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Kuva 1. Kaava-alueen sijainti ja yleiskaavatilanne. 

Suunnittelutehtävä ja suunnittelualue 

Yleiskaava on suunnitelma, jolla ohjataan yleispiirteisesti kaupunkiympäristön ja liikennejärjestelmien 
kehittämistä ja sijoittumista. Yleiskaava luo pohjan kaupungin hallitulle ja kestävälle kasvulle sekä oh-
jaa tarkempaa suunnittelua. Tavoitteena on toimiva, taloudellinen ja eheä yhdyskuntarakenne. Yleis-
kaava sovittaa yhteen monia toimintoja, esimerkiksi asuinalueet, työpaikat, joukkoliikenteen ja virkis-
tysalueet. 
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Yleiskaava 2029 laaditaan kaupungin rakennetta ja alueidenkäyttöä ohjaavana oikeusvaikutteisena 
yleiskaavana. Suunnittelualueen rajaus on esitetty kuvassa 1. Keskustan alue kuvataan muuta kau-
punkia tarkemmin (1:10 000). Muu kaavan alue kuvataan mittakaavassa 1:40 000. 

Yleiskaava 2029 korvaa voimaan tullessaan Yleiskaava 2020:n sekä Skanssin ja Piispanristin, Linna-
kaupungin ja Yli-Maaria–Koskennurmen osayleiskaavat. Ratapiha-alueen ja Ruissalon osayleiskaavat 
jäävät voimaan. Yleiskaava 2029:ssä osoitetaan joitakin muutoksia ja täydennyksiä osayleiskaavojen 
alueille. 

Yleiskaava 2029 ei korvaa vireillä olevia osayleiskaavoja (Hirvensalon osayleiskaava, Satava–Kaks-
kerran osayleiskaava, Maaria–Ilmaristen osayleiskaava 2035 sekä Lentoaseman ja sen ympäristön 
osayleiskaava). 

Yleiskaavan tavoitteet 

Koko kaupunkia koskevan uuden yleiskaavan päämääränä on Turun aseman, vetovoiman ja kilpailu-
kyvyn vahvistaminen. Yleiskaavan tavoitevuosi on 2029, jolloin kaupunki täyttää 800 vuotta. Yleis-
kaava suuntaa kasvua pääasiassa keskustaan ja joukkoliikenteen pääreittien varsille kaupunginhalli-
tuksen (23.11.2015 § 494) päätöksen mukaisesti.   

Yleiskaavan tavoitteet on jaoteltu yleistavoitteisiin ja yksityiskohtaisiin tavoitteisiin. Kaupunkikehityk-
sen periaatteet pohjautuvat Turun kaupunkiseudun rakennemalli 2035:een ja valtakunnallisiin aluei-
denkäyttötavoitteisiin.  

Yleiskaavassa varaudutaan rakennemallin mukaisiin tavoitteisiin luoda Turusta kilpailukykyinen, veto-
voimainen ja kestävä jalankulku-, pyöräily ja joukkoliikennekaupunki. Vuonna 2029 Turussa on 220 
000 asukasta ja 115 000 työpaikkaa sijoittuen ensisijaisesti ydinkaupunkiseudulle ja joukkoliikenne-
vyöhykkeelle. 

Yksityiskohtaiset tavoitteet on ryhmitelty neljään teemaan:  

• Keskustan kehittäminen  

• Elinkeinoelämän toimintaedellytykset  

• Myönteinen väestönkehitys ja vetovoimaiset asuinalueet  

• Liikkuminen kestävässä kaupunkirakenteessa. 

Tavoitteet on esitetty tarkemmin raportissa Yleiskaava 2035: Lähtökohdat ja tavoitteet (yleiskaavan 
tavoitevuosi on myöhemmin muutettu vastaamaan kaupungin strategian tavoitevuotta).  

Tavoitteet hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 30.9.2013. Tavoitteita on tarkistettu 22.5.2017 väestö- 
ja työpaikkatavoitteiden osalta. 

Suunnittelun lähtökohdat 

Yleiskaava 2029:n valmistelua ohjaavat Turun kaupunkistrategia Turku 2029, Turun kaupunkiseudun 
maakuntakaavat, kuntien yhteisesti laatima Turun kaupunkiseudun rakennemalli 2035 sekä valtioneu-
voston hyväksymät valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. 

Turun kaupunkiseudulle on vuonna 2012 hyväksytty kaupunkirakenteen kestävää kehitystä ja alueen 
vetovoimaisuutta edistävä rakennemalli 2035, jonka tuloksena on löydetty yhteinen näkemys kaupun-
kiseudun yhdyskuntarakenteen pitkän tähtäyksen päälinjoista. Rakennemallin tarkoituksena on ohjata 
kuntien tulevaa maankäytön suunnittelua yleispiirteisesti, ja sitä on tarkoitus käyttää maakunta- ja 
yleiskaavoituksen lähtökohtana ja niitä palvelevana maankäytön strategiaa kuvaavana perusselvityk-
senä – näin myös yleiskaavatyössä.  



 
 

3 
 

 

Kuva 2. Turun kaupunkiseudun rakennemalli 2035. 

Turun kaupunkiseudun maakuntakaava vahvistettiin 23.8.2004. Kokonaiskaavaa on täydennetty taa-
jamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaavalla. Vaihemaakuntakaavassa on 
käsitelty keskusten ja taajamien maankäyttöä, vähittäiskaupan suuryksiköiden mitoitusta ja sijoittu-
mista tarkistetun maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti sekä liikenneverkon kehittämistarpeita maa-
kunnan liikennejärjestelmätyön perusteella.  

Laadittavat selvitykset ja arvioitavat vaikutukset 

Kaupunkiympäristötoimialan kaavoitus ja muut asiantuntijat arvioivat kaavan valmistelun yhteydessä 
kaavan toteuttamisen merkittävät välittömät ja välilliset vaikutukset mm. rakennettuun ympäristöön 
(yhdyskuntarakenteeseen, kaupunkikuvaan, kulttuuriympäristöön, liikenteen järjestämiseen), luonnon-
ympäristöön, ilmastoon, elinkeinoelämään ja yhdyskuntatalouteen. 

Tehdyt selvitykset ja vaikutusten arvioinnit ovat koottuna yleiskaavan internetsivulle: 
www.turku.fi/yleiskaava2029 

Kaavan valmistelu ja osalliset 

Yleiskaava 2029 laaditaan kaupungin omana työnä. Kaavan eri vaiheista päättää kaupunginhallitus. 
Kaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto. 

Osallisia kaavan valmistelussa ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon ja 
muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa 
suunnittelussa käsitellään. Tämän hankkeen osalta osallisiksi on arvioitu mm. seuraavat tahot: 

• Suunnittelualueen ja sen lähiympäristön maanomistajat ja maanvuokralaiset, käyttäjät, asuk-
kaat ja yritykset. 

• Turun naapurikunnat: Aura, Kaarina, Raisio, Lieto, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, 
Parainen, Pöytyä, Rusko 

www.turku.fi/yleiskaava2029
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• Kansalaisjärjestöt, mm: Turkuseura ry, Turun Pientalojen Keskusjärjestö ry, Kiinteistöliitto Var-
sinais-Suomi ry, Turun luonnonsuojeluyhdistys, Turun lintutieteellinen yhdistys 

• Viranomaiset ja kaupungin hallintokunnat, mm: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskus, Varsinais-Suomen liitto, Varsinais-Suomen pelastuslaitos, Puolustusvoimat, 
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes, Finavia Oyj, Museovirasto, Liikenne- ja viestintävirasto 
Traficom, Väylävirasto, sekä kaupungin toimialat ja yhtiöt 

• Turun vaikuttajaryhmät: Vammaisneuvosto, Vanhusneuvosto, Nuorisovaltuusto, Monikulttuuri-
suusneuvosto, Lasten parlamentti 

• Osalliseksi voi myös ilmoittautua. 

Aloitusvaihe (2010–2013) 

• Kaavatyö käynnistyi, kun kaupunginhallitus merkitsi osallistumis- ja arviointisuunnitelman tie-
doksi 22.3.2010. 

• Vireille tulosta on ilmoitettu kaavoituskatsauksissa. 

• Aloitusvaiheessa laadittiin perusselvityksiä sekä selvitettiin sidosryhmiltä kyselyllä edellisen 
Yleiskaava 2020:n toteutumista ja kartoitettiin valmisteilla olevan yleiskaavan tavoitteita ja 
mahdollisuuksia. 

• Alustavia tavoitteita työstettiin sidosryhmille suunnatussa työpajassa toukokuussa 2012 ja esi-
teltiin yleisölle kesäkuussa 2012. 

• Kaupunginhallitus hyväksyi yleiskaavan tavoitteet 30.9.2013. 

Kehityskuvavaihe (2013–2015) 

• Laadittiin kolme erilaista kehityskuvaa. Kehityskuva on yleispiirteinen, strateginen kuvaus ta-
voiteltavasta alueiden tulevasta maankäytöstä, siihen vaikuttavista tekijöistä ja sen aiheutta-
mista muutoksista. 

• Kehityskuvia työstettiin syksyllä 2013 sidosryhmille suunnatussa työpajassa, ja niistä järjestet-
tiin kaupunkilaisille yleisötilaisuus ja Rakenna Turkua -kysely keväällä 2014. 

• Vuonna 2015 kehityskuville tehtiin laaja vaikutusten arviointi, jonka avulla kehityskuvia voitiin 
vertailla keskenään. Vaikutusten arvioinneista pyydettiin lausunnot. 

• Kaupunginhallitus valitsi 23.11.2015 Kasvukäytävät-kehityskuvan yleiskaavaluonnoksen poh-
jaksi. 

Luonnosvaihe (2015–2018) 

• Valitun kehityskuvan pohjalta valmisteltiin kaavaluonnos kaupunginhallituksen hyväksyttä-
väksi. 

• Asukkaille järjestettiin Tulevaisuuden Turku -kysely keväällä 2016. 

• Turku Future Forum -tilaisuuksia ja työpajoja keskustan kehittämiseen, keskustan liikkumiseen 
ja Turun tiedepuistoon liittyen talvella 2016 ja keväällä 2017. 

• Väestö- ja työpaikkatavoitteita muutettiin kaupunginhallituksen päätöksellä 22.5.2017 vastaa-
maan positiivisen rakennemuutoksen ja väestönkasvun ennakoitua nopeampaan positiiviseen 
kehitykseen. 

• Keskustan liikkumiseen liittyvä kysely asukkaille kesällä 2017. 

• Yleiskaavaluonnos hyväksyttiin kaupunkiympäristölautakunnassa 25.9.2018 ja kaupunginhalli-
tuksessa 5.11.2018. 

Ehdotusvaihe (2018–) 

• Yleiskaavaluonnos oli nähtävillä 12.11.–31.12.2018. Tänä aikana luonnoksesta pyydettiin lau-
sunnot ja jätettiin mielipiteitä. Kaupunki laati perustellut vastineet annettuihin kannanottoihin. 

• Nähtävilläoloaikana järjestettiin asukkaille kaksi yleisötilaisuutta sekä Turku 2029 -kysely. 

• Hyväksytyn luonnoksen sekä luonnoksesta annettujen lausuntojen ja mielipiteiden perusteella 
valmisteltiin kaavaehdotus. Kaavaehdotuksesta pyydettiin lausunnot 30.6.–31.8.2020. 
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• Kaupunkilaisten mielipiteitä keskustan liikenteestä ja sen kehittämisestä selvitettiin Turku kes-
kustelee -hankkeen kyselyssä ja kansalaispaneelissa keväällä 2020. 

• Lausuntojen perusteella valmisteltiin kaavaehdotus kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.  
Kaupunkiympäristölautakunta palautti kaavaehdotuksen 1.12.2020 uudelleen valmisteluun. 

• Muutettu kaavaehdotus tuodaan uudelleen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi vuoden 
2021 aikana. 

• Kaavaehdotus asetetaan nähtäville kaupunginhallituksen hyväksymässä muodossa 30 päivän 
ajaksi. Tänä aikana kaavaehdotuksesta voi tehdä muistutuksen. Kaupunki laatii perustellut 
vastineet annettuihin muistutuksiin. Nähtävillä olosta julkaistaan kuulutus. Kaavaehdotus on 
nähtävänä Turku-Pisteessä ja internetissä (ks. yhteystiedot asiakirjan lopussa). 

Hyväksyminen 

• Kaupunginvaltuusto päättää yleiskaavan hyväksymisestä. 

• Päätöksestä lähetetään kirje viranomaisille ja niille muistutuksen tekijöille, jotka ovat ilmoitta-
neet osoitteensa. 

• Kaupunginvaltuuston päätökseen on mahdollisuus hakea muutosta 30 päivän kuluessa Turun 
hallinto-oikeudelta. 

• Kaavan voimaantulosta ilmoitetaan kuulutuksella. 

Tiedonsaanti ja osallistuminen kaavan valmisteluun  

Parhaiten tiedonkulku toimii kaavan valmistelijan kautta. Jos haluatte esimerkiksi keskustella kaava-
hankkeesta tai tiedustella siitä jotain, voitte soittaa valmistelijalle tai lähettää hänelle sähköpostia. 

Jos haluatte jättää kaavahankkeesta kirjallisen mielipiteen tai muistutuksen, se tulisi mieluiten lähet-
tää kaupunkisuunnittelun yleisosoitteisiin (ks. yhteystiedot asiakirjan lopussa). Mielipiteitä voitte esit-
tää koko kaavaprosessin ajan, mutta muistutuksia voi jättää vain kaavaehdotuksen ollessa nähtävillä. 
Mielipiteet ja muistutukset voi esittää vapaamuotoisesti. Kirjeitse tai sähköpostitse jätettyjen mielipitei-
den ja muistutusten yhteydessä pyydämme aina mainitsemaan joko diaarinumeron 13278-2012, kaa-
vatunnuksen 1/2009 tai työnimen Yleiskaava 2029. Huomioittehan, että mielipiteet ja muistutukset 
ovat julkisia. 

Kaavan etenemistä ja siihen liittyvää päätöksentekoa on mahdollista seurata internetissä (ks. tarkem-
mat tiedot yhteystiedoista). Osaan kaava-asiakirjoista voi käydä tutustumassa myös Kaupunkiympä-
ristötoimialan asiakaspalvelussa Turku-Pisteessä (Puolalankatu 5, 1. krs), esimerkiksi kaavaehdotuk-
sen nähtävillä olon aikana. Asiakaspalveluun on mahdollista jättää mielipiteitä ja muistutuksia vaihto-
ehtona postittamiselle. 

Tätä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetään tarvittaessa. Viimeisin versio on saatavissa val-
mistelijalta tai internetistä. 

Yhteystiedot 

Kaavan valmistelija 

Kaupunkiympäristötoimiala / Kaavoitus 
yleiskaavainsinööri Andrei Panschin 
puhelin 044-9074053 
etunimi.sukunimi(at)turku.fi 

Kuulutukset 

Kaavahankkeen julkisesta nähtävillä olosta ja kaavan voimaantulosta tiedotetaan kuulutuksella 
kaupungin ilmoitustaululla (Puolalankatu 5), Turun Sanomissa, Åbo Underrättelserissä ja interne-
tissä osoitteessa www.turku.fi/kuulutukset.  

http://www.turku.fi/kuulutukset
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Internetsivut 

Hankkeen etenemistä voi seurata internetistä osoitteessa www.turku.fi/yleiskaava2029.  Kaupun-
kiympäristölautakunnan sekä kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston pöytäkirjoja voi lukea 
osoitteessa www.turku.fi/paatoksenteko. 

Käyntiosoite ja asiakaspalvelu 

Turku-Piste 
Puolalankatu 5, 1. krs 
Aukioloajat: ma-pe 9.00–12.00  
puhelin: (02) 2624 300 
sähköposti: kaupunkisuunnittelu(at)turku.fi 

Postiosoite 

Kaupunkiympäristötoimiala 
Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus 
Kaavoitus 
Puolalankatu 5  
PL 355, 20101 Turku 
 

http://www.turku.fi/yleiskaava2029
http://www.turku.fi/paatoksenteko
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