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Vimma 
 
 
Paikalle saapui noin 30 ihmistä. Kaavoitusinsinööri Andrei Panschin avasi tilaisuuden ja esitteli lyhyesti 
yleiskaavoitusta. Hän kannusti myös vastaamaan avoinna olevaan yleiskaavan kehityskuvakyselyyn 
sekä kertoi kyselyjä ja työpajoja olevan tulossa vielä lisää. 
 
Kaupunkisuunnittelujohtaja Timo Hintsanen kertoi yleiskaavan suhteesta kaupunkistrategiaan. Kaupun-
kistrategia jakaantuu hyvinvointi- ja kilpailukykyohjelmaan, joita yleiskaava toteuttaa. Hintsanen totesi, 
että nyt saatetaan tehdä viimeistä yleiskaavaa, jatkossa tämäntasoinen suunnittelu tehdään mahdollises-
ti joko maakuntakaavassa tai usean kunnan yhteisessä yleiskaavassa. Loppuun hän kiteytti yleiskaavan 
merkityksen: yleiskaava ei toteuta sellaisenaan rakentamista, mutta se toimii mahdollistajana eli mahdol-
listaa tietyntyyppisen maankäytön. 
 
Kaavoitusarkkitehti Iina Paasikivi puhui keskustan kehittämisestä. Keskustan kauppa ei voi kilpailla 
kauppakeskusten kanssa, mutta voi tarjota erilaisia konsepteja, tästä hyvänä esimerkkinä on Fortuna-
kortteli – uusi elämyksellinen kaupanteon paikka. Keskustan kehittämisestä ei voi myöskään puhua il-
man rakennussuojelunäkökulmaa. Keskustassa on suojeltu paljon rakennuksia ja moni uusi alue on ra-
kentumassa suojelukohteen/-kohteiden ympärille, esimerkiksi Kakola, Telakkaranta, VR-konepaja, Lin-
nakaupunki ja Linnanfältti. 
 
Liikennesuunnitteluinsinööri Juha Jokela puhui aiheesta ”Liikenne kestävässä kaupungissa”. Yleiskaa-
valla voidaan vaikuttaa ihmisten liikkumistapoihin maankäytön sijoittumisen ja liikenneverkon kehittämi-
sen kautta. On myös syytä huomata, että liikenne kasvaa asukaslukua nopeammin. Turussa on kuiten-
kin Suomen mittakaavassa alhainen autoilun kulkutapaosuus. Loppuyhteenvetona Jokela totesi, että 
liikennejärjestelmä vaatii toimiakseen kaikkia kulkutapoja. Järjestelmä ei kestä, jos esimerkiksi kaikki 
kulkisivat autolla. 
 
Alustusten jälkeen ihmiset saivat kierrellä vapaasti neljän eri työpisteen välillä. Pisteiden teemat oli joh-
dettu yleiskaavan tavoitteista. Jokaisen teeman osalta oli valmiiksi mietitty joitakin kysymyksiä pohditta-
vaksi, lisäksi erilaista karttamateriaalia oli hahmottamisen apuna. Asukkaat saivat kirjata kommenttejaan 
lapuille ja laittaa ne kartalle. Lisäksi he keskustelivat vapaasti aihepiiriin liittyvistä asioista. Seuraavaksi 
esitellään sekä suullisesti että kirjallisesti esitettyjä näkemyksiä ja kommentteja. Suorat lainaukset on 
esitetty kursivoidulla tekstillä. 
 
 

KESKUSTAN KEHITTÄMINEN 
 
Kävely ja joukkoliikenne 

 Kävely on houkuttelevaa viheralueella. 

 Kävelykatu pidemmäksi. 

 Kevyt liikenne kunniaan. 

 Keskustan pyöräilyn poikittaisreitit ja Humalistonkatu kuntoon. 

 Kattava katkeamaton pyörätieverkosto tärkeää. 

 Turussa on houkuttelevaa kävellä jokivartta pitkin sekä viheralueilla. Voi kävellä pidemmänkin 
matkan kun reitti on viihtyisä ja mieluisa. Liikenteen seassa matka on paljon lyhyempi. 

 Pyöräilijät erikseen jalankulkijoista. Pyöräilijät ovat aiheuttaneet paljon vahinkoa jalankulkijoille. 
Talutuspakko kävelykadulla, risteyksissä, vaarallisten bussipysäkkien kohdalla ja muissa vaaralli-
sissa paikoissa. 

 Keskustan kehittämisessä painopiste joukko- ja kevytliikenteeseen. 
 
Keskukset ja alakeskukset kaupallisten palveluiden keskuksina 

 Rikas kaupunkikulttuuri syntyy siitä, että ihmisillä on varaa asua ja harjoittaa liiketoimintaa kes-
kustassa, esimerkiksi pienet kivijalkakaupat. Järjestetään tapahtumia, spontaaneja ja järjestetty-
jä. 



 

 

 Keskustan pienyrittäjän kysymys: Miten kaupunki tukee elinkeinoelämän monipuolisuutta/elävää 
keskustaa, kun ongelmana on liikehuoneistojen kalleus? Osuuskaupan, säätiöiden ja vakuutus-
yhtiöiden valta? 

 
Vaalittavia arvoja keskustoissa 

 Vaalittavia arvoja puutalojen ja viheralueiden lisäksi myös vanhat kivitalot. Turistikierroksia myös 
niihin. 

 Museoraitiotie Satama–Kauppatori. 

 Keskustan vanha rakennuskanta luo viihtyvyyttä ja on matkailun vetonaula. 

 Erityiskohteet kuten puutaloalueet säilytettävä. Turun erikoisuuksia kirkkoja ja linnoja on muualla-
kin. 

 
Täydennysrakentaminen 

 Täydennysrakentaminen tutkittava aina vähintään kortteleittain. Ei postimerkkikaavoja. 

 Aikaisemmin Turkua syytettiin ”postimerkkikaavoista”. Ilokseni nykyään Puolalankatu 5:n johto, 
suunnitteluosasto ja asemakaavatoimisto korostaa kokonaisuutta ja yleiskaavaa. Kaikki kunnia 
Puolalankatu 5:lle. 

 Täydennysrakentaminen kaupunkina, ei lähiöinä. Ei pelkkiä nukkumalähiöitä, kuten jokisuussa on 
päässyt käymään. 

 Kakolanmäelle korkeita asuintaloja. 

 Voiko rakentamista ohjata siten, että joku keskustan alueista rakentuisi ensisijaisesti, nyt kesken 
jokiranta, Kakola ja VR? 

 Linnanfältti ei saa vesittyä kerrostalo- ja autokaupungiksi. 

 Kauppatorin uusiminen on saatava käyntiin. 

 Purettavien rakennusten tilalle kauniita julkisivuja, ei pelkkiä betonikuutioita. 

 Keskustan alueelle korkeita asuintaloja. 

 Turusta puuttuu näköalatorni. Korppolaismäki? 

 Täydennysrakentamisessa huomioitava ettei rakenneta liian täyteen. Hyvinvoiva ihminen tarvit-
see valoa vehreyttä ja ilmaa ympärilleen. 

 Pieniä viheralueita esim. Kaupungintalon puistoa ei saa rakentaa umpeen. 
 
Miten keskustan kehittäminen toteutuisi eri kehityskuvissa? 
Kehityskuvavaihtoehdoista kannatettiin malleja ”Kasvu keskuksiin” ja ”Kasvukäytävät”. 

 Painopiste kasvukäytäviin/ kasvukeskuksiin, mikäli meinataan lisätä muun kuin autoliikenteen 
osuutta. 

 Kasvukeskuksiin: eri keskuksille voisi olla omat ominaisuudet ja omat vahvuudet. Monimuotoista 
elämää itselle sopivan tyylisellä ja omia tavoitteita tukevalla alueella. 

 Joukkoliikenteessä arvioitava myös verkostomalli, kasvukäytävät ja poikittaisyhteydet. 

 Kasvukeskuksien painottaminen tärkeää. 
 
Keskustan rajat 
Ihmisiä pyydettiin piirtämään kartalle alue, jonka he mieltävät keskustaksi. Näkemykset vaihtelivat hyvin 
paljon. Rajaukset näet uutisen liitteenä olevasta ”Keskustan rajat” -tiedostosta. 
 
Yleistä keskustan kehittämisestä 

 Työ- ja asuinkortteleiden sekoittaminen hyvä idea. 

 Paljon enemmän pysäköintipaikkoja ja privaattiautotalleja. 

 Ei autokaupungille. 

 Keskustan asukkaiden terveys huolestuttaa: saasteet ja melu. 

 Kaupunkiympäristön ja keskustan mielikuvat, merkitykset ja arvot asukkaiden näkökulmasta otet-
tava lähtökohdaksi kehittämisessä. 

 Jokirantojen kulkureitit tärkeitä kehityskohteita. 

 Uusiin matkailuideoihin panostusta, kävelyreitistöt, teemakävelyt, galleriat, katukahvilat. 

 Keskustaan laadukasta katutilaa/kadunkalusteita, valaistusta ja pintamateriaaleja. 

 Osan torimyynnistä voisi ottaa pois. Tilalle kauniita puita, pensaita ja kahviloita. 

 Keskusta-alueen pihat viihtyisiksi. 

 Puutorille laadukas ravintola/kahvila. 

 Portsa voisi olla vetävä turistirysä: pihoilla kahviloita, ravintoloita ja muuta toimintaa ihmisille. 



 

 

 Keskustaa ei voi kehittää pelkän kaupan ehdoilla, ihmiset tarvitsevat tekemistä ja aktiivisuutta. 

 Kiinteistöjen muuttamisessa asuinrakennuksiksi, kulttuuritiloiksi tai liiketiloiksi voitaisiin jättää vii-
meinen puunaus tekemättä, jotta hinnat ei kohoaisi liian korkealle. 

 Puistot elävämmiksi. 

 Rajoitettava puuasuntojen katoamista keskustassa. 

 Rakennussuojelun arvot painopisteenä ennen lisäkerrosneliöitä. 

 Vähemmän ”porinaa keskustaan” = ei autoja. 

 Toivotaan vapaampaa politiikkaa. 

 Iloitaan seudullisesta ja alueellisesta suunnittelusta. 

 Markkinointikanavien suunnittelua. 

 Kulttuuri- ja matkailutrendien hyödyntäminen. 

 Vetovoimatekijöiden inventointia lisättävä. 

 Onko Turulla koskaan varaa pitkiin liikennetunneleihin, niin kuin esim. Oslossa, Helsingissä ja 
Pariisissa? Sisäänajo Uudenmaantullissa, Kupittaan aseman kohdalla ja Raunistulanportin koh-
dalla Satakunnantiellä. En voi hyväksyä sisäänajoa toriparkkiin Kauppiaskadun ja Yliopistonka-
dun kulmaan. ( Vaasassa eri asia, koska on leveät bulevardit ja esplanadit. Kaikki mahtuvat. ) 

 
 

LIIKENNE JA VIRKISTYS 
 
Pyörätiet 

 Pyöräteiden talvikunnossapito (lumisina talvina) 

 Pyöräteiden kehittäminen 
o Erityisesti poikkilinjat, muukin kuin Aurajokiranta esim. Itäinen pitkäkatu 

 Jokaisen asuinalueen ja palvelujen välillä pitää olla pyörätiet 

 Lisää pyöräteitä Hirvensaloon 

 Yleiskaavassa näkyvät pääliikenneväylät ja joukkoliikennepainotusalueet. Entä kevytliikenne? 
 
Joukkoliikenne 

 Joukkoliikenteen varrelle maltilliseen ei missään nimessä kerrostaloja alle 30 m välimatkoin 

 Lähijunaliikenne käyttöön! 

 Joukkoliikenteen ja raitiotien kehittäminen tärkeää  on myös tärkeä imagotekijä Turulle (raitio-
tie) 

 Ratikkareitti Naantaliin?? 

 Ei bussiliikenne yövuorot 

 Joukkoliikenne toimivaksi sekä ”saaristoon”, että Ruissaloon 

 Raitiotie (1000 mm) 
1. vaihe Raisio – Tku Uudenmaankatu – Kaarina + Varissuo 
2. vaihe ”Museoraitiotie”  satamaan 
 

Muu liikenneverkoston kehittäminen 

 Ruuhkamaksut autoilijoille keskustaan 

 Joelle keskikaupungin lauttalinja nonstop 

 Lisää katuja (Hirvensalo) 

 Silta (Uittamo) 

 Silta (Mäenpää – Kakskerta) 

 Silta (Nikkilä – Tammisto) 

 Tieyhteys/silta (Kakskerta – Kuusisto) 

 Uusi koulu ja kaupat ohjaavat liikenteen aina tänne (Lauttaranta) 
 
Viheralueet ja virkistys 

 Kansallinen kaupunkipuisto on kaupunkilaisten olohuone 

 Säkömäkikaavan alue osaksi kansallista kaupunkipuistoa. Se on leikattu pois puistoalueesta, jo-
hon se elimellisesti kuuluu 

 Viheralueet säilytettävä (Hirvensalo) 

 Huomioitava natura-alueen vaatimukset (Friskalanlahti) 
  



 

 

Kehityskuvavaihtoehdot 
Työpisteessä järjestettiin äänestys siitä, mikä kehityskuvavaihtoehdoista on paras. 
Äänestystulos: ”Kasvu keskuksiin” 1 kpl ja ”Kasvukäytävät” 6 kpl, ”Hajautettu kasvu” sai yhden negatiivi-
sen äänen. 

 Kasvukäytävät 
o Kunnolliset joukkoliikenneväylät ovat tulevaisuutta 
o Mahdollistaa alueiden kehittymisen kestävästi painottaen viihtyisyyttä, vehreyttä ja elin-

voimaisuutta 

 Kasvukäytävät & vihreät/vehreät & viihtyisät kevyenliikenteen väylät edistävät kestäviä liikkumis-
tapoja parhaiten 

 On valittava halutaanko autokaupunki vai kestävän kehityksen kaupunki, molempia ei saa! 
 
Maankäyttö 

 Ei lisärakentamista saarille 

 Ydinkeskustaan alueita/puistoja lapsille 
 
 

VETOVOIMAINEN ELINKEINOELÄMÄ 
 
Seudullisuus, yhteistyö 

 Siirtyminen seudulliseen ajatteluun, liikenteeseen, kaavoittamiseen 

 Postikorttikaavasta kohti isoa katsantoa, seudullinen ja alueellinen vastuu 

 Lisää yhteistyötä yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa elinkeinoelämän monipuolistamiseksi 
 
Työpaikkakeskittymät 

 Sataman aluetta tulisi kehittää viihtyvyyteen ja asumiseen panostaen, teollinen toiminta Suikki-
lantien varteen päin 

 Tavarasatama  Pernon puolelle ja nykyinen satama matkustajakäyttöön, asuinkäyttöön ja mat-
kailulle 

 Hirvensaloon parikin siltaa lisää 

 Keskusta nähdään työpaikkakeskittymänä, ”ihanne on käydä keskustassa töissä, matkaten sinne 
ratikalla Hirvensalosta (tai muualta 15 min kestävän matkan)” 

 Haluan asua kävely-/pyöräilymatkan päässä työpaikastani. Ja se on nykyiselläänkin Turussa hy-
vin mahdollista. 

 Suhteellisen pienet etäisyydet ja hyvät yhteydet ovat jo olemassa. 

 Työpaikkamatka Turun keskustaan alueella hoituu parhaiten pyörällä tai kävellen. Turun vahvuus 
ihmisen kokoisena kaupunkina. Hyvä saavutettavuus kevyen liikenteen keinoin. 

 Ohikulkutien varrella kehitysmahdollisuuksia teollisuudelle, varastoille ja tilaa vaativalle toiminnal-
le. 

 Itäharjun tyhjenevällä teollisuusalueella on kehityspotentiaalia, palveluyritykset, asuminen ovat 
tulevan joukkoliikenneväylän varrella. 

 Työpaikkoja ja asumista voi yhdistää. Vuonna 2029 keskustassa on autoilutullit, vähentää yksi-
tyisautoilua. 

 
Matkailu ja keskustan vetovoima 

 Kulttuuri, Vanha Suurtori, saaristo, joulu, ravintolat, käsityöläismuseo 

 Matkailutuotteiden määritteleminen ja kohdemarkkinointi 

 Satamaan tulisi panostaa lisää matkailupalveluja, jotta matkustajat saataisiin jäämään Turun Lin-
nan, Forum Marinumin yms. uusiin palveluihin. 

 Myös kulttuuri on elinkeino. Edullisia ”rähjäisiä” tuloja ala Berliini tarvitaan. 
 
Raitiotie 

 Ruuhkaiset reitit, raiteet sinne 

 Hybridiliikenne, duoraitiotie 

 Seudullisuus 
 
  



 

 

VETOVOIMAISET ASUINALUEET 
 
Asumisen tärkeimmät vetovoimatekijät 

 Lähipalvelut, mikään asuinalue ei vedä ellei siellä ole palveluja, koulu ja päiväkoti oltava lähellä 

 Asuinalueella oltava myös mahdollisuus ulkoiluun. Panostus ennaltaehkäisevään lähiliikuntaan, 
koulujen läheisyyteen lapsiperheiden ja seniorien lähiliikuntapaikkoja. 

 Lähiöiden olemassa olevan kerrostalokannan modernisointi elegantilla ja kustannustehokkaalla 
tavalla on keskeinen vetovoimatekijä (korjausrakentamisen suunnittelu). 

 Puistot, kulttuurihistoria, alueiden identiteetti, viihtyisyys 

 Vetovoimaiseksi koetut asiat vaihtelevat yksilöllisesti, kaikkia ei voi miellyttää 

 Monipuolinen asukasrakenne 

 Edullisuus (voisiko lisätä kaupungin omaa voittoa tavoittelematonta asuntotuotantoa?) 

 Kaikki haluavat asua veden äärellä omakotitalossa ilman naapureita keskustan läheisyydessä. 
Ihmisen varallisuus vaikuttaa siihen, miten asutaan. 

 Kuntarajan lähellä olevia asuinalueita tai muita toiminitoja on kehitettävä kokonaisuuksina kunta-
rajojen yli. 

 
Rakentamisen tiivistäminen & viheralueet 
Moni piti asuinalueiden tiivistämistä hyvänä vaihtoehtona. Toisaalta, osa koki asuinalueen väljyyden ve-
tovoimatekijäksi ja toivoi, että myös alueen sisällä olisi virkistysalueita. Toiset valitsisivat sen sijaan laa-
jemmat viheralueet asuinalueen ympärillä. Esille nousi myös, että tiiviys on suhteellinen asia. Asumisen 
ja työpaikkojen sekoittamista ei pidetty ongelmallisena, päinvastoin nykyaikaisena. 

 Täydennysrakentamisella ei saa täyttää kuitenkaan kaikkia alueita. Esim. lähiökokonaisuuksia tu-
lee suojella (esim. Suikkila). 

 Tiivistäminen olemassa olevien rakenteiden ja kortteleiden sisään 

 Asuntolaivoja ja kelluvia taloja vesistöjen rannoille (lakiko kieltää?) 

 Täydentäminen parkkialueille: ”tyhjä tontti, vieläpä edullisesti rakennettavissa: infra valmiina, ta-
sainen maapohja, liikenneyhteydet olemassa.” Myös autoilu vähenisi pikku hiljaa, kun parkkipaik-
koja olisi vähemmän tarjolla. 

 Viheralueita rakentamisen väliin 

 YO-kylän vastarannalle kaupunginosa, keskustassa voi olla toimisto-asuintaloja. 
 
Asuinalueiden kehittäminen 

 Kaupunginosien kehittämisessä tulisi huomioida alueen omaleimaisuus ja käyttää sitä investoin-
tiperusteena, esim. merellinen Hirvensalo tai liikunnallinen Länsi-Turku, Impivaarasta läntinen ur-
heilupuisto. 

 Länsikeskus täytyy säilyttää elävänä. Lisää asumista, Alkoa ei saa hävittää. 

 Miksi rakennetaan asuntoja moottoritien viereen? 

 Mikä on Itäharjun kehitystavoite? Nyt huonosti käytössä asumisen ja palveluiden yhdistelmä. 

 Pitää laskea infrakustannukset. Yhdyskuntarakenteen tulee olla taloudellisesti järkevä: infrakus-
tannukset on laskettava esim. suunniteltaessa saarille rakentamista. 

 Lisää asumista: rivitaloja, paritaloja ja pienkerrostaloja. (Hirvensalo) 

 Palvelut ja joukkoliikenne pitää suunnitella yhdessä 
 
Kehityskuvavaihtoehdot suhteessa asumiseen 
Kehityskuvavaihtoehdoista kannatettiin malleja ”Kasvu keskuksiin” ja ”Kasvukäytävät”. Uuden rakenta-
misen toivottiin sijoittuvan kasvukäytävien tai keskusten yhteyteen. Kasvukäytävissä on otettava huomi-
oon koko verkosto eli myös poikittaiset kehityskäytävät ja yhteydet asuinalueiden välillä. Hajautettua 
kasvua ei haluttu lisää, monen mielestä ”Hajautettu kasvu” -vaihtoehto ei ollut tätä päivää. 
 
 
Muistion vakuudeksi, 
 
Jimi Antikainen 
 
Turun kaupunki 
Ympäristötoimiala 
Kaupunkisuunnittelu 
Kaavoitusyksikkö 


