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JOHDANTO 

Yleiskaavaehdotus oli lausunnoilla 30.6.–15.9.2020. Lausuntoja saatiin 42 kpl. Tässä raportissa esitetään 

saadut kannanotot ja vastineet aihepiireittäin. Käsittely noudattaa yleiskaavaehdotuksen karttojen järjes-

tystä. 

Yleiskaavaehdotuksesta saatujen lausuntojen ja mielipiteiden perusteella tehdyt muutokset on esitetty 
vastineiden yhteydessä. 

 

Yleiskaavaehdotukseen ottivat kantaa: 

Turun kaupungin organisaatiot 

• Kasvatus- ja opetuslautakunta 

• Kulttuurilautakunta  

• Liikuntalautakunta  

• Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta 

• Nuorisolautakunta 

• Nuorisovaltuusto (ei lausuttavaa) 

• Sosiaali- ja terveyslautakunta 

• Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 

• Vammaisneuvosto 

• Vanhusneuvosto 

Viranomaiset 

• Liikenne- ja viestintävirasto Traficom (ei lausuttavaa) 

• Metsähallitus 

• Museovirasto (ei lausuttavaa) 

• Puolustusvoimat Lounais-Suomen aluetoimisto 

• Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes 

• Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos 

• Varsinais-Suomen ELY-keskus 

• Varsinais-Suomen liitto 

• Väylävirasto (ei lausuttavaa) 

Kunnat 

• Kaarina 

• Lieto 

• Masku  

• Mynämäki (ei lausuttavaa) 

• Naantali 

• Nousiainen (ei lausuttavaa) 

• Raisio  

• Rusko 

Yritykset ja liikelaitokset 

• Caruna Oy 

• Fingrid Oy 

• Turun Satama Oy 

• Turun Vesihuolto Oy 

Yhdistykset 

• Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry 

• Länsi-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 

• Nummenmäen Pientalot ry 

• Turkuseura – Åbosamfundet ry 

• Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta – TUO 



 

2 

• Turun Autoilijat ry 

• Turun kauppakamari 

• Turun Nuorkauppakamari ry 

• Turun Polkupyöräilijät ry 

• Turun Ydinkeskustayhdistys ry 

• Turun Yrittäjät ry 
 

Lausunnot pyydettiin myös seuraavilta tahoilta, jotka eivät jättäneet lausuntoa: 

• Aura 

• Autoliitto ry 

• Autoliitto, Turun osasto 

• Empower Kaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaosto  

• Finavia Oyj 

• Gasum Oy 

• Johnny Lehtinen Security Arsena 

• Lasten parlamentti  

• Linja-autoliitto ry 

• Lounais-Suomen Jätehuolto Oy 

• Lounais-Suomen taksiyrittäjät ry. 

• Matkahuolto Oy 

• Menevä 

• Monikulttuurisuusneuvosto 

• Parainen 

• Pöytyä 

• Rakennus- ja lupalautakunta  

• Rikosseuraamuslaitos / Turun yhdyskuntaseuraamustoimisto 

• Taksi Länsi-Suomi Petteri Hietanen 

• Taxidata 

• Telia Finland Oyj 

• Turku Energia Lämpö Oy 

• Turku Energia Sähköverkot Oy 

• Turku Science Park 

• Turun Lintutieteellinen Yhdistys ry 

• Turun luonnonsuojeluyhdistys ry 

• Turku Touring Oy / Visit Turku 

• Turun Pientalojen Keskusjärjestö ry  

• Turun Seudun Energiatuotanto OY (TSE) 

• Turun Seudun Kaukolämpö Oy 

• Turun seudun puhdistamo Oy 

• Turun Seudun Vesi Oy 

• Turun taksit ry 

• Turun Yliopiston Ylioppilaskunta TYY 

• Turun Ylioppilaskyläsäätiö – Studentbystiftelsen i Åbo 

• TVT Asunnot Oy 

• VASO – Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy 

• Åbo Akademis studentkår 
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YLEISET ASIAT 

Yleiskaavan laadinta 

Liedon kunta:  

Yleiskaava on perusteellisesti ja huolellisesti laadittu. Tavoitteet on selkeästi asetettu ja tehdyt selvitykset 
tukevat yleiskaavan sisältöä. Tavoitteet ja selvityksistä juonnetut johtopäätökset on johdonmukaisesti siir-
retty yleiskaavan teemakarttoihin. Täten myöskään yleiskaavakartoista ei ole merkittävää lausuttavaa. 

Turkuseura:  

Näkemyksemme on, että yleiskaavaehdotus on korkealuokkaisella asiantuntemuksella huolella ja tarkasti 
laadittu. Selvitykset ovat kattavia ja laadukkaita ja muodostavat merkittävän aineiston myös jatkosuunnit-
telun ohjaamiseen.  

Yleiskaavaehdotuksessa on kiitettävästi otettu huomioon ehdotuksia, joita esitimme lausunnossamme. 
Turkuseura on tästä kiitollinen, kuten myös siitä, että kaavan laatimisen eri vaiheissa on asukkaille, järjes-
töille ja muille tahoille järjestetty lukuisia tilaisuuksia olla mukana tässä työssä ja esittää näkemyksiään. 
Yhteenvetoraportti Yleiskaava 2029, luonnosvaiheen lausunnot, mielipiteet ja vastineet ovat erinomainen 
kooste esille tulleista näkemyksistä ja niihin annetuista vastineista. 

Turkuseura pitää myös erinomaisena, että yleiskaavan osana, rakentamista ohjaamassa riittävällä paino-
arvolla, on selvityksiä kuten Turun korkean rakentamisen selvitys ja Täydennysrakentamisen mahdollisuu-
det Turun keskusta-alueella. Niiden huomioon ottaminen asemakaavoituksessa ja muussa suunnittelussa 
on tärkeää, jotta maankäyttö- ja rakennuslaissa yleiskaavalle asetettu ohjausvaatimus voi toteutua jatko-
suunnittelussa.  

Varsinais-Suomen liitto:  

Maankäyttö- ja rakennuslain sisältövaatimukset yleiskaavalle ovat jo lähtökohtaisesti korkeat. Tämä näkyy 
vaadittavien selvitysten määrässä ja prosessien pituudessa. Turun yleiskaava 2029 ehdotusta on laadittu 
koko 2010-luvun ajan. Tuona aikana toimintaympäristössä (ympäröivän yhteiskunnan kehityksessä) on 
tapahtunut useita suuria muutoksia, jotka ovat vaikuttaneet myös kaavatyön lähtökohtiin. Varsinaisen-
Suomen taloudellinen menestys on näkynyt erityisesti Turkuun kohdistuneena kasvuna. Samanaikaisesti 
yhdyskuntarakenteen hajautuminen on kääntynyt voimakkaaksi kaupungistumiseksi, liikenteen päästöta-
voitteet ovat kiristyneet ja maahanmuutto ja koko Eurooppaa koskeva pakolaisuus ovat lisänneet alueel-
lista segregaatiota. Covid-pandemian pitkäaikaiset vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteen ja liikenteen 
kehitykseen ovat vasta arvailtavissa. 

Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa. Sekä yleiskaavaehdotus että tuore 
lainvoimainen taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaava perustuvat pitkäjän-
teiselle suunnitteluyhteistyölle ja sen pohjalta laadituille kaupunkiseudun rakennemallille ja liikennejärjes-
telmäsuunnitelmille. Yhteisten tavoitteiden toteutuminen – elinvoimaisen ja kestävän maakunnan kehitys 
rakentuu maakuntakeskuksen menestykselle.  

Kaarinan kaupunki: 

Kaarinan kaupunki toteaa, että yleiskaavan valmisteluaineisto on kattava ja nostaa ansiokkaasti esiin tu-
levaisuuden maankäytön- ja liikennesuunnittelun haasteet ja mahdollisuudet sekä ilmastomuutoksen ai-
heuttamiin muutoksiin sopeutumisen ja hillinnän edellyttämät toimenpiteet.  

Laadullisten selvitysten sisällyttäminen osaksi kaavaratkaisun ohjaavia merkintöjä vahvistaa yleiskaavan 
merkitystä paitsi toimivan ja taloudellisesti kestävän rakenteen, myös kaupungin laadullisten vetovoimate-
kijöiden kehittämistyökaluna. Kaarinan kaupunki haluaakin nostaa esiin merellisten alueiden kehittämis-
potentiaalin Lemunniemi/Rauvola - Katariina/Uittamo alueella ja on halukas yhdessä kehittämään kaupun-
kien merellistä kytkeytyneisyyttä Pitkäsalmen varrella.  
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Vastine: 

Yhteistyö Kaarinan kanssa yllä mainittujen merellisten alueiden suunnittelun osalta nähdään erittäin kan-
nattavana. Mahdollinen kaupunkiseudun rakennemallityön päivittäminen antaisi hyvät lähtökohdat kau-
punkiyhteistyön käynnistämiseksi. 

Ei lausuttavaa 

Naantalin kaupunki:  

Naantalin kaupunki toteaa lausuntonaan, että Turun yleiskaavassa 2029 ei ole Naantalin osalta huo-
mautettavaa. 

Mynämäen kunta:  

Mynämäen kunnan puolesta totean, että Mynämäen kunnalla ei ole huomautettavaa Turun yleiskaava 
2029 ehdotuksesta. 

Nousiaisten kunta:  

Kunnanhallitus päättää todeta lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa Turun kaupungin yleiskaava-
ehdotuksesta 2029.  

Museovirasto:  

Museoviraston ja alueellisten vastuumuseoiden välisen työnjaon mukaisesti Varsinais-Suomen asioita hoi-
tava Turun museokeskus vastaa lausunnon antamisesta. 

Väylävirasto:  

Väylävirasto on tutustunut yleiskaavaehdotukseen ja antaa lausuntonsa liikennejärjestelmän, maankäytön 
ja erityisesti rautateiden näkökulmasta. Suunnittelualueelle sijoittuu Väyläviraston hallinnoimat Kirkko-
nummi – Turku, Turku – Uusikaupunki ja Turku – Toijala -rataosat sekä Turun ratapiha. 

Väylävirasto on antanut 16.1.2019 lausunnon kaavaluonnoksesta, joka on huomioitu kaavatyössä. Väylä-
virastolla ei ole lisättävää aiempaan lausuntoon. Maanteiden osalta lausunnon antaa toimivaltainen ELY-
keskus. 

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom:  

Turun kaupungin Kaupunkiympäristötoimiala on pyytänyt Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta lausun-
toa Turun kaupungin Yleiskaava 2029 ehdotuksesta. Todetaan, että Traficomilla ei ole asiasta lausuttavaa. 

Nuorisovaltuusto:  

Nuorisovaltuustolle esiteltiin Yleiskaava 2029-ehdotus viime kokouksessa 23.9.2020. Nuorisovaltuusto ei 
lopulta koostanut erillistä lausuntoa ehdotuksesta, mutta pyysivät välittämään kommenttina, että yleiskaa-
vaehdotus on heillä tiedossa, nuorisovaltuusto toteaa sen vaikuttavan hyvältä, eikä heillä ole tarvetta puut-
tua tai esittää vastakommentteja mihinkään kaavaehdotuksen osaan.  

Yhdyskuntarakenne 

Varsinais-Suomen ELY-keskus:  

Ehdotuksessa uusi asuinrakentaminen sijoittuu valtaosin kaupunkirakenteen sisään ja tukeutuu pääosin 
olemassa oleviin palveluihin. Yleiskaava pohjautuu kasvukäytävät-kehityskuvaan. Työpaikka-alueet sijoit-
tuvat pääosin olemassa olevien työpaikkakeskittymien tai muun olemassa olevan rakenteen yhteyteen.  
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Vaikutusarviossa on käsitelty monipuolisesti yhdyskuntarakenteen kysymyksiä sekä käyty läpi valtakun-
nallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutumista. Kaavaan sisältyy tarkastelu palvelujen ja uusien työpaik-
kojen saavutettavuudesta joukkoliikenteellä ja pyörällä. ELY-keskuksella ei ole käsittelyyn huomautuksia. 

Varsinais-Suomen liitto:  

Yleiskaavaehdotuksen Kasvukäytävät-kehityskuvalle perustuva yhdyskuntarakenteen kehittäminen kas-
vutavoitteineen on yleiskaavoitusta ohjaavan maakuntakaavan ja sen tavoitteiden mukainen. Yleiskaava 
tunnistaa alueen erityispiirteet ja luo edellytykset kestävän ja vetovoimaisen kaupungin rakentumiselle. 
Yleiskaavan tueksi on laadittu useita perusteellisia tutkimuksia ja kunnianhimoisia kaupunkivisioita. 

Sekä maakunta- että yleiskaavan toteutumisen edistämiseksi tulee kaupunkiseudun suunnitteluyhteistyötä 
edelleen aktiivisesti kehittää. Tuoreen MAL-sopimuksen toimenpiteiden toteuttaminen luo tälle yhteistyölle 
hyvän pohjan. Sopimuksella valmistaudutaan myös kaupunkiseudun rakennemallin päivitykseen laati-
malla tarvittavia rajat ylittäviä selvityksiä. 

Vastine: 

Seutuyhteistyön tuloksena syntynyt rakennemalli 2035 on osoittautunut koko kaupunkiseudun kehittämi-
sen kannalta tärkeäksi työkaluksi, johon kuntakaavoituksen on ollut hyvät lähtökohdat tukeutua. Suunnit-
teluyhteistyön kehittäminen koko seutu huomioiden on kannatettavaa. 

Strategiset kehittämistavoitemerkinnät 

Liedon kunta:  

Kohdissa, joissa strategiset kehittämisperiaate-aluerajaukset menevät päällekkäin, on syytä miettiä mer-
kintöjen arvojärjestys ottaen huomioon maankäytön merkintä. 

Vastine: 

Strateginen kehittämistavoitemerkintä on periaatteellisia kehittämisen suuntaviivoja antava merkintä. Eri 
aluekokonaisuuksille annetut maankäytön merkinnät ohjaavat tätä tarkemmin kunkin alueen suunnittelua.  

Turun ammattikoulun opiskelijakunta – TUO:  

Opiskelijakunta TUO kiittää siitä, että yleiskaavassa Kupittaan innovaatioalue on tehty laajaksi kuitenkin 
niin, että aluetta voidaan kehittää tehokkaasti. Alueen merkitys Turun vetovoimaisuuteen on kiistämätön, 
ja tällä varmistamme tulevaisuuden investointeja Turkuun ja Kupittaalle.   

Yleiskaavan tavoitteet 

Keskustan tavoitteet 

Turun Nuorkauppakamari ry:  

2029 yleiskaavaehdotuksen tavoitteena on erittäin tärkeitä asioita: keskustan toiminnallisuuden kehittämi-
nen, saavutettavuuden parantaminen, elinkeinoelämän toimintaedellytyksien parantaminen ja vetovoiman 
lisääminen.  

Pidämme yleiskaavaluonnoksessa esitettyjä tavoitteita erittäin hyvinä ja kaupungin kehitykselle myöntei-
sinä. Tavoitteiden saavuttamiseksi tehtävät toimenpiteet vaativat tarkkaa harkintaa ja selvitystyötä. Erityi-
sesti liikenneverkon kehittäminen on avainasemassa siinä, että keskustan saavutettavuus ja houkuttele-
vuus toteutuvat kaikille: asukkaille, siellä vieraileville ja asioiville sekä yrityksille, jotka ovat mukana luo-
massa keskustan laajaa palveluverkkoa ja työpaikkoja.  
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Asukastavoite 

Liedon kunta:  

Jää epäselväksi onko asukastavoitteessa mukana vireillä olevat muut osayleiskaavat esim. Maaria-Ilma-
rinen, jossa Turun puolelle ollaan kaavoittamassa rakennemallin mukaisia asuinalueita vuoteen 2035 men-
nessä. Yleiskaavassa 2029 kuitenkin Maaria-Paattinen suuralueelle on arvioitu kasvuksi vain n. 80 asu-
kasta. 

Vastine: 

Yleiskaavan asukastavoitteissa on mukana koko Turun kaupungin alueella tapahtuva kehitys, eli Maaria-
Ilmaristen alueen maankäyttö on otettu kaavassa huomioon. Maaria-Ilmaristen osayleiskaava 2035:ssa 
Turun kaupungin alueelle osoitettujen asuinalueiden toteutuksen on arvioitu käynnistyvän vasta vuoden 
2025 jälkeen. Alueen väestöennuste on tästä syystä hyvin maltillinen.  

Yleiskaavan mitoitus ja toteutus 

Liedon kunta:  

Keskeisin asia, johon kaivataan tarkennusta, on yleiskaavan toteutus. Kasvutavoitteet ovat kunnianhimoi-
sia ja aikajänne lyhyt. Yleiskaavan kappaleessa "muuttuvat alueet" on esitetty eri kaupunginosissa vireillä 
olevia hankkeita. Joissain tapauksissa on kyse epävarmoista hankkeista sekä aikajänteeltä hyvin pitkälle-
kin venyvistä hankkeista. Tämä tuo myös epävarmuustekijän ottaen huomioon yleiskaavan hyvin nopea-
stikin lähestyvän tavoitevuoden 2029. Erityisesti niissä hankkeissa, jotka edellyttävät infran rakentamista, 
on syytä varata riittävästi väljyyttä infran toteuttamiselle kuin myös itse kasvua tuovalle rakentamiselle. 
Näin ollen yleiskaavaan tulisi liittää tarkempi suuralueittainen arvio tavoitteellisista alueista, jotta voidaan 
arvioida edellytykset tavoitteen toteutumiselle. Eri suuralueiden kasvu on arvioitu ansiokkaasti, mutta Ii-
säselvitystä kaivataan siitä, miten yleiskaavalla ohjataan konkreettista toteutusta ts. mille alueille arvioidut 
kasvut sijoittuvat ja millä aikajänteellä? Lisäselvityksen kautta vaikutukset palveluihin pystyttäisiin enna-
koimaan paremmin. Myös valmis ja vireillä oleva kaavareservi tulisi sijoittaa suuralueittain, jotta muodos-
tuisi kokonaisnäkemys alueittaisista tarpeista.  

Vastine: 

Yleiskaavan selostuksessa on koonti merkittävimmistä kaavahankkeista suuralueittain. Yleiskaavan 
pohja-aineistona on arviot koko Turun alueen kehityksestä. Mukana on myös merkittävimmät toteutumat-
tomat kaavahankkeet eli kaavareservi. Mukana on myös arviot näiden alueiden ajallisesta toteutumisesta. 
Tämä aineisto on ollut pohjana väestöennusteelle, jonka avulla on voitu arvioida myös alueiden tulevaa 
palvelutarvetta. Palvelutarvetta eri alueille on tarkasteltu yleiskaavan vaikutustenarvioinnissa ja otettu huo-
mioon yleiskaavan palveluille varattavina alueina kaavakartalla. Yleiskaavan yhteydessä ei toteuteta pal-
veluverkkosuunnitelmia, mutta sama yleiskaavan aluekehittämisen aineisto on pohjana kaupungin palve-
luverkkosuunnitelmien valmistelussa. 

Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry: 

Kaavoituksella on varmistettava riittävä tarjonta rakentamiskelpoiselle tonttimaalle. Yleiskaavan tavoitteet 
rakentamisen kasvulle ovat kunnianhimoiset suhteessa toteutuneeseen rakentamiseen aikaisempina vuo-
sina. Vuosina 2020-2029 pitäisi rakentaa yli 3.000 asuntoa vuodessa, kun aikaisempien 20-vuoden kes-
kiarvo on noin 2.000 asunnon tahti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että rakentamisen korkeasuhdan-
teen pitäisi pysyä yllä vielä pitkään. On hyvä huomioida, että rakentamisen korkeasuhdanteen aikana koko 
Varsinais-Suomessa on päästy 3.000-4.000 asunnon vuosirakentamisen vauhtiin. Yleiskaavan hyväksy-
misen lisäksi kaavoituksen ja rakentamisen luvituksen prosesseihin on kiinnitettävä nykyistä enemmän 
huomiota, jotta Turku pärjää jatkossakin kansallisessa kilpailussa.  

Vastine: 

On totta, että yleiskaavalle asetetut tavoitteet asuinrakentamisen määrille ovat kunnianhimoiset. Asunto-
rakentamisen tarve on arvioitu kaavalle asetetun väestötavoitteen kautta.  
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Turun kauppakamari: 

Kiinteistö- ja rakennusalan jäsenemme korostavat erityisesti sitä, että kaavoituksella tulee varmistaa riit-
tävä rakennuskelpoisen tonttimaan tarjonta.  Rakennustyypeiltään ja hankekooltaan monipuoliseen tontti-
tarjontaan tulee kiinnittää huomiota. Yleiskaavan hyväksymisen jälkeen kaavoituksen ja rakentamisen lu-
vituksen prosesseilla tulee varmistaa, että Turku menestyy jatkossakin niin kansallisessa kuin seudulli-
sessa kilpailussa. 

Vastine: 

Yleiskaavaselostuksessa on arvioitu yleiskaavan aikajänteen aikana toteutettavien maankäytön varausten 
määrää sekä eri asumiselle osoitettujen käyttötarkoitusten riittävyyttä. Kaavoitukselle on asetettu tavoit-
teeksi, strategisen sopimuksen mukaisesti, tuottaa tonttimaata varantoon kolmen vuoden tarpeisiin eri 
käyttötarkoituksille, jotta riittävä ja monipuolinen tonttivaranto turvataan. 

Keskustan täydennysrakentaminen 

Turun kauppakamari: 

Lisä- ja täydennysrakentaminen on hyvin toteutettuna tehokas tapa edistää asuntotuotantoa sekä raken-
netun ympäristön energiatehokkuutta ja esteettömyyttä.  

Turun Nuorkauppakamari ry: 

Keskusta-alueen täydennysrakentaminen tukee tavoitteita elinvoimaisesta ja saavutettavasta keskus-
tasta. Täydennysrakentamisen sekä rakennusten käyttötarkoitusten muutosten tulisi pohjautua markkinoi-
hin ja kysyntään, huomioiden kuitenkin kaupunkikuvalliset sekä historialliset näkökulmat. Liian tiukat ra-
jaukset esimerkiksi käyttötarkoituksen muutoksissa saattaa johtaa tilojen vähäiseen käyttöön sekä kunnon 
heikkenemiseen.  

Vastine (yhteinen vastine Turun kauppakamarille ja Turun Nuorkauppakamari ry:lle): 

Keskusta-alueen täydennysrakentamishankkeet ovat pääosin yksityisten toimijoiden kanssa toteutettavia 
hankkeita ja pohjautuvat pitkälti markkinoihin ja kysyntään. Kun harkitaan rakennuksen käyttötarkoituksen 
muutosta, arvioidaan muutoksen tarkoituksenmukaisuutta. Usein muutos on kaupunkirakenteen ja ympä-
ristön kannalta perusteltu, ei kuitenkaan aina. Keskustan kehittämisessä tavoitellaan sekoittunutta kau-
punkirakennetta, jossa on tilaa erilaisille toiminnoille, kuten liiketoiminnalle, toimistoille ja palveluille. Työ-
paikkojen säilyminen alueella on keskustan elinvoiman kannalta tärkeää. Myös kasvavan keskustan pal-
veluille tarvitaan paikkoja. Tästä syystä rakennusten muuttaminen yksinomaan asuinkäyttöön ei ole mo-
nessa tapauksessa toivottavaa. 

Yleiskaavan keskustatoimintojen alueet on tästä syystä jaoteltu C-alueisiin, joiden pääasiallisia toimintoja 
on mm. asuminen, ja Cy-alueisiin, joilla muut toiminnot, kuten palvelut ja työpaikat, ovat ensisijaisia. Yleis-
kaava on nimensä mukaisesti yleispiirteinen. Yksittäisiä kaavahankkeita koskevat ratkaisut tehdään tar-
kemmassa suunnittelussa. 

Viherympäristön osalta ks. Viherympäristö, maisema ja muinaisjäännökset > Tiivistävä rakentami-
nen, viheralueet ja puusto. 

Ilmastosuunnitelma 2029 

Turkuseura: 

Pidämme erinomaisena, että ilmastosuunnitelma selkeine tavoitteineen on kirjattu myös yleiskaavaan.  

Tavoitteiden mukaisesti rakentamisen aiheuttamat hiilidioksidipäästöt on kuitenkin tuotava näkyvämmin ja 
painokkaammin esille yleiskaavassa. Rakentaminen on keskeinen yleiskaavalla ohjattava, päästöjä ja 
luonnonvarojen kulusta aiheuttava toiminta, joka lisäksi on sille asetettavine ehtoineen kaupungin päätös-
vallassa.  
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Yleiskaavassa on esitettävä selkeitä määräyksiä, joilla ohjataan rakentamista olemassa olevan rakennus-
kannan ylläpitoon ja kehittämiseen sekä uusien rakennusten elinkaaren pidentämiseen. Tätä edellyttää jo 
Maankäyttö- ja rakennuslain 12§:n määräys rakentamisen ohjauksesta.  

Vastine: 

Yleiskaava ohjaa ennen kaikkea yhdyskuntarakenteen kokonaisuutta, ei niinkään rakentamistapojen yk-
sityiskohtia, kuten korjausrakentamista. Yleiskaavan ohjausvaikutus rakentamisen hiilidioksidipäästöihin 
koskee ennen muuta yhdyskuntarakenteen energiatehokkuutta: toimintojen sekoittuneisuutta ja saavutet-
tavuutta, liikkumistarpeen vähenemistä, tilankäytön tiivistämistä ja perusrakenteen tehokasta hyödyntä-
mistä. Niitä on painotettu yleiskaavassa ennen muuta tiivistyvän kestävän kaupunkirakenteen strategisella 
kehittämistavoitemerkinnällä. Tätä tarkempia rakentamisen yksityiskohtia ilmastovaikutuksineen ohjataan 
asemakaavoissa ja rakennusjärjestyksessä - ja toisaalta valtion ja EU:n tasolla muun muassa rakentami-
sen energiatehokkuuden säädöksillä.  

Yleiskaava 2029:n kehityskuvavaiheessa yhdyskuntarakenteen kasvihuonekaasupäästöt on arvioitu mää-
rällisesti vertaamalla kolmea yhdyskuntarakenteen vaihtoehtoa toisiinsa (Yleiskaava 2029: Kehityskuva-
vaihtoehtojen vaikutusten arviointi, liite 6). Kehityskuvavaihetta tarkempia yhdyskuntarakenteen määrälli-
siä hiilidioksidipäästöjen ennusteita ei voi kovin luotettavasti tehdä. Tämä johtuu siitä, että yleiskaavamer-
kinnät ovat yleispiirteisiä, joten myös co2-laskenta jää hyvin yleispiirteiseksi ja siten epäluotettavaksi. Kau-
punkirakentamisen ilmastotaseen muodostumiseen vaikuttavat rakentamisen yksityiskohdat asuinalueilla 
täsmentyvät olennaisesti asemakaavavaiheessa: rakentamisen tehokkuus ja rakennustyypit, liikenteen 
tarkemmat ratkaisut sekä säilytettävät ja istutettavat viherympäristöt. Co2-laskenta onkin asianmukaisem-
paa tehdä asemakaavavaiheessa, kun lähtötiedot ovat tarkempia. Jatkossa co2-laskenta pyritään sisällyt-
tämään osaksi asemakaavojen kaavatalouslaskentaa. Yleiskaavan ehdotusvaiheessa ilmastovaikutukset 
on arvioitu laadullisessa ilmastovaikutusten arvioinnissa.  

Tulee huomata myös, että olemassa olevan rakennuskannan ylläpito ja kehittäminen ei välttämättä ole 
erityisen energiatehokasta kaikissa tapauksissa, eikä siten myöskään ilmastovaikutuksiltaan vähäistä. 
Etenkin vanhojen rakennusten elinkaariaikaiset hiilijalanjäljet syntyvät pääosin käyttövaiheessa. Tuote-, 
rakentamis- ja purkuvaiheiden osuudet jäävät niissä pieniksi. Uusissa rakennuksissa rakentamisen aikai-
nen ”hiilipiikki” on osuudeltaan suurempi rakennuksen elinkaaren kasvihuonekaasuista. Silti uusien raken-
nusten kokonaisenergiankulutus ja elinkaarivaikutukset ovat merkittävästi pienempiä kuin vanhemmissa 
rakennuksissa. Ks esim. Tiekartta rakennuksen elinkaaren hiilijalanjäljen huomioimiseksi rakentamisen 
ohjauksessa, s. 11, Bionova Oy 2017. 

Esteettömyys ja saavutettavuus 

Sosiaali- ja terveyslautakunta: 

Yleiskaavaehdotus on laaja kokonaisuus ja sen valmistelussa on tehty monipuolisia selvityksiä. Sosiaali- 
ja terveyslautakunta kiinnittää erityistä huomiota eri ikäryhmien ja eri elämäntilanteissa olevien kaupunki-
laisten tarpeisiin. 

Ikärakenne kaupungissa muuttuu: ikäihmisten määrä väestöstä kasvaa ja asumisen tarpeet sen myötä. 
Ikäihmiset tarvitsevat turvallisia asuinympäristöjä ja asuntoja, joissa esteettömyys on otettu huomioon. 
Korjaus- ja uudisrakentamisessa sekä yhdyskuntasuunnittelussa on tärkeää luoda mahdollisuudet tilojen 
muunneltavuuteen ja väljyyteen, jolloin asunnot soveltuvat eri ikäisille ja eri elämäntilanteissa oleville ja 
mahdollistavat turvallisen arkiliikkumisen sekä kannustavan ympäristön liikkumiselle myös liikuntaestei-
sille. Näin suunniteltu ympäristö on sopiva kaikille ja vähentää myöhemmin erityissuunnittelun tarvetta ja 
kustannuksia. Ikä- ja muistiystävällinen kaupunkisuunnittelu mahdollistaa sen, että ikäihmiset voivat toimia 
osana aktiivista yhteiskuntaa. Lähipalveluiden turvaaminen ja saavutettavuus väestön ikärakenteen muut-
tumisen myötä on varmistettava. Yleiskaavan taustaselvitystenkin perusteella ikäihmisille on heidän it-
sensä kokemana tärkeää, että peruspalvelut ovat lähellä ja/tai helposti saatavilla. Yleiskaavaehdotuk-
sessa tämä kehityssuunta on otettu huomioon ja on siten mahdollista toteuttaa. 

Myös lapsiperheille ja erityisryhmille esteettömät ja muunneltavissa olevat asunnot ovat olennaisia. On 
keskeistä luoda edellytykset sille, että kaikilla asukkailla on vaihtoehtoja valita asumisalueensa ja liikku-

https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/kehityskuvien_vaikutusten_arviointi_raportti.pdf
https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/kehityskuvien_vaikutusten_arviointi_raportti.pdf
https://www.ymparisto.fi/download/noname/%7b4B3172BC-4F20-43AB-AA62-A09DA890AE6D%7d/129197
https://www.ymparisto.fi/download/noname/%7b4B3172BC-4F20-43AB-AA62-A09DA890AE6D%7d/129197
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mistapansa. Kokonaisvaltainen asuinympäristön suunnittelu antaa asukkaille mahdollisuuden omatoimi-
suuteen, sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja yhteisöllisyyteen, jolloin myös riittävien yhteistilojen toteutta-
minen niin sisä- kuin ulkotiloissakin on kaavassa mahdollistettava. 

THL:n tuoreissa väestön ja hyvinvoinnin terveyden edistämisen toimenpide-ehdotuksissa todetaan, että 
yhdyskuntarakennetta tulee kehittää niin, että se tukee kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä. Terveys-
erojen kaventamisen näkökulmasta kevyen ja julkisen liikenteen edellytysten parantaminen lisää eri väes-
töryhmien (ikä, sukupuoli, sosioekonominen asema, terveydentila) välistä tasa-arvoa. Kävelyn ja pyöräilyn 
infratarpeet tulee ottaa huomioon väyläverkoston kehittämishankkeiden yhteydessä. 

Yleiskaavaehdotuksessa eri ikäisten asumiseen liittyvien tarpeiden toteuttamiselle on olemassa hyvät 
edellytykset.  

Vammaisneuvosto: 

Yleiskaava on huomioitava, että esteettömyyden ja saavutettavuuden toimivuuden on toteuduttava kai-
kissa julkista palvelua tarjoavissa kohteissa, olivat ne sitten esimerkiksi kaupungin, yhteisöjen, valtion, 
maakunnan tai yksityisen toimijan yms. tarjoamia palveluja. 

Palveluiden on oltava aina ja kaikille tasa-arvoisesti saavutettavia. Palvelut on toteutettava yhdenvertai-
suuden periaatteita. 

Esteettömyyden ja saavutettavuuden rooli laajenee koko ajan, eikä kyse ole pelkistä kiinteistä esteistä 
vaan esteellisyyden ja saavutettavuuden eri olomuotoja ja haasteita syntyy jatkuvasti lisää.  

Myös monikerroksista esteellisyyttä tulee esiintymään lisääntyvässä määrin, jolloin pelkästään yhden 
asian ratkaiseminen kerrallaan ei ole hyväksyttävää, vaan asioita pitää tulkita monipuolisesti.  

Digitalisaation myötä myös esteettömyyden ja saavutettavuuden ratkaisumallit kehittyvät. Siltikään kaikkia 
asioita ja kokemuksia ei voida saavuttaa ilman fyysistä ulottuvuutta.  

Tämän vuoksi esteettömyyden ja saavutettavuuden onnistumiseen on pyrittävä etenemällä tasapainoi-
sesti huomioimalla kaikki eri ratkaisumallit, yhdistämällä eri ratkaisumuotoja eri käyttökohteissa, eri tilan-
teissa ja tarkoituksissa ja pyrkiä aina vastaamaan tulevaisuuden haasteiseen. 

Näin ollen myös Yleiskaava 2029:ssä on turvattava esteettömyyden ja saavutettavuuden toteutuminen 
moninaisissa muodoissaan. Usein tulkitaan siten, että esteettömyys ja saavutettavuuskysymykset kuulu-
vat lähinnä rakentamiseen sekä kiinteiden tilojen, kulkemisen ja liikenneympäristöjen toimivuuteen liittyviin 
asioihin. Näissä edellä mainituissa esteettömyysasioiden toteutumista pystytään toteuttamaan ja valvo-
maan lainsäädännön avulla.  

Esteettömyydessä erityisen tärkeää ovat tietenkin asiat, jotka koskevat rakennettua ympäristöä. Näitä ovat 
esimerkiksi opasteet, kyltit, kynnykset, portaat, hissit ja hissinpainikkeet, luiskat, katukiveykset, liikenne-
valot ja ovet ja joukkoliikennevälineet. Näiden lisäksi esteettömyyden on toteuduttava myös laitteiden ja 
työkalujen muotoilussa, automaateissa ja tuotepakkausten merkinnöissä. 

Saavutettavuuden huomioimisessa on tärkeää tiedon saatavuus ja käyttömahdollisuudet kaikille käyttäjille 
tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti.  Verkkosivujen, verkkopankkien, sähköpostin, some-sivustojen, verkko-
lomakkeiden, tietokoneohjelmien, kirjastojen, puhelinpalveluiden aikataulujen ja reittioppaiden on oltava 
saavutettavia. Verkossa olevien kirjojen ja lehtien tulee olla saavutettavia kuvailutulkkauksen avulla. Es-
teettömyys ja saavutettavuus merkitsevät siis esimerkiksi palveluiden saavutettavuutta, eri välineiden käy-
tettävyyttä, tiedon ymmärrettävyyttä ja saavutettavuutta ja mahdollisuutta osallistua itseään koskevaan 
päätöksentekoon. 

Yleiskaava 2029:n laatimisessa on huomioitava esteettömyyden ja saavutettavuuden monipuolisuus ja 
välillä jopa kerroksellisuus ja varmistuttava siitä, että Yleiskaava 2029:ssä huomioidaan myös esteettö-
myyden ja saavutettavuuden varmistaminen monipuolisella tarkastelulla ja toteuttamisella. Yleiskaavassa 
on siis huomioitava esteettömyyden ja saavutettavuuden laaja-alaisuus. Esteettömyyden ja saavutetta-
vuuden oikeaoppinen toteutuminen on edellytys henkilön yhdenvertaiselle osallistumiselle yhteiskunnan 
toimintaan itsenäisesti ja omana itsenään.  

On myös pidettävä huolta siitä, että saavutettavuuden ja esteettömyyden kehittäminen tapahtuu tasapuo-
lisesti koko kaupungin alueella. Keskustan ja muiden asuinalueiden elinvoiman ja vetovoiman vahvistami-
nen edellyttää esteettömyyden oikeaoppista toteuttamista, jotta kaikkien kansalaisten on mahdollista saa-
vuttaa tarjolla olevat palvelut. 
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Yleiskaavan 2029 toteutumisessa oikeaoppisesti esteettömyyden ja saavutettavuuden osalta on nouda-
tettava aina uusinta ja eri palvelua parhaiten koskevaa esteettömyyteen, käyttöturvallisuuteen, tasa-arvo- 
ja yhdenvertaisuuteen liittyvää lainsäädäntöä.  

Vanhusneuvosto: 

Turussa vanhusväestön osuus on kasvussa ja saavuttanee suurimman prosenttiosuuden juuri suunnitte-
lukauden lopussa. Ikääntyneiden suuri enemmistö asuu ja haluaa asua omassa taloudessaan palveluilla 
tuettuna tai ilman. Tällöin oleellinen edellytys on esteettömyys niin asunnoissa, kulkuväylillä kuin liikenne-
välineissä.  

Asuntojen sijainti joukkoliikenneyhteyksien lähellä mahdollistaa ikääntyneen itsenäisen liikkumisen, kun-
han liikennevälineet kehittyvät pyörätuoli/rollaattorikelpoisiksi ja pysäkit/vaihtopaikat rakennetaan turvalli-
siksi. 

Vastine (yhteinen vastine Sosiaali- ja terveyslautakunnalle, Vammaisneuvostolle ja Vanhusneu-
vostolle): 

Yleiskaavaehdotuksesta tehdyssä vaikutusten arvioinnissa on arvioitu mm. julkisten palvelujen ja joukko-
liikenteen saavutettavuutta. 

Yleiskaavan mahdollistama uusi rakentaminen keskittyy laajenevalle keskusta-alueelle sekä joukkoliiken-
nekäytävien varsille. Yleiskaavaratkaisu luo edellytyksiä tehokkaan joukkoliikenteen kehittämiselle ja edis-
tää siten eri väestöryhmien pääsyä palveluiden äärelle. Myös koko kaupunkia palvelevat keskustan pal-
velut ovat hyvin saavutettavissa. 

Uusi asuinrakentaminen tukeutuu melko hyvin olemassa oleviin palveluihin, mikä luo hyvät edellytykset 
lähipalveluiden kehittämiselle. Yleiskaavassa on osoitettu alueita palvelujen tarpeeseen eri puolilla kau-
punkia. Lähiöiden palvelut voivat kuitenkin sijoittua uusiin paikkoihin joukkoliikennereittien varsille. 

Yleiskaavassa on osoitettu pyöräilyn pääverkosto ja keskustan kävelyalueet, jotka tulee toteuttaa ensisi-
jaisesti jalankulkua palvelevana ympäristönä. Kaavaratkaisu tukee kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden ke-
hittämistä. Tiiviillä kaupunkialueella palvelut ovat hyvin saavutettavissa jalan ja pyörällä. Kaupunkimainen 
rakentaminen mahdollistaa laajojen viheralueiden säilymisen tiivistyvien alueiden välillä, ja ulkoilureitit ja 
liikuntapaikat ovat hyvin saavutettavissa. 

Yleiskaavassa ei ole erikseen osoitettu paikkoja yleisille rakennuksille kuten palvelutaloille. Sellaiset on 
mahdollista toteuttaa asumiseen, palveluille ja keskustatoiminnoille osoitetuille alueille. Yleiskaavalla ei 
ohjata asumispalvelujen järjestämistä eikä esteettömyyden toteuttamista rakennushankkeissa.  
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ASUMINEN 

Tiivistyvä kestävän kaupunkirakenteen vyöhyke 

Nummenmäen Pientalot ry: 

Lähes koko asuttu Turku on Yleiskaavassa 2029 ympäröity polveilevasti yllä olevalla kaavamerkinnällä 
(tiivistyvä kestävän kaupunkirakenteen vyöhyke). Kuitenkin alueen sisällä on monenlaisia muitakin mer-
kintöjä, muun muassa tämä A (valmis asuinalue), joka kattaa suurimman osan keskustan ulkopuolisista 
alueista. Näiden merkkien selityksien välillä on selvä ristiriita. ”Punainen viiva” kumoaa kaiken sen, mitä 
karttamerkinnän A ”Valmis asuinalue” selityksessä sanotaan. Kuitenkin on niin, että Turun pientaloalueet 
ovat kokonaisuuksina säilytettäviä kaupungin erityisarvoja. 

Vastine: 

Tiivistyvän kestävän kaupunkirakenteen vyöhyke -merkintä on strateginen merkintä, jolla pyritään ohjaa-
maan kaupunkitasoisesti asumisen ja asumisen yhteyteen soveltuvien työpaikkatoimintojen sijoittumista. 
On totta, että tämän alueen sisällä on monenlaisia alueita asumisesta palvelualueisiin, työpaikkatoimin-
noista viheralueisiin. Merkinnällä osoitetaan sitä aluetta, joissa kaupungin mittakaavassa on järkevä sijoit-
taa uusia toimintoja kestävästi, olemassa olevaan infrastruktuuriin tukeutuen. Yleiskaavan asumisen kar-
talla osoitetaan asuinalueet kolmen luokituksen mukaan. Valmis asuinalue -merkinnällä esitetään niitä 
asuinalueita, joita ei tämän yleiskaavan aikana ole tarkoitus, yleiskaavan mittakaava huomioiden, muuttaa. 
Alueilla voidaan asemakaavoin toteuttaa pienimuotoista täydentämistä niin, että alueen yleisilme tai omi-
naisuuspiirteet eivät tule olevasta merkittävästi muuttumaan. 

Asuinalueiden luokittelu 

Nummenmäen Pientalot ry: 

Pientaloalueet tulee merkitä yleiskaavaan selkeästi merkinnällä pientaloalue, ei korkeampia rakennuksia 
kuin 2 krs ja ullakko. Myös kellarikerros on mahdollinen. Rakennuksiin saa sijoittaa vain 4 asuntoa.  

Vastine: 

Yleiskaavan asuinalue-merkinnällä (A) on osoitettu kaikki pääkäyttötarkoitukseltaan asumiseen tarkoitetut 
alueet. Kaavamerkintä ei ota kantaa alueen rakentamisen korkeuteen tai siihen, onko alue pientaloalue 
tai kerrostaloalue. Alueluokittelun on katsottu olevan riittävä yleiskaavan tarkoitus ja kaavamerkintöjen 
yleispiirteisyys huomioiden. Mielipiteen antajan esiin nostamat kerroskorkeudet ja asuntojen määrät tule-
vat huomioiduiksi alueille tehtävissä mahdollisissa tarkemman tason suunnitelmissa.  

Aluevaraukset 

Nummenmäen Pientalot ry: 

Yhdistys vaatii, että Yleiskaavasta 2029 poistetaan Nummenmäen osalta Hämeentien-Tammitien-Vanhan 
Hämeentien ja Chorellinkadun rajaamalta alueelta merkintä ”Uusi tai olennaisesti muuttuva asuinalue” ja 
se osoitetaan vain pientaloasumiseen. Osalle alueesta on tehty Turun kaupunginvaltuuston hyväksymä 
asemakaavanmuutos, josta on valitettu Turun hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeuden ratkaisu ei ole tiedossa 
tätä mielipidettä laadittaessa.  

Vastine: 

Kyseisellä alueella on käynnissä tätä yleiskaavaa tarkempi suunnitelma. Asemakaavanmuutoksella pyri-
tään alueen täydentävään rakentamiseen.  
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Yleiskaavan asumisen kartalla osoitetaan nämä jo tapahtuvat muutokset sekä yleiskaavan aikajänteellä 
tapahtuvat tulevat muutokset erilaisin kaavamerkinnöin riippuen muutoksen laajuudesta ja merkittävyy-
destä. Alueella on käynnissä asemakaava, jolla ratkaistaan mm. alueen rakentamisen tarkempi mitta-
kaava. Yleiskaavamerkintä osoittaa alueella tapahtuvaa muutosta suhteessa olemassa olevaan tilantee-
seen. Yleiskaavalla ei osoiteta vain pientalorakentamiseen tai vain kerrostalorakentamiseen soveltuvia 
alueita.  

Kohtuuhintainen asuminen 

Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry: 

Kaavaselostuksessa nousee muutaman kerran esiin maininta kohtuuhintaisesta asumisesta. Kohtuuhin-
taisuus rinnastetaan ongelmallisesti alle markkinahintaiseen ARA- asuntokantaan. Tälle asuntokannalle 
esitetään selviä tuotantotavoitteita, joiden toteutumista seurataan usein aktiivisesti ja yksioikoisesti. Seu-
rantaan liittyy myös kaupunkikonsernin omistajapoliittisia tavoitteita. Hallintamuotoihin tukeutuvalla mää-
rittelytavalla ei kuitenkaan päästä kiinni siihen, onko asuminen kohtuuhintaista kotitalouksien tuloihin näh-
den välttämättä edes tuossa kannassa tai – mikä merkittävämpää – yleisemmin. Rinnastaminen sosiaali-
siin vuokra-asuntoihin on ongelmallista, koska se antaa ymmärtää, että koko kohtuuhintaisuuden käsite 
liittyy vain marginaaliryhmiin ja osaksi sosiaalipolitiikkaa. Asumisen kalleus koskettaa kuitenkin laajasti 
pieni- ja keskituloisia kotitalouksia, ja kytkeytyy tuloeroihin ja eriarvoisuuteen kaupungeissa.1 Suositte-
lemme harkitsemaan tämän termin korvaamista.  

1 Sutela, E., Ruoppila, S., Rasinkangas, J., & Juvenius, J. (2020). Kohtuuhintaisen asumisen hajanainen koko-
naisuus. Yhdyskuntasuunnittelu, 58(1), 10-32. https://doi.org/10.33357/ys.89282 

Vastine: 

Kohtuuhintainen asuminen -käsitteellä viitataan kaavaselostuksessa ARA-asuntotuotantoon. Termi on 
yleisesti käytössä tässä yhteydessä, eikä termin korvaaminen ole perusteltua. On totta, että asumisen 
kalleus koskettaa pieni- ja keskituloisia kotitalouksia laajasti. 

Asuinrakentaminen 

Vanhusneuvosto: 

Asuinrakentamisen monimuotoisuus tulee ottaa huomioon siten, että keskustassa ja uusilla asuntoalueilla 
on mahdollisuudet kaikenikäisten asumiseen. Ikääntyneet eivät halua eristäytyä muista ikäryhmistä. Kort-
teleissa tulee olla väljyyttä ja mahdollisuudet yhteisöllisyyteen sekä turvalliseen oleskeluun ulkona. Lä-
hiympäristön palvelujen ja virkistysalueiden tulisi olla enintään noin 400-500 metrin etäisyydellä kodista. 
Uudet asuntoalueet, esimerkiksi Pukkila ja Pihlajaniemi, voisi suunnitella siten, että ikäihmisille erityisesti 
suunnitellut asunnot sijaitsisivat lähekkäin, esimerkiksi kerrostalon alakerroksissa, jotta kotihoidon palvelut 
toteutuisi sujuvammin. Vanhusneuvosto ei kannata suuria vanhuspalveluyksikkökokoja eikä niiden keskit-
tymiä.  

Vastine: 

Yleiskaava on nimensä mukaisesti yleispiirteinen, eikä siinä ole esitetty eri ikäryhmille tuotettavia asumis-
palveluita. Yleiskaavassa on osoitettu alueita palvelujen tarpeeseen eri puolilla kaupunkia. 

Yleiskaavaehdotuksesta tehdyssä vaikutusten arvioinnissa on arvioitu mm. julkisten palvelujen ja viher-
alueiden saavutettavuutta. Palveluiden ja viheralueiden saavutettavuuden osalta ks. Yleiset asiat > Es-
teettömyys ja saavutettavuus. 

Asuntoalueiden monipuolisuuden turvaamiseksi on asunto- ja maapolitiikan periaatteisiin kirjattu periaat-
teita asuntojakaumalle, tuetulle asuntotuotannolle sekä asuntojen keskikoolle. Näin pyritään turvaamaan 
uusien asuinalueiden asuntotyyppien monipuolisuutta. Segregaation välttämiseksi tehostetaan eri rahoi-
tus- ja hallintamuotojen sekä erilaisten asuntotyyppien sekoittamista uusilla alueilla ja erityisesti niillä van-
hoilla alueilla, joilla asuntokanta on hyvin yksipuolista. 
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Turun ammattikoulun opiskelijakunta – TUO: 

Opiskelijakunta TUO kiittää Yleiskaavaan 2029 merkitystä kampuksen läheisyyteen tehtävästä kaavoituk-
sesta. Turun ammattikorkeakoulun Kupittaan kampuksen läheisyyteen tehty kaavoitus pitää tehdä y-kaa-
voituksena, jolloin se mahdollistaa opiskelija-asuntorakentamisen alueelle. Tällöin saamme varmuudella 
rakennettua alueelle halvempaa asumista opiskelijoille pidemmälläkin aikavälillä.   

Opiskelijoiden halvemman asumisen turvaaminen lähellä kampusta tukee sekä Turun ammattikorkeakou-
lun, että kaupungin vetovoimaisuutta. Uudessa kaavassa tulee huomioida opiskelijat osana kaupunkia 
eikä erillisenä ryhmänään. Kupittaan alueen kaavoituksessa tulee mahdollistaa opiskelija-asuntojen ra-
kentaminen muiden rakennuksien yhteyteen. 

Vastine: 

Yleiskaavassa on luovuttu yksinomaan julkiselle rakentamiselle tarkoitetuista aluevarauksista. Asuminen 
ohjataan A-alueille, joille on mahdollista toteuttaa erilaisia talotyyppejä eri asukasryhmille. Asumista voi-
daan toteuttaa monimuotoisesti lisäksi C- ja PA-alueille. Näin annetaan parhaat mahdollisuudet niin talo-
tyyppien kuin asukasryhmienkin sekoittumiselle. 

Turun Satama Oy: 

Sataman näkökulmasta oleellista on se, kuinka lähelle aktiivista sataman toiminta-aluetta asuminen tuo-
daan ja miten satamaliikenne suunnitellaan toimivaksi yhteistyössä kaupungin, Sataman ja sataman toi-
mijoiden kesken. Toimivat liikenneyhteydet ovat ehdoton edellytys nykyiselle satamaliikenteelle ja sen 
edelleen kehittämiselle.  

Pansion sataman osalta on alueen länsiosa puolustusvoimien rajalta osoitettu PA-alueeksi (palvelut ja 
asuminen). Kyseisellä alueella on satamaan läheisesti liittyvää toimintaa, mutta ei varsinaisia laituripaik-
koja rahtiliikenteelle. Asumisen tuominen alueelle jo siinä vaiheessa, kun läheisyydessä toimii useita laa-
jamittaisesti kemikaaleja käsitteleviä laitoksia sekä kemikaalilaituri öljysatamassa, tulee harkita tarkkaan. 
Asumisen ja satamatoiminnan yhteiselo on jo aikaisemmin eri hankkeiden yhteydessä todettu haastavaksi 
Pansion satamatoiminnan osalta. Kyseisen PA-alueen sekä Oravaistenniemen väliin jäävää merenlahtea 
on suunnittelussa pidetty yhtenä potentiaalisena kohteena ruoppausmassojen tulevaisuuden läjitysalu-
eeksi, joten LS-merkintä sopii kyseiselle alueelle hyvin. 

Vastine: 

Pansion sataman läheisyyteen varattu PA-alue on tulevaisuuden varaus. Nykytoimintojen siirtyessä tule-
vaisuudessa alueelta, alue vapautuu muuhun käyttöön. Alueen suunnittelu vaatii luonnollisesti lähialuei-
den toimintojen huomioonottamista. Pansio-Pernon alueelle toteutetun turvallisuusselvityksen mukaan 
laajamittaisten kemikaaleja käsittelevien laitosten tai kemikaalilaiturin mahdollisen onnettomuuden sattu-
essa vaikutusalueet eivät ulotu kyseessä olevalle alueelle. Läheisestä puolustusvoimien ampumaradan 
melu (yli 65 dbm Lalmax) ulottuu alueen luoteiskulmaan, mikä estää tämän alueen osan käyttämisen tu-
levaisuuden asuinalueena. 
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PALVELUT JA ELINKEINOT 

Julkiset palvelut 

Palvelujen tarve 

Sosiaali- ja terveyslautakunta: 

Asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen, osallistumisen ja hyvän arjen kokemisen onnistumisen 
yhtenä merkittävänä tekijänä on hyvä arkiympäristö, jossa rakennettu, rakentamaton ja luonnonympäristö 
tarjoavat ihmisille terveelliset, turvalliset, esteettömät ja esteettiset elinolosuhteet (VN periaatepäätös Hy-
vinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen 2030/STM/2020/102). Hyvä arkiympäristö tukee yh-
teisöllisyyttä, vähentää alueiden eriytymistä ja auttaa vähentämään sosiaalisten ongelmien ilmentymistä 
(päihteet, lähisuhde- ja perheväkivalta, onnettomuudet). Yleiskaavaehdotuksen taustaselvityksissä ei juu-
rikaan ole arvioitu hyvinvointitoimialan palveluja, arviointeja on tehty lähinnä päivähoito-, koulu- ja liikun-
tapalveluiden näkökulmasta. Yleiskaavaehdotuksen vaikutusten arviointiin on sisällytetty sosiaalisia vai-
kutuksia: alueiden väestöllisiä muutoksia, vaikutuksia palveluiden saatavuuteen ikäihmisten ja nuorten 
näkökulmasta, työllisyyteen ja muuttoliikkeeseen. Alueiden sosiaalista luonnetta hyvinvoinnin jakautumi-
sen, alueiden imagon ja identiteetin suhteen yleiskaavaehdotuksen vaikutusten arvioinnissa olisi voinut 
vielä enemmän sisältyä. 

Yhden hengen kotitalouksia on Turussa eniten suurista kaupungeista. Yleiskaavassa tulisi huomioida asu-
kasrakenteessa tapahtuvat muutokset ja kiinnittää huomiota yksinasuvien kaupunkilaisten tarpeisiin asuin-
ympäristöä ja palveluja kehitettäessä, jotta mm. yksinäisyyttä sekä väestöryhmien terveydellisiä ja sosiaa-
lisia eroja voitaisiin ehkäistä tehokkaammin. 

Vastine: 

Yleiskaavan palveluita koskevat tarkastelut ovat keskittyneet lausunnossa mainittuihin varhaiskasvatus-, 
koulu- ja liikuntapalveluihin. Väestöennusteista on saatu tietoa siitä, miten eri-ikäisten asukkaiden määrä 
ja osuus väestöstä muuttuvat eri alueilla. Tätä tietoa tarvitaan myös laadittaessa palveluverkkoselvityksiä. 
Palveluverkkoselvityksissä pystytään arvioimaan eri väestöryhmien palvelutarpeita ja ratkaisemaan pal-
velujen toteuttamiseen liittyviä kysymyksiä yksityiskohtaisemmin kuin yleiskaavassa. 

Esteettömyyden ja palvelujen kehittämisen osalta ks. Yleiset asiat > Esteettömyys ja saavutettavuus. 

Nuorisopalvelut 

Nuorisolautakunta: 

Osana Turun kaupungin sopeuttamisohjelmaa nuorisopalvelut valmistelee ennakkovaikutusten selvitystä 
keskusta-alueen nuorisotilatarpeen kokonaisratkaisusta. Selvitys valmistuu talven 2020-2021 aikana ja 
siinä otetaan kantaa ydinkeskustan alueella tehtävään nuorisotyöhön ja nuorten taide- ja toimintatalo Vim-
man, Auran Panimon nuoriso- ja musiikkitoimintatilan, ruotsinkielisen nuorisotilan Zabadakin, nuorten työ-
paja Fendarin sekä kauppakeskus Hansan nuorisotilan toimintoihin ja tilatarpeisiin.  

Nuorten työpaja Fendarin tilat Amiraalistonkadulla sekä skeittihalli Cube Ruissalontiellä sijaitsevat Linnan-
kaupungin uudisrakennusalueella. Nuorisopalvelut valmistautuu Fendarin työpajatoimintojen siirtoon sekä 
selvittää Cuben sisäskeittiolosuhteiden korvaamista.    

Vuonna 2018 päivitetyssä nuorisopalvelujen toimitilaverkkoselvityksessä on kuvattu nuorisopalvelujen toi-
mintojen ja toimitilojen kokonaisuus sekä tilojen suhdetta alueiden asukasrakenteisiin ja tilojen kävijäpro-
fiileihin. Selvityksessä tuodaan esille tilojen yhteiskäytön yleistyminen. Viime vuosina erityisesti kirjasto- ja 
nuorisopalvelut ovat tiivistäneet yhteistä toimintaansa ja tiloja useassa eri toimitilassa. Tiloja on osin tai 
kokonaan yhteiskäyttöisinä Ilpoisissa sekä Syvälahden, Ypsilonin ja Aunelan monitoimitaloissa. Suunni-
telluissa uusissa rakennushankkeissa Runosmäessä, Pansiossa ja Halisissa sekä mahdollisesti Skans-
sissa tilojen yhteiskäyttöä tiivistetään entisestään.  

Toimitilaverkkoselvityksessä todetaan myös, että kaupungin kehittyminen ja alueelliset väestömuutokset 
aiheuttavat nopeitakin palvelutarpeen muutoksia. Lisäksi nuorten toimintaympäristöt muuttuvat säännölli-
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sesti. Nuorisopalveluiden haasteena on, että henkilöresurssit ovat sidottu nykyiseen tilaverkkoon ja tila-
verkon sijoittuminen ei vastaa parhaalla mahdollisella tavalla edellä mainittuihin tarpeisiin eikä myöskään 
yleiskaava 2029 ehdotuksessa esitettyihin kaupungin kasvunäkymiin.  

Toimitilaverkkoselvityksen tulevaisuus-osiossa ehdotetaankin vaihtoehdoksi nykyiselle nuorisotilaverkos-
tolle suurempien yksikköjen luomista valikoituihin tiloihin, joista henkilökunta voisi jalkautua lähialueilla, 
kouluihin ja nuorten kokoontumispaikkoihin. Yleiskaavassa esitettyjen alue- ja paikalliskeskusten suunnit-
telussa tulee huomioida niissä sijaitsevien lasten ja nuorten palvelujen realistinen kattavuusalue sekä saa-
vutettavuus julkisen liikenteen yhteyksien kautta. 

Lapset ja nuoret huomioon kaupunkirakennetta suunniteltaessa 

Yleiskaava 2029 ehdotuksessa kaupunki suuntaa kasvua Kasvukäytävät kehityskuvan mukaisesti kes-
kustaan sekä Skanssin ja Länsikeskuksen aluekeskuksiin sekä Runosmäen ja Varissuon paikalliskeskuk-
siin. Nuorisopalveluilla on jo alueelliset nuorisotilat kyseisillä alueilla mutta nuorisopalvelut haluaa kiinnit-
tää huomiota lasten ja nuorten luonnolliseen tarpeeseen oleskella ja kokoontua kauppakeskusten ja pal-
velukeskittymien läheisyydessä, joissa heillä on virikkeitä, turvalliset ja suojaisat kokoontumisalueet sekä 
toimivat liikenneyhteydet. Kyseisiä alueita ja ympäristöjä suunniteltaessa tulee lapset ja nuoret kutsua mu-
kaan jo varhaisessa suunnitteluvaiheessa. Liian usein lasten ja nuorten kuuleminen ja osallisuus typistyy 
sisustuselementtien ja pintavärien valinnaksi. Aikuisille suunnitellut kuulemismenettelyt eivät tavoita nuo-
ria, jolloin heidän tarpeensa ja ajatuksensa kaupunkitilan käytöstä jäävät näkymättömiin. Tämä suunnitte-
lun epätasapaino ja eri ikäryhmien vuorovaikutuksen puute johtaa valitettavan usein ristiriitoihin nuorten ja 
muiden samassa ympäristössä tai tilassa liikkuvien asukasryhmien välillä.  

Vastine: 

Paikalliskeskusten suunnittelu tullaan toteuttamaan tätä kaavaa tarkemman suunnittelun avulla. Alueen 
käyttäjäryhmien kuuleminen on tärkeää hyvän ja kaikille ikäryhmille soveltuvan kaupunkitilan luomiseksi. 
Kuulemisessa haasteena on kunkin ikäryhmän tarpeiden saaminen esiin, jotta ne voidaan tarvittavalla 
tavalla huomioida toteutuksessa. Aluekeskukset ovat monipuolisesti saavutettavissa. Tarkemman tason 
suunnittelussa tulee tarkentaa tässä yleiskaavassa tehtyjä analyysejä yleisestä saavutettavuudesta kos-
kemaan mm. tiettyjen ikäryhmien saavutettavuutta eri liikkumismuodoin mm. kattavuusalueiden totea-
miseksi. 

Sosiaali- ja terveys- sekä opetustoimen palvelut 

Sosiaali- ja terveyslautakunta: 

Tällä hetkellä Turun kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden käytössä oleva kiinteistökanta on vanhaa ja 
huonokuntoista, eikä tee mahdolliseksi esimerkiksi toimintakäytäntöjen kehittämistä. Lisäksi toiminta on 
ripoteltu pieniin yksiköihin. Palveluverkkoselvityksiä on tähän mennessä tehty lähinnä yksittäisten palve-
lujen osalta, esimerkiksi Yli-Maarian ja Hirvensalon kouluissa, joissa neuvoloiden ja suun terveydenhuol-
lon palvelut on liitetty koulujen toiminnan yhteyteen. Tarvittaisiin laajempaa hyvinvointikeskusverkkoselvi-
tystä, jossa liikunta-, sivistys-, kulttuuri- ja sote -palveluiden kokonaisuuden tarpeet selvitettäisiin laajasti. 
Kustannustehokkaampaa palvelua voitaisiin tarjota asukkaille isoilla ns. perhekeskuksilla, joissa on mu-
kana hyvä liikennesuunnittelu sisältäen myös palveluliikenteen. Turun yleiskaava 2029:n kaavaratkaisu 
Kasvukäytävät –malli tukee joukkoliikennereittien ja ydinkeskustaa vahvistavien mallien myötä hyvinvoin-
titoimialan palvelurakennetta. 

Kasvatus- ja opetuslautakunta: 

Sivistystoimialan osalta erityisen kiinnostavaa on asuinalueiden suunnittelu. Yleiskaava pitää sisällään 
sellaisten asuinalueiden suunnittelun, jotka ovat hyvin olleet tiedossa toimialalla ja muutenkin julkisuuden 
kautta. Mainituille alueille, kuten Linnakaupungin ja Itäharjun alueille, sivistystoimialalla on omat palvelu-
verkkosuunnitelmansa. 

Sivistystoimi esittää, että yleiskaavassa suunnitellaan opetustoimen palveluverkko kattamaan laajasti ny-
kyiset ja tulevat asuinalueet ja siten palvelemaan parhaiten tulevia asumisen tarpeita Turussa. 



 

16 

Vastine (yhteinen vastine Sosiaali- ja terveyslautakunnalle sekä Kasvatus- ja opetuslautakun-
nalle: 

Yleiskaavan tehtävänä on turvata mahdollisuus tarpeellisten palveluiden muodostamiseen asukasraken-
teen muutosten mukaisesti eri puolella kaupunkia. Lausunnoissa on tuotu esiin kattavan koko kaupunki-
aluetta koskevan palveluiden tarkastelun tarpeet.  

Palveluiden kysyntää ja tarjontaa on arvioitu yleiskaavatyön yhteydessä yhteistyössä sivistystoimialan ja 
hyvinvointitoimialan suunnittelijoiden kanssa. Kaava-aineisto pitää sisällään koko kaupungin alueelta ar-
vioidun rakentamisen kehittymisen. Näiden aineistojen pohjalta on luotu kaupungin väestöennuste. Väes-
töennuste on tehty koko yleiskaavan alueelle vuoden 2029 loppuun saakka. Ennustetut väkiluvut on luo-
kiteltu 1-vuotisikäluokittain. Ennusteen avulla on pystytty arvioimaan palvelutarvetta eri palveluille. Tämä 
antaa tarvittavan tarkkuuden yleiskaavan palveluiden tarkasteluille, joita voidaan tarkemman palveluverk-
kosuunnittelun toimesta jatkaa.  

Käytyjen keskustelujen tuloksena yleiskaavaan ei ole ollut tarvetta varata palveluille esitettyä enempää 
aluevarauksia ja palvelutarpeet pystytään toteuttamaan nyt yleiskaavassa olevin aluevarauksin. 

Kaupan palvelut 

Varsinais-Suomen liitto:  

Maankäyttö- ja rakennuslain kauppaa koskevat säädökset ovat kaavaprosessin aikana muuttuneet use-
aan kertaan. Säädösten pääpaino on palveluiden monipuolisessa saavutettavuudessa. Yleiskaavaa var-
ten laaditussa selvityksessä todetaan, ettei palveluverkossa ja palveluiden saavutettavuudessa nykyisel-
lään ole suuria puutteita. Yleiskaavaehdotus onkin kaupan teeman osalta suurelta osin nykytilanteen to-
teava ensisijaisen tavoitteen ollessa keskustan kaupan palveluiden turvaaminen. Yleiskaavaehdotus on 
tältäkin osin maakuntakaavan mukainen.  

Työpaikka-alueet 

Raision kaupunki: 

Edelleen Naantalintien varren elinkeinotoiminnasta ja sen aiheuttamasta liikenteestä ei saa aiheutua hait-
taa Iähialueiden asutukselle.  

Vastine: 

Naantalintien varren alueet on osoitettu työpaikka-alueiksi. Alueet varataan monipuolisille työpaikkatoimin-
noille ja niillä voi olla toimisto- ja palvelutyöpaikkoja, ympäristöhäiriötä aiheuttamatonta teollisuutta ja niihin 
liittyvää myymälätilaa sekä varastointia. Kaavassa osoitetut työpaikkatoimintojen alueista muodostuvat lii-
kennemäärät eivät kasvata oleellisesti Naantalin pikatien liikennemäärää eivätkä liikenteestä aiheutuvia 
meluvaikutuksia. Työpaikka-alueiden tarkemmassa suunnittelussa on tutkittava alueen liikennejärjestelyt 
ja niiden aiheuttamat meluvaikutukset sekä pyrittävä minimoimaan nykyiselle asutukselle kohdistuva 
haitta. 

Teollisuusalueet 

Ruoppausmassojen läjitysalueet 

Turun Satama Oy: 

Yleiskaavassa on merkinnällä T-1 (teollisuus- ja varastoalue) osoitettu Pernon telakka-alueen eteläpuolei-
nen ruovikkoalue, joka mahdollistaa läjittämisen sekä alueen ottamisen teollisuuskäyttöön korottamisen 
jälkeen. Tämä alue tulee Turun Sataman näkökulmasta ehdottomasti varata kyseiseen käyttöön. Toisena 
alueena tällaiseen käyttöön tutkitaan jo edellä mainittua merenlahtea Pansion PA-alueen sekä Oravais-
tenniemen välissä (LS-alue). 
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Puolustusvoimat:  

Puolustusvoimien toimintaedellytysten turvaamiseksi Puolustusvoimat esittää Turun yleiskaavaehdotuk-
seen seuraavia muutoksia: Teollisuus- ja varastoalueen (T-1) merkinnän poistaminen Puolustusvoimien 
alueelta Pansiossa.  

Vastine (yhteinen vastine Turun Satama Oy:lle ja Puolustusvoimille): 

Pernon telakka-alueen eteläpuolella sijaitseva teollisuus ja varastoalue (T-1-merkintä) on osa telakan alu-
een tulevaa kehittämistä ja osa kehittyvää Blue Industry Parkia. Aluetta on tarkoitus käyttää ensivaiheessa 
ruoppausmassojen läjitykseen. Ruoppausmassojen läjittäminen on pitkäkestoinen toimenpide ja mahdol-
listaa alueen loppukäytön vasta useiden vuosien kuluttua. T-1-merkinnän alueelle on mahdollisesti tule-
vaisuudessa sijoittumassa satamatoimintojen alue, joten merkintä turvaa myös tulevaisuudessa alueen 
saavutettavuuden meritse. 

Kaavamerkintä säilytetään sellaisenaan puolustusvoimien lausunnosta huolimatta. 

Teollisuus- ja logistiikka 

Turun Autoilijat ry: 

Sivulla 74 mainittu Lentokentän alue on kaavoitettu teollisille ja logistisille toiminnoille. Paikka on hyvä, 
mutta yrityskeskittymä näkyy muodostuvan Avantiin. Kaavoitus on hyvä, mutta ei riittävä toimi yritysten 
houkutteluun Turun alueelle. Lentokentän alueen kaavoituksen tavoitteena tulee olla lentokentän pysymi-
nen ja toimivuus, sillä rahtiliikenteen merkitys alueen teollisuudelle on tärkeä. Mm. Meyer ja Uudenkau-
pungin autotehdas alihankkijoineen ovat riippuvaisia Turun kentälle 24/7 saapuvasta pikarahdista. 

Vastine: 

Lentokentän alueella on käynnissä sen tulevaisuuden tarpeet huomioon ottava osayleiskaava nimeltään 
Lentoaseman ja sen ympäristön osayleiskaava. Osayleiskaava tehdään yhteistyössä Ruskon kunnan 
kanssa. Turun osalta osayleiskaavan tärkeimmät tavoitteet ovat lentoaseman kehittäminen sekä uusien 
teollisuus- ja työpaikka-alueiden muodostaminen.  

Keskustan yritystoiminta 

Turun Nuorkauppakamari ry: 

Esitämme, että vaikutukset keskustan yritystoimintaan tulisi ottaa tämänhetkisiä selvityksiä paremmin 
huomioon.  

Vastine: 

Keskustan kehittymisestä aiheutuvia muutoksia on arvioitu elinkeinotoiminnan osalta Turun keskustan lii-
kenneskenaarioiden yritysvaikutusten arvioinnissa, joka on julkaistu omana selvityksenään. Vaikutusten 
keskeisin sisältö on esitetty myös osana yleiskaavaehdotuksesta tehtyä vaikutusten arviointia. 

Yleiskaavalle asetetut tavoitteet ovat keskustan osalta ovat moninaiset. Kaikilta kannoilta optimaalisia rat-
kaisuja ei ole olemassa, vaan yleiskaava on väistämättä kompromissi, jossa eri tavoitteiden kannalta pe-
rusteltuja ratkaisuja on sovitettu yhteen. 

Yleiskaavan ratkaisuilla voi olla joiltain osin myös kielteisiä vaikutuksia yritystoimintaan. Liiketoiminnassa 
ja yritysten toimintaedellytyksissä tapahtuu muutoksia myös muista syitä, jotka eivät ole yhteydessä kes-
kustan fyysisen ympäristön muutoksiin. Yritysvaikutusten arvioinnissa onkin nostettu esiin mm. maailmalla 
tapahtuvien mullistusten, verkkokaupan lisääntymisen ja etätyön kasvun aiheuttamia vaikutuksia yritystoi-
mintaan. 
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Yritysvaikutusten arvioinnissa on todettu, että tässä tilanteessa liikenneskenaarioiden yritysvaikutusten 
ennakointi on erittäin vaikeaa. Odotettavissa on, että koronan aiheuttama poikkeustila kaataa myös elin-
kelpoisia ja terveitä yrityksiä, mutta erityisesti se nopeuttanee muutenkin vaikeuksissa olevien yritysten 
markkinoilta poistumista. 



 

19 

LIIKENNE 

Joukkoliikenne   

Joukkoliikenteen merkinnät 

Varsinais-Suomen liitto: 

Yleiskaavassa esitetyillä joukkoliikenteen laatukäytävillä, jossa kulkevat runkobussireitit ja raitiotien tavoi-
telinjasto, katua kehitetään joukkoliikenteen sujuvuus edellä ja huomioiden mm. kaistajärjestelyt ja pysäk-
kien saavutettavuus. Raitiotien suunnittelun jatkamisesta on tehty päätös ja se on kirjattu Turun seudun 
maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimukseen (MAL-sopimus). Raitiotien suunnittelun edistämisen ja 
siihen varautumisen vuoksi olisi selkeää esittää raitiotien tavoitelinjasto omana kaavamerkintänä. Keväällä 
2020 valmistuneissa Turun seudun liikennemallitarkasteluissa yhtenä tuloksena todettiin joukkoliikenteen 
nopeuden olevan yksi kulkutavan käyttöä lisäävä tekijä. Varsinais-Suomen liitto pitää Turun joukkoliiken-
teen laatukäytävien, joukkoliikenteen nopeustason, sekä sujuvuuden kehittämistä tärkeänä koko Varsi-
nais-Suomen maakunnan kannalta. Turussa tehtävät ratkaisut vaikuttavat paikallisen joukkoliikenteen li-
säksi seudulliseen ja valtakunnalliseen joukkoliikenteeseen etenkin kaupungin pää- ja sisääntuloväylillä, 
joiden liikenteen sujuvuus vaikuttaa myös seutukuntien ja naapurimaakuntien sekä Turun välillä liikennöi-
vään joukkoliikenteeseen. Joukkoliikenteen ja sen solmupaikkojen suunnittelussa tulee edelleen tiivistää 
yhteistyötä kaupunkiseudulla ja maakunnassa. 

Varsinais-Suomen ELY-keskus: 

Yleiskaavan ehdotuksessa on käytetty Joukkoliikenteen laatukäytävä -merkintää, jolla selostuksen mu-
kaan kuvataan raitiotien tavoitelinjasto ja runkobussi-reittien merkittävimmät osuudet. Selostuksessa to-
detaan, että maankäytön suunnittelun tulee tukea joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä.  

Raitiotien ensimmäisestä vaiheesta on tehty päätös siten, että raitiotien suunnittelua jatketaan laatimalla 
Tiedepuiston ja Sataman raitiotielinjojen yleis- ja toteutussuunnitelmat. 

ELY-keskus pitää hyvänä, että raitiotieratkaisu on tuotu osaksi yleiskaavoitusta, jossa voidaan ratkaista 
joukkoliikennettä tukeva maankäyttö ja sen tehostaminen. Oman yleiskaavamerkinnän käyttö raitiotielin-
joille selkeyttäisi kaavan tavoitetta kaupunkirakenteen tiivistämisessä reitin varrella sekä raitiotien raken-
tamiseen varautumista. 

Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta: 

Yleiskaavan liikennekartassa esitetään joukkoliikenteen laatukäytävät, eli raitiotien tavoitelinjasto ja run-
kobussireittien merkittävimmät osuudet. Runkolinjaston osalta kartta on tuotu yleiskaavan selostukseen 
(s. 78). Lausuntoa annettaessa runkolinjaston toteutusaikataulu on epäselvä Turun kaupunginhallituksen 
ottaessa kantaa asiaan vuoden 2020 2. osavuosikatsauksen yhteydessä. Liikennekartassa esitettävät run-
kobussireittien merkittävimmät osuudet on katsottu yhteystyössä seudullisen joukkoliikenteen kanssa, ja 
pääsääntöisesti esitetään suuremmat liikenneväylät, joilla kulkee useampia runkolinjoja. Yksittäisten run-
kolinjojen esittäminen yleiskaavatasolla ei ole välttämätöntä koska yksittäisiin joukkoliikennelinjoihin voi 
tulla helpommin pieniä muutoksia. Joukkoliikenteen esittämistapa vastaa nyt muita liikennemuotoja, joilla 
on myös vain yksi ”taso” liikennekartassa.  

Vastine (yhteinen vastine Varsinais-Suomen liitolle, Varsinais-Suomen ELY-keskukselle ja Turun 
kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnalle): 

Joukkoliikenteen laatukäytävä -merkinnällä on esitetty raitiotien tavoitelinjaston lisäksi runkobussireittien 
merkittävimmät osuudet mm. Aurakadulla, Kaskenkadulla ja Tampereentiellä. Raitiotien lisäksi myös mer-
kittävimmät runkobussiosuudet täyttävät joukkoliikenteen laatukäytävän kaavamääräyksen sekä selostuk-
sessa mainitut tavoitteet ja kriteerit muun muassa joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä tukevasta maan-
käytön suunnittelusta. Merkittävimpien runkobussiosuuksien merkitsemättä jättäminen ei ole tarkoituksen-
mukaista. Kahden eri kaavamerkinnän käyttäminen sitoisi kulkuvälineen valintaa katukohtaiseksi ennen 
kuin esimerkiksi kaupunginvaltuuston päättämää raitiotien yleissuunnitelmaa välille Kauppatori-satama on 
tehty. Selostuksessa esitetään tämänhetkinen käsitys raitiotiereiteistä, mutta reitti saattaa vielä tarkentua 
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yleissuunnitelman laadinnan ja vaikutusarvioiden yhteydessä erityisesti Kauppatorin ja nykyisen rautatie-
aseman välillä. Edellä mainittujen seikkojen takia raitiotien omaa kaavamerkintää ei nähdä tarkoituksen-
mukaiseksi. 

Raitiotie 

Turun Autoilijat ry: 

Pikaraitiotietä ei tule tehdä. Raiteet vaikeuttavat muun liikenteen sujuvuutta ja aiheuttavat huomattavia 
lisäkustannuksia talvikunnossapidon osalta. Nykyisen bussijärjestelmän on todettu olevan riittävä. Jos 
bussijärjestelmää muutetaan, superbussikin on parempi vaihtoehto. 

Turun Yrittäjät ry: 

Keskustan vetovoimaisuus on viime vuosina kärsinyt kovasti, ja vaatii juuri nyt paljon työtä, jotta vetovoi-
maisuus pystytään säilyttämään ja kasvattamaan oikealle tasolleen. Raitiotien rakentaminen ei ratkaise 
keskustan saavutettavuutta ja sen rakentaminen sekoittaisi keskustan uudestaan useiden vuosien ajaksi. 
Tämä aika saattaa muodostua kohtalokkaaksi keskustalle, joten raitiotiehanke tulisi hylätä ja korvata 
muulla joukkoliikenteellä.  

Vastine (yhteinen vastine Turun Autoilijat ry:lle ja Turun Yrittäjät ry:lle): 

Kaupunginvaltuusto päätti 20.4.2020, että raitiotien suunnittelua jatketaan muun muassa laatimalla rai-
tiotien toteutussuunnitelmat välille Varissuo-Tiedepuisto-Kauppatori, raitiotien hankesuunnitelmatasoinen 
yleissuunnitelma välille Kauppatori-Matkakeskus-Linnakaupunki-satama sekä käynnistämällä hankkeen 
edellyttämät asemakaavanmuutokset. Yleiskaavaehdotus on linjassa kaupunginvaltuuston päätöksen 
kanssa. 

Joukkoliikennereitit 

Turun Satama Oy:  

Turun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmassa esitetyt alueen joukkoliikenteeseen liittyvät kehittämis-
toimenpiteet (mm. runkolinjat) tukevat myös matkustajaliikennetoimintaa parantaen ja helpottaen Varsi-
nais-Suomen alueella asuvien kulkemista joukkoliikenteen avulla Turun matkustajasatamaan. 

Turun Nuorkauppakamari ry:  

Joukkoliikenteen osalta tulisi suosia selkeitä linja-autojen runkolinjoja. Reittien ja linjojen muunneltavuus 
tulisi myös ottaa huomioon Iiikenneratkaisuja suunnitellessa. Joukkoliikenteen käytettävyyttä tulee paran-
taa ja sitä kautta lisätä sen houkuttelevuutta.  

Vastine:  

Yleiskaavaehdotus on linjassa runkolinjastosuunnitelmien kanssa. Runkobussireittien merkittävimmät 
osuudet on merkitty joukkoliikenteen laatukäytävä -merkinnällä, jolla on esitetty myös raitiotien tavoitelin-
jasto. Runkolinjasto kokonaisuudessaan näytetään kaavaselostuksessa. 

Turun ammattikoulun opiskelijakunta – TUO: 

Opiskelijakunta TUO on tyytyväinen suurimmilta osin esitettyihin liikenneratkaisuihin. Haluamme kiittää 
siitä, että joukkoliikennettä kehitetään mahdollistamaan opiskelijoiden helppo liikkuminen kampuksen, Yli-
oppilaskylän ja keskustan välillä. Joukkoliikenteen laatukäytävien linjauksissa ei ole kuitenkaan huomioitu 
Hirvensalonsilta–Itäinen pitkäkatu–Tiedepuisto-reittiä. Kyseinen reitti on työmatkojen takia erittäin kriitti-
nen ja sen nostaminen laatukäytäväksi olisi myös ilmastoteko.   

Vastine: 

Kaikkia runkolinjoja ei ole esitetty yleiskaavakartalla selkeyden vuoksi. Merkittävimmät runkobussireittien 
osuudet esitetään joukkoliikenteen laatukäytävä -merkinnällä. 
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Runkolinjastosuunnitelmassa linja L71 kulkee Uittamolta Itäisen Pitkäkadun kautta Tiedepuiston kautta 
Ylioppilaskylään, mikä näkyy myös kaavaselostuksen koko runkolinjastoa koskevassa kuvassa. Hirven-
salosta kuljettaessa erityisesti ruuhka-aikoina vaihtaminen Stålarminkadulla on helppoa tiheiden vuorovä-
lien ansiosta. Kyseinen linja ei kuitenkaan yksinään täytä merkittävimpien runkobussireittien kriteereitä. 

Nuorisolautakunta: 

Paremmat julkisen liikenteen yhteydet parantavat ainakin teoreettisesti nuorisopalvelujen palvelujen saa-
vutettavuutta. Säännöllinen ja esteetön julkinen liikenne helpottaa myös nuorten liikkumista kaupungin 
sisällä ja saattaa edistää nuorten liikkumista alueiden välillä. Nuorisopalveluiden kokemuksen mukaan 
nuoret käyttävät yllättävän vähän naapurilähiöiden palveluita ja liikkuvat heille tutusta lähiöstä tai omalta 
asuinalueeltaan muihin lähiöihin. Laajempi joukkoliikennelinjasto saattaisi madaltaa kynnystä nuorten liik-
kumiseen kaupungin sisällä. Nuorten täytyy tällä hetkellä turhan usein kulkea keskustan kautta, jos he 
haluavat liikkua asuinalueiden välillä. Poikittaissuuntaisen julkisen liikenteen kehittäminen vähentäisi mat-
kustusaikaa lähiöiden välillä ja helpottaisi julkisen liikenteen käyttöä.  

Vastine: 

Joukkoliikennelinjasto mahdollistaa jo nykyisin useita alueiden välisiä yhteyksiä kulkematta keskustan 
kautta. Kehärunkolinja parantaa edelleen merkittävästi keskustan ulkopuolisten alueiden välisiä yhteyksiä. 
Naapurilähiöiden välillä on yleensä myös olemassa oleva pyöräily-yhteys. 

Vanhusneuvosto: 

Nykyiset kolme Palvelulinjaa tulee säilyttää, ja linjojen bussien tulee olla erityisesti palveluliikenteeseen 
rakennettuja. 

Vastine: 

Yleiskaava ei ota kantaa yksittäisiin palvelulinjoihin. 

Joukkoliikenteen solmukohdat 

Varsinais-Suomen ELY-keskus: 

Yleiskaavassa on huomioitu kaavamerkinnöin joukkoliikenteen laatukäytävät perustuen erityisesti Föli-lii-
kenteen tuleviin runkolinjoihin ja raitiotiesuunnitelmiin. ELY-keskuksen toimivallassa on Turun seudullisen 
Föli-viranomaisen alueen ulkopuolelta Turkuun suuntautuva liikenne, jota on Turun ympäryskunnista 
säännöllisesti Turkuun työskentelemään ja opiskelemaan tulevat sekä muilta seuduilta harvemmin Tur-
kuun suuntaavat matkustajat. Lisäksi suuren joukon muodostavat markkinaehtoisen kaukoliikenteen vuo-
roilla saapuvat ja lähtevät matkustajat. Myös em. seudullisen ja kaukoliikenteen osalta on tärkeää, että 
liikenteen sisääntuloväylien infraratkaisut ovat joukkoliikenteen osalta kunnossa ja sujuvat jatko- ja vaih-
toyhteydet ovat mahdollisia. Kupittaan alue on jatkossa selkeä solmukohta ja kaikille joukkoliikenteen muo-
doille (kaupunki-, seutu- ja kaukoliikenne) tulee mahdollistaa ajo ko. alueen kautta ja mahdollisuus jättää 
asiakkaat keskitetylle vaihtoalueelle. Helsingin suunnan kaukoliikenne ja ELY:n nopeat työmatkavuorot 
saapuvat E18-tietä pitkin, joten joukkoliikenteelle tulee mahdollistaa sujuvat liittymät Helsinginkadulta Ku-
pittaan solmuun. Myös matkakeskuksen osalta keskeistä on todellisen solmun muodostuminen siten, että 
siltä voi sujuvasti tehdä jatko- ja vaihtomatkoja mm. työssäkäynnin ja opiskelun kannalta vilkkaimpiin koh-
teisiin. Matkakeskuksen ja Kupittaan solmukohtien osalta on keskeistä huomioida raide- ja linja-autoliiken-
teen vaihtomahdollisuudet sekä myös niihin liittyvät saatto- ja liityntäpysäköintimahdollisuudet. 

Varsinais-Suomen liitto: 

Joukkoliikennettä tulee kehittää huomioiden sujuvat matkaketjut, siten että paikalliseen joukkoliikentee-
seen voi helposti liittyä myös seudullisesta tai pitkämatkaisesta joukkoliikenteestä. Liityntä ja vaihtojärjes-
telyille tulee löytää sopiva tila ja suunnittelussa tulee huomioida raide- ja linja-autoliikenteen liityntä- ja 
saattoliikenne, sekä vaihtomahdollisuudet. Turun seudun liikennejärjestelmätyö teettää syksyllä 2020 Tu-
run seudun joukkoliikenteen vaihtopaikoista ja solmupysäkeistä selvityksen, jossa Kupittaan alue on valittu 
yhdeksi joukkoliikenteen solmupisteiden tarkastelukohteeksi. Matkakeskus ja kupittaan alue nivoo tulevai-
suudessa yhteen paikallisen, seudullisen ja valtakunnallisen pyörillä ja raiteilla kulkevan joukkoliikenteen, 
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johon lukeutuvat myös Varsinais-Suomen paikallisjunaliikenne ja Tunnin juna Helsinkiin. Yleiskaavassa 
paikallisjunaliikenteen asemat on osoitettu maakuntakaavan mukaisiin sijainteihin ohjeellisina merkintöinä.  

Vastine (yhteinen vastine Varsinais-Suomen ELY-keskukselle ja Varsinais-Suomen liitolle): 

Kaavaselostuksessa on tunnistettu joukkoliikenteen solmukohdiksi pitkämatkaiselle liikenteelle erityisesti 
Aninkaistensillan lounaispuolelle tuleva Matkakeskus sekä Kupittaan rautatieaseman ympäristö, joiden li-
säksi seudulliselle joukkoliikenteelle Kauppatori on tärkein solmukohta. Näiden solmujen toimintaedelly-
tykset on pyritty turvaamaan joukkoliikenteen laatukäytävä -merkinnöillä solmujen läheisyydessä. Yksityis-
kohtaiset järjestelyt mm. vaihtojen osalta tarkentuvat tarkemmassa suunnittelussa. 

Joukkoliikenne ja keskusta 

Turun Yrittäjät ry: 

Joukkoliikenteen järjestäminen on yksi suurista ongelmista. Edes bussiliikenteen runkolinjoista ei ole vielä 
ratkaisua. Joukkoliikenne ruuhkauttaa tällä hetkellä pahasti tiettyjä alueita, ja vaikeuttaa kaikkien liikenne-
muotojen kulkemista niin kevyen ja julkisen liikenteen kuin autojen ja jakeluautojenkin kulkua. Tämä ei 
auta saavuttamaan viihtyvän tai saavutettavan keskustan tavoitteita. Joukkoliikenne tulisi siis suunnitella 
uudelleen ja tehdä jonkinlaista hajautusta sen osalta, jotta keskustan saavutettavuus voidaan taata kaikilla 
kulkumuodoilla.  

Turun Ydinkeskustayhdistys ry: 

Ripeän muutoksen skenaariossa Eerikinkadun ja Aurakadun risteyksessä kulkisi edelleen huipputunteina 
138 bussia tunnissa. Jos tavoitteena on kaupallisen alueen laajentaminen ja viihtyisyyden lisääminen, 
myös joukkoliikennettä tulisi hajauttaa laajemmin keskustan kehälle. (Marjanen et al, 2020). 

Muutosesitys: Joukkoliikenne pois Kauppatorin laidalta.  

Vanhusneuvosto: 

Bussien pysähtyminen Kauppatorille tulee mahdollistaa, mutta sähköbussien latauspisteet tulee sijoittaa 
reittien päihin etäälle keskustasta. 

Vastine (yhteinen vastine Turun Yrittäjät ry:lle, Turun Ydinkeskustayhdistys ry:lle ja Vanhusneu-
vostolle): 

Kaavaselostuksessa on tunnistettu joukkoliikenteen solmukohdiksi pitkämatkaiselle liikenteelle erityisesti 
Aninkaistensillan lounaispuolelle tuleva Matkakeskus sekä Kupittaan rautatieaseman ympäristö, joiden li-
säksi seudulliselle joukkoliikenteelle Kauppatori on tärkein solmukohta. Näiden solmujen toimintaedelly-
tykset on pyritty turvaamaan joukkoliikenteen laatukäytävä -merkinnöillä solmujen läheisyydessä. 

Joukkoliikenteen matkamäärien tulee kasvaa merkittävästi, jotta mm. asetetut ilmasto- ja kulkutapaja-
kaumatavoitteet voidaan saavuttaa. Matkustajamäärien kasvu edellyttää joukkoliikenteeltä mm. helppoa 
saavutettavuutta, täsmällisyyttä, riittävää pysäkkikapasiteettia ja helppoja vaihtoja. 

Joukkoliikenteen pysäkkimäärä vähenee merkittävästi ennen uutta Kauppatoria olleista järjestelyistä, 
minkä johdosta joukkoliikennettä on pakko hajauttaa aiempaa enemmän. Joukkoliikennelinjojen pääte-
pysäkin siirtäminen Kauppatorilta esim. Puutorille vähensi merkittävästi kyseisten linjojen matkustajamää-
riä.  Kauppatori on seudullisen joukkoliikenteen tärkein solmukohta ja joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä 
heikentävät toimet kuten vaihtojen vaikeuttaminen liian laajan tai hajanaisten vaihtoalueiden vuoksi hei-
jastuisivat koko joukkoliikennejärjestelmään.  

Keskustan liikennejärjestelyt perustuvat ”Turun keskustan liikenneskenaariot” -selvityksen ns. ripeän muu-
tokseen skenaarioon. Keskustan liikennejärjestelyt ovat kokonaisuus, jolloin yksittäisten muutosten teke-
minen johtaisi todennäköisesti moneen muuhun muutokseen. 

https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/turun_keskustan_liikenneskenaariot_raportti_20200409.pdf
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Raideliikenne  

Turun Satama Oy:  

Kilpailukykyinen ja vetovoimainen Turun seutu edellyttää myös rautatieyhteyksien parantamista paitsi Tun-
nin junan muodossa Helsingin suuntaan niin myös Tampereen suunnan radan ja yhteyksien parantamista. 
Turun Sataman tavoitteena on ollut junien osuuden nostaminen rahtiliikenteessä pyrkien käynnistämään 
yhdistetyt kuljetukset Turun Satamasta. Paremmat junayhteydet sekä Helsinkiin että Tampereelle ovat 
edellytys myös Turun Sataman matkustajaliikenteen kehittämiselle.  

VAK-ratapiha 

Varsinais-Suomen ELY-keskus: 

Yleiskaava tarkoituksena on mahdollistaa VAK-ratapihan siirtämisen kauemmas keskustasta. VAK-ratapi-
han sijainnin vaihtoehtoja on tarkasteltu ja siitä on tehty kooste kaava-asiakirjoihin. Selostuksen mukaan 
todennäköisin sijoittumispaikka on radanvarsi Pahaniemen kaupunginosassa.  

Ehdotukseen on osoitettu selvitysalue, jonka rajauksen sisälle uusi VAK-ratapiha sijoittuu. Selvitysalueen 
kaavamääräyksen mukaan: ”Yksityiskohtainen riskiselvitys ja hallintatoimenpiteet tulee arvioida ratapihan 
ja sen lähialueen yksityiskohtaisen suunnittelun yhteydessä.”  

VAK-ratapihaa koskee valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin kuuluva tavoite niiden sijoittamisesta 
riittävän etäälle asuinalueista ja yleisten toimintojen alueista sekä luonnon kannalta herkistä alueista. 

ELY-keskus katsoo, että ehdotuksessa on yleiskaavan tasolla riittävästi huomioitu VAK-ratapihan sijoitta-
misen reunaehdot. Selvitysaluemerkintä tulee huomioitavaksi sen ympäristön maankäytön kehittämi-
sessä, joka voi edetä vasta riskien arvioinnin jälkeen.  

Varsinais-Suomen Pelastuslaitos: 

Yleiskaavan 2029 vaikutusten arvioinnin vaikutukset turvallisuuteen ja sen luomat mahdollisuudet ovat 
pelastuslaitoksen näkemyksen mukaan ehdottomasti tavoiteltavia. Pelastuslaitos on huolissaan järjeste-
lystä, missä suuronnettomuusvaaraa aiheuttama järjestelyratapiha vaarallisille kemikaaleille sijoittuu ydin-
keskustaan ja keskusta-alueelle. Järjestelyratapihan konsultointivyöhyke on lisättävä kaavakarttaan. 

Raision kaupunki: 

Pahaniemen alueelle sijoittuu yleiskaavaehdotuksessa VAK- järjestelyratapihan selvitysalue. Selvitysalue 
sijoittuu lähimmillään vain 350 metrin etäisyydelle Polusmäen asutusta asuinrakennuksia ja Iävistää eko-
logisesti ja maisemallisesti arvokkaan Raisionjokilaakson. Ratapihan alueella tehtävistä vaarallisten ainei-
den kuljetusten järjestelytoiminnoista aiheutuu suuronnettomuusriski lähialueille. Selvitysalueen rajaus tu-
lee poistaa Raisionjokilaaksosta ja siirtää kauemmas Polusmäen asuntoalueesta ympäristö- ja väestöris-
kien minimoimiseksi. Raision kaupunkia tulee kuulla alueen jatkosuunnitelmien osalta. 

Vastine (yhteinen vastine Varsinais-Suomen ELY-keskukselle, Varsinais-Suomen Pelastuslaitok-
selle ja Raision kaupungille): 

Järjestelyratapihan konsultointivyöhykettä ei esitetä, koska uuden VAK-järjestelyratapihan lopullinen si-
jainti on edelleen epävarma ja näin ollen konsultointivyöhykkeen ulottuvuudet ovat epävarmat. Sijainnin 
varmistuessa konsultointivyöhyke tullaan huomioimaan tätä kaavahanketta seuraavissa suunnitelmissa.  

VAK-järjestelyratapihan selvitysalueen rajaa ei ole tarkoituksenmukaista pienentää nyt esitetystä. Selvi-
tysalueraja kattaa VAK-ratapihan mahdolliset vaihtoehtoiset sijainnit. Raision kaupunkia tullaan kuule-
maan alueen jatkosuunnitelmien edetessä. 
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Autoliikenne 

Varsinais-Suomen ELY-keskus: 

Valtakunnallinen päätieverkko ja sen kehittämistarpeet rinnakkaisyhteyksineen on hyvin huomioitu kaava-
ehdotuksessa. 

Varsinais-Suomen liitto: 

Autoliikenteen verkossa on osoitettu Turun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmaluonnoksen mukainen 
tie- ja katuverkko, jonka lisäksi on merkitty maakuntakaavan mukaiset HAKU-tien varaus, HAKU-tien ja 
valtatien 10 käännön edellyttämät uudet eritasoliittymät. Yleiskaavatasolla väylät tulisi erotella maantie- ja 
katuverkoksi tai tarkentaa jaottelu kaavamääräyksessä. 

Turun kehätien ja Turun välikehän liikennemäärien odotetaan kasvavan edelleen mm. maankäytön ja asu-
kasmäärän lisääntymisen ja Turun keskustaliikenteen rajoittamisen vuoksi. Kaavassa on huomioitu Turun 
kehätien kehittäminen lisäkaistoilla ja rinnakkaisyhteydet. Turun välikehälle on osoitettu uusia tai kehitet-
täviä kaupunkiseudun pääväyliä, joissa rakennetaan lisäkaistoja. Varsinais-Suomen maakuntakaavassa 
osoitettuun koko Turun välikehän nelikaistaistamiseen tulisi varautua yleiskaavassa myös kaavaehdotuk-
sesta puuttuvilla Suikkilantien (välillä Rauman valtatie-Satakunnantie) ja Markulantien (välillä Tampereen 
valtatie-Raunistulan puistotie) osuuksilla. Rakennemallissa ja Turun seudun liikennejärjestelmäsuunnitel-
massa on esitetty välikehän kehittämistä toteuttamalla Vanhan Tampereentien tasoristeyksen korvaami-
nen sillalla, Halistenväylä sekä Uittamonsilta. Kadut ovat keskeinen osa kaupunkisuunnittelua ja liiken-
neympäristön laadun merkitys kaupunkikuvalle tulee ottaa huomioon nykyistä vahvemmin. 

Vastine: 

Yleiskaavassa esitetään väylät Turun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma 2020:n (luonnos 5.6.2020) 
mukaan.  

Yleiskaavan liikenne-ennusteen lausunnossa mainituissa kohdissa liikennemäärä on vuonna 2050 Suik-
kilantiellä 19 400-20 800 ja Markulantiellä alle 12 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Alle 12 000 ajoneuvoa 
vuorokaudessa ei edellytä nelikaistaistamista. Yleiskaava 2029 liikenne-ennusteen sivun 42 mukaan 
matka-ajat ovat vuoden 2050 iltahuipputunnin aikana vain noin 10% suurempia kuin päiväaikana Väinö-
länpuiston ja Vuorenpäänpuiston välillä. Edellisten perusteella Markulantiellä välillä Tampereen valtatie-
Raunistulan puistotie ei ole liikenteellistä tarvetta nelikaistaistukselle. Suikkilantiellä mainitulla kohdalla ei 
ole aiemmissa suunnitelmissa nähty tarpeelliseksi varautua nelikaistaistukeen, esimerkiksi yleiskaavan 
luonnosvaiheen liikenne-ennusteessa vuonna 2050 ennustettiin Suikkilantielle kyseisellä kohdalla noin 11 
400-13 900 ajoneuvoa vuorokaudessa.  Yleiskaavan ehdotusvaiheen Suikkilantien liikenne-ennustetta (19 
400-20 800 ajon./vrk vuonna 2050) merkittävästi suurempia liikennemääriä ennustetaan vuonna 2050 esi-
merkiksi Naantalin pikatielle, Satakunnantielle ja Aninkaistenkadulle, joilla autoliikenteellä olisi käytössä 
kaista suuntaansa Satakunnantien ja Aninkaistenkadun joukkoliikennepainotteisuuden toteutuessa. Suik-
kilantien nykyinen katualue mahdollistaa nelikaistaistuksen eikä nelikaistaistuksen tilavarauksesta tule luo-
pua ilman perusteita. 

Vanhan Tampereentien tasoristeyksen korvaaminen sillalla, Halistenväylä sekä Uittamonsilta sisältyvät 
Yleiskaava 2029:ään ja/tai Hirvensalon osayleiskaavaan. 

Liikenneympäristön laatua koskevat asiat ratkeavat valtaosin yleiskaavaa tarkemmassa suunnittelussa. 

Turun Satama Oy: 

Satama pitää tärkeänä, että parannetaan satama-alueen ja vapaavarastoalueen toiminnallista yhteyttä, 
jolla varmistetaan Sataman rahtiliikenteen toimintaedellytykset myös tulevaisuudessa. Vapaavaraston 
alue täytyy saada fyysisesti kiinni satama-alueeseen ja tämä edellyttää uuden väylän (Vapaavarastonkatu 
Pansiontieltä Ruissaloon) rakentamista ja nykyisen Tuontikadun siirtämistä sataman sisäiseen käyttöön.  

Uusi ehdotettu pääkokoojaväylä, joka luo yhteyden Pansiontieltä Ruissaloon (Vapaavarastonkatu) on vält-
tämätön sataman rahtiliikenteen kehittämisen kannalta. Samalla tämä Vapaavarastonkatu oikealla tavalla 
toteutettuna auttaa osaltaan torjumaan tulevaisuuden meritulvia ja niistä aiheutuvia haittoja kyseisellä va-
paavaraston alueella, joka tällä hetkellä kärsii matalasta maanpinnan korkeudesta.  
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Vastine: 

Yleiskaavaehdotus mahdollistaa lausunnossa mainitun Vapaavarastonkadun toteuttamisen. 

Turkuseura: 

Turkuseura on lausunut laajasti ja perustellusti liikennesuunnitelmien vaihtoehdoista jo aiemmin ja toistaa 
kantansa, että Turun keskustan ja lähiöiden vetovoimaisuus edellyttää kevyen liikenteen ja joukkoliiken-
teen osuuden kasvattamista ja yksityisautoilun osuuden oleellista laskua. Kevyen liikenteen osuutta eli 
kävelyä ja pyöräilyä on lisättävä yleiskaavan ehdotuksen mukaisesti ja tavoitteena on oltava nimenomaan 
korkea kevyen liikenteen osuus kaupungissa. Tämän tulee näkyä myös suunnittelun painopisteissä siten, 
että uusille liikenneväylille ei osoiteta varauksia nyt esitetyllä tavalla. Varaukset uusille liikenneväylille joh-
tavat ylimitoitukseen ajatellen liikenteen todellisia tarpeita, luonnonvarojen kulutusta ja hiilidioksidipääs-
töjä.  

Vastine: 

Turun kasvu edellyttää ja mahdollistaa liikennejärjestelmän kehittämistä kaikilta osin. Kestävien kulkuta-
pojen kehittäminen näkyy Yleiskaava 2029:ssä mm. joukkoliikennemerkinnöillä ja pyöräilymerkinnöillä. 
Autoliikenteen kehittämishankkeet sijaitsevat pääosin välikehällä ja sen ulkopuolella, millä pyritään ohjaa-
maan autoliikenteen kasvua näille väylille. Liikenneverkon kehittämistoimenpiteillä ja niiden toteuttamis-
järjestyksellä voidaan vaikuttaa mm. kulkutavan valintaan. Suuri osa liikenneväylien kehittämistoimenpi-
teistä tapahtuu vasta vuoden 2029 jälkeen, mutta nämä on esitetty yleiskaavassa myöhemmän toteutta-
mismahdollisuuden säilyttämiseksi. 

Varsinais-Suomen Pelastuslaitos: 

Kaavan tavoite sujuvasta ja turvallisesta Iiikennejärjestelmästä tukee pelastuslaitoksen toimintaa. V-S pe-
lastuslaitoksen pelastusyksiköiden operointi maa-alueella perustuu ajoneuvokalustoon. V-S pelastuslai-
toksen ajoneuvojen ominaisuudet ja vaatimukset ajoreiteiltä on selvitetty pelastustieohjeessa 
(http://www.vspelastus.fi/sites/default/files/atoms/files//pelastustieohje_22.4.2015.pdf). 

Vastine: 

Pelastustieohjeessa mainitut seikat suunnitellaan tarkemman suunnittelun yhteydessä. 

Turun Autoilijat ry: 

Maarian kirkkosilta tulisi uusia. Se on liian kapea huomioon ottaen raskas liikenne sillalla.  

Vastine: 

Maarian kirkkosillan korvaava yhteys (Halistenväylä) sisältyy Yleiskaava 2029:ään. Kyseistä yhteyttä on 
suunniteltu nykyistä leveämpänä Vähäjoen ylittävällä kohdalla ja eritasoristeyksenä rautatien kanssa. 

Ohjaluodontie 

Ruskon kunta: 

Ehdotuksen käsittelyssä huomioitaisiin Ruskon Ohjaluodontien / Turun Isovuorentien kokoojaväylän ke-
hittäminen. 

ei ole tarkoituksenmukaista lisätä erillistä kaavamerkintää yleiskaavaan. Sammutusvesisuunnitelma nojaa pää-

osin turun vesihiolto Oy:n vesijohtoverkostoon. Palovesi otetaan aina huomioon yleiskaavaa tarkempaa suun-

nittelua toteutettaessa lisäämällä tarvittaessa verkostoon paloposteja tai palovesiasemia 

http://www.vspelastus.fi/sites/default/files/atoms/files/pelastustieohje_22.4.2015.pdf
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Vastine: 

Maankäytön kehittäminen Ohjaluodontien varteen yksityisautoiluun perustuen ja ohjaten se Turun katu-
verkolle ei ole tarkoituksenmukainen ratkaisu muun muassa liikkumista koskevien tavoitteiden tai liiken-
teestä aiheutuvien haittojen vuoksi. Isovuorentien liikenneverkollinen asema ei ole pääkokoojaväylä-mer-
kinnän mukainen. 

Kähärin puistotie 

Turun polkupyöräilijät ry:  

Olemme kuitenkin eri mieltä siitä, että Kähärin puistotie olisi niin tärkeä uusi autoliikenteen läpiajoväylä, 
että se olisi tarpeen saada yleiskaavaan. Uusi suora väylä Kähärin läpi lisää autoliikenteen haittavaikutuk-
sia, mutta lisää ennen kaikkea autoilun houkuttelevuutta entisestään. Tällainen autoilun suosiminen näin 
lähellä keskustaa ei ole Turun ilmastotavoitteiden mukaista. Nykyinen puistoalue on viihtyisä ja toimiva 
sellaisenaan ja se tulisikin säästää ulkoilualueena.  

Vastine: 

Kaupunkiympäristölautakunta päätti 12.11.2019 § 430, että asemakaavanmuutosehdotuksen pohjaksi va-
litaan 9.10.2019 päivätty luonnos siten muutettuna, että Kähärin puistotien jatke voidaan myöhemmin oh-
jata Alikyläntielle ja liittymä siirtoa pohjoisempaan tutkitaan. Yleiskaavan ratkaisu on Kaupunkiympäristö-
lautakunnan päätöksen mukainen.  

Uuden auto-, jalankulku- ja polkupyöräliikenneyhteyden muodostuminen Satakunnankadun ja Pitkämäen-
kadun välille on merkittävä muutos niin kaupunkikuvallisesti kuin toiminnallisestikin. Viheralueiden määrä 
vähenee ja vastaavasti katualueiden määrä kasvaa. Ratkaisu toisaalta vaikuttaa myönteisesti vähentäen 
asuntokaduille ohjautuvan läpiajoliikenteen määrää Ruohonpääntiellä ja -kadulla, Vehkaniitynkadulla, Yli-
talonkadulla ja Itäpellontiellä.  

Raisionkaari 

Raision kaupunki: 

Raisionkaaren jatkeen uusi yhteys Turun puolella Länsikaareen tulee edelleen huomioida yleiskaavassa 
siten, kuin luonnosvaiheessa jo on ollut Metsäaron ja Krookilan eteläpuolisia viheryhteyksiä on ehdotuk-
sessa osin säilytetty. 
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Vastine: 

Kyseinen yhteys on poistunut tietoteknisistä syistä vahingossa luonnosvaiheen jälkeen. Yhteys palaute-
taan yleiskaavaan. 

Kukartintie - Järvijoentie 

Maskun kunta: 

Maskun kunnanhallitus päätti kokouksessaan 14.9.2020 esittää lausuntonaan Turun kaavoituksen yleis-
kaavaehdotuksesta 2029, että Väyläviraston (valtion) ylläpitämä tieyhteys, Kukartintie - Järvijoentie (yh-
dystie 12430 Tortinmäki - Saksala) merkitään yleiskaavaan kokoojaväyläksi, joka palvelee Nousiaisten, 
Maskun, Ruskon, Turun ja Auran välistä liikennettä. 

Vastine: 

Lausunnossa mainittu olemassa oleva tieyhteys merkitään yleiskaavaan olemassa olevaksi pääkokooja-
väyläksi. 

Henkilöautoliikenne ja ostovoima 

Turun Autoilijat ry: 

Joukkoliikenne ei tule kuluttajien ainoaksi tavaksi saavuttaa kaupat. Huomio kannattaa kaavoituksessa 
kiinnittää yksityisautoiluun ja tämän ryhmän ostovoiman merkitykseen.  

Vastine: 

Yleiskaavaa koskien on asetettu useita tavoitteita muun muassa liikkumista, keskustan kehittämistä, elin-
keinoelämää ja vetovoimaa koskien. Yleiskaavaehdotus on kokonaisuus, jolla pyritään vastaamaan par-
haiten asetettuihin tavoitteisiin. 

Tulevaisuudessa seudun asukas- ja työpaikkamäärien kasvaessa liikennemäärät kasvavat, mutta erityi-
sesti keskustassa liikenteen käytössä oleva tila ei lisäänny. Tämän vuoksi keskustan autoliikenne ruuh-
kautuu nykyistä voimakkaammin huipputuntien aikana. Keskustan saavutettavuus ruuhka-aikoinakin pyri-
tään varmistamaan erottamalla joukkoliikenne kriittisimmillä reiteillä autoliikenteestä erillisille kaistoille 
sekä varmistamaan pyöräilyn ja jalankulun verkostojen jatkuvuus, sujuvuus ja turvallisuus. Autoliikenteen 
pääväyläverkkoa pyritään kehittämään erityisesti Turun keskustan ohittavilla väylillä ja ohjaamaan lisään-
tyvää autoliikennettä näille väylille, joissa mm. liikenteen aiheuttamia haittoja pystytään hallitsemaan pa-
remmin kuin ahtaassa keskustaympäristössä. 

Autoilun rajoittaminen 

Turun Ydinkeskustayhdistys ry: 

Muutosesitys: Turussa voisi tulevaisuudessa toimia esimerkiksi malli, jossa fossiilia polttoaineita käyttä-
vien autoilua rajoitetaan. Luovutaan kaiken autoilun rajoittamisesta.   

Vastine: 

Yleiskaava ei ota kantaa ajoneuvojen käyttövoimaan. 

Liikennemelu 

Varsinais-Suomen ELY-keskus: 

Liikennemelualueet on kaavoituksessa selvitetty, jonka lisäksi kaavassa on melua koskeva koko kaupun-
kialueen kattava yleismääräys, että alueelle suunniteltavat melulle herkät toiminnot vaativat vielä jatkossa 
tarkemman meluselvityksen laatimista.  
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Liikenneturvallisuus 

Varsinais-Suomen Pelastuslaitos: 

V-S pelastuslaitoksen riskianalyysistä käy ilmi, että menehtymisiin johtavia onnettomuuksia tapahtuu Var-
sinais- Suomessa Turun osalla eniten Turun Vaalantien tasoristeyksessä ja Aurajoessa Turun keskustan 
alueella. Pelastuslaitos suosittelee, että asia huomioidaan kaavassa ja asiaa arvioidaan tarkemmassa 
kaavasuunnittelussa ja käytännön toteutuksissa. 

Vastine: 

Yleiskaavaehdotukseen sisältyy Vaalantien tasoristeyksen korvaaminen eritasoyhteydellä. Aurajoen 
osalta asia huomioidaan tarkemmassa kaavasuunnittelussa ja käytännön toteutuksissa. 

Satama 

Turun Satama Oy: 

Turun Satama nostaa esille, että liikennejärjestelmäsuunnitelmissa korostetusti tuodaan esiin Varsinais-
Suomi porttina Skandinaviaan. Tämä edellyttää tulevaisuudessa entistä tehokkaampia ja kestävämpiä 
rannikon ja sisämaan yhteyksiä. Tavoitteista ja kehittämiskohteista tärkeimpinä Turun Satama pitää sata-
mayhteyksien ja tavaraliikenteen pääreittien toimivuuden varmistamista ja kuljetusten ohjaamista liiken-
teellisesti parannetuille yhteyksille.  

Yleiskaavaluonnoksissa sekä ns. kantasataman alueella että myös Pansiossa nykyisiä LS-merkintöjä on 
kavennettu. Toisaalta nykyinen Vapaavaraston alue on nyt muutettu kokonaisuudessaan samaksi sata-
matoimintojen alueeksi (LS) kuin muukin satama-alue.  

Nykyisten matkustajasatamien osalta suunnittelu on kesken eri vaihtoehtojen osilta eikä siten ole vielä 
varmuutta siitä, minkälaisen alueen tuleva ratkaisu matkustajasataman osalta vaatii. Mikäli päädytään ns. 
0+ -vaihtoehtoon, jossa liikenne säilyy nykyisissä laituripaikoissa, tarvitaan laivaan/laivasta kulkevalle au-
toliikenteelle luonnoksessa esitettyä enemmän tilaa satamatoiminnoille.   

Tuleviin liikenneratkaisuihin vaikuttaa merkittävästi matkustajaliikenteen varustamojen tuleva liikennöinti-
alueen sijoittuminen. Yleiskaavassa on mahdollistettava kaikkien nyt tarkastelussa olevien ratkaisujen to-
teuttaminen (uusi yhteisterminaali, ns. 0+ -vaihtoehto, Pansio). Jokainen vaihtoehto edellyttää omanlaisia 
liikenneratkaisuja sekä katuverkon että matkustajaraiteen osalta.  

Vastine: 

Lausunnossa mainitut ratkaisut (uusi yhteisterminaali, ns. 0+ -vaihtoehto, Pansio) ovat osittain ristiriidassa 
keskenään esimerkiksi satamaraiteen risteämisten osalta. Kaikkia vaihtoehtoja ole suunniteltu yhtä pitkälle 
eikä ratkaisut kaikkien vaihtoehtojen osalta ole selvillä. Kaikkiin mainittuihin ratkaisuihin varautuminen 
edellyttäisi myös laajoja LS-aluevarauksia. Kaikkien mainittujen ratkaisujen esittäminen ei ole edellä mai-
nituista syistä sekä syyskuun 2020 suunnittelutiedon mukaan tarkoituksenmukaista, minkä vuoksi yleis-
kaavaehdotuksessa esitetään syyskuun 2020 mukainen suunnitteluratkaisu ns. 0+ -vaihtoehtoon perus-
tuen.  

Tavaraliikenne ja logistiikka 

Ks. myös Liikenne > Keskustan liikenne > Keskustan jakeluliikenne 

Jakeluliikenteen huomioiminen 

Länsi-Suomen Kuljetusyrittäjät ry: 

Liikenteen osalta kaavaehdotuksessa kerrotaan, että yleiskaavan tavoitteena on kestävää kaupunkiraken-
netta tukeva liikennejärjestelmä, jolla pyritään vähentämään autoriippuvuutta ja tukemaan kestävien kul-
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kutapojen lisäämistä koskevia tavoitteita. Lisäksi tekstissä todetaan, että ”Keskustan kehittämisen paino-
pistealueet ovat ”Saavutettava ja helposti kuljettava keskusta”, ”Kaupallisesti houkutteleva keskusta” sekä 
”Viihtyisä ja elävä kohtaamisten keskusta”.  

Tavoitteet ovat sinällään hyviä ja kannatettavia, mutta näin tavaraliikenteen ja logistiikan näkökulmasta 
huomio kuitenkin kiinnittyy siihen, että joukko- ja kevyenliikenteen edellytyksistä puhutaan paljon, mutta 
yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamiseen keskeisesti kuuluvaan tavaraliikenteeseen ja sen te-
hokkaiden toimintaedellytysten varmistamiseen ei luonnoksessa juurikaan oteta kantaa.   

Turun Autoilijat ry: 

Eri puolille kaupunkia on kaavoitettu vähittäiskaupan suuryksiköitä, kivijalkakauppoja ja ravintoloita, teolli-
suutta ja varastoja. Kaavaselostuksessa ei ole huomioitu sujuvaa jakeluliikennettä näihin, ylipäätään jake-
lua tai jakeluliikennettä ei mainita koko kaavassa. Polkupyöräily on vastaavasti huomioitu monilta osin. 
Mitä useampia työpaikkoja tuotetaan ja mitä enemmän ja tiheämmin rakennetaan kaupan alojen toimipis-
teitä, sen tärkeämpää on huomioida toimiva jakeluliikenne näihin. Jakelu on kannattavinta hoitaa suurilla 
yksiköillä. Tämä vähentää yritysten kustannuksia sekä liikenteen päästöjä ja ruuhkia. Tendenssi hoitaa 
jakelun viimeinen maili pyöräläheteillä, droneilla yms. ei ole toimiva eikä realistinen ratkaisu. 

Kaavan vaikutusarvioinnissa lausutaan, että kaavaratkaisujen vaikutukset liikenteeseen saattavat jäädä 
vaatimattomiksi. Tavaraliikenteeseen kaavan vaikutukset ovat suoremmat, mutta tavaraliikenteen liiken-
nevirrat optimoidaan jo muutenkin logistiikan toimijoiden toimesta. Tämä pitää paikkansa. Kaavoituksella 
tulee mahdollistaa sujuva liikenne ja jakeluliikenne, mutta kaavoituksella ei tule yrittää ohjata yritysten 
liiketoimintaa. 

Vastine: 

Yleiskaavaehdotuksessa esitetty liikennejärjestelmä on kokonaisuus, jolla pyritään mahdollisimman hyvin 
vastaamaan asetettuihin monipuolisiin tavoitteisiin muun muassa liikkumista, keskustan kehittämistä, elin-
keinoelämää ja vetovoimaa koskien.  

Yleiskaavaselostuksessa on esitetty Turun kaupunkiseudun logistiikan pääreitit ja merkittävimmät logis-
tiikka-alueet Turun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma 2020:n (luonnos 5.6.2020) mukaan. Kaavamer-
kinnät tukevat näiden alueiden ja yhteyksien kehittämistä. 

Huoltoliikenteen ratkaisut keskustassa tarkentuvat jatkosuunnittelussa. 

Hub-malli 

Turun Autoilijat ry: 

Sivulla 44 esitetty hub-malli ei ole toimiva. Hub-malli on taloudellisesti kannattamaton. Yritykset eivät ole 
kiinnostuneet yhteisterminaaleista. Jokainen toimija haluaa pitää omat asiakkaansa. Henkilötiedot ovat 
salassa pidettäviä tietoja, joita ei voi antaa toisten yritysten käyttöön yhteisterminaalissakaan. Tavaroiden 
minkäänlainen yhteinen käsittely ei ole järkevää ottaen huomioon tiekuljetussopimuslaki, vakuuttaminen, 
tietosuoja, jne. Vaatimus katkeamattomasta lämpösäädellystä kuljetuksesta on vaikea toteuttaa usean eri 
toimijan yhteis-hubissa. 

Vastine: 

Lausunnossa viitataan ilmeisesti lausunnoille lähetetyn yleiskaavaehdotuksen selostuksen sivun 44 teks-
tiin, jossa kuvataan Turun keskustan liikenneskenaarioiden yleiskuvaukseen. Kyseisessä kohdassa ns. 
suuren muutoksen skenaariossa on maininta ”Tavaraliikenne keskustaan toteutetaan keskustan reunalla 
sijaitsevasta jakelukeskuksesta”. Liikenneskenaario-työn yhtenä tarkoituksena oli tarkastella keskustan lii-
kennejärjestelmää kokonaisuutena ja skenaariotarkastelun avulla tuoda erilaisia vaihtoehtoja keskuste-
luun. Yleiskaava 2029 keskustan liikenneverkko perustuu ns. ripeän muutoksen skenaarioon, jonka yh-
teydessä mainintaa jakelukeskuksesta ei ole. Huoltoliikenteen ratkaisut keskustassa tarkentuvat jatko-
suunnittelussa. 
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Tarpeeton jakelu- ja huoltoliikenne 

Länsi-Suomen Kuljetusyrittäjät ry: 

Aiemmassa yleiskaavaa koskevassa lausunnossamme nostimme asian esille ja lausuntomme tuosta koh-
dasta toteatte vastineena seuraavaa:  

”Kaupunkiympäristötoimialan käsityksen mukaan huolto- ja jakeluliikenne ei ole tarpeetonta, mutta sekin 
saattaa käyttää reittejä, joilla asukkaat ja muut kulkijat kokevat raskaan liikenteen häiritsevänä läpiajona.”  

Hyötyliikenne pyrkii jatkuvasti optimoimaan reittejään taloudellisimman (tehokkuus, sujuvuus, päästöt jne.) 
vaihtoehdon löytämiseksi. Mikäli tuon prosessin tuotannonohjaukseen puututaan ulkopuolelta, on tulos 
käytännössä aina epäoptimaalinen. Esimerkiksi jos hyötyliikenteen reitityksiä muutetaan pidemmiksi, 
esim. läpiajokielloilla, koettu kokonaishäiriö, ml. päästöt, kasvaa siinä samalla kun toiminnan tehokkuus 
heikkenee.   

On aivan selvää, että valitessaan keskustan asuinpaikakseen tai tullessaan sinne kulkijana kansalainen 
hyväksyy myös sen, että siellä on muutakin toimintaa kuin pelkää asumista lähiön tapaan. Vaihtoehtona 
on valita asuinpaikka jostain muualta, jolloin koetut keskustan häiriötekijät voidaan välttää. Kaikkea ei voi 
saada. Tavaraliikenne (jakeluliikenne) on aina merkki alueen taloudellisesta toimeliaisuudesta.  

Tavoitteena meillä kaikilla on luonnollisesti se, että toiminnasta aiheutuva häiriö on mahdollisimman vä-
häinen, mutta eri lähteistä syntyvää häiriötä keskusta-alueella syntyy joka tapauksessa aina. Hyötyliiken-
teen haittaaminen ei palvele tavoitteita ”Kaupallisesti houkutteleva keskusta” ja ”Saavutettava ja helposti 
kuljettava keskusta”.  

Turun Autoilijat ry: 

Sivulla 43 on tavoitteena ”..edistämme keskusta-alueen rauhoittamista tarpeettomalta auto-, huolto- ja ja-
keluliikenteeltä.. ” Mitään tarpeetonta jakeluliikennettä ei ole vaan jakeluautot hoitavat tilattuja kuljetuksia 
ja toimittavat tavaroita asiakkailleen. Kuljetusala on hyvin kilpailtu eivätkä nykyiset kustannukset salli yh-
tään ylimääräistä ajoa vaan kuljetusten tehokkaaseen suunnitteluun käytetään ammattilaisia. 

Vastine (yhteinen vastine Länsi-Suomen Kuljetusyrittäjät ry:lle ja Turun Autoilijat ry:lle): 

Lausunnossa ja vastineessa viitataan luonnosvaiheen keskustan liikennesuunnitelman tekstiin, jossa on 
tässä asiassa otettu lainaus keskustan kärkihankkeen painopisteistä, joista kaupunginhallitus on päättänyt 
(kh 13.8.2019 § 288). 

Yleiskaavaehdotuksessa esitetty liikennejärjestelmä on kokonaisuus, jolla pyritään mahdollisimman hyvin 
vastaamaan asetettuihin monipuolisiin tavoitteisiin muun muassa liikkumista, keskustan kehittämistä, elin-
keinoelämää ja vetovoimaa koskien. Jakeluliikenteen ratkaisut keskustassa tarkentuvat jatkosuunnitte-
lussa.  

Hyöty-/joukkoliikennekaistat 

Länsi-Suomen Kuljetusyrittäjät ry: 

Nostimme aiemmin esiin myös hyötyliikenteen (henkilö- ja tavaraliikenne) yhdenvertaisen kohtelun, johon 
olette vastineena vastanneet seuraavaa:  

”Joukkoliikenteen etuuksien toteuttamistapa tarkentuu jatkosuunnittelussa, mutta lähtökohtaisesti joukko-
liikennekaistat ovat vain joukkoliikenteen käytössä. Toteutustapaan ei oteta kantaa Yleiskaava 2029:ssä.”  

Nykyisessä pääkaupungissamme Helsingissä nämä hyötyliikennekaistat, vaikka niitä sielläkin nimitetään 
joukkoliikennekaistoiksi, ovat olleet käytössä jo vuosien ajan. Niitä siis saavat käyttää sekä henkilö- että 
tavaraliikenteen hyötyajoneuvot. Kokemukset ja tehokkuushyödyt tästä mallista ovat saamiemme tietojen 
mukaan olleet kaikkien osapuolten kannalta erittäin positiivisia. Jos tällainen ratkaisu kyetään Helsingissä 
toteuttamaan, niin haluaisimme kuulla ne todelliset perustelut, miksi Turussa ei pystyttäisi vastaavaan me-
nettelyyn. 
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Turun Autoilijat ry: 

Jakeluliikenteen tulee sallia käyttää joukkoliikennekaistoja. 

Vastine (yhteinen vastine Länsi-Suomen Kuljetusyrittäjät ry:lle ja Turun Autoilijat ry:lle): 

Tavaraliikenteen salliminen joukkoliikennekaistoilla vaikuttaisi mm. joukkoliikenteen täsmällisyyteen. Läh-
tökohtaisesti joukkoliikennekaistat ovat vain joukkoliikenteen käytössä, mutta etuuksien toteuttamistapa 
tarkentuu jatkosuunnittelussa. Jakeluliikenteen sallimista tietyillä joukkoliikennekaistoilla voidaan tutkia jat-
kossa. Joukkoliikennekaistojen toteutustapaan ei oteta kantaa Yleiskaava 2029:ssä. 

Logistiikkakustannukset 

Länsi-Suomen Kuljetusyrittäjät ry: 

Logistiikkakustannukset ovat suomalaisille yrityksille jo nyt melko korkeat. Tämä asia realisoitui UPM:n 
Kaipolan tehtaan sulkemispäätöksessä, jossa yksi merkittävimmistä syistä oli korkeat logistiikkakustan-
nukset. Vaikka esimerkki on globaalista yrityksestä, painivat pienet yritykset samojen ongelmien kanssa.  

Haluamme painottaa tässäkin yhteydessä sitä, että näitä kustannuksia ei tule viranomaistoimin enää yh-
tään lisätä kuljetus- ja logistiikkatoimintoja hankaloittamalla ja tehokkuutta heikentämällä. Viimekädessä 
kaikki kustannukset valuvat kotimarkkinoilla kuluttajahintoihin. Kuluttajat äänestävät helposti jaloillaan, kun 
kokevat hinnat jossain liian korkeiksi. Myös kauppapaikkaa voidaan vaihtaa kustannuksiltaan edullisem-
paan paikkaan. Vastaavasti viennissä kilpailukyky loppuu, eivätkä tuotteet enää mene kaupaksi. Kilpailu-
kyvyn parantamiseksi tuotanto voidaan siirtää esim. ulkomaille halvempien kustannusten maihin ja näin 
säilyttää toiminta kannattavana. Yritystoiminnassa tehtävät päätökset ovat hyvin suoraviivaisia.  

Jakeluruudut 

Länsi-Suomen Kuljetusyrittäjät ry: 

Nostimme aiemmin esiin myös tavaraliikenteen ajoneuvoille tarkoitetut ns. jakeluruudut, joita kaupungissa 
jo jonkin verran on käytössä. Toistamme tässä yhteydessä esityksemme näiden jakelutehokkuutta ja työ-
turvallisuutta parantavien tilojen varaamisen tarpeellisuuden. 

Näiden ruutujen tarkoitus on samantapainen kuin linja-autopysäkkien, joita kaupungissa on kosolti. Erona 
on vain se, että tavara ei lähde jakeluruudusta itsekseen kohteeseen eikä se tule itsekseen jakeluruutuun.   

Toivomme todella, että Turussa eikä muuallakaan tarvitse painia samantapaisten ongelmien kanssa, joista 
HS kirjoitti 24.8.20 Espoon osalta. Olemme valmiita antamaan apua paikkojen optimaalisten sijaintien kar-
toittamisessa.  

Vastine: 

Jakeluruutujen toteuttamiseen ei oteta kantaa yleiskaavassa vaan tarkemmassa suunnittelussa. 

Kuorma- ja linja-auton kuljettajien lepoaikasäännökset ja raskaan liikenteen pysäköinti 

Länsi-Suomen Kuljetusyrittäjät ry: 

EU:ssa kuorma- ja linja-auonkuljettajien ajo- ja lepoaikoja säännellään Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella ja siitä johtuvalla kansallisella lainsäädännöllä. Siellä säädellään erittäin tarkkaan mm. kuljet-
tajien vuorokautisia ja viikoittaisia lepoaikoja. Nämä säädökset löytyvät esim. Työsuojeluhallinnon sivuilta.  

Heinäkuussa 2020 EU:ssa hyväksyttiin ns. maantieliikennepaketti, jossa käsiteltiin myös raskaan kaluston 
pysäköintialueita ja niiden vaatimuksia. Tästä johtuen Suomessa on syytä ottaa huomioon ainakin seuraa-
vat muutokset EU-asetuksessa:  

• Vähintään 45 tunnin viikkolevon viettäminen ajoneuvossa on 20.8.2020 alkaen kiellettyä. Tämä 
lepo tulee viettää majoituspaikassa, jossa on nukkumis- ja saniteettitilat.  

(=> kulkuyhteydet näille paikoilla on varmistettava, koska kuljettaja ei saa levon aikana ras-
kasta ajoneuvoa käyttää mihinkään tarkoitukseen)  

https://www.hs.fi/kaupunki/espoo/art-2000006609433.html?fbclid=IwAR2fbxBvy2pjjCeNrN61zkTDth-s7i4ECV4KUCzZfsup-FwqS_5Y4a-zycA
https://www.tyosuojelu.fi/tyosuhde/ajo-ja-lepoajat
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• Uudistetun ajo- ja lepoaika-asetuksen mukaan komission olisi kehitettävä standardeja turvallisille 
pysäköintialueille. Näiden standardien olisi tuettava korkealaatuisten pysäköintialueiden edistä-
mistä.  

• Ajo- ja lepoaika-asetuksen mukaan komissio varmistaa, että tiedot turvallisista pysäköintialueista 
ovat helposti tavara- ja henkilöliikenteessä toimivien kuljettajien saatavilla. Komissio julkaisee lu-
ettelon kaikista sertifioiduista pysäköintialueista, jotta kuljettajille voidaan tarjota asianmukaisesti:  

o murtautumisen havaitseminen ja estäminen; valaistus ja näkyvyys; yhteyspisteet ja menet-
telyt hätätilanteessa; kullekin sukupuolelle sopivat saniteettitilat; vaihtoehtoja ruoan ja juo-
man ostamiseen; viestintäyhteydet; virtalähde.  

• Ajo- ja lepoaika-asetuksen mukaan jäsenvaltioiden on kannustettava kaupallisille tienkäyttäjille tar-
koitettujen pysäköintialueiden luomista.  

Tämän asian osalta yhteistyö on ollut hyvää niin ELY:n, maakuntaliiton kuin kuntienkin, ml. Turku, kanssa. 
Mikäli asia tarvitsee tämän tason kaavassa toimenpiteitä, niin nyt asia on syytä huomioida.  

Vastine: 

Yleiskaava 2029:ssä ei esitetä pysäköintialueita. 

Pyöräily 

Pyöräilyn kehittämisestä yleisesti 

Liikuntalautakunta: 

Yleiskaava 2029 ehdotuksessa on hyvää, että polkupyöräilyn edistämiseen ja kevyenliikenteen kehittämi-
seen panostetaan merkittävästi. Verkosto on silti osin vielä katkonainen ja sitä tulisi jatkokehittää yhä 
eheämmäksi sekä pääväylien että lähiverkoston osana. 

Kevyen liikenteen verkostoon on satsattava tulvaisuudessa voimakkaasti ja siitä tulee luoda houkutteleva 
vaihtoehto liikkumiselle. Kestävien liikkumismuotojen viimeaikainen kehitys, sähköavusteisten polkupyö-
rien tapaisilla ratkaisuilla, antaa mahdollisuuden saavuttaa arkiaktiivisuudessa ja ympäristöystävällisyy-
dessä uusia ulottuvuuksia. Turvallisten ja laadukkaiden pääväylien lisäksi tarvitaan myös kaupunkikes-
kustaan eheämmät ja turvallisemmat väylät, joiden avulla liikkuvuus kävellen ja muilla kevyenliikenteen 
keinoilla taataan läpi kaupunkikeskustan. Tämä tulee vaatimaan entistä isompia satsauksia kävelykeskus-
tan suuntaan ja autoliikenteeltä tulee osoittaa tilaa kestävimmille liikkumistavoille. 

Liikkumismuotojen muuttuessa tulee myös rakentamisessa ja maankäytön suunnittelussa panostaa sii-
hen, että pyörille ja muille vastaaville liikuntavälineille on riittävästi tilaa tonttien sisällä ja katujenvarsilla ja 
myös että välineitä voidaan säilyttää turvallisesti ilman ilkivallan vaaraa. Tämä on huomattavasti helpompi 
ja vähemmän tilaa vaativa vaihtoehto kuin autopaikoitus, joten se on paremmin huomioitavissa maakäytön 
ja liikenteen suunnitelmissa. 

Polkupyöräilyn lähiverkoston yhtenäistäminen on polkupyöräilyn laatukäytävien ohella keskeisessä roo-
lissa, kun mietitään kaikkien asukkaiden liikkumismuotoihin vaikuttamista. Ulkoilureittien osittainen ottami-
nen ratkaisuksi lähiverkoston yhtenäistämisessä tulee ottaa tarkasteluun. Talviaikana osa ulkoilureiteistä 
on hiihtolatuina, jolloin pyöräilyä ja kävelyä niillä ei voi sallia, mutta muuten nämä ulkoilureitit voidaan 
nähdä mahdollisuutena kehittää entistä laajempaa ja yhtenäisempää kevyen liikenteen ja polkupyöräilyn 
lähiverkostoa. 

Merkittävät virkistysväylät polkupyöräilyyn ja kävelyyn sekä juoksuun saadaan kulkemaan jokirannan myö-
täisesti, mikä vehreänä, ympäristöltään houkuttelevana alueena entisestään ohjaa ihmisiä siirtymään kes-
tävämpiin liikkumismuotoihin työmatkaliikenteessä ja vapaa-aikana. Tämä osaltaan edistää kaupunkilais-
ten aktiivisuutta ja hyvinvointia. Jokirantaa voidaan lisäksi kehittää entistä pidemmältä matkalta osana 
monipuolista virkistyspalveluita tarjoavaa aluetta. 

Nuorisolautakunta: 

Yleiskaava 2029 ehdotuksessa on hyvää, että polkupyöräilyn edistämiseen ja kevyenliikenteen kehittämi-
seen panostetaan merkittävästi. Verkosto on silti osin vielä katkonainen ja sitä tulisi jatkokehittää yhä 
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eheämmäksi sekä pääväylien että lähiverkoston osana. Lasten ja nuorten omatoiminen liikkuminen kau-
pungin sisällä tapahtuu pääsääntöisesti kevyen liikenteen väylillä sekä julkisilla liikennevälineillä.   

Kevyen liikenteen verkostoon on satsattava tulvaisuudessa voimakkaasti ja siitä tulee luoda houkutteleva 
ja turvallinen vaihtoehto lasten ja nuorten liikkumiselle. Kestävien liikkumismuotojen viimeaikainen kehitys, 
sähköavusteisten polkupyörien ja polkulautojen tapaisilla ratkaisuilla, antaa mahdollisuuden saavuttaa ar-
kiaktiivisuudessa ja ympäristöystävällisyydessä uusia ulottuvuuksia. Alue- ja paikalliskeskukset tulisi liittää 
toisiinsa nopeilla, hyvin valaistuilla, helpoilla ja turvallisilla sekä monipuolisen liikkumisen mahdollistavilla 
kevyen liikenteen väylillä. Turvallisten ja laadukkaiden pääväylien lisäksi tarvitaan myös kaupunkikeskus-
taan eheämmät ja turvallisemmat väylät, joiden avulla liikkuvuus kävellen ja muilla kevyenliikenteen kei-
noilla taataan läpi kaupunkikeskustan. Tämä tulee vaatimaan entistä isompia satsauksia kävelykeskustan 
suuntaan ja autoliikenteeltä tulee osoittaa tilaa kestävimmille liikkumistavoille. 

Jokirannan myötäisesti saadaan kulkemaan merkittävät virkistysväylät polkupyöräilyyn ja liikkumiseen 
sekä oleskeluun, joka vehreänä, ympäristöltään houkuttelevana alueena, ohjaa entisestään lapsia ja nuo-
ria siirtymään kestävämpiin liikkumismuotoihin vapaa-aikana. Tämä osaltaan edistää lasten ja nuorten 
aktiivisuutta ja hyvinvointia. Jokirantaa voidaan lisäksi kehittää entistä pidemmältä matkalta osana moni-
puolista virkistyspalveluita tarjoavaa aluetta. 

Vastine (yhteinen vastine Liikuntalautakunnalle ja Nuorisolautakunnalle): 

Pyöräilyn kasvupotentiaalin lunastaminen edellyttää pyöräilyn infrastruktuurin, ylläpidon ja pyöräilypalve-
luiden laaja-alaista kehittämistä.  

Pyöräilyn runkona toimii yleiskaavassa esitetty pyöräilyn pääverkosto, joka koostuu sekä uusista että osit-
tain parannettavista nykyisistä pyöräilyverkostoista. Pyöräilyn pääverkostoa kehitetään sujuvan, nopean 
ja tasavauhtisen arkipyöräilyn mahdollistamiseksi. Osa reiteistä on seudullisia laatukäytäviä. Pyöräilyn 
pääverkostoa täydentää pyöräilyn lähiverkosto, jota ei näytetä yleiskaavassa karttaesityksen selkeyden 
vuoksi. Pyöräilyreitit on suunniteltu kokonaisuutena ottaen huomioon mm. autoliikenteen ratkaisut keskus-
tassa, millä on pyritty mahdollisimman sujuvaan ja turvalliseen kokonaisratkaisuun. 

Yleiskaavalla ei oteta kantaa pyöräilyn pääverkoston reitin tarkempaan sijaintiin ja laatutasoon. Niitä pa-
rannetaan tarkempien suunnitelmien avulla kunkin kohteen olosuhteet huomioon ottaen. 

Yleiskaavalla ei oteta kantaa pyöräilyn lähiverkostoon tai pyöräpysäköintiin. 

Pyöräilyn pääreitit 

Varsinais-Suomen ELY-keskus: 

Kaavaan tulisi lisätä kehätien ja Lentoasematien välinen jakso (Aerotie) pyöräilyn pääreittiä. ELY-keskus 
on parhaillaan laatimassa kevyen liikenteen väylän esiselvityksiä maantielle 204 (Säkyläntie) entisen Paa-
volan koulun ja Tortinmäen välille sekä Auvaismäentielle (Maaria-Kreivilä maantie 12266) koko tiepituu-
delle. Kaupunki voi harkintansa mukaan lisätä ko. väylät yleiskaavaan. 

Varsinais-Suomen liitto: 

Seudullisessa liikennesuunnittelussa on pitkään tunnistettu tärkeäksi ja edistetty seudullista jatkuvaa pyö-
räilyverkkoa ja laatukäytäväosuuksia. Pyöräilyn edellytysten kannalta erityisen tärkeää pitkillä matkoilla on 
pyöräreittien jatkuvuus ja tasalaatuisuus, jonka vuoksi Varsinais-Suomen liitto toteaa, että Ylimaarian 
suunnan pyöräilyn seutureitti tulisi esittää yleiskaavassa jatkuvana myös Aerotieltä Moisiontielle, vastaa-
valla tavalla kuin Turun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmaluonnoksen pyöräilyn seutureittien vi-
siokartalla. 

Vastine (yhteinen vastine Varsinais-Suomen ELY-keskukselle ja Varsinais-Suomen liitolle): 

Aerotien pyöräilyn pääverkosto-yhteys on poistunut tietoteknisistä syistä vahingossa luonnosvaiheen jäl-
keen. Yhteys palautetaan yleiskaavaan. 
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Turun polkupyöräilijät ry:  

Uudessa yleiskaavaehdotuksessa on ansiokkaasti korjailtu pyöräilyn pääverkoston puutteita. Pyöräilyn 
edistämisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kannalta onkin erityisen tärkeää, että verkosto on mahdollisim-
man yhtenäinen ja kattava. Erityisen hienoa on että verkostoon on luonnosvaiheen jälkeen lisätty keskus-
tan alueella muun muassa Aninkaistenkatu, Linnankatu, Puutarhakatu, Humalistonkatu, Neitsytpolku ja 
Jokikatu. Nämä yhteydet tulee edelleen säilyttää osana pääverkostoa, sillä muuten verkosto jää keskustan 
osalta rikkonaiseksi ja vajaaksi, mikä ei tue Turun kaupungin tavoitteita kestävä liikkumisen edistämisen 
näkökulmasta.  

Verkostossa on kuitenkin edelleen muutamia puutteita ja pyydämmekin, että verkostoon lisättäisiin myös 
yhteydet pääväylinen ja pääkokoojaväylien rinnalle. Esimerkiksi Ratapihankatu, Tukholmankatu, Messu-
kentänkatu, Artukaistentie, Pläkkikaupunginkatu, Eskonkatu, Aurorankatu, Vahdontie, Aerotie, Lentoase-
mantie, Kaharinkatu, Säkyläntie, Rydöntie, Vaistentie, Messinkikatu, Silakatu, Polttolaitoksenkatu, Hau-
tausmaantie, Peltolantie, Uittamontie, Rykmentintie ja Haritun puistotie tarvitsisi myös merkitä osaksi pyö-
räilyn pääverkostoa. Edellä mainittujen katujen jättäminen pois pääverkostosta ei liene perusteltua, sillä 
kadut ovat vilkkaasti liikennöityjä. Lisäksi olisi suotavaa, että Toijalan radan rinnalle välillä Konsankuja - 
Vanha Tampereentie ja Uudenkaupungin radan rinnalle välillä Aakenkatu - Naantalintie, olisi myös mer-
kitty pyöräilyn pääreitti. Toijalan radan rinnakkainen reitti on jo nyt suosittu pyöräreitti. Uudenkaupungin 
radan rinnakkainen reitti tarjoaisi uuden rauhallisen ja sujuvan reitin kohti Naantalia ja Pansiota, minne ei 
tällä hetkellä mene kovin hyviä ja miellyttäviä pyöräreittejä.  

Vastine: 

Yleiskaavassa esitetty pyöräilyn pääverkosto perustuu valtaosin Turun pyöräilyn kehittämisohjelma 
2029:ään, jota on tarkennettu kyseisen työn jälkeen muun muassa keskustassa Turun keskustan liiken-
neskenaariot -työn perusteella. 

Aerotien ja Peltolantien pyöräilyn pääverkosto -yhteydet olivat poistuneet kaavakartalta tietoteknisistä 
syistä vahingossa luonnosvaiheen jälkeen. Yhteydet palautetaan yleiskaavaan. 

Messukentänkadun, Pläkkikaupunginkadun, Eskonkadun, Aurorankadun, Säkyläntien, Messinkikadun, 
Silakadun, Polttolaitoksenkadun, Hautausmaantien, Uittamontien, Rykmentintien, Haritun puistotien, Ar-
tukaistentien, Vahdontien, Lentoasemantien, Rydöntien, Kaharinkadun, Vaistentien ja Toijalan radan reitit 
eivät ole Turun pyöräilyn kehittämisohjelma 2029 mukaan pääverkoston osia. 

Ratapihankatu-Tukholmakatu sijaan pyöräilyn pääverkosto kulkee radan vieressä Turun pyöräilyn kehit-
tämisohjelma 2029:ssä. 

Uudenkaupungin radan rinnalla kulkeva pyöräilymerkintä on jouduttu poistamaan junaradan varresta Iso-
Heikkilässä, koska alueella varaudutaan VAK-järjestelyratapihaan. 

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta – TUO: 

Opiskelijakunta on pettynyt, että pyöräilyn pääverkosto ei kaavassa kulje Eerikinkatua. Opiskelijakunnan 
mielestä Eerikinkadun tulisi olla mukana tässä yleiskaavassa, jolloin pyöräilyverkosto olisi kattava ja se 
mahdollistaisi liikkumisen ympäri kaupunkia tehokkaasti.  

Vastine: 

Eerikinkatu ei ole Turun pyöräilyn kehittämisohjelma 2029:ssä pää- tai lähiverkostoa. 

Vanhusneuvosto: 

Aurajokirannassa jalankulkijat ja pyöräilijät tulee selkeästi erottaa omille kaistoilleen. 

Vastine: 

Yleiskaava 2029:ssä esitetään pyöräilyn pääverkosto, joka Turun keskustassa perustuu Turun keskustan 
liikenneskenaariot-selvityksen ns. ripeän muutoksen skenaarioon.  Ripeän muutoksen skenaariossa ydin-
keskustassa Koulukadun ja Aninkaistenkadun välillä Aurajokirannassa Läntisellä Rantakadulla pyöräily on 
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kävelykadulla tai vähäliikenteisen kadun ajoradalla ns. lähiverkoston osana, mitä ei näytetä yleiskaavassa. 
Koulukadun ja Aninkaistenkadun välillä Aurajoen länsipuolella pyöräilyn pääverkosto on ripeän muutoksen 
skenaariossa esitetty Linnankadulle kävelypainotteiselle kadulle. Itäisellä Rantakadulla pyöräily on Itäi-
sellä Rantakadulla ajoradan tasolla pyöräilyn pääverkoston osana. Yleiskaava 2029 ei ota kantaa pyöräi-
lyverkoston toteutustapaan eli siihen toteutetaanko pyöräily-yhteys esimerkiksi pyörätienä, pyöräkaistana 
tai hiljaisella ajoradalla. 

Liikuntalautakunta: 

Uudet kevyenliikenteen sillat Lauttarannassa, Raunistulassa, Agricolankadulla sekä Kupittaan ja Itäharjun 
välillä ovat tärkeitä osia kaupungin polkupyöräilyn ja kevyenliikenteen kehittymisessä.  Niiden liittymislii-
kenteeseen tulee panostaa keskeisesti, jotta niiden avulla saavutetaan mahdollisimman suuri houkuttele-
vuus siirtyä kestävämpiin liikkumismuotoihin. 

Turun polkupyöräilijät ry: 

Tahdomme myös kiittää kaavan valmistelijoita siitä, että yleiskaavaan on merkitty uudet siltayhteydet Laut-
tarantaan, Agricolankadulle ja Raunistulaan. Nämä ovat erityisen tärkeitä juuri pyöräilylle ja uskomme, että 
yleiskaavamerkintä edesauttaa juuri näiden yhteyksien toteutumista.  

Turun Autoilijat ry: 

Ajatus uudesta sillasta, Raunistulansilta, on hyvä.  

Pyöräilyn laatukäytävät 

Varsinais-Suomen liitto: 

Yleiskaavassa esitetty pyöräilyn pääverkosto parantaa pyöräilyn edellytyksiä kaavaan täydennettyjen ver-
kon puuttuvien osuuksien toteutuessa ja edistää osaltaan pyöräilyväylien huomiointia katu- ja tiesuunnit-
telussa. Pyöräilyn pääverkostomerkinnän lisäksi yleiskaavassa tulisi kuvata myös pyöräilyn laatukäytävä-
osuudet Turun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmaluonnoksen pyöräilyn seutureitit 2040+ vision mu-
kaisesti.  

Varsinais-Suomen ELY-keskus: 

Liikenteen teemakartalla on kattavasti merkittynä pyöräilyn pääverkosto. Kaavakarttaan olisi hyvä osoittaa 
kuitenkin myös omalla merkinnällä pyöräilyn pääverkostoon kuuluvat seudulliset laatuväylät sekä Turun 
keskusta-alueen ja sen lähiympäristön keskeisimmät väylät. Näiden väylien osalta tulee tavoitella korkeaa 
pyöräilyolosuhteiden laatutasoa. On mahdollista, että vain yhden väyläverkkotyypin merkitseminen ei to-
dennäköisesti takaisi laatutason riittävää huomiointia jatkosuunnittelussa kaikkein merkittävimmille väy-
lille.  

Turun polkupyöräilijät ry:  

Helsingin ja Vantaan kaupunkien uusissa yleiskaavoissa on esitetty pyöräilyn korkeimman luokan laatu-
käytävät eli niin kutsutut pyöräbaanat. Myös Turun uudessa yleiskaavassa tulisi esittää seudulliset laatu-
käytävät tai korkeampilaatuiset alueelliset laatukäytävät omalla piirustusmerkinnällään. Nykyisestä pyöräi-
lyn pääverkosto merkinnästä todetaan, että: “Osa reiteistä on seudullisia laatukäytäviä.” Ei ole tarkoituk-
senmukaista, että tavallinen pyöräverkosto ja laatukäytävien verkosto yhdistetään saman merkinnän alle, 
sillä nykyisestä ehdotuksesta on mahdotonta tietää mikä kunkin väylän luonne ja laadun vaatimustaso on.   

Vuonna 2018 laadittu Turun pyöräilyn kehittämisohjelma 2029:n pyöräilyn tavoiteverkosto tarjoaisi hyvät 
lähtökohdat myös yleiskaavassa esitettävän pääverkoston täydentämiseen, mutta myös seudullisten laa-
tukäytävien erottamiseen pääverkostosta. Toisaalta myös Turun seudullisten pääpyöräteiden verkosto so-
pisi lähtökohdaksi myös yleiskaavaehdotuksen pyöräilyn laatukäytävien verkostoksi (katso kuva), sillä Tu-
run pyöräilyn kehittämisohjelmasta puuttuu muun muassa kehämäiset laatukäytävät.  
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Lähde: Varsinais-Suomen ELY-keskus   

Seudullisten laatukäytävien merkitseminen yleiskaavaan omalla merkinnällään on perusteltua myös siinä 
mielessä, että aivan viime aikoina pyöräilyn suosio on kasvanut merkittävästi ja pyöräilyn tärkeys osana 
arkiliikkumista ja työmatkaliikennettä on kasvanut huomattavasti, jolloin tarvitaan laadukkaita väyliä myös 
pitempiä yhteystarpeita varten. Laadukkaita baanayhteyksiä myös rakennetaan jo muun muassa Oulussa, 
Helsingissä ja Tampereella, mutta ei Turussa. Lisäksi myös tänä vuonna on eduskunnassa pohdittu ensi 
kertaa jopa valtionlaajuisen baanaverkoston laatimista. Laatukäytävien tulevaisuuden ja ennen kaikkea 
toteuttamisen kannalta olisi tärkeää, että laatukäytävät olisivat kattavasti osa myös Turun uutta yleiskaa-
vaa.   

Vastine (yhteinen vastine Varsinais-Suomen liitolle, Varsinais-Suomen ELY-keskukselle ja Turun 
polkupyöräilijät ry:lle): 

Yleiskaava 2029:ssä esitetään tärkeimmät pyöräilyreitit pyöräilyn pääverkosto -merkinnällä, mikä sisältää 
myös laatukäytäväosuudet. Turun kaupunkiseudun pyöräilyn laatukäytävät on esitetty selostuksessa Tu-
run seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma 2020:n (luonnos 5.6.2020) mukaan. Erillisen kaavamerkinnän 
käyttäminen pyöräilyn laatukäytäville saattaisi olla harhaanjohtavaa, sillä kauempana keskustasta esimer-
kiksi Hämeentien laatukäytäväosuudella pyöräilijämäärät voivat olla vain murto-osa keskustan pyöräily-
reittien pyöräilijä- ja kävelijämääristä. Näin ollen pyöräilyväylien teknisiä ratkaisuja esimerkiksi leveyden 
osalta ei tule ratkaista yleiskaavamerkinnöillä vaan kunkin kohteen olosuhteet huomioon ottaen. Lisäksi 
yleiskaavakartan pyöräilyn esitystavalla on pyritty selkeään esitystapaan ja tasavertaiseen esitystapaan 
muun muassa joukkoliikenteen kanssa. 

Sähköpotkulaudat 

Vanhusneuvosto: 

Sähköpotkulaudat ovat nykyisin turvallisuusuhka kaikille jalankulkijoille. Niiden käyttö on kiellettävä jalka-
käytävillä sekä osoitettava omat kaistat muun liikenteen joukkoon.  

Vastine: 

Yleiskaava ei ota kantaa sähköpotkulautoja koskeviin ratkaisuihin.  
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Kaarinan ja Turun raja-alueiden ratkaisujen yhteenkytkentä 

Kaarinan kaupunki: 

Kaarinan kaupunki toteaa, että ehdotusratkaisussa on pidättäydytty pitkälti samoissa luonnosvaiheen rat-
kaisuissa, joihin kaupunki edellisellä lausuntokierroksella esitti kehitysehdotuksia. Tämä koskee erityisesti 
liikenteellisiä ratkaisuja: joukkoliikenneyhteyksiä ja pyöräilyn pääverkkoyhteyksiä sekä täydentävää katu-
verkkoa Haritussa. Haritun puistotien jatke osoitetaan kaavaehdotuksessa sijainniltaan ohjeellisena väy-
lävarauksena, jonka ratkaisu tarkentuu jatkosuunnittelussa. Skanssin ja Piispanristin välisen yhteyden 
osoittaminen joukkoliikennekatuna on aiempien maankäytöllisten ja liikenteellisten tavoitteiden mukainen 
ratkaisu.   

Yleiskaavan kaupunkirakenteen kasvusuunnat ja kehittämisen painopisteet Kaarinan kaupungin rajalla 
tukevat myös Kaarinan maankäytön kehittämistavoitteita. Paikallisjuna-asema Vaalassa ja pikaraitiotie-
linja Varissuolle vahvistavat myös Littoinen - Verkakaari kehityssuuntaa pitkällä aikavälillä.  

Kaarinan kaupungin lähivuosien maankäytön kehittämisen painopisteet Turun rajalla ovat Piispanristillä ja 
Lemunniemellä. Skanssin maankäytölliset ja liikenteelliset ratkaisut ovat aiempien suunnitelmien mukaisia 
ja mahdollistavat jatkosuunnittelun Piispanristin ja Lemunniemen osayleiskaavojen päätavoitteiden mukai-
sesti. Rakennemallin mukaisen kytkeytymisen puuttuminen kuitenkin korostuu erityisesti Lemunniemen ja 
Harittu - (Katariinan) alueiden välillä.   

Kaarinan kaupunki toteaakin, että yleiskaavassa esitetyt ratkaisut mahdollistavat pääsääntöisesti aiem-
massa lausunnossa esiin nostettujen asioiden kehittämisen Kaarinan puolella, mutta selkeä vahva kytkey-
tyminen jää osassa alueita jatkosuunnittelun ja asemakaavoituksen ratkaistavaksi.  

Tällaisia kohtia erityisesti ovat: 

• Vaala - Lähteenmäki/Verkakylän suunta  

• Harittu/Katariina - Rauvolan suunta 

Kaarinan kaupunki toistaakin aiemmassa lausunnossa esitetyt seuraavat kehitysehdotukset ja esittää, että 
nämä otetaan huomioon yleiskaavaehdotusta tarkistettaessa seuraavilla perusteluilla: 

• Pyöräilyn pääverkon osalta Kaarinan kannalta ovat tärkeitä myös reitit Haritusta Rauvolantielle, 
Vaalasta Lähteenmäentielle sekä Kohmontieltä Auranlaaksoon  

• Vaalan ja Verkakaaren yhdistävä joukkoliikennekatu helpottaisi Littoisten eteläosan bussiliikenteen 
järjestämistä  

Vastine: 

Esitettyjen pyöräily-yhteyksien on Turun pyöräilyn kehittämisohjelmassa 2029 määritelty kuuluvan pyöräi-
lyn pääverkoston sijaan pyöräilyn lähiverkostoon. Pyöräilyn lähiverkostoa ei näytetä Yleiskaava 2029:ssä 
selkeyden vuoksi. Yleiskaava ei estä kyseisten pyöräily-yhteyksien toteuttamista. 

Yleiskaava 2029:ssä on esitetty tärkeimpiä joukkoliikennereittejä. Vaalan ja Verkakaaren mahdollisesti 
yhdistävälle joukkoliikennekadulle ei ole tähän mennessä suunniteltu runkobussi-, raitiotie- tai lähijunata-
soista joukkoliikennettä, minkä vuoksi kyseistä yhteyttä ei ole esitetty Yleiskaava 2029:ssä. Yleiskaava-
merkintä ei estä kyseisen joukkoliikennekadun toteuttamista. 

Keskustan liikenne 

Keskustan liikenteestä yleisesti 

Varsinais-Suomen ELY-keskus: 

Turun keskustan osalta erilaisia liikenteen järjestämisvaihtoehtoja on selvitetty kattavasti. ELY-keskus ei 
ota kantaa keskustan henkilöautoliikenteen järjestelyihin, mutta pitää tärkeänä, että erityisesti kävelyn ja 
pyöräilyn sekä joukkoliikenteen olosuhteita parannetaan nykyisestä.  
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Kulkutapamuutosten lisäksi keskustan ruuhkautumiseen voivat tulevaisuudessa vaikuttaa pienentävästi 
mm. lisääntynyt etätyöskentely ja -opetus sekä verkkokauppa. Ruuhkahuiput todennäköisesti madaltuvat 
suhteellisesti nykyisiin verrattuna. 

Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta: 

1. Keskustan liikenneskenaariot 

”Keskustan kärkihankkeessa on teetetty Keskustan liikenteestä kolme eri skenaariota, jotka esiteltiin kau-
punginvaltuustolle 16.4.2020. Yleiskaavaehdotuksen liikenneverkko keskustassa perustuu ripeän muutok-
sen skenaarioon. Yleiskaavassa liikenneverkko esitetään kuitenkin selkeästi karkeammalla tarkkuudella 
kuin skenaarioissa. Skenaarion tarkempia periaatteita ja ratkaisuja tutkitaan edelleen keskustan liikenne-
suunnitelmassa ja tuodaan erikseen päätöksentekoon.” 

23.1.2019 antamassaan lausunnossa lautakunta esitti keskustan liikennesuunnitelmasta toteutettavaksi 
vaihtoehtoa, jossa joukkoliikenne pääsee kulkemaan Aurakatua pitkin torin kohdalla. Tämä mahdollisuus 
on elinehto sille, että joukkoliikenne saavuttaa Turun keskustan kaikkialta yleiskaava-alueelta ja seudulta. 
Kaikki selvityksen liikenneskenaariot on suunniteltu mahdollistaen tämä toiminnallisuus, ja on hyvä, että 
jatkoselvitysten pohjaksi ollaan valitsemassa ripeän muutoksen skenaario. Yleiskaava pohjautuu toimi-
vaan joukkoliikennekaupunkiin, ja pohja toimivuudelle luodaan toimivalla keskustan liikennejärjestelmällä.  

Keskustan liikennejärjestelmätyön perusteella tulisi laatia konkreettiset selvitykset ja suunnitelmat siitä, 
millä aikataululla ja miten keskustan alueella joukkoliikennekaduiksi ja joukkoliikennepainotteisiksi ka-
duiksi määritellyt kadut muutetaan vastaamaan skenaariota. Ripeän muutoksen skenaarion mukainen ete-
nemispolku edesauttaa tehokkaan runkolinjaston toteuttamista, ja on toisaalta edellytys sille, että myö-
hässä toteutettava runkolinjasto toteuttaa sille asetetut matkatavoitteet. Tämä on merkittävä seikka myös 
kohdan 2 kannalta. 

2. Kestävien kulkutapojen osuuden lisääminen Turussa 

”Kaupungin tavoitteena on, että jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuus on vähintään 66 % turku-
laisten tekemistä matkoista. Selvityksessä arvioitiin, minkälaisia toimenpiteitä tavoitteen saavuttamiseksi 
tarvitaan. Kulkutapajakaumalla on myös merkittävä vaikutus Ilmastosuunnitelman 2029 hiilineutraaliusta-
voitteen täyttymiselle. ” 

Selvityksestä käy ilmi, että asetettu kulkutapajakauma on erittäin kunnianhimoinen, ja sen toteutumiseksi 
tarvitsee käynnistää välittömästi paljon konkreettisia toimenpiteitä. Autoilun kulkutapaosuutta täytyy saada 
laskettua, ja vastaavasti erityisesti polkupyöräilyn ja joukkoliikenteen osalta kulkutapaosuutta tulee nostaa 
merkittävästi. Selvityksessä on esitetty mallia, jossa tavoitteeseen päästäkseen, joukkoliikenteen tulisi 
kasvaa 5,2 % vuodessa ja yhteensä 75 % 2019 – 2030. Tämän on oltava realismia, jos kulkutapaosuus-
tavoite halutaan saavuttaa. 

Joukkoliikenne kasvoi Fölin perustamisen jälkeen seudullisesti n. 5 % vuodessa parin vuoden ajan. Turun 
sisällä kasvu oli prosentuaalisesti maltillisempaa, joskin parhaat linjat nostivat matkamääriään useilla pro-
senteilla vuodessa. On selvää, että 5,2 % kasvu tarkoittaisi merkittäviä panostuksia joukkoliikenteeseen 
läpi koko vuosikymmenen. Palvelutasoa tulisi käytännössä vähintään kaksinkertaistaa ja joukkoliikennettä 
tukevia ratkaisuita toimeenpanna kaikkialla. Pelkkä runkolinjaston toteuttaminen päätösten mukaan ei 
mahdollista selvityksen mukaista kasvua. Raitiotie lisäisi joukkoliikennematkustusta, mutta toteutuessaan 
sen vaikutuksesta päästäisiin nauttimaan vasta 20-luvun lopulla.  

Joukkoliikenne tarvitsee merkittäviä lisäpanostuksia tavoitteisiin päästäkseen, ja yksi joukkoliikenteen 
käyttöä lisäävä yleiskaavassa esitetty panostus on keskustan liikennejärjestelmä. Ripeän muutoksen ske-
naarion tulee olla järjestelmän pohjana, ja mitä lähemmäs suuren muutoksen skenaariota liikenneverkon 
osalta päästään, sitä lähempänä kulkutapajakauman tavoitetta ollaan. 

Turun kauppakamari: 

Kiinteistö- ja rakennusalan jäsenet: Keskustan vetovoimaisuutta kaupankäynnin, kohtaamisten ja asumi-
sen näkökulmista tulee kehittää mm keskustan saavutettavuuteen, asukaspysäköintiin, kevyen liikenteen 
ratkaisuihin sekä viheralueisiin panostamalla.  

Kaupan, majoituksen ja ravitsemustoiminnan alaa ja erityisesti keskustan liike-elämää edustavat jä-
senemme nostavat esiin huolen siitä, että esityksen liikenneverkkosuunnitelma ei tue kaupallisen keskus-
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tan elinkelpoisuutta. Keskustan saavutettavuuden pelätään heikkenevän ja niin asiakkaiden ja työntekijöi-
den kuin huolto- ja jakeluliikenteen hankaloituvan merkittävästi. Lisäksi nostetaan esiin huoli matkailijoiden 
sujuvasta liikkumisesta alueelle, onhan koko Varsinais-Suomi merkittävä matkailumaakunta ja Turku sen 
selkeä keskuskaupunki ja väylä saaristomerelle. 

Liikenneverkkoa toivotaan kehitettävän ns hitaan skenaarion mukaan ja asiointipysäköinti huomioiden. 

Turun Ydinkeskustayhdistys ry: 

Yleiskaava 2029 ehdotuksen liikenneverkkosuunnitelma ei tue kaupallisen keskustan vahvistumista vaan 
heikentää sitä huomattavasti.  

Yleiskaavaehdotuksessa esitetyssä ripeän muutoksen mukaisessa liikennesuunnitelmassa ei ole otettu 
huomioon taloudellista eikä toiminnallista näkökulmaa. Yleiskaavaehdotus ei tue Turun strategista kärki-
hanketta, jolla tavoitellaan Turun keskustan kilpailukyvyn ja vetovoiman vahvistamista. Keskustan kehittä-
misen tavoitteiden mukaan keskustan on oltava saavutettava ja helposti kuljettava, kaupallisesti houkut-
televa sekä viihtyisä ja elävä ympäri vuoden. Mikäli kaupallisia palveluja tarjoavien yritysten toimintaedel-
lytykset heikkenevät huomattavasti, emme pääse näihin yhteisiin tavoitteisiimme.  

Muutosesitys: Liikenneverkon kehittäminen hitaan skenaarion mukaan.  

Turkuseura: 

Keskustan liikennesuunnittelun ratkaisuksi on yleiskaavan ehdotuksessa valittu Ripeän muutoksen ske-
naario. Valinta on kirjattu selkeästi ehdotukseen ja se on sellaisena säilytettävä, jotta yleiskaavan ohjaus-
vaikutus toteutuu maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla.   

Vastine (yhteinen vastine Varsinais-Suomen ELY-keskukselle, Turun kaupunkiseudun joukkolii-
kennelautakunnalle, Turun kauppakamarille, Turun ydinkeskustayhdistys ry:lle ja Turkuseuralle): 

Yleiskaavaehdotuksessa esitetty liikennejärjestelmä on kokonaisuus, jolla pyritään mahdollisimman hyvin 
vastaamaan asetettuihin monipuolisiin tavoitteisiin muun muassa liikkumista, keskustan kehittämistä, elin-
keinoelämää ja vetovoimaa koskien.  Keskustan liikenneratkaisut herättävät paljon kiinnostusta eikä ta-
voitteista, keinoista ja niiden toteutusajankohdasta ole löydettävissä yksimielisyyttä. 

Tulevaisuudessa seudun asukas- ja työpaikkamäärien kasvaessa liikennemäärät kasvavat, mutta erityi-
sesti keskustassa liikenteen käytössä oleva tila ei lisäänny. Tämän vuoksi keskustan autoliikenne ruuh-
kautuu nykyistä voimakkaammin huipputuntien aikana. Keskustan saavutettavuus ruuhka-aikoinakin pyri-
tään varmistamaan erottamalla joukkoliikenne kriittisimmillä reiteillä autoliikenteestä erillisille kaistoille 
sekä varmistamaan pyöräilyn ja jalankulun verkostojen jatkuvuus, sujuvuus ja turvallisuus. Autoliikenteen 
pääväyläverkkoa pyritään kehittämään erityisesti Turun keskustan ohittavilla väylillä ja ohjaamaan lisään-
tyvää autoliikennettä näille väylille, joissa mm. liikenteen aiheuttamia haittoja pystytään hallitsemaan pa-
remmin kuin ahtaassa keskustaympäristössä. 

Keskustan liikenneskenaarion esittäminen 

Turun Nuorkauppakamari ry: 

Yleiskaavaehdotuksen selostuksessa mainitaan seuraavaa:  

• Kaupunginhallitus päätti 5.11.2018 (§420) hyväksyä yleiskaavaluonnokseen sisältyneen 28.8.2018 
päivätyn, 17.9.2018 päivitetyn keskustan liikennesuunnitelmaluonnoksen jatkosuunnittelun poh-
jaksi ja nähtäville asetettavaksi. Samalla kaupunginhallitus päätti, että vuoden 2029 Iiikennesuun-
nitelman valmistelua ja samalla yleiskaavan valmistelua jatketaan siltä pohjalta, että yksityisautoilu 
Tuomiokirkkosillalta ja Aninkaistenkadulta sallitaan sekä että lopulliset ratkaisut Auransillan liiken-
teen osalta tehdään saatujen kokemusten perusteella.  

sekä:  

Keskustan Iiikennesuunnitelman laatiminen jatkuu edelleen tarkemmalla tasolla kuin yleiskaava, ja siinä 
linjattavat keskeiset asiat tullaan viemään päätöksentekoon erikseen  

Edellä mainituista kohdista huolimatta, yleiskaavaehdotukseen on valittu ns. "ripeän muutoksen" skenaa-
rio. Skenaariossa on mm. Aurasilta esitetty henkilöautoliikenteeltä suljettuna.  
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Liikenneskenaarioiden yritysvaikutusten arvioinnissa todetaan selkeästi, että mikäli Aurasilta on suljettuna 
henkilöautoliikenteeltä, Aurajoen itäpuolelta saapuville keskustan saavutettavuus heikkenee oleellisesti. 
Lisäksi todetaan, että henkilöautoliikenteen rajoittaminen lisää alueen ulkopuolella asuvien asiointia vaih-
toehtoisissa ostopaikoissa. Tämä ei tule kaupungin sekä yleiskaavan tavoitteita saavuttamisen paranta-
misesta ja liikkumisen varmistamisesta keskustassa. Liikenteen päästöjen väheneminen mainitaan yhtenä 
perusteluna rajoittaa autoliikennettä tietyillä väylillä. Näyttöä siitä, että tiettyjen väylien sulkeminen ja toi-
saalta toisten ruuhkauttaminen vähentäisi liikenteen kokonaispäästöjä ei kuitenkaan ole. Sen sijaan riskinä 
on saavutettavuuden heikkeneminen. 

Yleiskaavaehdotusta tulisi muokata siten, että siinä ei valita tiettyä liikenneskenaariota vaan aiemman 
päätöksen mukaisesti liikenteen suunnittelua jatketaan erikseen tarkemmalla tasolla ia erillisellä päätök-
senteolla.  

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta – TUO: 

Opiskelijakunta TUOn mielestä Aurasillan rauhoittamista julkiselle ja kevyelle liikenteelle pitäisi harkita, 
jolloin liikennettä keskustaan ohjattaisiin keskustan reunojen kautta. Tällöin voitaisiin lisätä Aurasilta–
Kauppatori-pätkä pyöräilyn pääverkkoon.   

Vastine (yhteinen vastine Turun Nuorkauppakamari ry:lle ja Turun ammattikorkeakoulun opiske-
lijakunnalle (TUO)): 

Yleiskaavaehdotuksessa esitetty liikennejärjestelmä on kokonaisuus, jolla pyritään mahdollisimman hyvin 
vastaamaan asetettuihin monipuolisiin tavoitteisiin muun muassa liikkumista, keskustan kehittämistä, elin-
keinoelämää ja vetovoimaa koskien. Keskustan liikennejärjestelyt perustuvat ”Turun keskustan liikennes-
kenaariot” -selvityksen ns. ripeän muutokseen skenaarioon. Keskustan liikennejärjestelyt ovat koko-
naisuus, jolloin yksittäisten muutosten tekeminen johtaisi todennäköisesti moneen muuhun muutokseen. 
Linjaratkaisu keskustan liikennejärjestelyistä sujuvoittaa monien projektien jatkosuunnittelua. Yleiskaava 
on luonteva taso käsitellä keskustan liikennejärjestelyitä kokonaisuutena. 

Keskustan saavutettavuus 

Turun Nuorkauppakamari ry: 

Edellä mainittujen tavoitteiden kannalta on erittäin tärkeää, että kaupunkisuunnittelussa ja kaavoituksessa 
otetaan huomioon keskustan saavutettavuus sekä kaikki Iiikkumismuodot, joilla keskustaan kuljetaan.  

Tavoitteet kestävien liikkumismuotojen lisäämisestä ovat erittäin tärkeitä. Joukkoliikenteen sekä kevyen 
liikenteen lisäämiseen pitää pyrkiä tekemällä niistä houkuttelevia ja entistä käytännöllisempiä. Liikenteen 
päästöt ovat huomattavasti yhtä kaupunkia isompi kysymys, johon tulee vaikuttamaan pitkällä aikavälillä 
valtakunnalliset ja kansainväliset päätökset ja linjaukset, jotka puolestaan vaikuttavat mm. moottoriliiken-
teen kustannuksiin ja ympäristöystävällisemmän ajoneuvoteknologian kehitykseen.  

Turun Yleiskaavan liikenne-ennusteen mukaan henkilöautoliikenne tulee pysymään merkittävänä kulku-
muotona koko kaupungissa ja myös keskusta-alueella. Tämä huomioiden keskustan toiminnallisuuden 
kehittäminen edellyttää myös henkilöautoliikenteen huomioon ottamista yhtenä tärkeimmistä Iiikkumis-
muodoista.  

Yleiskaavaehdotuksen selostuksessa on mainittu seuraavat tavoitteet liikkumisen suhteen:  

• Kävelylle ja pyöräilylle tarjotaan jatkuvat, korkeatasoiset pääyhteydet, turvalliset Iähiraitit ja toimivat 
keskustajärjestelyt.  

• Seudullisen joukkoliikennejärjestelmän perustana on nopeudeltaan ja vuorotarjonnaltaan kilpailu-
kykyinen runkoverkko.  

• Henkilöautoliikenteen sujuvuus varmistetaan keskustassa, välikehällä ja sen ulkopuolella.  

Pidämme erittäin tärkeänä kaikkien edellä mainittujen Iiikkumismuotojen mahdollistamista sekä niiden su-
juvuuden parantamista. Kaupunkilaisten vapaus valita itselleen toimivin liikkumismuoto tulee säilyttää, ku-
ten myös mahdollisuus päästä millä tahansa niistä ydinkeskustaan. Näin mahdollisestaan myös yritysten 
parhaat toimintaolosuhteet sekä tuetaan yritysten halukkuutta sijoittua nimenomaan keskustaan.  

https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/turun_keskustan_liikenneskenaariot_raportti_20200409.pdf
https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/turun_keskustan_liikenneskenaariot_raportti_20200409.pdf
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Turun Yrittäjät ry: 

Keskustan yhtenä kehittämisen tavoitteena on keskustan saavutettavuus. Turun kauppakorkeakoulun 
2020 toteuttaman ASKURA-tutkimuksen mukaan noin neljännes keskustan liikenteestä koostuu autoilusta 
ja autoilijat tuovat 46 % kaikesta keskustassa käytetystä rahasta. Mitään liikkumismuotoa ei tule rajoittaa 
merkittävämmin kuin muita. Saman voi todeta myös ilmastotavoitteista, mutta tässä kohtaa tulee muistaa, 
että myös henkilöautoilu on siirtymässä yhä enemmän päästöttömään suuntaan, joten sen salliminen tie-
tyssä mittakaavassa ei ole ristiriidassa ilmastotavoitteiden kanssa.  

Keskustan pitää säilyä kaupallisesti houkuttelevana, ja siksi se pitää saavuttaa helposti kaikilla kulkuväli-
neillä. Ostosasiointi nykyisessä mittakaavassa estyy, jos henkilöautoliikenteelle asetetaan voimakkaita ra-
joitteita. On ymmärrettävää, että keskustan alueella lisätään kevyenliikenteen alueita, mutta samalla tulee 
turvata muiden liikennevälineiden käyttö keskustaan tultaessa. Pitää muistaa, että Turun keskustaan 
suuntautuu ostosasiointia kaupungin kaukaisimmilta kolkilta ja myös naapurikunnissa, joissa tapauksissa 
jalankulku tai pyöräily ei ole relevantti vaihtoehto.  

Autoliikenteen sumputtaminen ja katujen voimakas yksisuuntaistaminen ovat omiaan lisäämään ruuhkia 
autoliikenteen käytössä olevilla katuosuuksilla, lisäämään odotusta ja pidentämään ajomatkoja. Nopeus-
rajoitusten alentaminen keskustassa tietyillä osuuksilla on perusteltua, mutta tulee myös huomioida sen 
vaikutukset katujen ruuhkautumiseen tietyillä katuosuuksilla. Nämä yhdessä eivät ainakaan auta kaupun-
kia saavuttamaan asetettuja ilmastotavoitteita. Kaikille kaduille ei tarvitse henkilöautoilla päästä, mutta 
keskustan pysäköintilaitoksiin pääsy tulee varmistaa mahdollisimman joustavalla ja helpolla tavalla. Vain 
tämä turvaa ostoskäynnit keskustassa.  

Keskustan kaupallista houkuttelevuutta ja elinvoimaisuutta ostosalueena tulee lisätä kaikin käytettävissä 
olevin keinoin. Yksi keinoista on henkilöautoliikenteen säilyttäminen tasa-arvoisena muiden liikkumismuo-
tojen rinnalla. Lisäksi on hyvä muistaa keskustassa kotiaan pitävien tarve liikkua henkilöautolla. Monipuo-
listen elämäntyylien mahdollistaminen on myös tärkeää. Joillekin henkilöauto saattaa olla erityisen tärkeä  

Työpaikat ovat tärkeä osa myös keskustaa. Myös työmatkaliikenne tulee edelleen mahdollistaa keskus-
taan ja sieltä pois mahdollisimman sujuvasti. Henkilöautoliikenteen voimakas rajoittaminen keskustassa 
saattaa vaikuttaa yritysten halukkuuteen perustaa työpaikkoja keskustaan ja myös näiden houkuttelevuu-
teen. Työmatkalaiset ovat myös iso osa ostovoimaa. Jos keskusta on helposti saavutettava kaikilla liiken-
teen muodoilla, on työmatkalaisten myös helpompi pysähtyä ostoksille kotimatkalla.  

Turun Ydinkeskustayhdistys ry: 

Ripeän muutoksen skenaariossa autoilua ehkäistään vähentämällä ajoreittejä, rajoittamalla läpikulkulii-
kennettä ja poistamalla kadunvarsipysäköintiä. Turun kauppakorkeakoulun toteuttamassa keskustan lii-
kenneskenaarioiden yritysvaikutusten arviointiraportissa on esitetty useita autoilun rajoittamisesta aiheu-
tuvia negatiivisia vaikutuksia: ”Keskustan houkuttelevuuden näkökulmasta vähintäänkin yhtä tärkeitä kuin 
todelliset toimet ovat syntyneet mielikuvat; jos keskustaan saapuminen omalla autolla mielletään vaike-
aksi, ei sinne tulla. Keskustan ulkopuolella asuvat autoilijat vaihtavatkin todennäköisemmin asiointikoh-
detta kuin kulkutapaa.”   

Turku on koko Varsinais-Suomen keskus, jonne tullaan ympäri maakuntaa. Liikenneskenaarioiden yritys-
vaikutusten arviointiraportin mukaan Aurajoen itäpuolelta saapuen näkökulmasta keskustan saavutetta-
vuus heikkenee oleellisesti. Mikäli Tuomiokirkko- ja Aurasilta suljetaan autoilta, heikentää se keskustan 
saavutettavuutta merkittävästi ja samalla ruuhkauttaa Tuomaan- ja Myllysillan liikenteen. Syntyvät ruuhkat 
eivät myöskään vähennä päästöjä, joita kiivaasti ehdotetulla suunnitelmalla tavoitellaan.  

Keskustaa kiertäviltä kehiltä on sujuva yhteys keskustan ulkopuolella sijaitseviin kaupan keskittymiin, joten 
autolla liikkuvat todennäköisesti keskittävät suuremmat ja säännöllisesti tehtävät ostokset näihin. Turun 
kauppakorkeakoulun 2020 toteuttaman ASKURA-tutkimuksen mukaan autoilijat tuovat 46 % kaikesta käy-
tetystä rahasta keskustaan.  

Tällä hetkellä Turun keskustassa on useita tyhjiä liiketiloja ja trendi on jo nyt ollut negatiivinen; Tyhjänä 
olevien liiketilojen prosentuaalinen osuus on kaupunkien elinvoimalaskennan mukaan ollut vuonna 2017 
8,3 %, 2018 9,5 %, 2019 11,5% ja vuonna 2020 12,4 %. Mikäli liikenneverkkosuunnitelma toteutuu ehdo-
tuksen mukaisesti moni keskustan yrityksistä on pakotettu muuttamaan keskustan ulkopuolelle asiakas-
virtojen vähennettyä. Keskusta-asukkaat eivät yksin riitä ylläpitämään nykyisen tasoisia erikoiskaupan pal-
veluita (liikenneskenaarioiden yritysvaikutusten arviointi).   
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Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry: 

Autoilua ollaan ripeän muutoksen skenaariossa ehkäisemässä vähentämällä ajoreittejä, rajoittamalla läpi-
kulkuliikennettä ja poistamalla kadunvarsipysäköintiä. On tärkeää huomata, että keskusta pysyy houkut-
televana asumiskohteena, jos se on eri kulkuvälineillä asukkaiden saavutettavissa. Keskusta-alueella ta-
loyhtiöiden omien pysäköintipaikkojen tarjonta on asukkaiden tarpeisiin nähden niukkaa. Pysäköintipaik-
kojen yleinen vähentäminen supistaa keskustaa houkuttelevana asuinpaikkana pitävien asukkaiden kirjoa.  

Vanhusneuvosto: 

Autoilu on mahdollistettava jatkossakin keskustassa. 

Vastine (yhteinen vastine Turun Nuorkauppakamari ry:lle, Turun Yrittäjät ry:lle, Turun Ydinkes-
kustayhdistys ry:lle, Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry:lle ja Vanhusneuvostolle): 

Yleiskaavaa koskien on asetettu useita tavoitteita muun muassa liikkumista, keskustan kehittämistä, elin-
keinoelämää ja vetovoimaa koskien. Yleiskaavaehdotus on kokonaisuus, jolla pyritään vastaamaan par-
haiten asetettuihin tavoitteisiin. Kaikkien kulkutapojen parhaita puolia on pyritty hyödyntämään kokonai-
suutta suunniteltaessa. Turussa alueista keskustalla on parhaat edellytykset kulkutapajakauman muutta-
miseen yleiskaavan tavoitteiden mukaisesti kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuutta kasvattavaan 
suuntaan. 

Tulevaisuudessa seudun asukas- ja työpaikkamäärien kasvaessa liikennemäärät kasvavat, mutta erityi-
sesti keskustassa liikenteen käytössä oleva tila ei lisäänny. Tämän vuoksi keskustan autoliikenne ruuh-
kautuu nykyistä voimakkaammin huipputuntien aikana. Keskustan saavutettavuus ruuhka-aikoinakin pyri-
tään varmistamaan erottamalla joukkoliikenne kriittisimmillä reiteillä autoliikenteestä erillisille kaistoille 
sekä varmistamaan pyöräilyn ja jalankulun verkostojen jatkuvuus, sujuvuus ja turvallisuus. Autoliikenteen 
pääväyläverkkoa pyritään kehittämään erityisesti Turun keskustan ohittavilla väylillä ja ohjaamaan lisään-
tyvää autoliikennettä näille väylille, joissa mm. liikenteen aiheuttamia haittoja pystytään hallitsemaan pa-
remmin kuin ahtaassa keskustaympäristössä. 

Keskustan kokoojakadut 

Turun Ydinkeskustayhdistys ry: 

Ripeän muutoksen suunnitelmassa liikkumisen väyliä eli kokoojakatuja on vähän, joten ne ovat tulevat 
olemaan vilkkaasti liikennöityjä. Liikennevirrat realisoituvat asiointikäynneiksi, jos lähistöllä on riittävästi 
pysäköintipaikkoja ja ajo niihin on selkeästi opastettu. Katujen hierarkiamuutokset tulevat vaikuttamaan 
katujen palvelutarjontaan selvästi. Esimerkiksi Toriparkin sisäänajo Yliopistonkadulla muuttaa olennaisesti 
ydinkeskustan liiketoimintaympäristöä Kauppatorilta Aninkaistenkadun suuntaan. Kasvaneet liikennevirrat 
eivät realisoidu asiakasvirtoina, jos pysäköintimahdollisuuksia ei ole. (Liikenneskenaarioiden yritysvaiku-
tusten arviointiraportti)  

Yleiskaavan liikenneverkkosuunnitelmassa Linnankadun ja Brahenkadun pitäisi olla kokoojakatuja. Niihin 
voisi rakentaa esim. lyhyitä tunneliosuuksia, jotta maan päällä katu voisi olla kävelypainotteinen. 

Muutosesitys: Brahenkatu ja Linnankatu kokoojakaduiksi. 

Vastine: 

Yleiskaavaehdotuksessa esitetty liikennejärjestelmä on kokonaisuus, jolla pyritään mahdollisimman hyvin 
vastaamaan asetettuihin monipuolisiin tavoitteisiin muun muassa liikkumista, keskustan kehittämistä, elin-
keinoelämää ja vetovoimaa koskien. Keskustan liikennejärjestelyt perustuvat ”Turun keskustan liikennes-
kenaariot” -selvityksen ns. ripeän muutokseen skenaarioon. Keskustan liikennejärjestelyt ovat koko-
naisuus, jolloin yksittäisten muutosten tekeminen johtaisi todennäköisesti moneen muuhun muutokseen.  

Brahenkatu on esitetty raitiotien vuoksi joukkoliikennepainotteisena katuna Maariankadun pohjoispuolella. 
Runsas autoliikenne Brahenkadulla heikentäisi joukkoliikenteen täsmällisyyttä sekä viihtyisyyttä Kauppa-
torin ja Matkakeskuksen välisenä kävelyreittinä. 

https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/turun_keskustan_liikenneskenaariot_raportti_20200409.pdf
https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/turun_keskustan_liikenneskenaariot_raportti_20200409.pdf
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Kävelypainotteinen Linnankatu vähentää keskustan läpikulkuliikennettä sekä mahdollistaa pyöräilyn pää-
reitin Linnankadulle. Jalankulkijoiden tilan lisääminen parantaa turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta eri-
tyisesti heikoimmille kulkijaryhmille, eli lapsille ja ikääntyneille. Autoliikenteen määrän pienentyminen vä-
hentää liikenteen synnyttämää melua ja katupölyä parantaen siten katutilojen viihtyisyyttä. 

Autoliikenteen ohjaaminen 

Turkuseura: 

Jatkosuunnittelussa on hyvä tarkastella myös niitä teknisiä mahdollisuuksia, jotka ovat jo laajassa käy-
tössä autoliikenteen ohjauksessa. Muun muassa rekisteritunnistus on tekniikka, jolla voidaan ohjata kes-
kustaan tulevan liikenteen pysäköintiä.  

Keskustan pysäköinti 

Turun Nuorkauppakamari ry: 

Toriparkki tuo paljon toivottua helpotusta keskustan pysäköintiin palvellen keskustassa asioivia sekä myös 
asukkaita ja työntekijöitä. Toriparkki ei kuitenkaan itsessään ratkaise keskustan pysäköintihaasteita, mikäli 
kadunvarren pysäköintiä vähennetään merkittävästi. Myöskään kulun hankaloittaminen toriparkkiin sulke-
malla lähialueen katuja henkilöautoliikenteeltä ei tue tavoitteita keskustan saavutettavuudesta.  

Pysäköinti on edelleen merkittävä osa kaupungin saavutettavuutta ja vaikuttaa suoraan keskustan kilpai-
lukykyyn houkuttelevana asioimis- ja työskentelypaikkana.  

Kadunvarsipaikkojen poistamista perustellaan Iiikenneverkon ripeän muutoksen skenaariossa mm. "kes-
kittämällä pysäköintiä rakenteelliseen pysäköintiin". Käsittääksemme rakenteellisen ja keskitetyn pysä-
köinnin suunnitelmat ovat vasta selvitystasolla eikä uusista pysäköinnin keskittymistä keskustan läheisyy-
dessä (toriparkkia lukuun ottamatta) ole yksityiskohtaista tietoa tai varmuutta. Myöskään yleiskaavaehdo-
tuksessa ei ole esitetty varsinaisia konkreettisia ratkaisuja keskitetyn pysäköinnin keskittämiseen.  

Tämä huomioiden ei tulisi tehdä päätöksiä kaavatasolla siitä, että pysäköintipaikkoja poistetaan tai vähen-
netään. Pysäköinti tulee käsitellä erillisenä kokonaisratkaisuna osana liikennesuunnitelmaa, jotta voidaan 
parhain tavoin tukea keskustan saavutettavuutta. Myös vaikutukset keskustan yritystoimintaan tulisi ottaa 
tämän hetkisiä selvityksiä paremmin huomioon.  

Esitämme, että Keskustan pysäköinnin osalta ei tulisi tehdä päätöksiä kaavatasolla siitä, että pysäköinti-
paikkoja poistetaan tai vähennetään. Pysäköinti tulee käsitellä erillisenä kokonaisratkaisuna osana liiken-
nesuunnitelmaa, jotta voidaan parhain tavoin tukea keskustan saavutettavuutta.  

Turun Yrittäjät ry: 

Toriparkki luo keskustaan lisää pysäköintipaikkoja. Se ei kuitenkaan poista kaikkia pysäköintiin liittyviä 
ongelmia. Edelleen on huomattava määrä asiointikäyntejä keskustassa, jotka ovat pikaisia noutotyyppisiä 
ostoksia, jolloin pysähdytään vain pikaisesti keskustassa. Tällöin parkkipaikan hankkiminen muualta kuin 
katutasolta saattaa olla jo liian iso kynnys, jonka vuoksi ostotapahtuma siirtyykin keskustan ulkopuolelle. 
Arviot keskustan uusista liikennejärjestelyistä voidaankin toteuttaa vasta Toriparkin valmistumisen jälkeen.  

Matkustajista suuri osa yöpyy keskustassa ja tulevat omilla autoillaan. Näin ollen Toriparkin mukana tule-
vat uudet pysäköintipaikat eivät riitä keskustan tavoitteiden saavuttamiseksi, koska kadunvarsilta on pois-
tettu jo huomattava määrä pysäköintipaikkoja.  

Turun Ydinkeskustayhdistys ry: 

Toriparkin rakentamisen lähtökohta on ollut lisäpaikkojen saaminen keskustaan, mutta sen valmistuminen 
tuo keskustaan vain noin 600 pysäköintipaikkaa. Samanaikaisesti kadunvarsipysäköintiä on merkittävästi 
jo nyt vähennetty. Keskustan kehittämisen kärkihankkeen tavoitteiden saavuttaminen vaatisi pysäköinti-
paikkojen lisäämistä, ei vähentämistä.   

Jo matkailun näkökulmasta tilanne on kestämätön. Torin kulmalla on jatkossa noin 600 hotellihuonetta, ja 
erityisesti kesäisin 95 % yöpyjistä tulee omalla autolla. Minne matkailijat pysäköivät? Työpaikkoja halutaan 
lisää keskustaan, mutta pysäköintipaikkojen vähyys hidastaa tätä suuntausta. 
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Myös keskusta-asujille ripeän muutoksen suunnitelma tuo väistämättä ongelmia pysäköintiin. Pahim-
massa tapauksessa se vaikuttanee jopa asuntojen ja kiinteistöjen hintojen romahtamiseen.   

Turku ei ole väkiluvultaan keskieurooppalainen kaupunki, vaan vertausta voidaan tehdä mm. Helsinkiin ja 
Tampereelle. Molemmissa kaupungeissa on maanalaista parkkitilaa huomattavasti enemmän kuin Tu-
russa.  

Muutosesitys: Autojen pysäköintipaikkoja on saatava lisää. 

Vanhusneuvosto: 

Kauppojen saavutettavuuden kannalta myös heikoimmin liikkuvien autoilumahdollisuus on turvattava; ka-
dunvarsipysäköintipaikkoja ja mm. invapaikkoja tulee olla riittävä määrä. 

Vastine (yhteinen vastine Turun Nuorkauppakamari ry:lle, Turun Yrittäjät ry:lle, Turun Ydinkeskustayhdis-
tys ry:lle ja Vanhusneuvostolle): 

Yleiskaavassa esitetään Turun keskustan liikenneskenaariot -selvityksen mukainen ns. ripeän muutoksen 
skenaarion mukainen liikenneverkko. Pysäköinnistä ei ole määräyksiä Yleiskaava 2029:ssä. Turun kes-
kustan kalliopysäköinnin esiselvityksessä on selvitetty toteutusmahdollisuuksia kalliopysäköinnille. Kallio-
pysäköinnin toteutusmahdollisuudet on pyritty varmistamaan kallioresurssialueiden varaamisella Yleis-
kaava 2029 yhteydessä.  

Pysäköinnin ratkaisut tarkentuvat jatkosuunnittelussa. Kaupunki kehittää pysäköintiä muun muassa Smart 
and Wise Turku -kärkihankkeessa, jossa pyritään helpottamaan pysäköintilaitosten ja vapaiden pysäköin-
tipaikkojen opastusta.  

Keskustan jakeluliikenne 

Länsi-Suomen Kuljetusyrittäjät ry: 

Olemme aiemmin ottaneet kantaa myös keskustan jakeluliikenteen olosuhteisiin, johon olette vastinees-
sanne vastanneet seuraavaa:  

”Keskustan jakeluliikennettä selvitetään erillisprojektissa ja keskustan liikenteen jatkosuunnittelussa. Ci-
tylogistiikan mahdolliset tilatarpeet keskustassa ratkaistaan keskustan tarkemmassa liikennesuunnitte-
lussa ja tarvittaessa asemakaavoissa.”  

On hyvä, että asiaa tutkitaan ja on tutkittu. Nämä tulokset eivät kuitenkaan ole vielä meidän käytettävis-
sämme. Toivomme, että jatkosuunnittelussa ja tarkemmassa liikennesuunnittelussa on mukana myös nii-
den toimialojen edustajat, jotka päivittäin joutuvat ratkomaan mm. jakeluliikenteeseen liittyviä käytännön 
ongelmia. Näin voidaan saavuttaa tavoitteiden kannalta paras mahdollinen lopputulos, joka myös palvelee 
kaikkia kolmea painopistettä ”Kaupallisesti houkutteleva keskusta”, ”Viihtyisä ja elävä kohtaamisten kes-
kusta” sekä ”Saavutettava ja helposti kuljettava keskusta”.  

Turun Autoilijat ry: 

Kaavoituksen päämääränä on tiheä keskusta. Kaavassa tulee paremmin huomioida tavaratoimitukset ja 
kiinteistöiden lajitellut jätekuljetukset. 

Turun kauppakamari: 

Kuljetus- ja logistiikka-alan jäsenemme nostavat niin ikään esiin liikenneverkkosuunnitelman ja erityisesti 
liittyvän huolen siitä, että tavara- ja huoltoliikenteen toimivuuteen ja sen toimintaedellytysten varmistami-
seen ei luonnoksessa oteta riittävästi kantaa. Hyötyliikenne pyrkii optimoimaan reittejään tehokkaimman, 
turvallisimman ja taloudellisimman vaihtoehdon löytymiseksi sekä mahdollisimman vähäisen häiriön syn-
tymiseksi. Kuljetus- ja logistiikka-ala toivoo, että liikennesuunnittelua voidaan jatkossa tehdä laaja-alai-
sessa yhteistyössä toimijoiden kesken. 

https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/turun_keskustan_liikenneskenaariot_raportti_20200409.pdf
https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/turun_keskustan_kalliopysakoinnin_esiselvitys.pdf
https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/turun_keskustan_kalliopysakoinnin_esiselvitys.pdf
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Turun Ydinkeskustayhdistys ry: 

Esitetty liikenneverkkosuunnitelma tulee hankaloittamaan myös jakeluliikennettä, joka on elintärkeä osa 
kaupallista keskustaa.   

Turun Yrittäjät ry: 

Jakeluliikenne on tärkeä osa vähittäiskaupan toimintaa ja sen sujuvan toimimisen varmistaminen onkin 
avainasemassa. Katuverkon hierarkiaa voitaneen muuttaa ja liikennettä rajoittaa maltillisesti joillakin alu-
eilla. Tässä tilanteessa jakeluliikenne tulee kuitenkin mahdollistaa edelleen kaikilla kulkuvälineillä ja kaik-
kiin sijainteihin.  

Vastine (yhteinen vastine Länsi-Suomen Kuljetusyrittäjät ry:lle, Turun Autoilijat ry:lle, Turun kaup-
pakamarille, Turun Ydinkeskustayhdistys ry:lle ja Turun Yrittäjät ry:lle): 

Yleiskaavaehdotuksessa esitetty liikennejärjestelmä on kokonaisuus, jolla pyritään mahdollisimman hyvin 
vastaamaan asetettuihin monipuolisiin tavoitteisiin muun muassa liikkumista, keskustan kehittämistä, elin-
keinoelämää ja vetovoimaa koskien.  

Huoltoliikenteen ratkaisut keskustassa tarkentuvat jatkosuunnittelussa. 

Keskustan kävelyalueet 

Vanhusneuvosto: 

Kävelykeskustan laajuus on riittävä. 

Turun Nuorkauppakamari ry: 

Turun keskustassa on jalankululle varattuja alueita mm. kävelykatu Yliopistonkadulla, Kauppatori sekä 
Aurajoen kummankin laidan "promenadit".  

Liikennesuunnitelman vaihtoehtotarkastelussa yhtenä kyselyn kohteena oli Linnankadun tietyn osuuden 
muuttaminen kävelykaduksi. Tämä oli kyselyn perusteella jakanut erittäin vahvasti kaupunkilaisten näke-
mykset. Mielipiteiden jakautuminen kuvastanee sitä, että myös kaupunkilaiset suosimat liikkumismuodot 
jakautuvat vahvasti yksityisautoilun ja julkisen liikenteen sekä kevyen liikenteen välillä. Näin vahvasti mie-
lipiteitä jakava ratkaisu ei ole sellaisenaan kannatettava.  

Kävelykatujen suunnittelun tulisi pohjautua ensisijaisesti mitattavaan tietoon, joiden pohjalta voidaan poh-
tia muutoksen hyötyjä ja haittoja. Kuinka suurella käytöllä kävelyalueet Turussa ovat ympäri vuoden? 
Kuinka paljon enemmän kävelyliikennettä on kokonaan kävelylle pyhitetyllä kadulla verrattuna riittävillä 
jalkakäytävillä varustettuun katuun ydinkeskustassa? Kuinka paljon potentiaalisella kävelykadulla on nyt 
autoliikennettä ja mihin Iiikennevirrat siirtyisivät?  

Vastine: 

Yleiskaavaehdotuksessa esitetty liikennejärjestelmä on kokonaisuus, jolla pyritään mahdollisimman hyvin 
vastaamaan asetettuihin monipuolisiin tavoitteisiin muun muassa liikkumista, keskustan kehittämistä, elin-
keinoelämää ja vetovoimaa koskien. Keskustan liikennejärjestelyt perustuvat ”Turun keskustan liikennes-
kenaariot” -selvityksen ns. ripeän muutokseen skenaarioon. Keskustan liikennejärjestelyt ovat koko-
naisuus, jolloin yksittäisten muutosten tekeminen johtaisi todennäköisesti moneen muuhun muutokseen.  

Kävelypainotteinen Linnankatu vähentää keskustan läpikulkuliikennettä sekä mahdollistaa pyöräilyn pää-
reitin Linnankadulle Läntisen Rantakadun sijaan. Jalankulkijoiden tilan lisääminen parantaa turvallisuutta 
ja turvallisuuden tunnetta erityisesti heikoimmille kulkijaryhmille, eli lapsille ja ikääntyneille. Autoliikenteen 
määrän pienentyminen vähentää liikenteen synnyttämää melua ja katupölyä parantaen siten katutilojen 
viihtyisyyttä. 

https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/turun_keskustan_liikenneskenaariot_raportti_20200409.pdf
https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/turun_keskustan_liikenneskenaariot_raportti_20200409.pdf
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Kaupunkibulevardi 

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta – TUO: 

Opiskelijakunta TUO kannattaa nykyisiä viheraluemerkintöjä Kupittaan alueella. Haluamme nostaa kes-
kusteluun Kupittaan palloiluhallin ja Tykistökadun välisen alueen muuttamisen kaupunkibulevardiksi. Opis-
kelijakunta näkee, että tämä muutos pitäisi ottaa harkintaan jo Yleiskaavassa 2029. Muutoksella voisimme 
kannustaa alueen toimijoita liikkumaan ilman omaa autoa koko tiedepuiston alueella. Tällä muutoksella 
yhdistäisimme kampuksien piha-alueet osaksi viheraluetta ja loisimme mahdollisuuden aidoille kohtaami-
sille opiskelijoiden ja kaupunkilaisten välille Kupittaan puistossa.  

Vastine: 

Lausunnossa ei ole määritelty kaupunkibulevardin tarkempaa toteutustapaa. Esimerkiksi Helsingissä 
suunnitelluilla kaupunkibulevardeilla katutila on huomattavasti leveämpi kuin Lemminkäisenkadulla kysei-
sessä kohdassa muun muassa joukkoliikenteen ja autoliikenteen omien kaistojen mahdollistamiseksi. 
Yleiskaava 2029:ssä kyseinen kohta on esitetty pääkokoojaväyläksi Tiedepuiston tulevaisuuskuva 
(https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files//turun_tiedepuiston_masterplan_julkis-
tus_20171204.pdf) s.94 kartan mukaisesti. 

Vesiliikenne 

Vesiliikenneyhteys Ruissalosta Luonnonmaalle 

Naantalin kaupunki: 

Naantalin kaupunki toivoo kuitenkin, että yleiskaavassa ja muussa kaupunkisuunnittelussa otettaisiin huo-
mioon mahdollisen vesiliikenneyhteyden mahdollistaminen Ruissalosta Luonnonmaalle. Matka saarten 
välillä on pienimmillään noin kilometri. Turun yleiskaavassa tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi yhteystarve-
merkinnän lisäämistä Ruissalosta Luonnonmaalle. Muussa kaupunkisuunnittelussa tämä tarkoittaisi esi-
merkiksi sopivan reitin ja satamapaikkojen löytämistä sekä liikenneyhteyden toimintamahdollisuuksien sel-
vittämistä yhdessä Naantalin kanssa. 

Vastine: 

Yleiskaava 2029:ssä esitetään vene- ja laivaväyliä Ruissalon eri puolilla. Ruissalon osayleiskaava jää voi-
maan. Ruissalossa on nykyisin vesiliikenteen mahdollistavat laiturit Saaronniemessä, Kansanpuistossa ja 
Ruissalon telakalla. 

Pitkäsalmen merkintä 

Kaarinan kaupunki: 

Teknisenä huomiona mainitaan, että Pitkäsalmen merkintä "laivaväylä" tulisi ilmeisimminkin olla "vene-
väylä/lauttayhteys". 

Vastine: 

Toimenpiteet 

• Pitkäsalmen laivaväylä-merkintä on muutettu veneväylä/lauttayhteys-merkinnäksi.  

• Lisäksi joidenkin väylien merkinnät on muutettu laivaväylä-merkinnästä veneväylä/lauttayhteys-
merkinnäksi. Merkinnät on tarkistettu yhteneväisiksi vireillä olevien Hirvensalon ja Satava-Kaks-
kerran osayleiskaavojen kanssa.  

https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/turun_tiedepuiston_masterplan_julkistus_20171204.pdf
https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/turun_tiedepuiston_masterplan_julkistus_20171204.pdf
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KESTÄVÄ VESIEN HALLINTA 

Varsinais-Suomen ELY-keskus: 

Ehdotuksessa on huomioitu kiitettävällä tavalla vesien kestävä hallinta ja meritulvan riskialueet sekä hule-
vesialueet ml. potentiaaliset hulevesien luonnonmukaiset viivytyspaikat. Merkintätapaa on hulevesien 
osalta tarkistettu ELY-keskuksella ei ole näihin huomautuksia. 

Tulvavaara-alueet 

Varsinais-Suomen Pelastuslaitos: 

Kaavassa on todettu tulvariskialueita. Tulvariskialueiden toteutuneiden rakennusten, rakennelmien ja tei-
den osalta tulisi tehdä ennaltavarautumissuunnitelma. 

Vastine: 

Yleiskaavan tulvavaara-alueet toimivat jatkosuunnittelua ohjaavana tietona. Tulviin varautuminen on tar-
koitus sisällyttää alueen maankäyttösuunnitelmiin. Erityisen kriittisillä alueilla voidaan tehdä myös erillinen 
ennaltavarautumissuunnitelma.   

Hulevesien hallinta 

Ruskon kunta: 

Ehdotuksen käsittelyssä huomioitaisiin Kaharintien / Kaharinkadun -alueen hulevesien toimenpidetarve. 

 

Vastine: 

Tärkeät ojauomat on esitetty selkeyden vuoksi kokonaisina, vaikka ne kulkisivat osittain vireillä olevien 
osayleiskaavojen alueella. Etelän suunnasta Ruskon puolelle jatkuva oja sijaitsee Lentoaseman ja sen 
ympäristön osayleiskaavan alueella, joten tulvanhallintatoimenpiteiden tarkastelut tehdään osayleiskaa-
van yhteydessä. Pohjoisemman ojauoman yhteyteen voidaan lisätä toimenpidealue, koska uoma sijaitsee 
Yleiskaava 2029:n alueella. 

Toimenpiteet 
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• Uusi hulevesien toimenpidealue on lisätty Kuoppamäenkujan pohjoispuolen asuinalueelle. 

Pohjavesialueet 

Varsinais-Suomen ELY-keskus:  

ELY-keskuksella ei ole huomautuksia pohjavesialuemerkintöihin tai -määräyksiin. Pohjavesialueille ei ole 
aineiston perusteella osoitettua ainakaan merkittävää pohjavesiriskiä aiheuttavaa uutta toimintaa. 
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YHDYSKUNTATEKNIIKKA 

Tuotantolaitosten konsultointivyöhykkeet 

Varsinais-Suomen Pelastuslaitos: 

Pelastuslaitos suosittelee, että Kemikaali- ja turvallisuusvirastolta pyydetään lausuntoa kaavaehdotuksen 
suuronnettomuusvaaraa aiheuttavien tuotantolaitosten konsultointivyöhykkeistä ja madollisesti käsitte-
lyssä olevista uusita laitoksista.  

Vastine: 

Kemikaali- ja turvallisuusvirastolta on pyydetty lausunto kaavaehdotuksesta 17.8.2020. 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes: 

YIeiskaavan alueella sijaitsee useita Tukesin valvonnassa olevia vaarallisia kemikaaleja käsitteleviä koh-
teita. Lista Tukesin valvomista kohteista ja niiden konsultointivyöhykkeistä löytyy Tukesin verkkosivuilta: 
https://tukes.fi/teollisuus/maankayton-suunnittelu ➔ Katso myös (sivun alaosassa) ➔ Kemikaalilaitosten 
konsultointivyöhykkeet (päivitetty 9.9.2020). 

Laitokset ja niistä aiheutuvat vaarat tulee ottaa huomioon kaavan suunnittelussa. Kaupunkirakenteen ke-
hittämistä suunniteltaessa tärkeänä sijoitusperiaatteena on, että haavoittuvia kohteita ei tuoda lähelle vaa-
raa aiheuttavia tuotantolaitoksia. Mitä herkemmästä tai vaikeammin tyhjennettävästä kohteesta on kyse, 
sitä kauempana niiden tulee olla vaarallisista laitoksista. Tukes haluaa muistuttaa, että yritysten normaali 
laajentumistarve tulee ottaa huomioon kaavasuunnittelussa. 

Suuronnettomuusvaarallisille kohteille (ns. Seveso-kohteille) suositellaan kaavamerkintää T/Kem (teolli-
suus- tai varastorakennusten alue, jolle saa sijoittaa merkittävän, vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai 
varastoivan laitoksen). 

Vastine: 

Toimenpiteet 

• Tukesin valvonnassa olevien laitosten konsultointivyöhykkeet on päivitetty yleiskaavakartalle. 

Puolustusvoimien alue 

Puolustusvoimat: 

Alueidenkäytön suunnittelussa on turvattava maanpuolustuksen, rajaturvallisuuden ja rajavalvonnan, vä-
estönsuojelun sekä huoltovarmuuden edellyttämät kehittämistarpeet ja varmistettava, ettei niistä vastaa-
vien tahojen toimintamahdollisuuksia heikennetä. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999, 4a§, voimaan 
tulo 1.1.2020.)  

Turun yleiskaavan 2029 alueella on Puolustusvoimien käytössä olevia alueita Pansiossa ja Heikkilässä. 
Puolustusvoimien toimintamahdollisuudet alueilla on turvattava myös jatkossa.  

Puolustusvoimat katsoo, että yleiskaavaehdotus heikentää puolustusvoimien toimintamahdollisuuksia. 
Tästä johtuen Puolustusvoimat vastustaa kaavaehdotuksen hyväksymistä.  

Puolustusvoimien toimintaedellytysten turvaamiseksi Puolustusvoimat esittää Turun yleiskaavaehdotuk-
seen seuraavia muutoksia. 

• Puolustusvoimien alueiden (EP) muuttaminen liitteiden 1 ja 2 mukaisiksi.  

• Puolustusvoimien alueiden EP-merkinnän selitteen täydentäminen seuraavasti:  

• ”Merkinnällä osoitetaan sellaiset puolustusvoimien pysyvässä käytössä olevat tai sellaisiksi suun-
nitellut varuskunta-, harjoitus- ja vastaavat alueet, joilla liikkuminen on rajoitettua. Aluetta kehite-
tään puolustusvoimien tarpeisiin.”  

https://tukes.fi/teollisuus/maankayton-suunnittelu
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• Virkistysalueiden (V) sekä ulkoilureitti- ja ulkoilureittitarvemerkintöjen poistaminen Heikkilän ja 
Pansion EP-alueilta kaikilta yleiskaavan karttatasoilta.  

• Teollisuus- ja varastoalueen (T-1) merkinnän poistaminen Puolustusvoimien alueelta Pansiossa.  

• Innovaatio- ja osaamiskeskittymä -merkinnän poistaminen Puolustusvoimien alueelta Pansiossa.  

Vastine: 

Lähes koko Puolustusvoimien hallinnoima alue Pihlajaniemessä on osoitettu EP-merkinnällä. Pieni osa 
Puolustusvoimien hallinnoimasta alueesta on osoitettu V-merkinnällä. Tämä alue on asemakaavassa Uit-
tamonpuisto-nimistä virkistysaluetta ja nykyisellään virkistyskäytössä. Puolustusvoimien käyttämän alu-
een ja virkistykseen käytetyn alueen rajana on aita. Yleiskaavan EP- ja V-merkintöjen raja on piirretty sen 
mukaan. Pihlajaniemen rantaa seuraileva ulkoilureittitarve-merkintä säilytetään. Rantareitin toteuttaminen 
ei ole nykytilanteessa mahdollista, mutta merkintä kertoo, että jos joskus tulevaisuudessa Puolustusvoi-
mien tarpeet muuttuvat, rantareitin toteuttaminen on virkistyksen kannalta tärkeää. 

Pansiossa yleiskaavamerkintää on muutettu Puolustusvoimien toiveiden mukaisesti muilta osin kuin T-1-
aluemerkinnän sekä innovaatio- ja osaamiskeskittymä -merkinnän osalta Verkkoluodossa. Vastine on tältä 
osin annettu kohdassa Teollisuusalueet > Ruoppausmassojen läjitysalueet. 

Toimenpiteet 

• EP-merkintään on lisätty Puolustusvoimien ehdotuksen mukaisesti seuraava määräys: ”Merkin-
nällä osoitetaan sellaiset Puolustusvoimien pysyvässä käytössä olevat tai sellaisiksi suunnitellut 
varuskunta-, harjoitus- ja vastaavat alueet, joilla liikkuminen on rajoitettua. Aluetta kehitetään Puo-
lustusvoimien tarpeisiin.” 

• V-merkintä ja ulkoilureittitarve-merkintä on poistettu Puolustusvoimien käytössä olevalta alueelta 
Pansiossa.  

VAK-ratapiha 

Ks. Liikenne > Raideliikenne. 

Suojavyöhykkeet 

Puolustusvoimat: 

Puolustusvoimat esittää Kallanpään suojavyöhykkeen merkitsemistä kaavaan sv-1 merkinnällä liitteen 3 
mukaisesti.  

Pansion sv-1 ja sv-2 suojavyöhykemerkinnöille ei ole Puolustusvoimien toimintaan liittyvää perustetta. 
Pansion suojavyöhykemerkintöjä esitetään poistettavaksi kaavaehdotuksesta.   

Vastine: 

Toimenpiteet 

• Lausunnoille menneen ehdotuksen Pansiossa sijainneet suojavyöhykemerkinnät sv-1- ja sv-2 on 
poistettu. 

• Kallanpään suojavyöhyke on lisätty merkinnällä sv-1. Merkinnän määräys on muutettu muotoon: 
Merkinnällä osoitetaan alueita, joiden käyttöä on lähellä sijaitsevan vaaraa tai huomattavaa häiriötä 
aiheuttavan toiminnan vuoksi rajoitettava. Alueella on ensisijaisesti sallittua maa- ja metsätalous-
rakentaminen ja puolustushallintoa palveleva rakentaminen. Suunniteltaessa alueen käyttöä on 
puolustusvoimille varattava mahdollisuus lausunnon antamiseen. 
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Lentokoneiden laskeutumissektori 

Liedon kunta:  

Kaavakarttaan tulee merkitä lentokoneiden Iaskeutumissektori vastaavalla merkinnällä kuin Maaria-Ilma-
risten osayleiskaavassa, jolloin merkintä olisi yhtenäinen ja jatkuva eri yleiskaavatöiden välillä.  

Vastine: 

Toimenpiteet 

• Lentokoneiden laskeutumissektori -merkintä on lisätty yhteneväisesti Maaria-Ilmaristen osayleis-
kaava 2035:n luonnoksen kanssa.  

Ampumaratojen melualueet 

Puolustusvoimat: 

Puolustusvoimat esittää yleiskaavaan merkittäväksi Pansion ampumarataa koskevat melualueet 65 dB 
LAImax ja 60 dB LAImax (liite 3). Melualueille esitetään seuraavia määräyksiä:  

AMPUMARATOJEN MELUALUEET  

me 1  

Ampumaratamelu on yli 65 dB LAImax  

Rakentamismääräys: Alueelle ei saa rakentaa uusia asuinrakennuksia eikä oppilaitoksia. Rakennusten 
peruskorjaaminen ja laajentaminen on sallittu.  

Suunnittelumääräys: Alueelle ei tule sijoittaa asuinrakennuksia tai muita melulle herkkiä toimintoja.  

me 2  

Ampumaratamelu on yli 60 dB LAImax   

Rakentamismääräys: Alueelle ei saa rakentaa uusia loma-asuntoja, hoitolaitoksia, luonnonsuojelualueita 
eikä virkistysalueita, mutta niiden peruskorjaaminen on sallittu.  

Suunnittelumääräys: Alueelle ei tule sijoittaa loma-asuntoja tai muita melulle herkkiä toimintoja.  

Vastine: 

Toimenpiteet 

• Yleiskaavaan on lisätty ampumarataa koskeva 65 db LAImax ja sitä koskeva melualue sekä siihen 
liittyvä melumääräys: ”Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee ottaa huomioon ympä-
ristömelulle asetetut säädökset. Alueelle ei tule sijoittaa asuinrakennuksia tai muita melulle herkkiä 
toimintoja.” 

Hälyttäminen 

Varsinais-Suomen Pelastuslaitos: 

Riskiaineiston perusteella määritellään väestön hälyttämisen tarpeet. Asemakaavoituksen yhteydessä on 
tarkasteltava väestöhälyttimien asennus mahdollisuudet ja -tarpeet. 

Vastine: 

Yleiskaavassa ei käsitellä hälyttämisen tarvetta. 
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Vesihuolto 

Varsinais-Suomen Pelastuslaitos: 

Kaavoituksen pohjalta suoritettavassa kunnallistekniikan suunnittelussa ja toteutuksessa on huomioitava 
pelastuslaitoksen edellyttämät vesitarpeet. Sammutusvesitarpeesta on laadittu sammutusvesisuunnitelma 
yhteistyössä alueen kuntien ja vesihuoltolaitosten kanssa. Suunnittelualue mahdollistaa myös luonnonve-
silähteiden toteuttamisen, mikä tarkoittaa aluevarausta kaavaan.  

Vastine: 

Yleiskaavaan ei ole tarkoituksenmukaista lisätä erillistä pelastuslaitoksen vesitarpeita koskevaa kaava-
merkintää. Sammutusvesisuunnitelma pohjautuu pääosin Turun Vesihuolto Oy:n vesijohtoverkostoon. Pa-
lovesi otetaan aina huomioon yleiskaavaa tarkemmassa suunnittelussa. Verkostoon lisätään tarvittaessa 
paloposteja tai palovesiasemia. 

Turun Vesihuolto Oy: 

Turun Vesihuolto Oy:llä ei ole huomauttamista vesihuollon tavoitteellisiin toiminta-alueisiin, jotka sisältyvät 
pääosin jo nykyiseen vesihuollon kehittämissuunnitelmaan tai ovat suoraan nykyisen toiminta-alueen tai 
aiemmin esitetyn tavoitteellisen toiminta-alueen läheisyydessä. 

Vesihuollon olemassa olevat rakenteelliset kohteet oli otettu huomioon. Kaavasta puuttui kuitenkin varaus 
ns. saariston ylävesisäiliölle ja se tulisi lisätä. Oikea aiemmin määritelty paikka on mäen päällä Hirvensa-
lossa / Ruotsalanmetsässä Illoistenjärven eteläpuolella / Lehtohaankujan pohjoispuolella. 

Vastine: 

Varaus Saariston ylävesisäiliölle on huomioitu Hirvensalon osayleiskaavassa ET-2-varauksena. 

Voimajohdot 

Fingrid Oyj: 

Olemme lausuneet kaavan luonnosvaiheesta 20.12.2018. Lausuntomme mukaisesti kaavaehdotukseen 
kartalle 6 "Yhdyskuntatekniikka” on lisätty uutena 400 kV suurjännitelinjana Fingridin tulevat voimajohto-
hankkeet (Lieto - Naantalinsalmi 400 kV sekä Olkiluoto 4 ydinvoimalaitosyksikköhankkeen vaatima voi-
majohtoreitti). 

Fingridillä ei ole huomauttamista kaavaehdotuksesta. Edellisessä lausunnossa mainitut asiat voimajohto-
jen rajoituksista maankäytön suunnittelulle on otettava huomioon myös jatkosuunnittelussa. Muistutamme 
myös, että Fingridillä käyttää voimajohtoaluetta ja kunnossapitää voimajohtorakenteita. Lunastuksen pe-
rusteella yhtiöllä on oikeus johtoaukean raivaukseen ja ylipitkien reunavyöhykepuiden käsittelyyn. 

Caruna Oy: 

Kaava-alueella sijaitsee Caruna Oy:n 110 kV voimajohdot Huhkola-Hovirinta, Naantalinsalmi-Upalinko 
sekä Kaukonpelto-Koroinen. Näistä kaksi ensimmäistä on esitetty kaavassa asianmukaisesti. Pyydämme 
myös Kaukonpelto-Koroinen johdon esittämistä kaavassa viivamerkinnällä 110–400 kV sähkölinja. Johdon 
reitti on esitetty punaisella viivalla liitteessä 1.  

Yleiskaavan luonnosvaiheen lausunnossamme pyysimme Kaukonpelto-Koroinen johdolle uuden reitin 
osoittamista Koroisten sähköasemalle siltä varalta, että johtoa on siirrettävä maanomistajien pyynnöstä. 
Vastineessa lausuntoomme todettiin, että mahdollinen uusi sijainti merkitään ohjeellisena yleiskaavaeh-
dotukseen. Kaavaehdotuksessa ei kuitenkaan ole näkyvissä kyseiseen voimajohtoon liittyviä merkintöjä.  
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Vastine: 

Johdon uusi sijainti Kaukopelto-Koroinen sähkölinjalle on osoitettu Turun kehätien varteen. Johdon sijainti 
on ohjeellinen ja tarkentuu jatkosuunnittelussa. Johdon siirrosta ja uudesta sijainnista on neuvoteltu Ca-
runan kanssa asemakaavan ”Koroistenkaari” (kaavatunnus 6/2011) yhteydessä. Yleiskaavassa esitetään 
uuden johtolinja sijainti. Vanhaa poistuvaa sähkölinjan sijaintia ei ole tarkoituksenmukaista näyttää. 

Toimenpiteet 

• Kaukonpelto–Koroinen -voimalinjan uusi sijainti on lisätty yleiskaavaan merkinnällä 110-400kV 
sähkölinja (uusi). 

Tuulivoima 

Puolustusvoimat: 

Koska kuntakaavoilla ja rakennus-/toimenpideluvilla voidaan joskus ratkaista yksittäisiä tuulivoimalakoh-
teita, Puolustusvoimat esittää seuraavaa määräystä lisättäväksi yleiskaavaan:  

”Yli 50 metriä (kokonaiskorkeus maanpinnasta) korkeista tuulivoimaloista tulee aina pyytää erillinen lau-
sunto Pääesikunnalta koko kunnan alueella.   

Myös alle 50 metriä (kokonaiskorkeus maanpinnasta) korkeista pientuulivoimaloista tulee pyytää Pää-
esikunnan lausunto, mikäli kiinteistö mille voimala rakennetaan, rajoittuu puolustusvoimien käytössä ole-
vaan alueeseen.”  

Vastine: 

Toimenpiteet 

• Kartalle 6. Yhdyskuntatekniikka on lisätty kaikkia alueita koskeva yleismääräys: Kokonaiskor-
keudeltaan yli 50 metriä korkeista tuulivoimaloista tulee pyytää erillinen lausunto Puolustusvoimilta 
koko kunnan alueella. Myös kokonaiskorkeudeltaan alle 50 metriä korkeista pientuulivoimaloista 
tulee pyytää Puolustusvoimien lausunto, mikäli kiinteistö, jolle voimala rakennetaan, rajoittuu Puo-
lustusvoimien käytössä olevaan alueeseen. Korkeus mitataan maanpinnasta. 

Jätehuolto 

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta: 

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta pyytää huomioimaan maankäyttöä koskevissa suunnitelmissa 
asukkaiden jätehuollon asianmukaiseen järjestämiseen tarvittavat tilat. Myös lainsäädännössä asetettuja 
vähimmäisvelvoitteita laajemman erilliskeräyksen järjestäminen olisi hyvä ottaa huomioon varsinkin pien-
taloalueilla, koska sopivien alueiden löytyminen esimerkiksi usemmman asuinkiinteistön yhteisiä kortteli-
kohtaisia keräyspisteitä varten voi jälkikäteen olla vaikeaa. Kaavoitusvaiheessa useamman kiinteistön yh-
teiseen jätehuoltoon varatut alueet voisivat mahdollistaa tehokkaan keräystavan kierrätettäville jätteille 
myös niillä uusilla asuinalueilla, joille ei ole tulossa lakimääräistä velvoitetta kiinteistökohtaiseen erilliske-
räykseen. Samalla voitaisiin mahdollisesti vähentää raskaiden jäteajoneuvojen liikennöintiä asuinalueilla. 

Turun Autoilijat ry: 

Kaavoituksen päämääränä on tiheä keskusta. Kaavassa tulee paremmin huomioida tavaratoimitukset ja 
kiinteistöiden lajitellut jätekuljetukset. 

Vastine (yhteinen vastine Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnalle ja Turun Autoilijat ry:lle): 

Korttelikohtaisia jätehuoltopisteitä, jätekuljetuksia ja tavarantoimituksia koskevat kysymykset ratkaistaan 
tätä kaavatasoa tarkemmissa suunnitelmissa. 
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Lumenkaatopaikat 

Turun Autoilijat ry: 

Lumenkaatopaikat tulee sijoittaa sektoreittain kaupungin laitamille, jotta lunta keskustasta poistavat 
kuorma-autot pääsisivät lähtemään aina ulospäin keskustasta eikä niiden tarvitsisi ajaa keskustan läpi. 

Vastine: 

Katualueilta kertyvä aurauslumi pyritään ensisijaisesti kuljettamaan ja sijoittamaan lähisiirtoina varaamalla 
asemakaavojen korttelialueille sopivaa tilaa. Suuria aurauslumen kertymiä varten on varattu mahdollisim-
man lyhyille kuljetusetäisyyksille väliaikaisia ja pysyviä lumenkaatoalueita. Lumensijoituspaikkojen toimin-
taan liittyy naapuruushaittoja eikä niitä voida valitettavasti sijoittaa logistisesti parhaalla mahdollisella ta-
valla. Oman ongelmansa kuljetuksiin tuo Aurajoen ylittäminen. Kuljetusreittien optimoinnilla lumensijoitus-
paikat ovat kohtuullisen hyvin saavutettavissa. Asiaa pyritään maankäyttötilanteiden mukaan edistämään 
myös kaupunkirakentamisen palvelualueella. Väliaikaisia lumensijoituspaikkoja on eri puolilla kaupunkia 
Hirvensalon Lauttarannassa, Pahaniemessä ja Orikedolla. Pysyvät lumenkaatoalueet sijaitsevat yleis-
kaava-alueen ulkopuolella Saramäen Maa-ainespuistossa ja Moisiossa Karhulan vanhalla maankaatopai-
kalla. 



 

55 

VIHERYMPÄRISTÖ, MAISEMA JA MUINAISJÄÄNNÖKSET 

Viherverkosto ja ulkoilureitistö 

Kaarinan kaupunki: 

Kuntarajat ylittävä viherverkko on suunniteltu hyvin ja viherverkossa on otettu huomioon niiden tarjoamat 
ekologiset yhteydet ja niiden katkeamattomuus myös Kaarinan puolella sijaitseviin viheralueisiin.  

Varsinais-Suomen ELY-keskus: 

Kaavaselostuksesta ja vaikutusten arvioinnista ei selviä riittävällä tavalla, miten viherverkkosuunnitelma ja 
alueilta tunnistetut luontoarvot on otettu huomioon (vrt. kommentti ketoalueista). Selostuksen sivulla 96 
kuvatun mukaan viherverkkosuunnitelmassa esitetty viherverkosto ja suositellut kaavamerkinnät ovat ol-
leet Viherympäristö, maisema ja muinaisjäännökset -kartan merkintöjen lähtökohtana, mutta yleiskaavan 
viheraluerajauksiin ovat vaikuttaneet myös maankäytölliset tavoitteet. Selostuksen mukaan kaupungin 
pääviherverkosto on kuitenkin pyritty säilyttämään mahdollisimman ehjänä. Kuvaus antaa ymmärtää, että 
viherverkoston säilyttäminen ei ole ollut maankäytöllinen tavoite. Kuitenkin kaavaselostuksen kaavan ta-
voitteena kirjataan asianmukaisesti, että vesistöt ja viheralueet muodostavat eheän ekologisen verkoston, 
joka palvelee kestävällä tavalla matkailua ja virkistyskäyttöä sekä kaupunkiluonnon monimuotoisuuden 
suojelutavoitteita. Kaavasta ei kuitenkaan selviä, millaisia alueilta tunnistettuja luontoarvoja tai viheryh-
teyksiä kaavassa on supistettu tai muutettu muiden maankäyttötavoitteiden vuoksi. Tämä on siitäkin 
syystä olennainen puute, että kaavan karttatarkasteluilla ei saa riittävällä tavalla käsitystä, millainen koko-
naisuus syntyy luontoarvokohteista ja alueista, joissa maankäytön painopisteen voi arvioida turvaavan 
luonnon monimuotoisuuden kannalta olennaisten alueiden verkottumista.  

Kaavassa viherympäristönä esitetään myös alueita, jotka sisältävät eriasteista rakentamismahdollisuutta-
kin. Viherympäristökartassa vihreä väri ei hahmota tilannetta, kun tällä värillä on esitetty myös alueita, 
joissa tavoitteena on mm. urheilu- ja virkistyspalvelujen turvaaminen ja osalla tällaisista alueista mahdol-
listetaan rakentaminen. Lisäksi maa- ja metsätalousvaltainen alue M sallii myös haja-asutusluonteisen 
rakentamisen. Alueen luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen ja suunnitellun luontoarvojen säilyttävän 
verkoston hahmottamiseksi esitystapa ja tulkinta on osin harhaanjohtava. Luonnon monimuotoisuuden 
säilyttämisen ja luontoarvokohteiden verkostoituminen tulisi tarkastella niin, että maankäyttö on tarkemmin 
tunnistettu ja suodatettu. Verkoston tarkastelu olisi tarpeen ulottaa tarvittavilta osin myös kaava-alueen 
ulkopuolisiin kaavoihin niin, että kokonaisuudesta hahmottaisi, miten Turun alueella verkosto rakentuu. 

Vastine: 

Jatkuvan ja toimivan viherverkoston säilyttäminen ja kehittäminen on ollut yleiskaavan yksi maankäytölli-
nen tavoite.  

Yleiskaavan vaikutusten arvioinnissa on kuvattu kaavaratkaisujen vaikutuksia muun muassa viherympä-
ristöön. Yleiskaava 2029 – Vaikutusten arviointi -niminen raportti valmistui 30.6.2020. Siinä arvioidaan, 
miten hyvin Yleiskaava 2029 toteuttaa valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita, yleiskaavalle asetettuja 
tavoitteita ja Turku 2029 -kaupunkistrategiaa. Arvioinnista käy ilmi, missä rakentamiseen liittyvät tavoitteet 
ovat ristiriidassa viherympäristöön liittyvien tavoitteiden kanssa ja vaikutukset viherverkostoon tai luonto-
arvoihin ovat kielteisiä. Vastaavasti kuvataan myös kaavaratkaisujen myönteiset vaikutukset viherympä-
ristöön. 

Vaikutusten arvioinnin valmistumisen jälkeen yleiskaavaehdotukseen on tehty muutoksia, jotka parantavat 
viherverkoston säilymistä: Osa Naantalintien varren TP-alueesta on muutettu V-alueeksi, ja Artukaisiin on 
lisätty säilytettävä, vahvistettava tai uusi ekologinen yhteys -merkintä. Mälikkälästä on poistettu viheralu-
een kautta kulkenut ohjeellinen katulinjaus. 

Kaavamerkintöjen värit perustuvat Ympäristöministeriön Yleiskaavamerkinnät ja -määräykset -oppaa-
seen. Näin ollen virkistykseen ja urheiluun liittyvän rakentamisen sallivat VU-merkinnät ovat samaa vih-
reää kuin V-merkinnät ja M-merkinnöissä käytetään toista vihreän sävyä. 

https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/yleiskaava_2029_ehdotus_vaikutusten_arviointi.pdf
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Viherverkoston jatkumista kaava-alueen ulkopuolelle voi tarkastella Turun karttapalvelun aineistojen 
avulla. Kun yleiskaavan taustan muuttaa läpikuultavaksi, on mahdollista tarkastella esim. voimassa olevia 
yleiskaavoja ja ilmakuvia yhdessä yleiskaavan merkintöjen kanssa. Ilmakuvat jatkuvat myös naapurikun-
tien puolelle. Karttapalvelussa näkyvät myös Kaarinan voimassa olevat yleiskaavat. Vireillä olevat 
osayleiskaavat viedään karttapalveluun, kun ne tulevat lainvoimaisiksi. 

Yleiskaavassa esitetyt ekologiset yhteystarpeet ulottuvat myös Lentoaseman ja sen ympäristön osayleis-
kaavan alueella informatiivisina merkintöinä, jotka ohjaavat maankäytön jatkosuunnittelua. Samoin kunta-
rajoille päättyvät ekologisten yhteystarpeiden nuolet ja ulkoilureittimerkinnät kuvaavat yhteyksien ja yh-
teystarpeiden jatkumista naapurikuntien puolelle. Näiden osalta Turun kaupungin toimivalta rajoittuu lau-
suntomenettelyyn naapurikuntien maankäyttöhankkeista. Kuntarajat ylittävien verkostojen säilyttäminen ja 
kehittäminen perustuu seudulliseen suunnitteluun. On tärkeää huomata, että viherympäristökartan ver-
kosto on yleistetty esitys viheralueista, niiden keskeisin runko, eivätkä kaikki tulevien asemakaava-aluei-
den ja korttelialueiden sisäiset viheralueet näy kartalla. 

Toimenpiteet 

• Selostusta on täsmennetty niin, että viherverkoston säilyttämiseen ja kehittämiseen liittyvä tavoite 
tulee paremmin esille. 

• Selostukseen on lisätty viittaus tehtyyn vaikutusten arviointiin. 

• Osa Artukaisten kaupunginosassa Raision rajan tuntumassa sijaitsevasta TP-alueesta on muutettu 
V-alueeksi, jotta viheryhteyden jatkuvuus säilyy. 

• Artukaisiin on lisätty Säilytettävä, vahvistettava tai uusi ekologinen yhteys -merkintä. 

• Mälikkälästä on poistettu ohjeellinen katulinjaus, jolloin viheraluekokonaisuus säilyy yhtenäisem-
pänä. 

Turkuseura: 

Yleiskaavan selvityksissä on paljon erinomaista taustatietoa luontoasioista ja kaupungin tavoitellusta vi-
herverkostosta. Tiivistyvä kaupunkialue ansaitsee monimuotoisia ja tarpeeksi suuria ja yhtenäisiä luonto-
alueita asukkaidensa ja eläimistön käyttöön.   

Mälikkälä-Kuninkojan alueelle suunniteltu suojelualue on erinomainen esimerkki asukkaiden toiveiden 
kuuntelemisesta. Hieno ”ikimetsä” on säilytetty kokonaisena, ilman tievarauksia tai lisärakentamista. Turun 
asukkaat kiittävät. [...] 

Viherverkon ja viherkäytävien näyttämiseen yleiskaavakartalla toivomme myös joitakin tarkennuksia. Di-
gitaalisessa versiossa esimerkiksi viherverkko on piirretty ylittämään valtaväyliä, mikä on kustannuksiltaan 
todennäköisesti mahdotonta, vaikkakin vihersiltana ajatus on hyvä. Erityistä huolta kannamme viherkäy-
tävien jatkumisesta mahdollisimman vähin estein esimerkiksi ydinkeskustan alueelta jokaiseen pääilman-
suuntaan. Aurajokivarren reitistö pohjoiseen / itään on hieno esimerkki asukasystävällisestä ulkoilureitistä. 
Entä muut suunnat?  

Toistamme myös aiemman toiveemme siitä, että yleiskaavassa nyt esitetty viherverkko näkyisi selkeäm-
min myös kaavan rajojen yli niillä alueilla, joissa on vireillä oma osayleiskaava. Ainoastaan näin koko kau-
pungin monipuolisen viherverkon tarjoamat yhteydet ja mahdollisuudet ovat selkeästi ymmärrettävissä. 

Vastine: 

Jos Turun karttapalvelussa avaa vain Viherympäristö, maisema ja muinaisjäännökset -kartan, V-alueet 
näyttävät ylittävän katu- ja tieverkon. Kun Liikenne-kartan avaa Viherympäristö, maisema ja muinaisjään-
nökset -kartan päälle, voi havaita, että kadut ja tiet väistämättä katkovat viheryhteyksiä. 

Katkeamattoman virkistysalueverkoston aikaansaaminen jo tiiviisti rakennetulle kaupunkialueelle on vai-
keaa. Yleiskaavan Viherympäristö, maisema ja muinaisjäännökset -kartan osoittama viherverkosto näyt-
tää siksi katkonaiselta. On kuitenkin huomionarvoista, että sekä ekologisen verkoston että virkistyskäytön 
kannalta merkittävää viherympäristöä on myös rakennetuilla alueilla, jotka yleiskaavassa näkyvät mm. A-
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alueina. Rakennettujen ympäristöjen viherympäristöarvoja pyritään turvaamaan yleiskaavassa kaavamer-
kinnöillä ja -määräyksillä: Näitä ovat keskustan Palokujannepuita-merkintä sekä C- ja Cy-alueiden yleis-
määräykset, jotka koskevat puuston säilyttämistä. 

Viherverkoston jatkumisen osalta ks. vastine Viherverkosto ja ulkoilureitistö > Varsinais-Suomen ELY-
keskus. 

Varsinais-Suomen liitto: 

Turun yleiskaava 2029 on virkistys- ja viherrakenneteeman osalta pääosin linjassa maakuntakaavan ja 
sen tavoitteiden kanssa. Maakuntakaavassa painopiste on laajoissa, kuntarajatkin ylittävissä viher- ja vir-
kistysalueyhteyksissä. Maakuntakaavan Kaupunkikehittämisen kohdealue -merkintään liittyy useita mää-
räyksiä, joiden tavoitteita ovat alueen vetovoima, ympäristön laatu, arvojen turvaaminen sekä virkistysalu-
eiden ja ekologisten yhteyksien jatkuvuus.  

Yleiskaavan V-, MA- ja MY-alueet voidaan nähdä osittain virkistys- ja viheryhteyksiä turvaavina yleiskaa-
vamerkintöinä. Myös kaupunkirakenteen sisäisten viheryhteyksien jatkuvuus on turvattava ja niiden mer-
kitys monipuolisten ekosysteemipalveluiden tuottajana tunnistaa. Kulunut vuosi erityisesti on osoittanut 
helposti saavutettavien viheralueiden ja puistojen merkityksen vetovoimaiselle kaupunkiympäristölle. 
Yleiskaavan tulee tarjota ohjeet ja selkänoja asemakaavoitukselle myös keskusta-alueilla haettaessa ta-
sapainoa rakennettavan ja rakentamattoman ympäristön välisille suhteille.  

Virkistyksen osalta liitto kiinnittää huomiota muutamaan ehdotusvaiheessa olevan Luonnonarvojen ja -
varojen maakuntakaavan merkintään, joiden jalkauttamista Turun yleiskaavaan 2029 liitto suosittelee poh-
dittavan. Seuraavat huomiot kohdistuvat virkistysalueiden muodossa esitettyihin viher- ja virkistysyhteyk-
siin. 

1. Itä-länsisuuntainen virkistysyhteys välillä Raisionjoki–Metsäaro. Yleiskaavaehdotuksessa Raision ra-
jan ja Naantalin pikatien välinen osuus on merkitty ulkoilureittimerkinnällä, mutta pohjamaankäyttönä 
on TP. Maakuntakaavassa tässä kohdin on Turusta Raision suuntaan Raision rajan tuntumassa oleva 
virkistyskäytävä. V-yhteyden jatkuvuus tulisi osoittaa yleiskaavassa. 

2. Maarian altaan itäpuoleinen osuus Maarian eteläpuolella on alue, jota kehitetään Turun ja Liedon yh-
teistyöllä virkistysalueena. Myös maakuntakaava tunnistaa tämän alueen merkityksen. Yhteys Maari-
aan on luontevasti olemassa, ja vaikka voimassa olevassa Yleiskaava 2020:ssa virkistysalueita ollaan 
tässä kaavatyössä ja tällä alueella valtaosiltaan muuttamassa MA-alueiksi, niin voidaan nähdä, että 
virkistys- ja maisema-arvot säilyvät alueella juuri maanviljelyksen harjoittamisen ansiosta, ja tästä 
syystä liitto ei näe siinä suurta ongelmaa.  Liitto kuitenkin näkee, että yhteys Paimalan kohdalta yli 
yleiskaavaehdotuksen TP-alueen Moision suuntaan tulisi osoittaa yleiskaavassa. Vastaava yhteys on 
Luonnonarvojen ja -varojen maakuntakaavaehdotuksessa osoittamassa yhteyttä Paimalasta Moisioon 
ja edelleen Ruskolle. 

3. Moision ja Yli-Maarian välillä edellisessä kohdassa mainittu virkistysyhteys jatkuu Luonnonarvojen ja -
varojen maakuntakaavaehdotuksessa kohti Ruskoa. Yhteys olisi syytä tunnistaa myös yleiskaavassa. 

Varsinais-Suomen liiton laatimassa Luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavaehdotuksessa ulkoi-
lureitit on osoitettu ohjeellisina ja jo olemassa olevina. Tällä pyritään lisäämään kaavan suunnitelmalli-
suutta ja sen välineellistä arvoa ulkoilureittiverkoston kehittämisessä. Joitain toteutumattomia ulkoilureit-
tiyhteyksiä olisi mielekästä esittää myös yleiskaavassa esim. yhteystarpeina. Tämän lausunnon liitedoku-
mentissa on esimerkinomaisesti näytetty maakuntakaavan ohjeellinen ulkoilureittilinjaus välillä Auvais-
mäki-Yli-Maaria. Liitto voi toimittaa maakuntakaavaehdotuksen pohjalla olevan ulkoilureittien paikkatieto-
aineiston Turun yleiskaavan laatijoille. 

Vastine: 

Luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavassa V-merkinnällä osoitettu viheryhteys Paimalan ja Moi-
sion välillä sijoittuu pääosin Lentoaseman ja sen ympäristön osayleiskaavan alueelle, joten sitä koskevat 
ratkaisut tehdään etupäässä osayleiskaavassa. Vain yhteyden itäisin osuus sijoittuu Yleiskaava 2029:n 
alueelle. Tämä viheryhteyden tarve on Yleiskaava 2029:n ehdotuksessa osoitettu kahdella Säilytettävä, 
vahvistettava tai uusi ekologinen yhteys -merkinnällä. Säilytettävien viheryhteyksien tarkempi sijainti ja 
rajautuminen ratkaistaan asemakaavassa. 
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Ulkoilureittitarve-merkinnän lisääminen Yleiskaava 2029:ään Paimalan ja Moision välille on mahdollista, 
koska luonteva kulkureitti sijoittuu kokonaan Yleiskaava 2029:n alueelle. 

Toimenpiteet 

• Osa Artukaisten kaupunginosassa Raision rajan tuntumassa sijaitsevasta TP-alueesta on muutettu 
V-alueeksi, jotta viheryhteyden jatkuvuus säilyy. 

• Artukaisiin on lisätty Säilytettävä, vahvistettava tai uusi ekologinen yhteys -merkintä. 

• Vaihemaakuntakaavassa osoitettu ohjeellinen ulkoilureittilinjaus Paimalasta Moisioon ja Ruskon 
suuntaan on lisätty Yleiskaava 2029:ään Ulkoilureittitarve-merkinnällä. 

• Yleiskaavaan on lisätty vaihemaakuntakaavassa tunnistettuja ulkoilureittitarpeita Paattisten kes-
kustan tuntumaan, Auvaismäen ja Yli-Maarian välille, Yli-Maariaan, Runosmäkeen, Kuralaan ja 
Linnakaupunkiin. 

Turun polkupyöräilijät ry:  

Lisäksi haluamme muistuttaa, että Aurajoen rannan eteläpuolelle Ristimäen pähkinäpensaslehdon itäpuo-
lelle pitäisi merkitä myös ulkoilureittitarve. Suojelualueen länsipuolelle on jo kaavaehdotukseen merkitty 
ulkoilureittitarve, mutta uusi reitti jää vajaaksi, jollei sitä pitkin pääse Kuralansillalle saakka. Halistenkosken 
yläpuoliset Aurajoen rannan ulkoilualueet ovat erittäin suosittuja ja viihtyisiä, mutta ne jäävät nykyisellään 
vajaaksi, kun joen molempia rantoja ei ole hyödynnetty ulkoilualueina. Virkistäytymisen ja vapaa-ajan pyö-
räilyn kannalta olisi tärkeää, että yläjuoksulla joen molemmin puolin menisi viralliset ulkoilureitit joita pitkin 
pääsisi helposti myös muille ympäröiville ulkoilualueille.   

Vastine: 

Toimenpiteet 

• Yleiskaavaan on lisätty Ulkoilureittitarve-merkintä Kuralan Ristimäestä itään päin. 

Varsinais-Suomen ELY-keskus: 

ELY-keskus pitää tärkeänä ehdotuksen mukaista polkupyöräyhteyttä Pansiontieltä Ruissaloon. Kevytlii-
kenteen sillan toteutus ratojen yli mahdollistaa myös yhtenäisen ulkoilureitin.  Ruissalon virkistysalueen 
saavuttaminen polkupyörällä ja kävellen vähentää osaltaan henkilöautoliikennettä saarella ja tukee sa-
malla luonnonsuojelun tavoitteita. 

Satamatoimintojen kehittämistyössä on mahdollista samalla huomioida Ruissalon saavutettavuuden pa-
rantaminen valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden edellyttämällä tavalla. Satama-alueesta muuttuu 
osa TP-5-alueeksi, jonka määräykseen voi olla hyvä lisätä Ruissalon kevytliikenneyhteyden riittävä huo-
mioiminen. (TP-5 puuttuu karttapalvelun selitteistä, mutta löytyy selostuksesta.) 

Vastine: 

Toimenpiteet 

• TP-5-merkintään on lisätty määräys: ”Aluetta koskevien hankkeiden yhteydessä on huomioitava 
Ruissaloon suuntautuvan kävely- ja pyöräily-yhteyden tarve.” 

• TP-5-merkintä on lisätty karttapalvelun selitteeseen. 

Tiivistävä rakentaminen, viheralueet ja puusto 

Turkuseura: 

"Tiivistyvän kestävän kaupunkirakenteen vyöhyke" on nimeltään yleiskaavaehdotuksessa keskustan ym-
pärille muodostuva lonkeroinen alue, jonka sisälle on tarkoitus asuttaa 72 prosenttia turkulaisista ja 79 
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prosenttia työpaikoista. Luvut asettavat erityisen suuret vaatimukset tämän alueen viherympäristön mää-
rälle ja laadulle, jotta tavoiteltu "kestävyys" toteutuu. Tämä on erityisen haastavaa Turun keskustan alu-
eella, missä kortteleita alati tiivistävä rakentaminen on viime vuosina uhannut sekä asukkaiden asumis-
viihtyisyyttä ja terveyttä että Turun historiallista identiteettiä suurien palovyöhykepuiden ja mäkipuistojen 
vehreänä kaupunkina.  

Suurien maanvaraisten puiden menetystä ei pystytä korvaamaan pihan autokansien päälle rakennetuilla 
istutusaltailla, koska ne eivät mahdollista juuritilaa ja elinvoimaa suurille puille. Happikato on valtava.   

Koska yleiskaava ohjaa asemakaavoitusta, on jo tässä vaiheessa voitava määritellä ohjeistus tai mahdol-
liset toimenpiteet happikadon korjaamiseksi, esimerkiksi asemakaavoituksen ja rakennus-lupamenettelyn 
yhteydessä. Yksi selkeä kaupungin oma toimenpide tämän haitan vähentämiseksi on tuottaa ja toteuttaa 
ohjeistus ja suunnitelma merkittävästä katupuuston lisäyksestä niin sanotun ruutukaavakeskustan alu-
eella.  

Turkuseura ehdottaakin, että kaupunkiympäristötoimialalla varaudutaan tiivistämistavoitteiden tuomiin 
haittoihin ajoissa ja panostetaan suunnitelmiin erityisesti keskustan katupuuston merkittävästä lisäämi-
sestä. Tämä voidaan toteuttaa selkein puistokaduin, mutta myös puustoryppäin, historian palovyöhyke-
puiden tapaan.   

Katupuuston uusien mahdollisuuksien tarkastelu ensi tilassa ja suunnitelmien valmius on tarpeen kaikessa 
yleiskaavan mahdollistamassa keskustan rakentamisessa, tonttien tiivistämisessä ja katujen kunnallistek-
niikan suunnittelussa ja liikenteen järjestämisessä.    

Turku ansaitsee maineenpalautuksen historiaansa ja identiteettiään kunnioittavana, hyvän asumisen veh-
reänä kaupunkina. 

Vanhusneuvosto: 

Keskustan tiivistäminen on tärkeää, mutta se ei saa uhata sen vihreyttä. Tutkimusten mukaan 
viherympäristöllä on hyvinvointivaikutuksia. Puusto vaikuttaa parantavasti ilman laatuun. Puistojen ja jopa 
yksittäisten puiden säilyttäminen keskustassa on tärkeää jo tällä hetkellä, viittaamme Itsenäisyyden 
aukion, Kaupungintalon puiston, Puolalanmäen ja Kauppatorin pohjoislaidan tämänhetkisiin suunnitelmiin. 

Viherympäristöjen säilyttäminen ja uusien luominen keskustassa ja lähiöissä on olennaista viihtyvyydelle 
ja toimii kaupungin vetovoimatekijänä. 

Vastine (yhteinen vastine Turkuseuralle ja Vanhusneuvostolle): 

Kaupunkipuuston arvo ekosysteemipalveluiden tuottajana ja viihtyisyyden lisääjänä on kiistaton. Kaupun-
kipuiden hyvinvoinnin turvaaminen kuuluu niin kaupungin eri hallintokunnille kuin kaupungissa toimiville 
muille tahoille. Siksi kaupungin eri toimijoiden yhteystyönä on laadittu Turun kaupunkipuulinjaus. Se on 
kaupungin yhteinen tahtotila, jonka päätavoitteena on tietämyksen lisääminen sekä puiden hyvinvoinnin 
ja arvojen turvaaminen. 

Kaupungin tiivistyessä etenkin keskustan kaupunkipuusto on vaarassa vähentyä. Yleiskaava 2029:n val-
misteluun liittyvässä Täydennysrakentamisen mahdollisuudet Turun keskusta-alueella -nimisessä selvi-
tyksessä käsitellään myös viherympäristöön ja puiden säilymiseen liittyviä kysymyksiä. Selvityksessä esi-
tetään periaatteet, millä tavalla täydennysrakentaminen tulee toteuttaa. 

Selvityksessä esitettyjä täydennysrakentamisen periaatteita on sisällytetty Yleiskaava 2029:n määräyk-
siin. Viherympäristöön ja kaupunkipuihin liittyvät seuraavat määräykset: 

- Keskustatoimintojen alueita C ja Cy koskeva yleismääräys: ”Rakentaminen kohdennetaan tonteille 
siten, että haitat puustolle jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Mahdollista vehreyden menetystä tu-
lee kompensoida istuttamalla puita tontin muihin osiin tai yleisille alueille.” 

- C -merkintään liittyvä määräys: ”Maanvaraista pihaa tulee säilyttää tonteilla, joilla sellaista vielä on. 
Vähintään 20 % näiden tonttien pinta-alasta on suositeltavaa jättää rakentamattomaksi piha-alu-
eeksi.” 

Turussa on otettu käyttöön siniviherkerroin-niminen työkalu, jolla voidaan ohjata kaupunkivihreän määrää 
ja laatua tonttikohtaisesti. Menetelmä on hyvä keino edistää pihojen vehreyden säilymistä tiivistyvässä 
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kaupunkirakenteessa. Siniviherkertoimen avulla mitataan vihertehokkuutta. Vihertehokkuus tarkoittaa kas-
villisuuden ja ekologisesti hyödyllisten pintojen määrää suhteessa rakennettuun pinta-alaan. 

Siniviherkertoimen käyttämisestä on päätetty muun muassa kaupungin ilmastosuunnitelmassa ja huleve-
siohjelmassa sekä kaupunkiympäristötoimialan strategisissa ja operatiivisissa sopimuksissa. Turun viher-
tehokkuuden linjauksessa yksilöidään tarkemmin vihertehokkuuden sovellusala ja velvoitetasot uusissa 
asemakaavoissa: se, miltä maankäyttötyypeiltä velvoitteita vaaditaan sekä se, mitkä ovat siniviherkertoi-
men menetelmällä ilmaistut velvoitetasot. Vanhoja asemakaavoja koskevat velvoitteet määritellään raken-
nusjärjestyksen päivityksessä.   

Yleiskaava 2029:ään on ehdotusvaiheessa lisätty vihertehokkuutta koskeva määräys. 

Toimenpiteet: 

• Tiivistyvä kestävän kaupunkirakenteen vyöhyke -merkintään on lisätty määräys ”Vyöhykkeellä tu-
lee kiinnittää erityistä huomiota kaupunkivihreään ja hulevesien hallintaan. Alueet tulee toteuttaa 
vihertehokkaasti.”  

Urheilualueet ja liikuntapaikat 

Liikuntalautakunta: 

Ajankohtaista liikuntaolosuhteiden kehittämisessä 

Turun kaupungin liikuntaolosuhteiden vuodesta 2019 alkaen valmistellun päivityssuunnitelman on tarkoi-
tus valmistua 2020 vuoden loppuun mennessä. Tarve liikuntaolosuhteiden laajemmalle tarkastelulle on 
syntynyt sen vuoksi, että suuri osa merkittävistä liikuntaolosuhteista kuten Impivaaran jäähalli, Impivaaran 
jalkapallohalli, Samppalinnan palloiluhalli, Alfan liikuntakeskus, Petreliuksen uimahalli ja eräät muut ovat 
tulossa käyttöikänsä päähän 5-10 vuoden aikana. Merkittävien liikuntaolosuhdehankkeiden tulee olla osa 
kehittyvää kaupunkirakennetta. 

Liikuntaolosuhteet osana kaupunkirakennetta 

Yleiskaava 2029 ehdotuksessa kaupunki suuntaa kasvua keskustaan ja kasvukäytävien äärelle osana 
valittua kehityskuvaa. Isot liikuntahallit ja keskukset tulee sijoittaa tulevaisuudessa kaupungin hyväksytyn 
rakennemallin mukaisesti paikkoihin, jotka ovat saavutettavissa kestävillä liikkumismuodoilla ja osana kau-
pungin kehittyvää kaupunkirakennetta. Kehittyviä alueita ovat olemassa olevien suurten liikuntakeskitty-
mien (Kupittaa, Urheilupuisto ja Impivaara) lisäksi myös Itäharju, Linnakaupunki ja yleiskaava 2029 ulko-
puolinen alue Hirvensalo. 

Kupittaan liikuntakeskittymän itäiseen laitaan Lemminkäisenkadun puoleinen osa puistoa on nyt merkitty 
VU-1 alueeksi, jolle voidaan sijoittaa urheilu-, virkistys- ja vapaa-ajantoimintoja sekä niihin liittyvää yritys-, 
majoitus-, tutkimus-, opetus- ym. toimintaa palvelevia rakennuksia ja rakennelmia. Kupittaan liikuntakes-
kittymään kohdistuu merkittäviä uudistamispaineita, mutta liikuntalautakunta ei näe VU-1 -merkintää tar-
peellisena ja toivoo puistoalueen kaavamerkinnän olevan luonnoksen tavoin VU. Toiminnoille on kuitenkin 
tarvetta löytää tilaa muualta Tiedepuiston alueelta, jotta Kupittaan ainutlaatuista liikuntakeskittymää voi-
daan kehittää entisestään ja Turku voisi olla edelläkävijä liikuntapalveluiden tuottamisessa valtakunnalli-
sella tasolla. 

Erityisolosuhteita kuten jäähalleja, uimahalleja ja suuria liikuntahalleja tulee sijoittaa tulevaisuudessa eri 
puolille kaupunkia, jotta mm koulujen on helpompi tukeutua niihin osana liikunnanopetusta. Tällä tavalla 
taataan myös tasa-arvoinen mahdollisuus osallistua harrastustoimintaan ja luoda aktiivista elämäntapaa 
ilman, että tarvitsee kulkea kaupungin toiselta laidalta toiselle liikuntaolosuhteiden vuoksi. 

Liikunnan perusolosuhteiden kehittyminen tulee turvata laadukkaina, monipuolisina ja riittävän kokoisina 
liikuntaolosuhteina isojen asuinalueiden yhteydessä. Koulujen yhteyteen on sijoitettava aina sekä ulko- 
että sisäliikunnanolosuhteet, jotka palvelevat kaikkia kuntalaisia. Tällä tavoin voidaan saada asukkaat 
omaksumaan liikunnallinen elämäntapa kestävällä ympäristöystävällisellä tavalla lähellä kotia. Mitä suu-
rempi kouluyksikkö on sitä isommat ja monipuolisemmat tulee olla myös liikuntaolosuhteet. Tällä raken-
teella päästään parhaimmillaan tilanteeseen, jossa liikuntaolosuhteita käytetään ympäri vuoden aamusta 
iltaan ja tilat ja olosuhteet ovat tehokkaassa asukkaiden käytössä ilman pitkiä siirtymämatkoja.  
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Linnakaupungin alue on yksi kaupungin voimakkaasti kehittyvistä alueista ja alue tulisi nähdä myös mer-
kittävänä liikuntaolosuhteiden kehittyvänä alueena. Tällä hetkellä keskusta-alueen länsipuolella on erittäin 
iso puute liikuntaolosuhteista. Keskusta-alueen länsipuolella asukasmäärät kasvavat tulevaisuudessa 
merkittävästi ja läheisyydessä ei tällä hetkellä ole liikunnan laadukkaampaa keskittymää. Liikunnallista 
elämäntapaa ei voida saavuttaa, ellei lähialueelta löydy riittävän monipuolisia ja viihtyisiä olosuhteita. Lii-
kuntaolosuhteille tulee osoittaa Linnakaupungin kehittyvältä alueelta riittävästi tilaa, jotta asukkaita lähellä 
olevia liikuntapalveluita voida tällä puolella kaupunkia järjestää. 

Muita huomioita 

Kaupunki on selvittänyt mahdollisuutta sijoittaa uimaranta Korppoolaismäkeen Aurajoen rantaan ja se on 
merkitty osaksi yleiskaava 2029 ehdotusta. Uimarannat tulee suunnitella siten, että niitä on turvallista käyt-
tää ja niiden valvottavuuteen tulee kiinnittää huomiota. Liikunnan näkökulmasta esitetty alue soveltuu lä-
hinnä virkistystäytymis- ja puistoalueeksi, mutta varsinaiseksi uimiseen tarkoitetuksi alueeksi se on liian 
pieni ja valvonnan sekä turvallisuuden näkökulmasta puutteellinen. Olosuhdetta kannattaa silti vaalia 
osana viheraluetta ja viihtyisää kaupunkirakennetta. 

Kärsämäen urheilupuiston alue, Varissuon keskuspuiston alue, Hepokullan kenttä sekä Paattisten urhei-
lukentän alueet on nyt, luonnosvaiheeseen verrattuna merkitty kokonaisuudessaan V-alueeksi, joka on 
erinomainen asia ja tarjoaa nyt asuinalueelle riittävän suuren kehittyvän alueen aktiiviseen vapaa-ajan 
viettoon. 

Vastine: 

Kupittaan liikuntakeskuksen Lemminkäisenkadun puoleisella osalla säilytetään VU-1-merkintä, koska 
merkintä tarjoaa VU-merkintää paremmat edellytykset alueen kehittämiseen. 

Olemassa olevat liikunnan aluekeskukset on osoitettu Yleiskaava 2029:ssä. Tulevaisuuden ulkoliikunta-
paikkakeskittymiä esim. Linnakaupungissa ei kuitenkaan ole yleiskaavassa esitetty, koska niiden tarkasta 
sijainnista ei ole vielä varmuutta. Liikuntapaikkoja ja liikuntapaikkakeskittymiä on mahdollista asemakaa-
voittaa myös muille kuin yleiskaavan V-alueille. 

Toimenpiteet 

• Tutkittava uimarannan sijoituspaikka -merkintä on poistettu Korppolaismäen alueelta. 

Nuorisolautakunta: 

Liikuntaolosuhteiden tasaisella sijoittelulla eri puolille kaupunkia edistetään lasten ja nuorten tasaveroista 
mahdollisuutta osallistua harrastustoimintaan sekä liikkua aktiivisesti omaehtoisesti ilman, että tarvitsee 
kulkea kaupungin toiselta laidalta toiselle liikuntaolosuhteiden vuoksi. 

Liikunnan perusolosuhteita tulee kehittää laadukkaina, monipuolisina sekä riittävän kokoisina isojen asuin-
alueiden yhteyteen. Koulujen yhteyteen on sijoitettava aina sekä ulko- että sisäliikunnanolosuhteet, jotka 
palvelevat kaikkia kuntalaisia.  

Omaehtoisen harrastamisen mahdollistaminen tulee ottaa huomioon kaupunkirakennetta ja asuinympä-
ristöjä suunniteltaessa. Tämä voidaan helpoiten saada aikaan osallistamalla nuoret virkistysalueiden ja 
yhteiskäytössä olevien tilojen suunnitteluun ja toteutukseen. Kasvukäytävät kehityskuvassa määriteltyihn 
alue- ja paikalliskeskuksiin tulisi lisäksi varata tilaa monipuolisille skeitti-, skuutti- ja bmx-pyöräilyn- sekä 
graffiti- ja parkour-harrastusten olosuhteille. Kaupungin pitäisi olla nuorten näköinen ja viihtyisä sekä in-
nostaa aktiiviseen vapaa-ajanviettoon. 

Vastine: 

Yleiskaavan merkinnät ovat yleispiirteisiä ja mahdollistavat erilaisia toimintoja. Nuorten tarpeet ovat yksi 
tarkemmassa suunnittelussa huomioitavista asioista. 
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Maa- ja metsätalousvaltaiset alueet 

Metsähallitus: 

Paattisten laajojen peltoalueiden MY-merkinnän alueella sijaitsee vuonna 2017 perustettu Metsähallituk-
sen kuusen siemenviljelmä (sv 464). Metsähallitus esittää MY-merkinnän muuttamista M-merkinnäksi sie-
menviljelmän kattamalla alueella, joka on merkitty vihreällä teemavärillä oheisessa karttaleikkeessä (kiin-
teistötunnus Rusila 853-558-1-96).  Siemenviljelmän perustamiseen on tehty merkittävä taloudellinen in-
vestointi. Viljelys kehittyy tuotantokuntoon noin 20 vuodessa. Istutetut vartteet tulevat aikanaan kasva-
maan noin 10 - 15 metrin pituuteen. Viljelyksen hoito edellyttää toistuvia hoitotoimia, muun muassa heinä-
kasvuston niittoa, latvusten leikkuutta ja myös puuston harvennusta. Viljelys tulee aikanaan tuottamaan 
merkittävän osan Etelä-Suomen kuusensiementarpeesta. Kaavamerkintä ei saa estää tai rajoittaa siemen-
viljelyksen hoitoa ja käyttöä. 

 

Vastine: 

Toimenpiteet 

• MY-merkintä on muutettu M-merkinnäksi siemenviljelmän kattamalla alueella. 

Natura-alueet 

Metsähallitus: 

Yleiskaavaan liittyvä Natura-arviointi on asianmukaisesti ja kattavasti toteutettu.   

Varsinais-Suomen ELY-keskus: 

Natura-arvioinnista Varsinais-Suomen ELY-keskus antaa erillisen lausunnon. 

Luonnonsuojelualueet ja luo-alueet 

Metsähallitus: 

Metsähallitus huomauttaa, että Metsähallitusta tulisi kuulla Natura-alueiden lisäksi myös kulttuuriperinnön 
suojeluun ja metsätalouskäyttöön varattujen valtion alueiden osalta. Siten Metsähallitus antaa lausuntonsa 
luonnonsuojelualueiden ja luonnonsuojeluun, kulttuuriperinnönsuojeluun sekä metsätalouskäyttöön varat-
tujen valtion alueiden haltijana ja hoitajana. Yleiskaavan 2029 alueelle sijoittuu neljä Metsähallituksen hal-
linnoimaa kiinteistöä: Muhkurin lehtojensuojelualue 853-891-1-2, Kruunun muinaistieteellinen alue (Ko-
roistenniemi) 853-447-1-1, Rusila 853-558-1-96 ja Kurjenrahkan kansallispuisto 853-891-2-1. 
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Metsähallituksen hallinnoimista suojelualueista Muhkurin lehtojensuojelualue ja Kurjenrahkan kansallis-
puisto ovat asianmukaisesti SL-merkintöinä. 

Varsinais-Suomen ELY-keskus: 

Kaava-asiakirjoja on luonnosvaiheen jälkeen täydennetty. Liite 1, jossa esitetään luonnon monimuotoisuu-
den kannalta tärkeät alueet on informatiivisesti rakennettu, kun luo-kohteiden kohdalla esitetään aina myös 
selvitys, johon kohteen tunnistus perustuu. Kohteet on myös järjestetty numerosarjoin, joista ensimmäinen 
luku kertoo, minkä tyyppisestä kohteesta on kysymys. Kartan luettavuutta parantaisi, jos karttaselitteessä 
olisi lukujen (luo-x) selitteet. Tällöin pelkästään karttatarkastelun perusteella voisi nopeasti hahmottaa, 
minkä tyyppinen luontoarvo, jollekin alueelle sijoittuu. 

Jo aiemmassa lausunnossa ELY-keskus on huomauttanut, että luontoarvoihin liittyen tausta-aineiston si-
sältö oli puutteellisesti esitetty. Selvitystilanne on edelleen hankalasti hahmotettavissa, kun selostuksen 
selvitysosassa ei ole yksiselitteisesti kuvattu luontoarvojen taustalle koottua aineistoa ja menettelytapaa. 
Selvitysosassa on kuvattu vain v. 2007 laadittu viherverkkosuunnitelma, mutta liitteessä 1 on kuvattu luo-
kohteiden tausta-aineiston käytetyt taustaselvitykset. Asian selkeyttämiseksi luontoselvitysten tausta-ai-
neisto olisi perusteltua kuvata selostuksessa ja/tai viitata tarkemmin vielä liitteeseen 1. 

Kaavassa on valittu mukaan luo 7-kohteiksi uhanalaisten lintujen esiintymispaikkoja, mutta kaavasta ei 
selviä, miksi vain näiden uhanalaisten lintulajien (selkälokki ja haahka) esiintymispaikat on valittu kaava-
kohteiksi. Näillä lienee osoitettu tärkeät lintuluodot, joiden rajausten perusteella on ollut ensisijaisesti em. 
lajit. 

Luo-alueiden listauksessa ja erityisesti maankäytön suunnittelussa ja intressivertailua varten olisi tarpeen 
tunnistaa joidenkin luontoarvojen kohdalla syitä ja aste-eroja uhanalaisuuteen liittyen. Esimerkkinä luon-
totyypeistä perinnebiotoopit, jotka kaikki ovat nykysään uhanalaisia, suurin osa äärimmäisen uhanalaisia, 
kuten kedot. Nämä ovat yleensä myös pienialaisia eli kaikkien näiden huomioon ottaminen on erittäin 
tärkeää. Tällaisten erityisessä häviämisvaarassa olevien luontoarvojen osalta vaikutusten arviointia tulisi 
tarkentaa ja ne tulisi tunnistaa kaavan sisältöä suunnitellessa. Onko esim. kaikki kaupunkialueelta löydetyt 
tällaiset luontotyypit tarkoitus säilyttää? 

Kaavan vaikutusten arvioinnissa uhkana arvioidaan, että Pansion Verkkoluodon ja Koivuluodon välinen 
ruovikko on osoitettu läjityksen ja teollisuuden käyttöön. Luontoarvoiltaan merkittävä ruovikkoalue häviää 
läjityksen ja rakentamisen myötä. Muutos heikentää myös Koivuluodon alueen maisemaa, luonnonympä-
ristöä ja virkistysarvoa. Alueen luontoarvokartan mukaan alueella on useita erityyppisiä luontoarvoja. Em. 
uhka-analyysi antaa kuvan, jonka mukaan vain ruovikkoalue häviää, mutta kaavakarttojen merkinnät tässä 
kohdassa ovat siten epäselviä, että tässä jää epäselväksi, miten alueen luontoarvot otetaan rajauksin 
huomioon eikä kaavassa ole myöskään erityisiä määräyksiä luontoarvoihin liittyen. Selostuksessa ei refe-
roida, minkä tyyppiset luontoarvot tästä häviävät. 

SL-merkinnällä on osoitettu luonnonsuojelulain nojalla perustetut tai perustettaviksi tarkoitetut luonnon-
suojelualueet. Natura-alueiden rajoilla olevia luonnonsuojeluohjelma-alueiden kohteita ja Natura-alueiden 
ne osat, joiden toteutustapana on luonnonsuojelulaki, on osoitettu SL-merkinnällä. Nämä kaikki perustet-
tavaksi tarkoitetut luonnonsuojelualueet sijoittuvat Rauvolanlahden ja Pomponrahkan Natura-alueille tai 
vähäisinä kuvioina niiden rajoille. Selostuksen kuvaan 40 on tarpeen sisällyttää Natura-alueen raja, jotta 
kuvasta voi hahmottaa, miltä osin kaavassa esitetään Natura-aluetta laajemmin luonnonsuojelualueen pe-
rustamista. 

Luontoarvoihin liittyvät kaavamääräykset ovat selkeitä ja tarkoituksenmukaisia. Ehdotuksen M-1 -alueen 
määräys on kuitenkin epäselvästi ehdollinen: Metsänkäsittely tulisi tehdä tavalla, joka turvaa metsän mo-
nikäytön mahdollisuudet sekä metsäluonnon monimuotoisuuden ja metsämaiseman säilyttämisen. Mää-
räyksen riittävää velvoittavuutta on hyvä vielä pohtia ja korjata esim. muotoon: Metsänkäytössä on otettava 
huomioon alueen erityinen luonne virkistyskäytössä, luonnon monimuotoisuuden ja maiseman turvaami-
sessa. 

Vastine: 

Koivuluodon ja Verkkoluodon välisen alueen ottaminen rakennusmaaksi edellyttää alueen korottamista 
lähes kolmella metrillä. Täyttöön on tarkoitus käyttää ruoppausmassoja.  Käytännössä ruovikkoalue ja 
siihen rajautuvat alavammat luontotyypit kuten rantojen tervaleppälehdot ja erittäin uhanalaiseksi luokiteltu 
tervaleppäluhta katoavat. Rantojen luontotyypit jäävät läjityksen alle tai niiden vesitalous muuttuu täydel-
lisesti, jolloin ne tuhoutuvat. Muihin alueen luontotyyppeihin kohdistuvia vaikutuksia on vaikea arvioida. 
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Ruovikkoalueen pesimälinnusto kuten vaarantuneet pajusirkut ja silmälläpidettäväksi luokitellut punavar-
puset katoavat alueelta. Alueen korottaminen edellyttää lupamenettelyjä, joihin liitetään vaikutusten arvi-
ointi. Vaikutusten arvioinnissa voidaan intressivertailun perusteella lopullisesti ratkaista, miten alueen luon-
toarvojen suojelu on mahdollista toteuttaa ja mitä arvoja alueella säilyy. 

Toimenpiteet 

• Luo-kohteiden karttaan on lisätty kohteiden numerointia (luo-1, luo-2 jne.) koskevat selitteet. 

• Selostuksen luontotietoa koskevaa kohtaa on täydennetty ja lisätty viittaus liitteeseen 1, jossa on 
kuvattu tausta-aineistona käytetyt luontoselvitykset. 

• Uhanalaisten saaristolintulajien pesimäympäristöt ovat selvärajaisia kohteita, joiden osoittaminen 
on tärkeää, koska mainitut lajit edustavat indikaattorilajeina pitkäaikaisessa saaristolinnuston seu-
rannassa olevien, kokonaisuutena arvokkaiden lintuluotojen suojeluarvoja. 

• Selostuksen kuvaan 40 on lisätty Natura-alueen raja. 

• M-1-merkintään liittyvän määräyksen velvoittavuutta on lisätty muuttamalla määräys muotoon 
”Metsänkäsittely tulee tehdä tavalla, joka turvaa metsän monikäytön mahdollisuudet sekä metsä-
luonnon monimuotoisuuden ja metsämaiseman säilyttämisen.” 

Siirtolapuutarha-alueet 

Kulttuurilautakunta: 

Kupittaan siirtolapuutarha on edelleen merkitty keskustatoimintojen alueeksi C. Tätä merkintää ovat vas-
tustaneet useat ihmiset ja yhteisöt, kannanottoja alueen vehreyden säilyttämisen puolesta on luonnosvai-
heessa annettu kaikkiaan 15. Kaupunkiympäristötoimiala on omassa vastineessaan todennut, että Siirto-
lapuutarha-alueen käyttötarkoituksen muuttaminen esim. asumiseen on perusteltavissa alueen keskei-
sellä sijainnilla kaupunkikehityksen kannalta. Museokeskus kuitenkin katsoo, että vaikka luonnosvaiheen 
jälkeen on jo tehty päätös uuden siirtolapuutarhan rakentamisesta Koroisiin, se ei poista Kupittaan, Turun 
vanhimman siirtolapuutarhan kulttuurihistoriallista arvoa ja merkittävyyttä omaleimaisena, keskustan lä-
hellä olevana vehreänä keitaana. Alueelle tulee lisätä merkintä RP, siirtolapuutarha-alue, jotta alueen ny-
kyinen käyttö ei muodostu yleiskaavan vahvistumisen jälkeen kaavanvastaiseksi toiminnaksi. 

Turkuseura: 

Vielä on kuitenkin kesken asukkaille tärkeän Kupittaan siirtolapuutarha-alueen säilyttäminen nykykäy-
tössä. Alue on tärkeä osa viherverkostoamme, mutta myös osa kaupungin kulttuurihistoriaa. Alue voisi 
muodostaa vieraileville ja kiinnostuneille avoimen ”siirtolapuutarhapuiston”, monipuolisen kasviopetuskoh-
teen koululaisille ja henkireiän keskustassa asuville mökittömille.   

Euroopan suurkaupunkien alueilla on suuria määriä vastaavia siirtolapuutarhapalstoja ja trendi on kas-
vava. Ylläpitokustannuksia ei tästä happivarastosta veronmaksajille kerry.   

Turkuseura toistaa aiemman kantansa asiasta ja toivoo Kupittaan siirtolapuutarhalle tämän merkittävän 
alueen säilyttävää yleiskaavamerkintää ja keskustatoimintojen merkinnän poistoa. Vastaavasti Koroisten 
alueelle suunniteltu siirtolapuutarha voitaisiin sieltä poistaa, rauhoittaen näin Koroisten muinaismuistoalu-
een paremmin.  

Vastine (yhteinen vastine Kulttuurilautakunnalle ja Turkuseuralle): 

Kupittaan siirtolapuutarha on osoitettu yleiskaavaehdotuksessa merkinnällä C Keskustatoimintojen alue. 
Siirtolapuutarha-alueen käyttötarkoituksen muuttaminen esim. asumiseen on perusteltavissa alueen kes-
keisellä sijainnilla kaupunkikehityksen kannalta. Alue liittyy kiinteästi Turun kaupunkikeskustan elinvoiman 
edistämiseen, ja se sijaitsee maakuntakaavassa määritellyllä maankäytön tehostamisen vyöhykkeellä eli 
ns. seudullisen joukkoliikenneakselin alueella. 
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Arkeologinen kulttuuriperintö 

Kulttuurilautakunta: 

Arkeologisen kulttuuriperinnön suojelussa olennaista on kiinteän muinaisjäännöksen tai muun kulttuuripe-
rintökohteen sijainti ja rajaus. Merkittävä edistysaskel ehdotuksessa on, että joidenkin laaja-alaisten ar-
keologisten kohteiden rajaukset on merkitty yleiskaavaan. Myös seuraavat kohteet tulisi merkitä kaavaan 
aluerajauksin: Turun linna (mj-tunnus 1000019681), Turun linnan tiilisali (mj-tunnus 1000031174), Korois-
tenniemi (mj-tunnus 853010001) ja Koroisten tila (mj-tunnus 853010007), sekä Kuralan Kylämäki (mj-tun-
nus 853010010). 

Lisäksi kaavaehdotuksesta puuttuvat kiinteät muinaisjäännökset Hakala (mj-tunnus 1000013501), Huilu 
(mj-tunnus 1000021152), Tätilä (mj-tunnus 1000021162), Frantsi (mj-tunnus 1000000391), ja Ratsumie-
henpuisto (mj-tunnus 853000007) sekä muut kulttuuriperintökohteet Raunistulan koulu (mj-tunnus 
1000031026), Pirunpesä (mj-tunnus 1000015889), Metsäkylä (mj-tunnus 1000023111), Uittamon louhos 
(mj-tunnus 1000038738), Halistenkoski (mj-tunnus 1000021184), Keskitalo (mj-tunnus 853000006) ja Sa-
ramäki Marttila (mj-tunnus 1000025829). Ko. kohteet tulee lisätä kaavaan. 

Muinaisjäännöskohde Keetterinmäki (mj-tunnus 202010034) on Kaarinan kaupungin alueella ja tulee pois-
taa kaavasta. 

Kaava-aineistossa kannattaa huomioida Museoviraston Valtakunnallisesti merkittävien arkeologisten koh-
teiden inventointihanke (VARK), jossa määritetään Suomen tärkeimmät arkeologiset kohteet. Hanke val-
mistuu vuonna 2022. Valtioneuvosto hyväksyy luettelon maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvien valta-
kunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaksi inventoinniksi. Nämä kohteet tulee jatkossa huomi-
oida yhtenä alueidenkäytön suunnittelun lähtökohtana. VARK-kohteiden säilyminen pyritään turvaamaan 
kaikissa olosuhteissa, joten suojelumenettelyssä niillä on muita arkeologisia kulttuuriperintökohteita tar-
kemmat kriteerit. Kaava-alueella sijaitsee kuusi VARK-kohteiksi mahdollisesti valikoituvaa kiinteää mui-
naisjäännöstä: Patterinhaka, Turun linna, Turun kaupungin vanha asemakaava-alue, Koroistenniemi, Ky-
lämäki, Virnamäki 1, ja Kotirinne.  

Luonnosvaiheessa museo edellytti kaupunkiarkeologisen inventoinnin teettämistä, koska Turun keskustan 
inventointi vuodelta 1986 ei ole enää ajantasainen. Muinaisjäännöskohteiden päivityksen tarve on kirjattu 
asianmukaisesti kaavaselostukseen, mutta kyseistä selvitystä ei ole edelleenkään teetetty. Lisäksi kaava-
selostuksessa on maininta, että museokeskuksella olisi rahoitushakemus inventointia varten vireillä. Ra-
hoitusmahdollisuuksista on tiedusteltu Turun kaupunkitutkimusohjelmasta, mutta rahoitusta ei ole saatu. 
Väärinkäsitysten välttämiseksi selostuksesta tulee poistaa lause: Museokeskuksella on ollut vireillä hake-
mus selvityksen rahoittamiseksi. 

Kohdeluettelon (Kartta 7, Liite 2) otsikko on epämääräinen: Muinaismuistokohteet ja muut kulttuuriperin-
tökohteet. Kaava-kartassa on eritelty lain suojaamat muinaisjäännökset ja säilytettävät kulttuuriperintökoh-
teet, mutta otsikko antaa ymmärtää, että muinaismuistot ovat kulttuuriperintökohteita. Tämä voi aiheuttaa 
sekaannusta. Ehdotamme otsikkoa: Kiinteät muinaisjäännökset, historialliset kylätontit ja muut kulttuuri-
perintökohteet. 

Suojelulistaukset, niin arvokkaiden rakennetun ympäristön kohteiden kuin arkeologisten kohteiden listat, 
perustuvat aina oman aikansa näkemyksiin ja sen hetkiseen tietoon. Tarkemmissa suunnitteluissa onkin 
varauduttava aina päivittämään ja selvittämään kohteiden ja alueiden tietojen ajantasaisuus. Listauksista 
puuttuvat kohteet eivät aina ole vailla arvoa. 

Vastine: 

Toimenpiteet 

• Kaavakartta on päivitetty muinaisjäännösrekisterin muuttuneiden tietojen mukaisesti. 

• Keetterinmäki-niminen kohde on poistettu. 

• Pistemäiset kohteet on muutettu aluemerkinnöiksi lausunnon mukaisesti. 

• Selostukseen on lisätty tieto vireillä olevasta VARK-inventointihankkeesta. 
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• Selostuksesta on poistettu tieto keskustan arkeologisen inventoinnin rahoitushakemuksesta. 

• Liitekartan ja -luettelon otsikko on muutettu lausunnon mukaisesti. 

Metsähallitus: 

Yleiskaavan 2029 kattavalla alueella ei ole Luontopalvelujen mailla muita arkeologisia kohteita kuin Ku-
hankuonon rajakivi ja Koroistenniemen piispanistuin. Kuhankuono on huomioitu ja Koroistenniemen mer-
kitys on huomioitu sekä muinaisjäännösalueena että valtakunnallisesti merkittävänä rakennetun kulttuu-
riympäristön (RKY) -kohteena. Merkinnät ovat asianmukaisia, mutta Metsähallitus toivoo, että Koroisten-
niemi esitettäisiin kartassa 7 aluemaisena eikä pistemäisenä kohteena, jollainen se on kaavoittajan käyt-
tämässä alkuperäisaineistossa eli Museoviraston muinaisjäännösrekisterissä.  

Vastine: 

Toimenpiteet 

• Koroistenniemi-niminen kohde on muutettu pisteestä aluemerkinnäksi. 

Arvokkaat maisema-alueet 

Varsinais-Suomen ELY-keskus: 

Yleiskaavaehdotuksessa valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden aluerajauksessa on ennakoitu 
vireillä olevaa rajauksen muutosta. Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitys- ja täyden-
nysinventoinnin rajauksia on sittemmin vielä hieman tarkennettu Airiston merimaiseman osalta Jänessaa-
ren-Maanpään kohdalla. Tarkennus on tehty myös Aurajokilaakson viljelymaiseman osalta Halisten taaja-
man reunalla. Yleiskaavassa tulisi Halisten osalta näin ollen käyttää kartalla olevaa lilaa rajausta. 

 

Karttaotteissa maisema-alueen vuoden 1995 rajaus on esitetty alla mustalla viivalla. Lopullinen rajaus on 
kartoissa liilalla. Vihreällä on vuoden 2016 rajaus, jota muutettiin prosessin loppuvaiheessa. Rajaukset 
ovat saatavilla ELY-keskuksesta paikkatietomuodossa. Päivitys- ja täydennysinventoinnin mukaisia uusia 
maisema-alueiden rajauksia ei tällä hetkellä ole vielä vahvistettu.  

Vastine: 

Toimenpiteet 

• Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden rajaukset on muutettu Varsinais-Suomen ELY-
keskukselta syyskuussa 2020 saadun rajauksen mukaiseksi. 
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Korkea rakentaminen 

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta – TUO: 

Opiskelijakunta TUO haluaa kiittää siitä, että Tiedepuiston alue on merkitty alueeksi, joka soveltuu parhai-
ten korkea rakentamiseen. Toivomme kuitenkin, että hyväksytyssä Yleiskaavassa 2029 nostetaan tämä 
osittain jopa vaatimukseksi alueen rakentamisessa. Näin arvokasta aluetta ei tulisi käyttää enää palloilu-
hallin tyylisten matalien rakennusten rakentamiseen. Olemme todella kiitollisia rakennuksesta, mutta 
olemme pettyneitä siihen, että palloiluhallin päälle ei rakennettu toimistoja, asuntoja tai muita toimitiloja.   

Vanhusneuvosto: 

Korkea rakentaminen keskittyy Kupittaan tiedepuistoon ja Itäharjun alueelle, mikä on hyvä asia.  

Vastine (yhteinen vastine Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnalle (TUO) ja Vanhusneu-
vostolle): 

Yleiskaava 2029:n korkeaa rakentamista koskevat merkinnät perustuvat Turun korkean rakentamisen sel-
vitykseen. Selvityksessä määriteltiin analyysin kautta korkeaan rakentamiseen parhaiten soveltuvat alu-
eet, joista yksi on Kupittaa–Itäharju. Yleiskaavan merkinnät ovat yleispiirteisiä, joten rakentamisen kor-
keutta ei ole perusteltua määritellä yleiskaavassa. Paikkaan sopiva rakentamisen korkeus ratkaistaan ta-
pauskohtaisesti asemakaavassa.  
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ARVOKKAAT RAKENNETUN YMPÄRISTÖN KOHTEET 

Kulttuurilautakunta: 

Arvokkaat rakennetun ympäristön kohteet on esitetty teemakartassa 8, johon liittyy kohdeluettelo. Liite-
kartta ei sisällä enää luonnosvaiheessa mukana olleita kohteita, jotka on suojeltu asemakaavalla, raken-
nusperintölailla/rakennussuojelulailla, kirkkolailla ja/tai asetuksella 480/85. Tämä selkeyttää yleiskaavan 
kohdeluetteloa ja -karttaa, mutta vaikeuttaa tulkintaa siitä, mitkä rakennukset on tarkoitettu suojelun piiriin. 
Epäselvyyttä syntyy myös ristiriitaisista aineistoista, sillä Turun karttapalvelun yleiskaava-aineiston säh-
köisessä kartassa nro 8 oikeusvaikutteiset suojelukohteet ovat edelleen mukana turkoosinvihreällä mer-
kinnällä. Karttojen tulisi olla yhdenmukaiset epäselvyyksien välttämiseksi. 

Käytännössä usein tapahtuu kuitenkin tietokatkoja rakennusperintölailla/rakennussuojelulailla, kirkkolailla 
ja/tai asetuksella 480/85 suojeltujen kohteiden osalta. Näitä ei ole useinkaan merkitty mihinkään kaavata-
soon, joten tieto näistä korkeastatuksen suojelupäätöksistä ei välity ja sen vuoksi olisi hyvä, että em. koh-
teet olisi listattu omaksi liitteeksi tekeillä olevaan yleiskaavaan.  

Luonnosvaiheessa arvokkailla rakennetun ympäristön kohteilla oli eritasoisia kaavamerkintöjä; sr, sk, /s ja 
rky. Nyt teemakartalla (23.6.2020) kaavamerkintöjä on kolme: vihreä ruudukko- tai pistemerkintä, joilla on 
osoitettu arvokas rakennus tai rakennetun ympäristön kokonaisuus, ja musta viiva-piste-viiva -merkintä, 
joilla on osoitettu RKY-alueet. Sekä valtakunnallisesti merkittäviin RKY-alueisiin että rakennetun ympäris-
tön aluekokonaisuuksiin sisältyy sekä oikeusvaikutteisia suojelukohteita että nk. inventoinneissa arvok-
kaiksi määritettyjä rakennuksia, joilla ei ole lain turvaa ja joita ei erikseen nosteta esiin kohdeluettelossa 
tai RKY-kuvauksissa. Koska ongelmaa ei avata eikä aluesuojeluun sisältyviä tavoitteita määritetä yksiselit-
teisesti yleiskaavan selostuksessa, säilyy nykyinen tilanne, jossa suojelun rajanvetoa käydään pahimmil-
laan oikeusasteissa. Museokeskus esittää harkittavan, voitaisiinko tällaiset kohteet mainita kohdekuvauk-
sessa, tai ainakin todeta kaavaselostuksessa selkeästi, että kaikki arvoalueilla tapahtuvat toimenpiteet ja 
rakennushankkeet tulee arvioida myös rakennussuojelunäkökulmasta. 

Teemakartan kohdeluettelossa on edelleen pieniä virheenomaisia epätarkkuuksia, jotka kaavoittajan on 
hyvä tarkistaa yhdessä museon kanssa. 

Hyvä lisäys yleiskaavaehdotuksen suojelua koskevien kaavamerkintöjen yhteyteen on kaupunkia koskeva 
yleismääräys: Luvanvaraisten toimenpiteiden suunnitteluvaiheessa tulee selvittää rakennusinventointien 
ja suojelupäätösten ajantasaisuus. Teemakarttaan 8 olisi myös hyvä lisätä kaavaselostuksessa mainittu 
tieto, että teemakartta 8 noudattaa valmisteluhetkellä käytössä ollutta paikkatietoaineistoa. Uudemman 
päätöksen taikka teknisen tai siihen verrattavan muun virheen vuoksi mahdollisesti puuttuvaa tai virheel-
listä merkintää ei pidä tulkita ohjeeksi muuttaa lainvoimaista päätöstä. 

Turun museokeskus kiinnitti yleiskaavaluonnoksesta antamassaan lausunnossa huomiota joihinkin koh-
teisiin, jotka olivat ristiriidassa museon suojelutavoitteiden kanssa. Osa niistä on nyt lisätty kohdeluette-
loon, mutta edelleen sieltä puuttuvat mm. modernistisen arkkitehtuurin suojelukohteeksi esitetty Meren-
kulkuoppilaitos (Malminkatu 5, Elma ja Erik Lindroos 1964-1967) ja Martinsilta (Hannelius 1940). Ne kaa-
voittajan vastineessa todetaan poisjätetyiksi, mutta syytä ei ole perusteltu. 

Rakennetun ympäristön suojelukohteiden valintaa on selvästi ohjannut tiedossa olevat intressiristiriidat. 
Koulukohteiden inventoinnissa 1. luokkaan arvotettiin monen muun koulun lisäksi myös Kupittaan, Pernon 
ja Riihikallion (ent. Turun lyseo) koulut, Ruiskadulla sijaitseva sairaanhoito-oppilaitos ja Hamppukadulla 
oleva Turun teknillinen ammattikoulu. Näistä jo Pernon koulu on purettu ja Riihikallion koulun purkua suun-
nitellaan. Vastineessa todetaan, että näitä ei ole merkitty suojelukohteiksi, mutta asiaa ei ole perusteltu. 
Ko. kouluilla on kulttuurihistoriallista merkitystä Turussa ja sen vuoksi ne tulisi huomioida kaavassa. 

Vastine: 

Liitekartta, jossa kuvataan pelkistetysti uudet suojelukohteet, on katsottu kaavan luettavuuden ja ymmär-
rettävyyden kannalta hyvin tarpeelliseksi.  Liitekartta on tarkoitettu kaavaa täsmentäväksi oheismateriaa-
liksi ja se on luonnollisesti ulkoasultaan erilainen kuin varsinainen kaavakartta. Liitekartta vastaa siinä 
esitetyn sisällön osalta kaavakarttaa, eivätkä kartat siten ole keskenään ristiriidassa. Myös erityislaeilla 
suojelluista kohteista voidaan laatia samankaltainen, selventävä ja kaavan luettavuutta parantava liite-
kartta ja luettelo. 
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Lausunnossa on aiheellisesti esitetty, että valtakunnallisesti merkittävillä alueilla saattaa sijaita myös pai-

kallisesti ja alueellisesti arvokkaita kohteita, joihin liittyy suojelutarpeita. Tämä on syytä tuoda esiin kaava-

selostuksessa ja huomioida kaavamääräyksissä. 

On selvää, että ympäristöä koskeva tieto karttuu jatkuvasti ja tarkempaan suunnitteluun vaikuttavia pää-

töksiä tehdään yleiskaavan valmistumisen jälkeen. Yleismääräystä täydennetään tietojen aikasidonnai-

suudella. Asian kuvailu laajemmin yksittäisen teeman kaavamääräyksessä ei kuitenkaan ole tarkoituksen-

mukaista. 

Maankäytön suunnittelu perustuu erilaisten tarpeiden yhteensovittamiseen.  Lähes kaikki museokeskuk-

sen suojeltaviksi esittämät kohteet on merkitty yleiskaavaan. Martisiltaa lukuun ottamatta säilytettäviksi 

merkitsemättä jätetyissä kohteissa on käynnissä kaavamuutos tai niiden kohdalla varaudutaan merkittäviin 

maankäytön muutoksiin. Samalla näiden kohteiden arkkitehtonista arvoa ei pidetty kaavoituksessa niin 

huomattavana, että säilyttäminen tulisi osoittaa lähtökohdaksi alueen maankäytön muutoksia suunnitelta-

essa. Kyseisten rakennusten säilymisedellytykset tai mahdollinen suojelun tarve tutkitaan tarkemmassa 

suunnittelussa. Martisilta voidaan merkitä säilytettäväksi kohteeksi. 

Museokeskus on perehtynyt kaava-aineistoon erittäin huolellisesti ja laatinut kirjoitusvirheistä ja muista 
kohdeluettelon tarkennuksista erillisen muistion. 

Toimenpiteet 

• Erityislainsäädännöllä suojelluista kohteista on laadittu liitekartta. 

• Kaavaselostukseen ja rky-alueiden kaavamääräykseen on lisätty paikallisesti ja alueellisesti arvok-
kaiden kohteiden suojelutarpeiden huomioon ottaminen. 

• Yleismääräykseen on lisätty, että tehtyjä suojelupäätöksiä koskevat merkinnät perustuvat valmis-
teluhetken aineistoon. 

• Martinsilta on lisätty säilytettäväksi kohteeksi. 

• Kohdeluettelossa olevat kirjoitusvirheet ja muut epätarkkuudet on korjattu museokeskuksen laati-
man muistion perusteella. 

Varsinais-Suomen ELY-keskus: 

Kulttuuriympäristöjen käsittely kaavassa perustuu laajoihin aineistoihin ja selvityksiin. Yleiskaavalla on tär-
keä rooli, vaikka rakennussuojelu toteutetaankin pääsääntöisesti asemakaavassa. 

Merkintöjä on luonnosvaiheen jälkeen tarkistettu. Osa rakennussuojelukohteista on merkitty ”vaaleanvih-
reällä” merkinnällä: ”Asemakaavalla, rakennusperintölailla / rakennussuojelulailla, kirkkolailla ja/tai asetuk-
sella 480/85 suojeltu kohde tai asemakaavan /s-alue.”. Saman merkinnän käyttäminen kaikilla em. kohde-
ryhmillä ei ole loogista, koska asemakaavan suojelulla on suhteessa yleiskaavaan eri asema kuin suoje-
lupäätöksillä, ottaen huomioon yleiskaavan roolin olla ohjeena asemakaavaa muutettaessa. Lisäksi koh-
teet, joita koskee erillinen rakennussuojelupäätös tai kirkkolain mukainen suojelu, on hyvä numeroida ja 
liittää selostukseen niiden luettelo, kuten yleiskaavoissa yleisesti on käytäntönä.  

Valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt (RKY) on kaavaehdotuksessa osoitettu asianmukaisesti 
aluemerkinällä, johon liittyy kaavamääräys: ”Toimenpiteet on toteutettava rakennetun kulttuuriympäristön 
arvokkaat ominaispiirteet säilyttäen. Kohdetta koskevista suunnitelmista on pyydettävä museoviranomai-
sen lausunto. Numero merkinnän yhteydessä viittaa liitteenä olevaan kohdeluetteloon.” On tarkoitus, että 
kaavoituksessa määritellään valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä koskevat yk-
sityiskohtaisemmat kehittämis- ja suojelutavoitteet. ELY-keskus katsookin, että yleiskaavan RKY–alueille 
on annettava tähän nähden riittävät kaavamääräykset ohjaamaan asemakaavoitusta ja muuta suunnitte-
lua. RKY-alueiden kaavamääräystä on hyvä täydentää ohjaamaan esimerkiksi täydennysrakentamisen 
sopeuttamista ympäristöönsä tai kaupunkikuvan kannalta arvokkaiden rakennusten ja niiden näkyvyy-
den/kaupunkikuvallisen aseman säilymistä. Yleiskaavan RKY-alueilla saattaa olla tarpeen käyttää myös 
esimerkiksi sr –kohdemerkintöjä. 
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Kaavaluonnoksessa oli erikseen kaavamerkintä sr-kohteille ja alueille. Kaavaehdotuksessa ne on yhdis-
tetty saman kaavamääräyksen alle. ELY-keskus katsoo, että erillinen kohdemerkintä omalla kaavamää-
räyksellään on myös tarpeen, tai vähintäänkin kaavamääräystä tulee täydentää. sr-kaavamerkinnän ja -
määräyksen merkitys korostuu etenkin niillä alueilla, jotka jäävät asemakaavoitettavan alueen ulkopuo-
lelle. 

ELY-keskus ei ole käynyt kattavasti läpi teemakartan luetteloja tai tehtyjä inventointeja eikä ota tässä yk-
sittäisiin kohteisiin tarkemmin kantaa. Todettakoon kuitenkin, että inventoinneissa esiin nostetut arvokoh-
teet ja -alueet tulee kaavassa huomioida tasapuolisesti.  

Vastine: 

Toteutunut suojelu on osoitettu informatiivisesti uusien suojelukohteiden rinnalla, jotta yleiskaavasta kävisi 
selkeällä tavalla ilmi suojelun tavoitteellinen tila kokonaisuudessaan, ja että yleiskaavaa hyväksyttäessä 
huomio kiinnittyisi uusista suojelutavoitteista päättämiseen. Yleiskaavan tarkkuustaso huomioon ottaen jo 
olemassa olevien suojelupäätösten ajanmukaisuutta ja niiden mahdollista muutostarvetta ei ole syste-
maattisesti tutkittu eikä lainvoimaisia päätöksiä ole ollut tarpeen kyseenalaistaa. Niin asemakaavalla kuin 
muillakin päätöksillä suojeltujen kohteiden säilyttäminen on yleiskaavan lähtökohtana, mikä on kirjattu 
myös kaavaselostukseen. Yleiskaava siis ohjaa säilyttämään asemakaavalla suojellut kohteet samoin kuin 
muilla päätöksillä suojellut kohteet. Suojelupäätöstä vailla olevat arvokohteet on osoitettu edellä kuvatusta 
syystä omalla merkinnällään. Lausunnon perusteella tätä asetelmaa on syytä edelleen selventää yhte-
näistämällä suojeltujen ja suojelemattomien kohteiden kaavamääräyksiä. 

Kahdeksan karttaa käsittävä yleiskaava koostuu huomattavan suuresta määrästä karttamerkintöjä, joita 
kaikkia on voitava tarkastella päällekkäin. Tästä syystä kaavakartoilla on esitetty vain välttämättömät mer-
kinnät. Jo toteutuneiden suojelupäätösten numeroiminen kaavakartalla ei ole välttämätöntä, koska niiden 
kohdentuminen ilmenee yksiselitteisesti. Erityislaeilla suojelluista kohteista voidaan laatia selventävä liite-
kartta ja luettelo yleiskaavan osaksi. 

Rky-kohteisiin kuuluu hyvin erityyppisiä kohteita ja ne sijoittuvat eri tavoin kaupunkirakenteeseen, mistä 
syystä kutakin kohdetta voidaan tarkastella varsin erilaisin tulevaisuudennäkymin, joita ei yleiskaavan tark-
kuustaso huomioiden ole mahdollista selvittää ja ohjata kohdekohtaisesti. Kustakin rky-alueesta on käy-
tettävissä muita yleiskaavan suojelukohteita huomattavasti kattavammat kohdekuvaukset. Kuvauksissa ei 
välttämättä ole mainittu paikallisesti arvokkaita kohteita, mikä on syytä huomioida kaavamääräyksessä. 
Yleiskaavamääräyksen tulee kuitenkin olla riittävän yleispätevä ja mahdollistaa kohdekohtaisesti erilaisia, 
tarkemmalla suunnittelulla ratkaistavia uuden ja vanhan yhteensovittamisen toteutustapoja ajan mittaan 
muuttuvien tarpeiden ja tavoitteiden edellyttämällä tavalla. 

Luonnoksessa pisteinä esitettyjen sr-kohteiden määräykseen sisältyi tarve säilyttää kohteen ominaispiir-
teet sekä kuulla museoviranomaista luvanvaraisissa toimenpiteissä.  Ominaispiirteiden säilyttäminen kuu-
luu myös ehdotuksen määräyksiin eroten luonnoksesta siten, että määräyksessä ei enää mainita esimer-
kinomaisesti julkisivujen säilyttämistä. Tämä johtuu siitä, että laajempiin kokonaisuuksiin saattaa sisältyä 
rakennuksia, joilla ei ole kohteen arvokkaiden ominaispiirteiden kannalta merkitystä tai merkitys on vähäi-
nen. Kohdekuvaukset täsmentävät suojelutavoitteiden kohdentumista yksilöllisesti ja siksi niihin on viitattu 
kaavamääräyksessä, jolloin niitä tulee soveltaa määräystä tulkittaessa. Kohdekuvausten yksilöivä tarkoi-
tus käy ilmi myös kaavaselostuksesta. Arvokkaiksi osoitetuissa kohteissa luvanvaraisista toimenpiteistä 
kuullaan aina museoviranomaista, jolloin edelleen tarkennetaan suojelutarpeita kohdekohtaisesti. Tämä 
voidaan lisätä kaikkien suojelukohteiden kaavamääräykseksi. 

Toimenpiteet 

• Suojeltujen ja suojeltavien kohteiden määräykset on yhdenmukaistettu, jotta ne rinnastuvat entistä 
selkeämmin toisiinsa yleiskaavan ohjausvaikutusta ajatellen. 

• Erityislaeilla suojelluista kohteista on laadittu teemakartta. 

• Kaikkien rakennussuojelukohteiden määräyksiin on lisätty tarve kuulla museoviranomaista.  

• Rky-kohteiden määräystä on täydennetty koskien arvokkaiden rakennusten aseman säilymistä 
sekä paikallisesti arvokkaiden kohteiden huomioon ottamista. 
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Suojelukohteet 

Nummenmäen Pientalot ry: 

Nummenmäen Pientalot edellyttää, että karttaan punaisella rajattu alue Nummenmäellä varustetaan sa-
manlaisella kaavamerkinnällä kuin suurin osa Vanhan Hämeentien ja Kalevantien välisestä yhtenäisestä 
omakotialueesta. Alueella on useita yli 100 vuotta vanhoja rakennuksia ja valtaosa taloista on yli 70 vuotta 
vanhoja. Ne muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden ja antavat hyvän kuvan sotien jälkeisen ajan raken-
tamiskulttuurista. 

 

Vastine: 

Huomio on aiheellinen ja aluerajausta on syytä täydentää. 

Toimenpiteet 

• Alueen 5/23 (Nummenpakka ja Itäharju) rajausta on laajennettu käsittämään Itäharjun itäosan 

pientalokorttelit. 

 

 

 


