
Yleiskaavan elinkeinovaraukset 



Yleiskaavatyön tausta Rakennemallityössä 



Yleiskaavan tavoitteet 
• Turku tukee elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä tarjoamalla yrityksille ja 

elinkeinoelämälle riittävästi houkuttelevia sijaintipaikkoja hyvien 
liikenneyhteyksien varsilla.  

• Tavoitteena on, että Turun työpaikkaomavaraisuus pysyy nykyisellään. 
• Tavoite vaatii toteutuakseen tarkastelujaksolla n. 12 000 uuden työpaikan 

syntymisen alueelle.  
• Turun keskustaa kehitetään siten, että se säilyy kaupunkiseudun merkittävimpänä 

palvelualan työpaikka-alueena myös tulevaisuudessa 
• Tilaa vieville ja madollisesti ympäristöhäiriöitä aiheuttaville työpaikkatoiminnoille 

tarjotaan uusia sijoittumismahdollisuuksia ohitustien läheisyydessä 
• Tuetaan pienten ja keskisuurten yritysten kasvua ja kärkialojen uudistumista 

työpaikkojen luomiseksi tarjoamalla riittävästi monipuolisia työpaikka-alueita 
kaupungin eri osissa. Työpaikka-alueiden joustavuuteen varaudutaan. 

• Toimintojen sekoittuminen ja monipuolinen asuinaluetarjonta edistävät työvoiman 
saatavuutta ja elinkeinoelämän kasvumahdollisuuksia 

• Parannetaan työpaikka-alueiden saavutettavuutta kävellen, pyörällä ja 
joukkoliikenteellä 



Yleiskaavan elinkeinoalueet: 
 

Tilaa vievää ja mahdollisesti 
ympäristöhäiriöitä aiheuttavia 
työpaikkatoimintoja 

Ohitustien varsi: TIVA- kauppaa, 
teollisuutta 

Toimistotilaa, Logistiikkaa logistiset lisäarvopalvelut 

Teollisuutta, varastointia ja kaupallisia 
palveluja 

Meriteollisuutta: tutkimus, tuotanto, 
logistiikka 

LogiCity 

BIP 

Tiede & teknologia, 
opetus  

Keskusta ja Keskustan 
laajenemisalueet: Liike- ja toimitilaa  

Itäharju & 
Science park 

Skanssi & Biolaakso 
Life Science & Tilaa vaativa kauppa 



Yleiskaavan elinkeinoalueet: 
Keskustahakuiset työpaikat 

Keskusta-alueella Tulevaisuuden työpaikka- 
alueet painottuvat toimisto- ja 
liikerakentamiseen. 
 
Keskusta-alueen suunnitelmissa on tulevaisuuden 
työpaikkavarantoa n. 10 000 työpaikalle. 
 
Keskustan palveluyrityksiä ja kauppaa tuetaan: 
-Kauppatorin, Herttuankulman ja Matkakeskuksen 
alueet. Toteutuessaan nämä kokonaisuudet 
mahdollistaisivat n. 1500 työpaikan syntymisen. 
 
Toimistoja Linnakaupunkiin 
Valmistuessaan suunnitelman mukaisesti se 
mahdollistaa mukaan n. 5500 toimisto työpaikan 
syntymisen. 
 

 
 

 



Yleiskaavan elinkeinoalueet: 
High Tech 

Tiede & teknologia:  
Itäharjun kampus ja tiedepuisto 

elinkeinorakentamisen osuus koko rakentamisen 
volyymistä olisi vähintään 600 000 k-m2 tämä 
mahdollistaisi n. 15 000 uuden työpaikan 
sijoittumisen alueelle 
 

Blue Industry park 
Suunniteltu meriteollisuuspuisto  

Meri ja metalliteollisuuden tuotekehityksen ja 
valmistusteknologian keskittymä 
 

Biolaakso 
Life science + Tilaa vaativa kauppa 

 
 
 



Yleiskaavan elinkeinoalueet: 
Ohitustien varsi ja LogiCity 

Tilaa vievää ja mahdollisesti 
ympäristöhäiriöitä aiheuttavia 
työpaikkatoimintoja 

Ohitustien 
varsi: TIVA- 
kauppaa, 
teollisuutta 

LogiCity 

Lentokentän ympäristö: 
Toimistotilaa, Logistiikkaa ja logististisia 
lisäarvopalveluita 
 
400 000 k-m2 rakentamismahdollisuus, lentokentän 
pohjoispuolen valmistuttua n. 1 000 000 k-m2.(n. 7000 
työpaikkaa) 
 Tyhjillä asemakaavoitetuilla t-toiminnoille 
 tarkoitettua kaupungin omistamaa  kaavavarantoa 
 on yhteensä 380 000 k-m2 (n. 3000 työpaikkaa)   
 
Uutena aluevarauksena lentokentän eteläpuolelle  sijoittuva 
ympäristöhäiriöitä aiheuttavan työpaikkatoimintojen alue.  
 
Ohitustien varsi: TIVA- kauppaa,  ja teollisuutta: 
Tilaa vaativan kaupan alueita varataan Topinojan ja 
orikedon liittymien yhteyteen.  
 
Runosmäen liittymän läheisyyteen varataan aluetta 
Tiva- ja vähittäistavarakaupalle 

 



• Logistiikka ja logistiset lisäarvopalvelut, Painopisteenä etenkin lentokentän 
ympäristö, mutta myös sataman ympäristö 

• Logicity  
• 400 000 k-m2 rakentamismahdollisuus, lentokentän pohjoispuolen valmistuttua n. 

1 000 000 k-m2.(7000 työpaikkaa) 
• Blue Industry park 
• Suunniteltu meriteollisuuspuisto  

• Meri ja metalliteollisuuden tuotekehityksen ja valmistusteknologian keskittymä 
• Teknologia 
• Turku science Park, teknologiatyöpaikkojen sijoittumisalue 
• Life science 
• Itäharjun kampus ja tiedepuisto 
• N. 1 000 000 k-m2 sekoittunut asumisen opetuksen ja palveluiden keskittymä (n. 

15 000 työpaikkaa) 
• Keskustahakuiset työpaikat 
• Varantoa n.10 000 työpaikalle 


	Dia numero 1
	Yleiskaavatyön tausta Rakennemallityössä
	Yleiskaavan tavoitteet
	Yleiskaavan elinkeinoalueet:�
	Yleiskaavan elinkeinoalueet:�Keskustahakuiset työpaikat
	Yleiskaavan elinkeinoalueet:�High Tech
	Yleiskaavan elinkeinoalueet:�Ohitustien varsi ja LogiCity
	Dia numero 8

