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Luonto kaupunki-
suunnittelussa
Esimerkkejä Turusta



1. LUONTOARVOT YLEISKAAVOITUKSESSA

2. HULEVEDET JA LUONNON MONIMUOTOISUUS

3. TURUN KAUPUNKIPUUSTO

Aiheet:



LUONTO
YLEISKAAVOITUKSESSA



Turku kasvaa ja tiivistyy

Miten huomioida luonto 
yleiskaavoituksessa?



• Tavoitteellinen viherverkosto

• Kokonaiskuva Turun 

viheralueiden arvoista

Viherverkko-
suunnitelma

Ulkoilureitistö

Maisema-arvot

Kulttuuri-

historialliset 

arvot

Luontoarvot

Ekologia

Virkistys ja liikunta



• Vihreän sävyillä puustoiset 

alueet

• Keltaisen sävyillä pellot

 Auttaa ottamaan viheralueet 

huomioon yleiskaavoituksessa

Keskeisimpiä karttoja:

Viherverkoston 

arvoluokitus



Turun tavoitteellinen viherverkosto 

esitettynä yleiskaavamerkinnöin

Keskeisimpiä karttoja: 

Suositeltavat 

kaavamerkinnät

• Ehdotetut merkinnät, 

jotka turvaisivat em. 

monenlaiset arvot

• Ehdotetut viheralueita 

koskevat yleiskaava-

määräykset



• Hirvensalon osayleiskaava

• Yleiskaava 2029

 Viherympäristö ja maisema 

-teemakartta

Pohjana viherverkkosuunnitelma

Suosituksista 

yleiskaavamerkinnöiksi

YLEISKAAVA 2029

Viherympäristö ja maisema

-teemakartta (alustava luonnos)



3 vaihtoehtoista kehityskuvaa

 Arvioitiin myös vaikutukset 

viherverkostoon, luontoon, 

maisemaan, kaupunkikuvaan ja 

virkistyskäyttöön

Yleiskaava 2029

Vaikutusten 
arviointi



Työryhmässä

• kaupunkisuunnittelun

• ympäristönsuojelun

• liikuntapalvelujen

• museon ja

• rakennusvalvonnan 

edustajia

 Yhteinen näkemys

Arvioinnin yhteenveto



Kasvu keskuksiin Kasvukäytävät Hajautettu kasvu



HULEVEDET JA
LUONNON MONIMUOTOISUUS



Turku kasvaa ja tiivistyy

Miten hallita hulevesiä ja lisätä 
samalla monimuotoisuutta?



• Yleiskaavatasoinen 

hulevesien 

hallintasuunnitelma 

kaupunkiseudulle

 Toimenpide-ehdotukset, 

tilavaraukset, 

yleiskaavamerkinnät

Alueellinen 
hulevesi-
suunnitelma



Mm.

• Säilytettävät uomat

• Luonnon ja/tai maiseman 

kannalta merkittävät joen- tai 

puronvarret

• Hulevesien hallinnalle 

varattavat alueet

Pohjana alueellinen hulevesisuunnitelma

Hulevesimerkintöjä 

yleiskaavoihin 

YLEISKAAVA 2029

Vesitalous-teemakartta 

(alustava luonnos)



• Hulevesisuunnitelmia mm. 

Skanssiin, Koroisiin ja 

Pääskyvuorenrinteen alueelle

• Hulevesiratkaisuja toteutettu 

mm. Biolaaksoon, Haarlaan, 

Syvälahteen ja Skanssiin

Asemakaavoituksesta 

toteutukseen

Haarla

Biolaakso

Syvälahti

Skanssi



• Hulevesien hyödyntäminen 

monipuolisesti mm. 

maisemaelementtinä ja 

monimuotoisuuden lisääjänä

• Uoman luonnonmukaistaminen

Skanssin puisto-
suunnitelma





Luonnonvarakeskus ja 

yhteistyötahot, mm. Turku

• Kerätään kokemuksia 

luonnonkasvien käytöstä 

hulevesialueilla

 Suosituksia käytettävistä 

lajeista

Hulevesialueiden 
kasvit ja kasvu-
alustat -hanke

Skanssinkadun 

koealue



TURUN
KAUPUNKIPUUSTO



Turku kasvaa ja tiivistyy

Miten edistää arvokkaan 
kaupunkipuustomme säilymistä?



• Ekosysteemipalvelujen tuottajia

• Olennainen osa viherverkostoa

• Harvinaistenkin lajien 

elinympäristöä

• Elävää kulttuuriperintöä

Tonttien ja katutilan aarre

Kaupunkipuut

KESKUSTAN 

YLEISIMMÄT KATU-

JA PUISTOPUUT

puistolehmus 1693

vaahtera 1394

vuorijalava 759

saarni 366

rauduskoivu 217

Puukujanne – ekologinen käytävä



• Jalopuuvaltaisuus, lajien kirjo

• Paloturvallisuus Engelin 

kaavassa (1828)

 Kortteleihin jätettävä 

istutettavat palokujanteet

 Palokujannepuita yhä pihoilla 

ja katutilassa

Turun keskustan
kaupunkipuusto

KESKUSTAN 

YLEISIMMÄT KATU-

JA PUISTOPUUT

puistolehmus 1693

vaahtera 1394

vuorijalava 759

saarni 366

rauduskoivu 217

Puistokatu

Palokujanne-

puu (saarni)

Eerikinkadun

varrella



Kaupungin yhteinen tahtotila, 

jonka päätavoitteena on 

tietämyksen lisääminen sekä 

puiden hyvinvoinnin ja 

arvojen turvaaminen

Turun 
kaupunkipuu-
linjaus

Kiinteistötoimiala + 

kaupunkisuunnittelu, rakennus-

valvonta, ympäristönsuojelu ja museo



Asemakaavoituksessa:

• Maanvaraisen alueen 

säilyttäminen tonteilla

 Isojen puiden 

elinmahdollisuudet

• Viherkertoimen edellyttäminen?

• Kaadettavien puiden 

kompensointi istutuksin?

Korttelit tiivistyvät

Keinoja säilyttää 

keskusta vehreänä

Palokujannepuita Koulukadun varren korttelissa



Yleisten alueiden suunnittelussa 

ja ylläpidossa:

• Lisää katupuita

• Kantavia kasvualustoja jo 

käytetty Turussa

 Toimivat kadun kantavana 

rakenteena ja samalla 

kasvualustana

• Läpäisevät päällysteet

 Hulevedet puiden käyttöön

Palokujannepuita Koulukadun varren korttelissaUudestaan jäsennelty katutila tarjoaa tilaa puille.



Kiitos!
Internetissä mm.: Viherverkkosuunnitelma (2008)

Yleiskaava 2029. Kehityskuvien vaikutusten arviointi. (2015)

Alueellinen hulevesisuunnitelma (2014)

Hulevesialueiden kasvit ja kasvualustat

Turun kaupunkipuulinjaus (2016)


