankäytön ohjelmointivaiheessa tulisi laskea kuntataloudellisia vaikutuksia, sillä kaikki kasvu ei ole kannattavaa. 
Maankäyttö ja verotulojen kokonaisuus huomioiden hajautettu malli oli kannattamattomin. Maankäytön ja 
palvelurakenteen suhde on oleellinen osa kaupunkirakenteen kehittymistä. Kuntatalouden näkökulmasta on erittäin 
kannattavaa yhdistää palveluverkon ja kaupunkirakenteen suunnitteleminen. Tähän tulee kiinnittää jatkossa huomiota 
yleiskaavatyössä.

Yleiskaavasta on tehtävä yleiskaavallinen taloustarkastelu, jossa kokonaisuus otetaan huomioon. Se tulee tehdä 
suuralueittain. 

3. Kaikki esitetyt mallit sisältävät suuria riskejä Friskalanlahden ja Katariinanlaakson-Rauvolanlahden Natura-
luontoalueen arvoille. Siihen on syynä Hirvensalon holtiton asemakaavoittaminen, laiton rakentaminen, puiden kaato, 
kallioiden räjäyttely ja maantäyttö (hyväksytty myöhemmin kyseenalaisin perustein) sekä yleiskaavatyöstä täysin 
irrallinen poikkeusluvilla rakentaminen.

Hirvensalon osalta osayleiskaavan ja yleiskaavan tulisi kulkea yhtä matkaa, ensin yleiskaava ja sitten osayleiskaava. 
Nyt  Hirvensalon osayleiskaavassa suunnitellaan merkittäviä asuinalueita ja siltoja  sekä julkisia rakennuksia, vaikka  
koko kaupungin yleiskaavatyössä on käynyt selvästi ilmi, ettei Hirvensaloon rakentaminen ole taloudellisesti 
kannattavaa. Eri rakennemalleista puhuminen yleiskaavatyössä tulee turhaksi, jos osayleiskaavassa laaditaan 
Hirvensaloon rakentamista ohi ja yli yleiskaavan. Osayleiskaavan tavoitteena on tarkentaa yleiskaavatyötä, ei estää 
koko kaupungin yleiskaavatyön toteuttamista, kuten  kaupunkirakenteen tiivistämistä. Hirvensaloon kaavoittaminen on 
kallista ja hajauttaa yhdyskuntia, lisäksi se on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja samalla MRL:n vastaista.

Suunniteltu silta Uittamolta Kaistarniemeen on MRL:n  ja valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden vastainen. 
Hirvensalo on pantava rakennuskieltoon kokonaisuudessaan ennen kuin ensin uusi yleiskaava ja osayleiskaava on saatu 
valmiiksi.

4. Koroisten rakentamiseen tulee suhtautua maltillisesti, koska Ylioppilaskylä–Halinen–Koroinen–Lonttinen – 
Kirkkosilta -reitti, kahden puolen jokea sijaitsevasta ulkoilu- ja luontoreitistä, on tullut todella suosittu ja  
tärkeä keskustan virkistysalue. Sen luonnon monimuotoisuutta  heikentää jokiniittybiotooppien tuhoaminen muun 
muassa ns. pöheikköjä, ryteikköjä ja niittyjä ja peltoja asvaltoimalla, mikä näkyy ja kuuluu välittömästi mm. lintujen, 
kuten satakielien, viitakerttusten, pensassirkkalintujen ja nokkavarpusten sekä mm. vesisiippojen kantojen 
vähenemisenä. Siksi tämä hieno luonto-, kulttuuri- ja virkistysalue tulee säilyttää nykyisen kaltaisena. Koroisten 
mahdollinen rakentaminen tulee sijoittaa mahdollisimman kauaksi reitistöltä ja pientalovaltaisena. Myöskään Barkerin 
ja Raunistulan lisärakentaminen ei saa vaarantaa Halisten-Koroisten virkistysaluereitistöä, eikä uutta kevyen liikenteen 
siltaa kaivata (Kirkkosilta-)Ratasilta-Halistensilta välille rikkomaan jokimaisemaa ja ulkoilureitistöä. Kevyen liikenteen
sillan paikka on ratasillan vieressä. Kevyen liikenteen sillasta ei yleiskaava-asiakirjoissa puhuta mitään, vaikka sitä 
suunnitellaan jo asemakaavalla.

5. Yhdistys  pitää hyvänä perusrakenteena elinkeinoalueiden jakamista erityylisiin mm. siten että ohikulkutien/ 
lentokentän alueelle kootaan runsaasti tilaa ja tavaratuotantoa harjoittavaa yritystoimintaa.  Jatkossa kannattaisi 
pyytää esimerkiksi Markku Wileniusta Turun yliopiston kauppakorkeakoulusta konsultoimaan tulevaisuuden 
elinkeinoelämästä, joka edellyttää joustavia rakennelmia sekä konkreettisesti että filosofisesti ja monipuolista 
vuorovaikutusta kansalaisyhteiskunnan, yritysten, tutkimuksen ja julkisen vallan kanssa, jotta kaikki innovatiiviset 
ajatukset ja kokeilut voidaan panna täytäntöön. Kaupunki käyttää häpeämättömän vähän korkeakoulujensa 
asiantuntemusta kaupungin kehittämisessä. Pelkkä seinien rakentaminen tai alueiden kaavoittaminen ei vielä ratkaise 
muuta kuin rakentamisbisneksen ongelmia.

6. Keskusta-alueen rakennussuojelu on jo vesitetty. Keskustan osayleiskaavatyöhön laaditusta 
suojelulistauksesta on onnistuttu tuhoamaan asemakaavoilla koko joukko kulttuurihistoriallisesti arvokkaita 
rakennuksia keskustan osayleiskaavan valmistumista odoteltaessa. Täydennysrakentamisen sovittaminen Turun 
keskusta-alueelle vaikuttaa myös pääosin huonolta, vaikka joitakin hyviäkin esimerkkejä on. Huonoja esimerkkejä 
edustavat Aurakatu 18 (ruotsalaisen seurakunnan tumma pylväspalatsi jugendalueella), tulossa olevat, suojeltavien 
puutalojen viereen tungetut korkeat kerrostalot Strandellin talojen tontilla ja Kupittaan vanhan aseman vieressä. 
Kaikesta päätellen Turussa ei ole koskaan sisäistetty oikeustieteilijä Hannu Tapani Klamin näkemystä, että 
omistusoikeus ei merkitse samaa kuin rakennusoikeus.
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Täydennysrakentamis- ja kaavoituskoulutus on tarpeen sekä suunnittelun että arkkitehtuurin osalta, jos ja kun Turkua 
aiotaan vahvasti täydennysrakentaa laajalla keskusta-alueella.

Kaiken kaikkiaan yhdistys toivoo, että uudistetussa yleiskaavassa tehdään yleiskaavallisten talouslaskelmien lisäksi 
kunnolliset liikenneselvitykset kaikkien liikkumismuotojen osalta. Lisäksi olisi aiheellista ja maankäyttö- ja 
rakennuslain mukaista, että kaupungin asemakaavoissa monta kymmentä tai jopa sata vuotta puistona ja asuinalueena 
olleet alueet ovat myös yleiskaavassa käyttötarkoituksensa mukaisesti viheralueita ja  asuinalueita eikä esimerkiksi 
julkisten palveluiden alueita.

Turussa 30. päivänä syyskuuta 2015

Yhdistyksen valtuuttamina ja puolesta

Pauliina de Anna Maarit Nermes
puheenjohtaja varapuheenjohtaja 
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Turun yliopiston ylioppilaskunnan lausunto Turun yleiskaava 2029:n 

kehityskuvavaihtoehdoista ja vaikutusarvioinneista 

 

Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY) haluaa oma-aloitteisesti antaa lausunnon Turun yleiskaava 

2029:n kehityskuvavaihtoehdoista ja vaikutusarvioinneista. Kuten lausuntopyynnössä todetaan, 

kehityskuvavaihtoehdon valinta on vaikuttavuudeltaan tärkein yleiskaavaprosessin vaihe. 
Korkeakouluopiskelijat ovat huomattava joukko nykyisiä ja tulevia turkulaisia, joiden mielipiteen 

tulee painaa kaupunkisuunnittelussa. 

 

Kannatamme vaihtoehtoa 1: ”Kasvu keskuksiin”  

Kasvu keskuksiin – vaihtoehto tukeutuu voimakkaasti olemassa olevaan palvelurakenteeseen ja 

sijoittaa tavoitellun kasvun pääosin Turun ydinkeskustaan ja alakeskuksiin. Tiiviin 

kaupunkirakenteen, jossa kaikki on helposti saavutettavissa, tulee olla Turun valtti 

tulevaisuudessakin. Täydennysrakentaminen jo olemassa olevan infrastruktuurin alueelle on paitsi 

kustannustehokasta, myös järkevää ja säästeliästä maankäyttöä.  

 

Opiskelijat haluavat tutkitusti asua palveluiden läheisyydessä. Opiskelijat myös suosivat 

kerrostaloasumista selvästi yli muiden asumismuotojen. Kasvu keskuksiin – malli lisää 

asuinrakentamista urbaanissa ympäristössä ja siinä pääasiallinen rakentamisen muoto on 

kerrostalo. Malli mahdollistaa myös kohtuuhintaisen asumisen keskustan ulkopuolisella kehällä 

lähellä olemassa olevia palveluita, mikä tukee hyvin opiskelijoiden toiveita.  

 

Kasvu keskuksiin – malli luo parhaan pohjan kasvulle ja tukee parhaiten kaupunkistrategian 

kilpailukyky -osa-aluetta, jonka tärkeänä tavoitteena on esimerkiksi kampus- ja tiedepuistoalueen 

kehittäminen. Kupittaan ja Itäharjun alueet ovat keskeisiä tavoiteltaessa korkeaan osaamiseen 

perustuvan yritystoiminnan kasvua. Seudullisesti ja valtakunnallisesti merkittävän nopean 

junayhteyden kehittäminen Turun ja Helsingin välille korostaa entisestään Kupittaan ja Itäharjun 

aluekokonaisuuksien kehittämisen tarvetta. 
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Lyhyet etäisyydet kaupungissa parantavat kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä. Joukkoliikenteen 

toimintaedellytykset paranisivat vahvojen aluekeskusten välillä tässä mallissa, mikä sekin on 

meistä tärkeää. Toisaalta toinen malli, kasvukäytävät, tukisi joukkoliikenteen kehittämistä 

pidempien reittien varrella. Hyvät kävely-, pyöräily- ja joukkoliikennemahdollisuudet ovat 

opiskelijakaupungin vetovoimatekijä. 

 

Vaikutusarvioinnissa huomioitava opiskelijakaupungin näkökulma 

Turun kaupunkistrategia 2029:n keskeiseksi päämääräksi on nostettu tavoite olla Suomen paras 

opiskelijakaupunki. Tämä on loistava tavoite ja sen tulee näkyä vahvasti yleiskaavaa suunnitellessa.  

 

Erityisen tärkeää on kehittää kampusalueesta omaleimainen ja toimiva kokonaisuus. 

Korkeakoulujen sijainti lähellä keskustaa ja lähellä toisiaan on ainutlaatuinen mahdollisuus joka 

tulee hyödyntää mahdollisimman hyvin. Opiskelijoilla on paljon ideoita kampusalueeseen liittyen, 

ja kerromme mielellämme niistä lisää kun kaavaprosessissa siirrytään tarkastelemaan aluetta 

tarkemmin. Laadukas mutta edullinen opiskelija-asuminen on tärkeä tekijä opiskelukaupunkia 

valitessa. Kampusalueen ympäriltä tulisi löytyä tontteja esimerkiksi Turun ylioppilaskyläsäätiön 

uudisrakentamiselle. Kulkeminen kampusalueelle ja kampusalueen sisällä pitää olla jouhevaa ja 

turvallista. Viheralueiden säilyttäminen ja kehittäminen sekä ydinkeskustassa että keskustan 

ulkopuolisilla alueilla on erittäin tärkeää viihtyisyyden kannalta, eikä sitä tule laiminlyödä 

täydennysrakentamisen yhteydessä.  

 

 

 

Turussa 24.9.2015 

 

Turun yliopiston ylioppilaskunta 

 

 

 

 

Mikko Mononen   Rauli Elenius 

hallituksen puheenjohtaja   pääsihteeri 

 

Lisätietoja:  

Hallituksen varapuheenjohtaja, kunnallispoliittinen vastaava Janika Takatalo, 

 tyy-vpj@utu.fi, p. +358 44 796 1060 





24

LIITE 2
VASTINE MEIDÄN TURKU RY:N

LAUSUNTOON



Turun kaupungin vastine Meidän Turku ry:n antamaan lausuntoon

Meidän Turku ry – Vårt Åbo r.f. on omaehtoisesti antanut lausunnon Yleiskaava 2029:n kehityskuvista.

Meidän Turku esittää lausunnossaan, että
”Turun kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti 5.5.1997, että koko keskustan suuralueelle 1 laaditaan
osayleiskaava, jonka ensisijaisena tavoitteena on alueen asumisen, viihtyisyyden ja vetovoimaisuuden
lisääminen. Tätä päätöstä ei ole laitettu täytäntöön tähän päivään mennessä.
Kuntalain mukaan kaupunginhallituksen tehtävä on panna täytäntöön kaupunginvaltuuston päätökset
sekä valvoa hallinnon laillisuutta.
Kaavoitusosastolle ei ole annettu minkäänlaisia valtuuksia olla laatimatta keskustan osayleiskaavaa tai
muuttaa kaupunginvaltuuston yksimielinen päätös keskusta-alueen ”tarkemmaksi tarkasteluksi” koko
kaupungin yleiskaavatyössä. Osayleiskaava on tarkkuudeltaan aivan toista luokkaa kuin ”tarkemmin tar-
kasteltu” yleiskaava.
Yhdistys toivoo, että kaupunginhallitus ryhtyy vihdoinkin hoitamaan kaupunginvaltuuston päätösten täy-
täntöönpano- ja laillisuusvalvontatehtäviä kuntalain mukaisesti.”

Kaupungin vastine:

Yleiskaavan lähtökohdat ja tavoitteet on hyväksytty kaupunginhallituksessa 30.9.2013.
Yleiskaavatyön hyväksytyissä tavoitteissa kaavan sisällöstä sanotaan seuraavaa:

Yleiskaava laaditaan koko Turun alueelle kaupungin rakennetta ja alueiden-
käyttöä ohjaavana oikeusvaikutteisena yleiskaavana. Siinä keskustan alue laa-
ditaan osayleiskaavatarkkuudella.

Valtuuston päätös toteutetaan siten, että kaupunginhallituksen hyväksymien Yleiskaava
2029:n tavoitteiden mukaisesti keskusta-alue tarkastellaan osana koko kaupungin yleiskaa-
vaa osayleiskaavatasoisena, eikä erillistä keskusta-alueen osayleiskaavaprosessia tulla
käynnistämään.

Meidän Turku:
”Esitetyt taloudelliset laskelmat pohjautuvat asemakaavatarkasteluihin, eivät yleiskaavalliseen tarkaste-
luun. Nekin tosin osoittavat sen, ettei Hirvensaloon rakentaminen ole kannattavaa, vaikka Kukolan alue
ei edustakaan tyypillistä Hirvensalon saariston kallioista, vaikeaa rakentamismaastoa. Tarkastelusta
puuttuvat mm. päiväkoti- ja koulurakentamisinvestoinnit sekä Hirvensalon ja mantereen väliset sillat ja
siltojen jatkeeksi rakennettavat uudet väylät. Yleiskaavasta on tehtävä yleiskaavallinen taloustarkastelu,
jossa kokonaisuus otetaan huomioon. Se tulee tehdä suuralueittain.”

Kaupungin vastine:
Kehityskuville tehdyt talouden tarkastelut pohjautuvat kuuteen toteutuneeseen verrokkialu-
eeseen. Alueilta kerätyt tulo- ja kustannustiedot perustuvat todellisiin kustannuksiin ja ovat
tältä osin huomattavan tarkkoja. Niiden pohjalta on kehityskuville tehty kokonaistarkastelu,
jossa näitä kuutta asemakaavallista kokonaisuutta on käytetty kehityskuvien tulevien asuin-
alueiden laskennan pohjana huomioiden tulevan rakentamisen sijainti ja laatu. Talouden tar-
kastelut on toteutettu huomioiden kaavan yleispiirteisyys, ja ne ovat yleiskaavatasoisia.

Yhdistys peräänkuuluttaa taloudellisiin laskentoihin mm. päiväkoti- ja koulurakentamisen
kustannuksia. Yleiskaavan talousryhmän selvityksessä todettiin, ettei kustannuksia ole jär-
kevää kehityskuvilta erikseen laskea, koska nykyiset tiedossa olevat hankkeet ovat nykyisen
kehityslinjan mukaiset ja päiväkoti- ja koulurakentamisen kustannukset näiltä osin kohden-
tuvat kaikille kolmelle kehityskuvalle yhtä suurina. Siitä miten tulevaisuuden keskittämisen
edut tulevat tulevaisuudessa vaikuttamaan palvelu- ja kouluverkon kustannusten muodostu-
miseen, ei ole tehty laskentaa, koska laskentojen toteuttamisajankohtana näitä tietoja ei ollut
saatavilla. Hirvensalon sillan kustannus on otettu huomioon kynnyskustannuksena talouden
laskennoissa. Siltojen jatkeeksi rakennettavien uusien väylien kustannuksia ei ole otettu huo-
mioon, koska arvioita tiekustannuksista ei ollut talousryhmän käytettävissä.

Taloudellisia laskentoja tullaan tarkentamaan yleiskaavaprosessin edetessä luonnos- ja eh-
dotusvaiheeseen.



Meidän Turku:
”Kaikki esitetyt mallit sisältävät suuria riskejä Friskalanlahden ja Katariinanlaakson-Rauvolanlahden Na-
tura-luontoalueen arvoille”

Kaupungin vastine:
Vaikutuksia Hirvensalon Natura-alueisiin sekä Vaahemäen ja Sorttamäen luontotyyppeihin
on arvioitu erillisselvityksenä (Natura-arviointi) osana Hirvensalon osayleiskaavaprosessia.
Erillisselvityksestä pyydetään lausuntoa ELY-keskukselta, joka lausuu arvioinnin tulosten
perusteella, onko alueille toteutettavilla hankkeilla menestymismahdollisuuksia ja millä toi-
milla hankkeiden haittavaikutuksia voidaan mahdollisesti lieventää.

Meidän Turku:
”Hirvensalon osalta osayleiskaavan ja yleiskaavan tulisi kulkea yhtä matkaa, ensin yleiskaava ja sitten
osayleiskaava. Nyt Hirvensalon osayleiskaavassa suunnitellaan merkittäviä asuinalueita ja siltoja sekä
julkisia rakennuksia, vaikka koko kaupungin yleiskaavatyössä on käynyt selvästi ilmi, ettei Hirvensaloon
rakentaminen ole taloudellisesti kannattavaa. Eri rakennemalleista puhuminen yleiskaavatyössä tulee
turhaksi, jos osayleiskaavassa laaditaan Hirvensaloon rakentamista ohi ja yli yleiskaavan. Osayleiskaa-
van tavoitteena on tarkentaa yleiskaavatyötä, ei estää koko kaupungin yleiskaavatyön toteuttamista, ku-
ten kaupunkirakenteen tiivistämistä.”

Kaupungin vastine:
Yleiskaavan ja osayleiskaavan vuoropuhelu toteuttaa kaavahierarkian mukaista kaavoitus-
käytäntöä. Osa Hirvensalon osayleiskaavassa esitetyistä alueista toteutuu vasta vuoden
2029 jälkeen. Osayleiskaavan tarkoituksena on katsoa kokonaisvaltaisesti koko Hirvensa-
lon saaren maankäyttöä pitkällä aikajänteellä, jolla mm. turvataan saaren viher- ja vapaa-
alueiden säilyminen sekä estetään saaren hallitsematonta hajarakentamista. Tulevaisuu-
dessa asemakaavoitettavaksi tarkoitetulla alueella eivät yksittäiset rakennushankkeet saa
haitata tulevaa kaavoitusta.

Vuoden 2029 jälkeen tapahtuvaksi suunnitellun Hirvensalon rakentamisen toteutus synkro-
noidaan Yleiskaavan kehityskuvavalinnan mukaiseksi niin, että tuleva rakentaminen ehdol-
listetaan toteutuvaksi tiettyjen ehtojen täyttyessä. Esimerkiksi niin, että mahdollisuus jouk-
koliikenteen tehokkaaseen käyttöön tulee alueella toteutua ennen alueen ottamista raken-
tamisen piiriin.

Meidän Turku:
”Hirvensalo on pantava rakennuskieltoon kokonaisuudessaan ennen kuin ensin uusi yleiskaava ja
osayleiskaava on saatu valmiiksi.”

Kaupungin vastine:
Kaupunginvaltuusto on 14.2.2011 määrännyt viiden vuoden ajaksi Hirvensalon alueille ase-
makaava-alueita lukuun ottamatta maankäyttö- ja rakennuslain 38 §:n mukaisen rakennus-
kiellon ja 200 metrin levyiselle rantavyöhykkeelle maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mu-
kaisen toimenpiderajoituksen. Rakennuskielto ei koske hankkeita, joilla on voimassa oleva
poikkeamispäätös tai suunnittelutarveratkaisu tai joilla ennen rakennuskiellon määräämistä
olisi voitu myöntää rakennuslupa ilman poikkeamispäätöstä tai suunnittelutarveratkaisua.
Kaupunki ei näe tarpeellisena jatkaa em. rakennuskieltoa ja toimenpiderajoitusta.

Meidän Turku:
”Suunniteltu silta Uittamolta Kaistarniemeen on MRL:n ja valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden
vastainen.”

Kaupungin vastine:
Yhteystarve Hirvensalon saarelta Manner-Turkuun on osoitettu voimassa olevassa maa-
kuntakaavassa ja Turun kaupunkiseudun rakennemalli 2035:ssä. Siltayhteystarve ja sen
laillisuus ratkaistaan Hirvensalon osayleiskaavan yhteydessä.

Meidän Turku:
”Koroisten rakentamiseen tulee suhtautua maltillisesti, koska Ylioppilaskylä–Halinen–Koroinen–Lontti-
nen–Kirkkosilta -reitti, kahden puolen jokea sijaitsevasta ulkoilu- ja luontoreitistä, on tullut todella suosittu
ja tärkeä keskustan virkistysalue.”



Kaupungin vastine:
Koroisten alueella on vireillä asemakaavan muuttaminen (kaavatunnus 8/2012). Rakenta-
mista ei ole tarkoitus ulottaa Koroistenniemen tai jokinotkojen läheisyyteen. Uudisrakenta-
mista on suunniteltu sijoitettavaksi Koroisten peltoaukeaa halkovan, luode-kaakko-suuntai-
sen sähkölinjan koillispuolelle, ts. mahdollisimman kauas Koroistenniemestä. Halisten-
väylän rakentaminen muuttaa väistämättä Vähäjoen varren ympäristöä. Tien linjausta tutki-
taan asemakaavatyössä myös luonto- ja maisemanäkökulmasta Aurajoen ja Vähäjoen var-
sille jätetään kaavassa virkistyskäyttöön osoitettu vyöhyke, ja myös osa Koroisten pelloista
säilyy. Asemakaava mahdollistaa myös ulkoilureitistön kehittämisen.

Meidän Turku
”Keskusta-alueen rakennussuojelu on jo vesitetty.  Keskustan osayleiskaavatyöhön laaditusta suojelulis-
tauksesta on onnistuttu tuhoamaan asemakaavoilla koko joukko kulttuurihistoriallisesti arvokkaita raken-
nuksia keskustan osayleiskaavan valmistumista odoteltaessa.”

Kaupungin vastine:
Turun museokeskus on inventoinut keskustan suuralueen rakennuskannan vuonna 2002.
Inventointi sisältää arvotuksia, mutta se ei ole yhtä kuin suojeluluettelo. Se tuottaa perustie-
toa rakennetun ympäristön arvoista, jotka maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämien laati-
misperusteitten mukaan tulee ottaa huomioon kaavoituksessa. Sen tuottamia tietoja on
käytetty kaikissa alueen asemakaavoissa ja muussa viranomaistoiminnassa.

Inventointi on siis pohjana keskusta-alueen yleiskaavan rakennussuojelumerkinnöille, joista
tulee asemakaavoitusta velvoittavia määräyksiä. Rakennetun ympäristön arvojen arvotta-
minen on monialainen prosessi. Asemakaavoitetulla alueella rakennussuojelusta päätetään
asemakaavalla. Turun rakennusperintöohjelman mukaisesti keskustan yleiskaavoituksen
yhteydessä arvioidaan myös muita mahdollisia viranomaismenetelmiä, kuten esim. raken-
nusjärjestyksen käyttäminen kulttuurihistoriallisten arvojen vaalimisessa. Suuri osa inven-
toiduista arvokkaista rakennuksista, on sellaisia, joita ei uhkaa purkaminen, vaan mahdolli-
nen antikvaaristen arvojen tärveltyminen sopimattomin korjauksin.

Turun keskustan alueella on asemakaavalla suojeltu 17 % (2013) rakennuskannasta. Kes-
kustan kehittämisessä tulee mm. ottaa huomioon väestömäärän lisäys, palvelujen järjestä-
minen, kaupallinen vetovoimaisuus, kestävä liikenteen järjestäminen, rakennetun ympäris-
tön kulttuurihistorialliset arvot ja luonnon monimuotoisuuden vaaliminen. Maankäytön suun-
nittelu on monesti myös ristiriitaisten intressien yhteensovittamista. Konflikteja ei voida kui-
tenkaan täysin välttää.

Meidän Turku:
”Kaiken kaikkiaan yhdistys toivoo, että uudistetussa yleiskaavassa tehdään yleiskaavallisten talouslas-
kelmien lisäksi kunnolliset liikenneselvitykset kaikkien liikkumismuotojen osalta.”

Kaupungin vastine:
Liikenteen vaikutusarvioinnit tulevat tarkentumaan yleiskaavaprosessin edetessä. Samoin
liikenneverkosta tullaan tekemään tarkempia selvityksiä.

Meidän Turku:
”Lisäksi olisi aiheellista ja maankäyttö- ja rakennuslain mukaista, että kaupungin asemakaavoissa monta
kymmentä tai jopa sata vuotta puistona ja asuinalueena olleet alueet ovat myös yleiskaavassa käyttötar-
koituksensa mukaisesti viheralueita ja asuinalueita eikä esimerkiksi julkisten palveluiden alueita.”

Kaupungin vastine:
Yleiskaavan jatkotyöskentelyssä alueiden maankäyttö tarkistetaan ja yleiskaavan vanhen-
tuneet merkinnät muutetaan yleiskaavan tarkkuustaso huomioiden tarpeellisilta osin vasta-
maan alueiden nykyistä maankäyttöä.




