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Hoito- ja käytt ösuunnitelma

JOHDANTO

Turun kultt uuripääkaupunkipuisto 2011:n eli Turun kan-
sallisen kaupunkipuiston hoito- ja käytt ösuunnitelma on 
olemassa oleviin suunnitelmiin pohjautuva suunnitelma 
kaupunkimaisen ympäristön erityisarvojen säilytt ämiseksi 
ja hoitamiseksi. 

Turun kultt uuripääkaupunkipuisto on perustett u 7.3.2011 kau-
punginvaltuuston päätöksellä kultt uuripääkaupunkivuoden 2011 
kunniaksi. Alueelle haetaan kansallisen kaupunkipuiston status-
ta ympäristöministeriöltä. Vuoteen 2011 mennessä Suomeen on 
perustett u viisi maankäytt ö- ja rakennuslain mukaista kansallista 
kaupunkipuistoa: Hämeenlinnaan, Heinolaan, Poriin, Hankoon ja 
Porvooseen. Valmistelut ovat käynnissä useissa kaupungeissa.

Hoito- ja käytt ösuunnitelma antaa kaavati lanteeseen perustuvia, 
konkreetti  sia ohjeita alueiden erityisarvot huomioon ott avalle 
kehitt ämiselle, mutt a on luonteeltaan yhteen vetävä ja yleispiir-
teinen. Yksityiskohtaisia käytännön hoitotöitä ohjaavat edelleen 
alue- tai omistajakohtaiset suunnitelmat sekä alueita koskevat 
kaavat ja muut päätökset.

Hoito- ja käytt ösuunnitelmassa painotus on maankäytön suunnit-
telussa sekä hoidon ja käytön ohjaamisessa.  Puiston perustami-
seen liitt yvä selvitystyö (arvot, edellytykset, maankäytt öti lanne, 
kiinteistönomistus) on valmistunut vuonna 2007: Turun kansalli-
nen kaupunkipuisto, perustamisselvitys (Ympäristö- ja kaavoitus-
virasto 28.2.2007). 

Suunnitt elualue on jaett u kolmeen maisematyypiltään erilaiseen 
osa-alueeseen: Ruissalo, keskusta ja jokilaakson kylät. Osa-alueilta 
on poimitt u pienempiä erityishuomiota edellytt äviä kokonaisuuk-
sia tarkempaan suunnitt eluun. Suunnitelmakartt a on laaditt u si-
ten, ett ä se voi toimia yleiskaavan liitemateriaalina.

Hoito- ja käytt ösuunnitelman sisältö on jaett u seuraaviin teemoihin: 

– Puistot ja viheralueet
– Kultt uuriympäristö
– Arvokkaat luontoalueet ja muinaisjäännökset
– Erikoisalueet
– Uudet tai kehitett ävät reiti t
– Maisemati la

Selostuksessa tarkennetaan, mitä kartt amerkinnöillä kussakin kohteessa 
tarkoitetaan sekä määritellään kohteen hoidon ja käytön sekä kehitt ämi-
sen periaatt eet. Alueille on tarvitt aessa esitett y ensisijaiset eli priorisoi-
taviksi suositellut toimenpiteet.

Suunnitelma perustuu maisema-arkkitehti  Sonja Semerin laati maan 
diplomityöhön Turun kansallinen kaupunkipuisto, hoito- ja käytt ösuun-
nitelma (Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu, arkkitehtuurin laitos 
22.3.2010).

Työryhmä:

Lauri Laine (työryhmän pj.), viheraluepäällikkö / Kiinteistöliikelaitos 
Samuli Saarinen (työryhmän siht.), tutkija / yleiskaavatoimisto
Olavi Ahola, yleiskaavainsinööri / yleiskaavatoimisto
Anna-Kaisa Kaukola, vastaava rakennutt aja / Kiinteistöliikelaitos
Kari Karhu, ympäristönsuojelusuunnitt elija / ympäristönsuojelutoimisto 
Kaarin Kurri, tutkija / Turun museokeskus
Juha Lipponen, maankäytön suunnitt elija / Kiinteistöliikelaitos
Ritva Nummiora, maisema-arkkitehti  / suunnitt elutoimisto
Mika Rajala, arkkitehti  / Kiinteistöliikelaitos
Kimmo Savonen, ympäristötarkastaja / ympäristönsuojelutoimisto
Tuuli Vesanto, maisema-arkkitehti  / yleiskaavatoimisto

Turun kultt uuripääkaupunkipuisto 2011 sisältää lukuisia valtakunnallisesti  huomionarvoisia ympäris-
töjä, jotka yhdessä korostavat kaupunkimaisen kultt uuriympäristön sekä urbaanin viherverkon tärke-
ytt ä. Kirjoitett u ja elett y historia, arjen kultt uuriperintö, luonnon monimuotoisuus ja eheä virkistys-
verkko ovat puiston tärkeimmät arvot, samoin elinvoimainen kaupunkikultt uuri. Tiiviisti  rakennett u, 
arkkitehtuuriltaan rikas ja elämää sykkivä kaupunkikeskusta on hyvinvoinnin kannalta yhtä merkitt ä-
vä kuin puhdas luonto. Kaupunkipuistossa on kumpaakin ja lähes kaikkea siltä väliltä. Kultt uuripää-
kaupunkipuistolle anotaan ympäristöministeriöltä kansallisen kaupunkipuiston statusta.

Kuva
Samuli Saarinen
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1. RUISSALO SUUNNITELMAKARTTA

Ruissalon osa-alue on tässä suunnitelmassa käsitelty melko yleispiirtei-
sesti , sillä alueelle on tehty vuonna 2006 julkaistu Ruissalon hoito- ja 
käytt ösuunnitelma. Suunnitelma hyväksytti  in Ruissalon hoitoa ja käyt-
töä sekä yksityiskohtaisempia suunnitelmia ohjaavana asiakirjana Turun 
kaupunginvaltuustossa 12.12.2005. Kyseinen suunnitelma on ns. yleinen 
osa, jota täydennetään aluekohtaisin suunnitelmin. Yleistä osaa täyden-
netään paikkati etokannassa, jossa alueita käsitellään metsikkö- ja maan-
käytt ökuvioina ja niille asetett uina hoitoa ja käytt öä koskevina ohjeina, 
määräyksinä ja tavoitt eina (Ruissalon hoito- ja käytt ösuunnitelma 2006). 
Ruissalossa on myös lainvoimainen osayleiskaava (Ruissalo osayleiskaava 
v. 2010, 9.2.1998), jossa määritetään maankäytön periaatt eet. Osayleis-
kaava on tullut voimaan vuonna 1999. Saaronniemen 2003 voimaan tul-
lut asemakaava korvaa alueen osayleiskaavan. Suuri osa Ruissalosta lähi-
luotoineen on luonnonsuojelulain alaista suojelualuett a.

Ruissalon osuudella hoito- ja käytt ösuunnitelman perustana ovat siis 
aluett a koskevat suojelumääräykset ja oikeusvaikutt eiset kaavat sekä 
Ruissalon hoito- ja käytt ösuunnitelma. Kultt uuripääkaupunkipuiston 
hoito- ja käytt ösuunnitelmassa on suunnitelmakartalla koott u hieman 
yleistäen yhteen kaavojen aluemerkinnät ja suunnitelmaselostuksessa 
on viitatt u kaavamääräyksiin ja Ruissalon hoito- ja käytt ösuunnitelman 
(2006) tarkempiin ohjeisiin. Osa aluemerkinnöistä perustuu Viherverk-
kosuunnitelman (2008) aluevarauksiin.

ERITYISARVOT

Ruissalon ehdott omat erityisarvot ovat sen monimuotoinen ja erityis-
laatuinen luonto ja rakennusperintö sekä näiden yhdessä muodostamat 
kultt uurimaisemat. Luontoarvojen tunnett uus ja monimuotoisuutt a yllä-
pitävä hoito voidaan lukea myös alueen arvoiksi. Maisemaa rikastutt aa 
avoimien peltoaukeiden ja lehtometsän vuorott elu. 

Hyvin säilyneet 1800-luvun ja 1900-luvun alun huvilat muodostavat ai-
nutlaatuisen ja laajan kokonaisuuden arvokasta kultt uuriperintöä. Ruis-
salon kultt uuri- ja luonnonarvoista pääsee nautti  maan helposti  saaren 
ulkoilureiteillä ja yleisölle avoimissa rakennusperintökohteissa. Ruissalon 
sijainti  lähellä kaupunkikeskustaa tekee alueesta erityisen arvokkaan vir-
kistysympäristön.

HOIDON, KÄYTÖN JA KEHITTÄMISEN TAVOITTEET

Ruissalon hoidon, käytön ja kehitt ämisen päätavoitt eena on säilytt ää saa-
ren elinvoimainen luonto. Luonnon monimuotoisuutt a ylläpitävän hoidon 
jatkuminen on tärkeää. Tärkeänä tavoitt eena on myös merkitt ävien kult-
tuuriympäristön elementti  en, kuten viljelymaisemien ja rakennusperintö-

kohteiden vaaliminen. Virkistyskäytt ömahdollisuuksien ylläpito ja paran-
taminen ovat alueen käytön kannalta tärkeimmät tavoitt eet. Ruissalon 
saavutett avuuden ja maaliikenteen kehitt äminen joukkoliikennett ä ja 
kevytt ä liikennett ä suosimalla on koko kaupunkiseutua koskeva lähitu-
levaisuuden tavoite.

KARTTAMERKINNÄT
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1. RUISSALO SUUNNITELMASELOSTUS

Vasemmalla: Ruisrock kansanpuiston alueella vuonna 2009. Kuva Sami Rouhiainen.

Oikealla: Kolkanniemen uimaranta-aluetta.

1.1 PUISTOT JA VIHERALUEET

Historiallinen puisto

Kultt uurihistoriallisesti  ja virkistysarvoiltaan merkitt ävä Ruissalon 
kansanpuisto

Hoito, käytt ö ja kehitt äminen:

Alueen suunnitt elussa, hoidossa ja käytössä tulee turvata kultt uurihisto-
riallisten ja maisemallisten arvojen säilyminen. Hoidossa ja kehitt ämises-
sä on huomioitava alueen runsas virkistyskäytt ö ja alueella järjestett ävät 
suurtapahtumat. Hoidon on oltava riitt ävän intensiivistä. Alueen raken-
teiden ja kalusteiden rakentamisessa, korjaamisessa sekä uusimisessa 
tulee kiinnitt ää huomiota ympäristön hyvään laatuun.

Muu puisto tai viheralue

Pääasiassa metsäiset retkeily- ja ulkoilualueet. Merkintä noudatt aa pää-
piirteitt äin Ruissalon osayleiskaavan merkintöjä VR-1 (retkeily- ja ulkoilu-
alue) ja VP (puisto). Osa merkityistä alueista on Ruissalon osayleiskaavas-
sa merkinnällä VR-2 (retkeily- ja ulkoilualue), avoimena pidett ävät alueet 
ja merkinnällä VV (uimaranta-alue).

Hoito, käytt ö ja kehitt äminen:

Osayleiskaavassa annetaan alueen yleispiirteiset määräykset, joita täs-
mentää Ruissalon hoito- ja käytt ösuunnitelma (2006).

Uimaranta

Saaronniemen asemakaavaan merkityt uimaranta-alueet.

Hoito, käytt ö ja kehitt äminen:

Saaronniemen uimaranta on Ruissalon ainoa valvott u uimaranta-alue. 
Kolkanniemen (2) osan uimaranta-alue on asemakaavassa suojeltu (ui-
maranta-alue, jolla ympäristö säilytetään) ja kaavamääräyksen mukaan 
aluett a tulee hoitaa ympäristö- ja kaavoituslautakunnan hyväksymän 
erillisen hoitosuunnitelman mukaisesti  luonnon monimuotoisuuden säi-
lytt ämiseksi.  

Uimapaikka

Ruissalon osayleiskaavaan merkitt y uimaranta-alue Kuuvannokassa. Alue 
ei ole valvott u julkinen uimaranta, vaan uimiseen käytett y luonnonran-
ta.

Hoito, käytt ö ja kehitt äminen:

Kuuvannokan uimapaikan käytt ö säilytetään nykyisellään.

1.2 KULTTUURIYMPÄRISTÖ

Ruissalon huvilat

Valtakunnallisesti  arvokkaat Ruissalon huvilat pihapiireineen

Ruissalon huviloiden rakentaminen alkoi 1800-luvun puolivälissä. Huvi-
loita rakennetti  in porvariston kesäasunnoiksi, mutt a myös kaupungin si-
sääntuloväylän kaunistukseksi. Rakennusten tyylien kirjo vaihtelee empi-
restä funkti onalismiin. Näytt ävän koristeellisista ns. pitsihuviloista monet 
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Suunnitelmaselostus 

RUISSALO

Ruissalon kartanon pellot ovat saaren kauimmin viljeltyjä. Kuvan vasemmassa reunassa 
Rantapromenadi, jota pitkin voi kulkea opastuskeskukselta kansanpuistolle.

ovat lääninarkkitehti  G. T. Chiewitzin suunnitt elemia, myös Erik Bryggman 
tunnetaan Ruissalon huvila-arkkitehti na. Yksi palsta varatti  in yleiseen 
virkistyskäytt öön; enti sen Manilla-huvipuiston ti lalle perustetti  in Yleinen 
käytävä (Almänna promenad), nykyinen Ruissalon Kansanpuisto. 

Huviloiden puutarhat täydentävät tammilehtojen ja pähkinäpensasmet-
siköiden luomaa saaren ainutlaatuista viherympäristöä. Huvilaympäristöt 
jatkuvat monin paikoin ympäröiville luonnonalueille ilman selvää rajaa.

Hoito, käytt ö ja kehitt äminen:

Huvilat ympäristöineen on Ruissalon osayleiskaavan mukaisesti  säily-
tett ävä. Kaavan mukaan alueita käytetään asumiseen, virkistykseen tai 
kultt uuripalveluihin. Pihapiiriä ja sen välitöntä ympäristöä tulee hoitaa 
rakennuksen tyyliin sopivana puisto- tai puutarha-alueena eikä pihapii-
rissä olevia istutuksia ja rakennuksia saa ilman pakott avaa syytä hävitt ää. 
Palstojen hoidosta on annett u määräykset myös vuokrasopimuksissa. 
Ruissalossa tyypillistä kasvillisuutt a tulee vaalia; myös kokeileva puutar-
hanhoito lajiuutuuksineen kuuluu Ruissalon elävään perintöön.

Maisemallisesti arvokas avoin
kulttuuri- ja luonnonmaisema

Kultt uurihistoriallisista ja/tai maisemati lallisista syistä avoimena säilytet-
tävät viljelyalueet.

Merkinnän viljelyalueella voi olla viljeltyjä peltoja, niitt yjä, nurmia, laitu-
mia ja ositt ain puoliavoimia rakennett uja kylämäisiä alueita sekä puus-
toisia vyöhykkeitä rannoilla ja metsäsaarekkeina. Merkintä noudatt aa 
Ruissalon osayleiskaavan merkintää VR-2 (retkeily- ja ulkoilualue) pienin 
poikkeuksin. Osan osayleiskaavan VR-2-alueista ei ole katsott u vältt ämät-
tömiksi säilytt ää tai muutt aa avoimiksi, joten tässä suunnitelmassa kysei-
set alueet on merkitt y luokkaan ”Muu puisto tai viheralue”. 

Hoito, käytt ö ja kehitt äminen:

Osayleiskaavassa annetaan alueen yleispiirteiset määräykset, joita täs-
mentää Ruissalon hoito- ja käytt ösuunnitelma (2006).

Virkistykseen, lomailuun 
ja matkailuun liittyvät alueet

Merkinnällä osoitetaan Ruissalon osayleiskaavan loma- ja matkailualueet 
(R), matkailua ja virkistystä palvelevien rakennusten alueet (RM), sosiaa-
litointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten alueet (YS) (Ruis-
salon kylpylähotelli) sekä teollisuus- ja varastorakennusten alueet (TV) 
(Turun Pursiseuran satama-alue). Saaronniemen asemakaavassa Saaron-
niemen leirintäalue on osoitett u matkailua ja virkistystä palvelevien ra-
kennusten alueeksi (RM) ja asuntovaunualueeksi (RV-1).

Hoito, käytt ö ja kehitt äminen:

Alueiden suunnitt elussa, hoidossa ja käytössä tulee turvata kultt uurihis-
toriallisten ja maisemallisten arvojen säilyminen. Tarkemmat periaatt eet 
alueiden käytöstä kerrotaan alueilla voimassa olevissa kaavoissa.

Pysäköintialue

Ruissalon osayleiskaavassa sekä Saaronniemen asemakaavassa yleiseksi 
pysäköinti alueeksi (LP) merkityt alueet.

1.2 ARVOKKAAT LUONTOALUEET JA MUINAISJÄÄNNÖKSET

Luonnonsuojelualue, pääosin metsää
(rauhoitettu luonnonsuojelulain perusteella)

Luonnonsuojelualue, pääosin avoimia alueita (rau-
hoitettu luonnonsuojelulain perusteella)

Ruissalon luonnonsuojelualueisiin kuuluu kolme rauhoitett ua kokonai-
suutt a: Ruissalon lehdot (248 ha), Ruissalon lintulahdet ja -rannat (94 
ha) ja Ruissalon lintuluodot (10 ha). Luonnonsuojelualueiden rauhoitus-
päätöksellä (2006) toteutetti  in sekä lehtojensuojeluohjelman ett ä Na-
tura 2000-verkoston vaati mukset (   Ruissalo <www05.turku.fi /ruissalo>). 
Suunnitelmassa luonnonsuojelualueet on jaett u pääosin metsää ja pää-
osin avoimia alueita sisältäviksi alueiksi ilmakuvatulkinnan avulla.

Hoito, käytt ö ja kehitt äminen:

Turun kaupunki vastaa suojelualueiden luonnon kartoituksesta, seuran-
nasta ja hoidosta. Ruissalon hoito- ja käytt ösuunnitelmassa (2006) sekä 
siihen liitt yvässä ti etokannassa annetaan tarkat suojelualueiden hoito-
toimenpiteet.

Natura 2000-verkostoon kuuluva alue

Natura 2000 -verkosto on perustett u vaalimaan luonnon monimuotoi-
suutt a Euroopan Unionin alueella. Lähes koko Ruissalo kuuluu Natura 
2000 -verkostoon monipuolisen kasvillisuuden, uhanalaisten ja harvinais-
ten selkärangatt omien eläimien sekä runsaan ja monipuolisen linnuston 
suojelemiseksi.

Hoito, käytt ö ja kehitt äminen:

Natura-alueilla eikä sen rajojen ulkopuolella saa heikentää merkitt ävästi  
niitä luonnonarvoja, joiden vuoksi alue kuuluu Natura-verkostoon. Ruis-
salossa Natura 2000 -verkoston suojelua toteutetaan luonnonsuojelulain 
ja maankäytt ö- ja rakennuslain mukaan. Alueiden hoito- ja käytt ö määri-
tellään Ruissalon hoito- ja käytt ösuunnitelmassa (2006) sekä siihen liitt y-
vässä ti etokannassa.
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Suunnitelmaselostus 

RUISSALO

Krotti  lanlahti  kuuluu Ruissalon lintulahdet ja -rannat suojelualueisiin ja on tärkeä vesi- ja 
ruovikkolinnoston lisääntymisalue.

Arvokas luontoalue

1. Kuuvannokka

Kuuvannokan laaja rantakallio, joka kohoaa 15 metrin korkeuteen me-
renpinnasta. Alueelle johtaa luontopolku ja kalliolta on erinomainen nä-
köala pohjoiselle Airistolle, joka on valtakunnallisesti  arvokas maisema-
alue. (Karhu 1994.)

Hoito, käytt ö ja kehitt äminen:

Kuuvannokka on Ruissalon osa-yleiskaavassa merkitt y retkeily- ja ulkoi-
lualueeksi sekä uimaranta-alueeksi. Suositun virkistyskohteen kallio- ja 
maaperän kulumista tulisi tarkkailla ja tarvitt aessa rakentaa kulkua oh-
jaavia reitti  rakenteita, kuten pitkospuita maaperän kulumisen vältt ämi-
seksi.

2. Kolkka

Kolkan alue, joka on hiekkainen Airistolle työntyvä niemenkärki. Kolkan 
lähiluodoilla pesii monipuolinen merilintulajisto. Alue on suositt u ulkoi-
lukohde ja sieltä on hyvät näkymät Airistolle. (Karhu 1994.)

Hoito, käytt ö ja kehitt äminen:

Kolkka on Saaronniemen asemakaavassa merkitt y uimaranta-alueeksi, 
jolla ympäristö säilytetään (VV/s) sekä retkeily- ja ulkoilualueeksi, jolla 
ympäristö säilytetään (VR/s). Alueelle on rajatt u kaksi luonnon monimuo-
toisuuden kannalta erityisen tärkeää aluett a, joita tulee hoitaa ympäris-
tö- ja kaavoituslautakunnan hyväksymän erillisen hoitosuunnitelman 
mukaisesti . (Asemakaava 2/2001, 2003.) Suositun virkistyskohteen maa-
perän kulumista tulisi tarkkailla ja tarvitt aessa rakentaa kulkua ohjaavia 
reitti  rakenteita, kuten pitkospuita maaperän kulumisen vältt ämiseksi.

Muinaisjäännös

Muinaismuistolailla rauhoitett u kiinteä muinaisjäännöskohde tai mui-
naisjäännösalue

Ruissalon kiinteät muinaisjäännökset ovat Krimin sodan (Oolannin sota 
1854) aikana rakennett uja puolustuspatt ereita 

Hoito, käytt ö ja kehitt äminen:

Kiinteät muinaisjäännökset on Suomessa rauhoitett u muinaismuistolailla, 
ja ilman tämän lain nojalla annett ua lupaa on kiinteän muinaisjäännöksen 
kaivaminen, peitt äminen, muutt aminen, vahingoitt aminen, poistaminen 
tai muu siihen kajoaminen kiellett y.  ”Arkeologisen kultt uuriperinnön hoi-
to on kiinteiden muinaisjäännösten ja niiden ympäristön kunnossapitoa 
sekä alueiden käytön suunnitt elua ja organisointi a” (Muinaisjäännösten 
hoito < www.nba.fi /fi /mjhoito > 31.5.2005). Kalkkiniemen patt erin pe-
ruskunnostus tehti in vuonna 2005. Patt eri sijaitsee suositun ulkoilureiti n 
varrella ja sen käytt ömahdollisuudet sekä nähtävyytenä ett ä opetuskoh-
teena ovat erinomaiset. Museoviraston hoito-ohjeen mukaan alue tulee 
niitt ää kertaalleen kasvukauden aikana. (Muinaisjäännösten hoitorekis-
teri.)

1.3 ERIKOISALUEET 

Erikoisalue

Käytöltään poikkeukselliset alueet, joille saatt aa olla rajatt u pääsy.

3. Ruissalon telakka-alue

Telakka-alueella sijaitsee toistaiseksi Ruissalon opastuskeskus ja luon-
tokoulu Tammenterho, joiden siirtämisestä Kasviti eteellisen puutarhan 
yhteyteen neuvotellaan (Turun yliopisto ja Turun kaupunki). Osa telakka-
alueesta on aidatt u ja siellä tehdään muun muassa ruoppauskaluston 
huoltotoimintaa (Ruissalon hoito- ja käytt ösuunnitelma 2006).

Hoito, käytt ö ja kehitt äminen:

Ruissalon osayleiskaavassa alue on merkitt y julkisten palvelu- ja hallin-
torakennusten alueeksi, jolla veneveistämötoimintaan liitt yvä kultt uu-
rihistoriallisesti  merkitt ävä ympäristö tulee säilytt ää (PY/s). Alueelle on 
ideoitu telakkaperinteeseen liitt yvää uutt a käytt öä. Kehitt ämisessä on 
yhdistett ävä sataman tarpeet ja merellisen kultt uurin vaaliminen.

4. Kasviti eteellinen puutarha

Kasviti eteellisen puutarhan ulko-osat ovat päivitt äin auki ja niihin on 
maksuton pääsy. Kasvihuoneisiin on pieni pääsymaksu. Ruissalon opas-
tuskeskus on suunniteltu siirrett ävän telakka-alueelta Kasviti eteellisen 
puutarhan yhteyteen (neuvott elut käynnissä ympäristönsuojelutoimis-
ton ja Turun yliopiston välillä).

Hoito, käytt ö ja kehitt äminen:

Alueen suunnitt elussa, hoidossa ja käytössä tulee turvata biologisten, 
maisemallisten ja kultt uurihistoriallisten arvojen säilyminen.  Alue on 
ensisijaisesti  tarkoitett u kasviti eteellistä ja muuta biologista tutkimusta 
varten, mutt a se tulisi säilytt ää päiväsaikaan kaikille avoimena virkistäy-
tymisympäristönä. Ruissalon opastuskeskuksen ja luontokoulun sijoitt a-
minen kasviti eteellisen puutarhan yleisönpalvelutoimintojen yhteyteen 
tarjoaisi mahdollisuuden keskitett yjen luonto-opastuspalvelujen ja näyt-
telytoimintojen kehitt ämiseen Ruissalossa. Myös rantaan suunniteltu 
kevyen vesiliikenteen laituri nostaisi alueen arvoa palvelevana vierailu-
kohteena.
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Kalkkiniemen patterien sijainti Ruissalossa.

Suunnitelmaselostus 

RUISSALO

Muinaisjäännökset:

”Muinaisjäännökset ovat maassa tai vedessä säilyneitä 
muistoja menneistä sukupolvista. Ne kertovat elämises-
tä, asumisesta, liikkumisesta, elinkeinojen ja uskonnon 
harjoitt amisesta sekä kuolleiden hautaamisesta. Jotkut 
muinaisjäännökset, kuten hautaröykkiöt, uhrikivet ja lin-
navuoret, erott uvat maisemassa vielä tänäkin päivänä. 
Jotkut ovat kokonaan maan peitossa, kuten esim. asuin- ja 
työpaikat ja maahan kaivetut haudat. Veden alla yleisim-
piä muinaisjäännöksiä ovat laivojen hylyt.”

(Mikä on muinaisjäännös? 2009.)

Pyöräilijöitä Rantapromenadilla.

5. Golfk entt ä

Golfk entt ä on Ruissalon osayleiskaavassa merkitt y urheilu- ja virkistys-
palvelualueeksi (VU).

Hoito, käytt ö ja kehitt äminen:

Alueen suunnitt elussa, hoidossa ja käytössä tulee turvata kultt uurihis-
toriallisten ja maisemallisten arvojen säilyminen. Alue on ensisijaisesti  
tarkoitett u golfi n pelaamiseen, mutt a kentti  en vieressä ja ositt ain läpi 
kulkeva jalankulkupolku on säilytett ävä kaikille avoimena virkistysreitti  -
nä.

1.4 UUDET TAI KEHITETTÄVÄT REITIT

Ruissalon saaren ja kaupunkikeskustan välisten maa- ja vesiliikenneyh-
teyksien sekä saaren kevyenliikenteen kehitt äminen on tärkeää virkis-
tyskäytön ja matkailun kannalta. Nykyisin toimiva lautt ayhteys kansan-
puiston ja telakka-alueen laitureihin tulee turvata. Saaronniemen laiturin 
rakentaminen uudelleen kaupungin omana hankkeena tulee toteutt aa ja 
pyrkiä myötävaikutt amaan kasviti eteellisen puutarhan laiturin rakenta-
miseen. Nämä uudet laituripaikat lisäisivät oleellisesti  vesibussi- ja muun 
yhteysliikenteen mahdollisuuksia alueen virkistyskäytön ja matkailun 
edistäjinä.

Ruissalon liikenteen kehittäminen

Ruissalon liikenteen kehitt ämisen kannalta keskeiset Ruissalon silta ym-
päristöineen sekä Kansanpuiston laituri.

Hoito, käytt ö ja kehitt äminen:

Monissa yhteyksissä on ollut esillä autoilun rajoitt aminen saarella ja 
siihen on tutkitt u erinäisiä keinoja. Uusien liikenneratkaisujen toteutt a-
mien joukko- ja kevytliikennepainott eisesti  tulee olla lähitulevaisuuden 
tavoitt eena. Varteenotett avana keinona on pysäköinnin järjestäminen 
mantereen puolelle Ruissalon sillan läheisyyteen ja Ruissalon puolella 
julkisen liikenteen yhteyksien ja polkupyöräilymahdollisuuksien paranta-
minen. Vesiliikennöinti ä tulee kehitt ää saavutett avuuden parantamiseksi 
ja autoilun vähentämiseksi.

Polkupyöräilyn edistämiseksi voisi saarella olla useita polkupyörien vuok-
rauspisteitä (tai ilmaisia lainauspisteitä), joihin mihin tahansa voisi palaut-
taa pyörän käytön jälkeen. Tällöin pyöräily esimerkiksi saaren itäpäästä 
länsipäähän vuokra- tai lainapyörällä olisi mahdollista niin, ett ä voi siirtyä 
mahdollisesti  lautt aan tai linja-autoon palatessaan saarelta mantereelle. 
Pyöräilyreitti  en laajentamista Ruissalossa tulisi myös tutkia.

Säilytettävä laituripaikka

Ruissalon vesiliikenteen ylläpidon ja kehitt ämisen kannalta tärkeät nykyi-
set laituripaikat Kansanpuistossa ja telakka-alueella.

Uusi laituripaikka

Kevytt ä vesiliikennett ä ja vesijoukkoliikennett ä palvelevien uusien laitu-
rien ohjeellinen sijoitusalue Saaronniemessä ja Kasviti eteellisen puutar-
han rannassa. 
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Keskustan osa-alueen hoito- ja käytt ösuunnitelma perustuu alueella voi-
massa oleviin kaavoihin, Viherverkkosuunnitelmassa (2008) ehdotett ui-
hin aluevarauksiin sekä luontokohteiden osalta alueella tehtyihin inven-
tointeihin. Rakennetun ympäristön tyypitt ely sekä maisemati laan liitt yvät 
merkinnät perustuvat Yleiskaava 2025:n maisema-aluemerkintään*, jota 
on tässä työssä analysoitu erityisarvoja tarkentaen.

* Kultt uurihistoriallisesti , kaupunkikuvallisesti , maisemallisesti  
   tai luonnonoloiltaan arvokas alueen osa

ERITYISARVOT

Keskustan osa-alueella sijaitsee ainutlaatuisia Turun ja koko maan kehi-
tyshistoriaan liitt yviä rakennusperintökohteita sekä kultt uuriympäristöjä, 
jotka ovat merkitt äviä virkistyksen ja kaupunkiluonnon kannalta. Histo-
riallisten kohteiden lisäksi kaupungin keskustalla on monia sosiaalisia 
arvoja; alue toimii arjen ja juhlan tapahtumien näytt ämönä ja näytt äy-
tymispaikkana, julkisena olohuoneena. Vapaa julkinen ulkoti la Aurajoen 
rannoilla sekä keskustan monissa puistoissa on arvokasta lähivirkistys-
ympäristöä kaupungin asukkaille. Luontokohteet ti iviissä rakennetussa 
ympäristössä ovat tärkeitä luonnon monimuotoisuuden sekä luonnon 
toimintojen ymmärtämisen kannalta.

HOIDON, KÄYTÖN JA KEHITTÄMISEN TAVOITTEET

Keskustan osa-alueen hoidon, käytön ja kehitt ämisen päätavoitt eena on 
ylläpitää elinvoimaista kaupunkikultt uuria. Tähän tavoitt eeseen kuuluu 
merkitt ävien kultt uuriympäristöjen rakennustaiteellisten, kultt uurihisto-
riallisten ja kaupunkikuvallisten arvojen vaaliminen. Kaupunkikultt uuriin 
kuuluvien toiminnallisten ja sosiaalisten arvojen, kuten tapahtumien ja 
julkisen ulkoti lan säilytt äminen ja kehitt äminen on myös tavoitt eena. 
Erityisesti  tavoitt eena on Aurajokivarren virkistyskäytön turvaaminen ja 
ympäristön viihtyisyyden parantaminen. Luonnon monimuotoisuutt a yl-
läpidetään arvokkaita luontokohteita hoitamalla ja säilytt ämällä.

2. KESKUSTA SUUNNITELMAKARTTA

KARTTAMERKINNÄT
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Kaupunkipuistot ovat monella tapaa tärkeitä, julkisia 
kaikille avoimia ti loja. Puistot ovat esimerkiksi yhteisö-
jä kokoavia paikkoja, kaiken ikäisten vapaamuotoisia 
virkistäytymisympäristöjä. Turun puistoverkko tarjoaa 
monipuolisen katt auksen viherympäristöjä, joista jokai-
selle puistolle muodostuu montakin roolia ympäristön 
luonteen ja käytt äjän kokemusten perusteella. On hyvä, 
ett ä puistot profi loituvat jossain määrin erilaisiksi, jolloin 
kaupunkiympäristössä kulkeva pystyy paremmin orientoi-
tumaan ympäristöönsä ja sitoutumaan tärkeinä pitämiinsä 
paikkoihin.

Mari Turjan tutkimuksessa Asukkaiden näkemyksiä koti -
kaupunkinsa kehitt ämiseen (Turja 2001) on Turun puistoja 
kuvailtu asukkaiden antamien käytt äjänäkökulmien perus-
teella. Puolalanpuiston ympäristöä kuvaillaan monumen-
taaliseksi, viihtyisäksi ja kauniiksi. Puisto tarjoaa ti lan rau-
hoitt umiselle ja yksityisyydellekin aivan ydinkeskustassa. 
Varti ovuoren puiston vahvuuksia ovat hyvät näköalat ja 
talvella hyvät mäenlaskumahdollisuudet. Puiston käytt ä-
jät ovat kaiken ikäisiä. Samppalinnan keskeinen sijainti  ja 
miellytt ävä miljöö houkutt elevat asukkaita ja turistejakin 
kävelylle.  Urheilupuisto saa selvästi  toiminnallisen roolin 
ja erityisesti  lasten liikuntapaikkana puisto on tärkeä. Ku-
pitt aan puiston laajalle alueelle mahtuu hyvin niin vilkasta 
toimintaa kuin rauhallista oleskelua. Kupitt aalla tärkeää 
on ti lan tarjoamat mahdollisuudet ns. vapaaseen kontrol-
loimatt omaan toimintaan, kuten erilaisiin omaehtoisiin 
puistoliikuntatapoihin.

Puistojen rooli ti iviissä kaupunkirakenteessa

Vartiovuorenpuisto talviasussa.

2.1 PUISTOT JA VIHERALUEET

Historiallinen puisto

Kultt uurihistoriallisesti  arvokkaat, rakennetut puistot ja liikunta-alueet.

Hoito, käytt ö ja kehitt äminen:

Alueen suunnitt elussa, hoidossa ja käytössä tulee turvata kultt uurihis-
toriallisten ja maisemallisten arvojen säilyminen sekä ott aa huomioon 
alueen kaupunkirakenteellinen merkitys. Hoidossa ja kehitt ämisessä on 
otett ava huomioon virkistys- ja liikuntakäytön tarpeet. Puistojen saa-
vutett avuuteen ja esteett ömään käytt öön on kiinnitett ävä huomiota, ja 
mahdolliset korjaustoimenpiteet on ensisijaisesti  kohdistett ava puistojen 
pääreiteille. Hyvä valaistus on osa esteetöntä ympäristöä. Puistojen hoi-
don on oltava riitt ävän intensiivistä. Alueen rakenteiden ja kalusteiden 
rakentamisessa, korjaamisessa sekä uusimisessa tulee kiinnitt ää huomio-
ta ympäristön hyvään laatuun. Autojen pysäköinti  sallitaan ainoastaan 
asemakaavoissa osoitetuilla pysäköinti alueilla.

Puistojen keskeinen merkitys osana ekologista verkostoa on huomioitava 
suunnitelmissa ja hoitotoimenpiteissä. Turun kukkulapuistoihin olennai-
sesti  liitt yvät kalliot ovat puistojen vanhin luonnonperinnön elementti  ; 
nykyisiä avokallioita tulisikin vaalia ja mahdollisuuksien mukaan ott aa 
kalliota esiin sopivista paikoista. Kalliomäkien visuaalinen arvo nykyises-
sä kaupunkiympäristössä on erityisen suuri, koska rakentaminen on mo-
nin paikoin hävitt änyt näkyvistä maiseman luonnollisen rakenteen.

Akti iviseen liikuntaan tarkoitetuilla alueen osilla suunnitt elussa tulee 
pyrkiä monipuolisten eri käytt äjä- ja ikäryhmien lähiliikuntapaikkojen 
sekä mahdollisuuksien mukaan sujuvien ja esteett ömien reitti  en muo-
dostumiseen. Erityistä huomiota on kiinnitett ävä ympäristön kulutuskes-
tävyyteen.

Ensisijainen toimenpide:

Puistojen historialliset arvot selvitetään ja laaditaan selvityksiin perus-
tuvat hoitosuunnitelmat. Osalle puistoista on jo valmistunut kunnostuk-
seen, hoitoon ja käytt öön liitt yvä suunnitelma ja näitä suunnitelmia voi-
daan käytt ää lähtökohti na tulevissa toimenpiteissä.

Puistoihin tehtyjä suunnitelmia:

Barkerinpuisto: yleissuunnitelma
Turun kaupunki, suunnitt elutoimisto 2008

Brahenpuisto, Porthaninpuisto ja Tuomiokirkonpuisto: 
Puiden uusimisohjelma 2008–2011 
Turun kaupunki

Kupitt aan puisto: Lasten liikennekaupunki, Restaurointi - ja laajentamis-
suunnitelma, yleissuunnitelma 
Ympäristösuunnitt elu Ok 2008

Linnanpuisto: Peruskorjaussuunnitelma
Turun kaupunki, suunnitt elutoimisto 2009

Puolalanpuisto: Yleissuunnitelma
Virearc arkkitehdit ja maisema-arkkitehdit 2009

Samppalinnan puisto: Valaistuksen yleissuunnitelma
Valoa Design 2008

Urheilupuiston Unelmapuisto, Välikentän yleissuunnitelma
Kultt uurikuntoilun keskuspuisto -hankkeeseen liitt yvä osahanke
Turun kaupunki, suunnitt elutoimisto 2010

Urheilupuisto: Viheralueiden yleissuunnitelma
Maisema-arkkitehti toimisto Helena Saatsi 1998

Varti ovuori: Varti ovuoren puiston kunnostuksen yleissuunnitelma Näky-
mä Oy 2009

2. KESKUSTA SUUNNITELMASELOSTUS
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Turun puutarha- ja puistokultt uurilla on huomatt avan 
pitkä historia ja edelleenkin keskustasta on löydett ävissä 
eri aikakausien piirteitä historiallisissa puistoissa. Turun 
linnan ryyti maa oli ensimmäisiä puutarhoiksi kutsutt a-
via viljelyksiä ja sitä hoiti vat linnan puutarhurit ainakin 
1550-luvulta lähti en (Laaksonen 2007, s.65). 1600-luvulla 
Kakolanmäen rinteillä oli jo joitakin yksityisiä puutarhoja, 
vaikka puutarhainnostus oli vielä vähäistä koko Suomessa 
(Lahti nen et al. 2008 s. 14). Turun Kupitt aa lienee ollut 
Suomen ensimmäinen kaupunkipuisto, jonka kuuluisalla 
pakanallisella uhrilähteellä perimäti edon mukaan piispa 
Henrik olisi kastanut suomalaisia kristi nuskoon jo vuonna 
1155. Kesäisenä huvitt elupaikkana Kupitt aa oli tunnett u 
ainakin jo 1640-luvulta asti , jolloin siellä käyti in esimerkik-
si juhannuksena tanssimassa. (Laaksonen 2007, 67.)

Luonnonti eteellisen tutkimuksen tarpeisiin aloitetti  in 
Turun akatemian puutarhan perustaminen Aurajoen ran-
nalle nykyisen Piispankadun varren tonti lle vuonna 1757. 
Professori Pehr (Pietari) Kalm toi puutarhaan kasveja 
Pohjois-Amerikasta tutkimustarkoituksiin ja antoi katt avaa 
opetusta puutarhataloudesta. (Laaksonen 2007, 69.) Ke-
mian professori Johan Gadolin perusti  Varti ovuorenmäen 
eteläpuolella olleelle pellolle puutarhan vuonna 1794, 
missä kerrotti  in vuonna 1811 kasvaneen 300 omenapuuta 
ja 200 kirsikkapuuta. Puutarhaa kutsutti  in nimellä Su-
rutoin ja siitä tehti in vuonna 1819 maksullinen julkinen 
puisto huvilaitt eineen. (Immonen 2007, 14–15; Laaksonen 
2007, 72.)

Turkuun vuonna 1820 perustetun Suomen ensimmäisen 
puutarha-alan yhdistyksen, Trädplanterings Sällskapet i 
och omkring Åbo, tarkoituksena oli kaunistaa kaupunkia 
istutt amalla puita katujen varsille ja hautausmaille sekä 
perustamalla puistoja. Yhdistyksen toiminta päätt yi Tu-
run paloon (v. 1827), mutt a vasta silloin alkoi todellinen 
puistorakentamisen kukoistamisaika. Carl Ludvig Engelin 
piirtämän asemakaavan päämääränä oli kaupungin palo-
turvallisuus, joten uusien kortt eleiden keskelle ja kaduille 
varatti  in ti laa puuriveille estämään tulen leviämistä. (Laak-
sonen 2007, 73.) Katupuiden ja palopuukujanteiden lisäksi 

Engelin ruutukaava osoitti   vain muutamia puutarhoja tai 
puistoja kaupunkialueelle, mutt a merkitt ävintä kaupun-
gin myöhemmän vihertymisen historiassa oli kaupungin 
kukkuloiden rakentamatt a jätt äminen vaikean maaston ja 
paloturvallisuuden vuoksi.

Palon jälkeen ensimmäiset puistot rakennetti  in Tuomiokir-
kon eteen Nikolaintorille 1830-luvulla. Myöhemmin alue 
on jaett u kolmeksi puistoksi: Tuomiokirkkopuisto, Brahen 
puisto ja Porthanin puisto. Nykyinen Runebergin puisto 
enti sen Tullihuoneentorin paikalla istutetti  in puistoksi 
vuonna 1834. Kaupungin nopean muutt umisen aikaan 
eivät kaikki asukkaat olleet varauksett a tyytyväisiä puistoi-
hin, uusiin hyödytt ömiin kaupunkiti loihin, mutt a toisaalta 
into vehreytt ää kaupungin kalliomäet sai aikaan vuonna 
1841 perustetun komitean, joka keräsi kaupunkilaisilta 
rahaa Varti ovuorenmäen uudistamiseksi. Vuonna 1843 
istutetti  in mäelle ensimmäiset puut ja niiden väliin tehti in 
käytäviä, portaita ja nurmikoita. 1870-luvulla puiston ra-
kentaminen sai vauhti a yksityisestä testamenti sta ja sa-
moihin aikoihin avatti  in mäen ylärinteeseen kesäravintola 
”Tuti s”. Varti ovuorenmäki oli jo tuolloin suositt u kävely-
puisto näköalapaikkoineen keskellä kaupunkia. Toinen sa-
moihin aikoihin perustett u, mutt a yleisöltä suljett u puisto 
tehti in Kakolanmäen rinteeseen. Arkkitehti  Chiewitz piirsi 
rinnepuiston ja serpenti initi en vuonna 1853. Vankilan alu-
eelle tehty puisto suunnitelti in avoimeksi, mutt a puiden 
katt amaksi. (Laaksonen 2007, 73–75.)

1890-luvulla innostus puistoaatt eeseen voimistui ja Tur-
kuun suunnitelti in kuusi uutt a puistoa. Nopeasti  kasvava 
väkiluku ja kehitt yvä teollisuus toivat vaurautt a kaupun-
gille ja monipuoliseen kaupunkikuvaan halutti  in satsata. 
Puolalanmäelle rakennetti  in taidemuseota vuonna 1898 
ja samaan aikaan perustetti  in uutt a puistoa. Samppalin-
nanmäen pohjoisrinteessä aloitetti  in puistotyöt vuonna 
1895, Aurajoen puoleinen rinne valmistui vuosisadan 
alkuun mennessä. Urheilupuiston alue vuokratti  in vuon-
na 1883 Turun Urheilunystäville, jotka alkoivat rakentaa 
urheilukentt ää ja sitä ympäröivää puistoa. Heinätorin pai-
kalle joen länsirannalle rakennetti  in pieni Lönnroti npuisto 
(1892). Turun linnan ympärille tehtävän uuden puiston 
suunnitelmat valmistuivat vuonna 1901 ja Linnanpuiston 
ensimmäinen vaihe valmistui vuonna 1906. (Laaksonen 
2007, 75–76.)

Kaupunkivihreää Turussa keskiajalta 1900-luvun 
alkuun asti 

Suunnitelmaselostus 

KESKUSTA

Maununtytt ärenpuiston poluilla.

Muu puisto tai viheralue

Merkinnällä osoitetaan pienialaiset rakennetut ja/tai (ositt ain) luonnon-
mukaiset puistot, jotka sijaitsevat rakennett ujen alueiden välitt ömässä 
läheisyydessä. Alueet on tarkoitett u päivitt äiseen ulkoiluun, virkistyk-
seen, leikkiin ja luonnon kokemiseen. Useimmissa kohteissa on suurim-
maksi osaksi niitt yä ja metsää. Alueisiin liitt yy usein myös kultt uurihisto-
riallisia arvoja.

Hoito, käytt ö ja kehitt äminen:

Alueen suunnitt elussa tulee huomioida alueen maisemakuvallinen ja 
kaupunkirakenteellinen merkitys sekä turvata virkistyskäytt ömahdolli-
suus. Erityisesti  luonnon kulutuskestävyyteen ja ulkoilun ohjaamiseen on 
kiinnitett ävä huomiota. Kasvillisuuden hoidon tulee olla luonnon moni-
muotoisuutt a tukevaa. Viheralueen merkitys osana ekologista verkostoa 
on huomioitava suunnitelmissa ja hoitotoimenpiteissä.

Ensisijainen toimenpide:

Maununtytt ärenpuiston ja Tuomaanpuiston polkuverkosto / pääkulku-
väylä kunnostetaan paremmin päivitt äisen ulkoilun tarpeisiin sopivaksi. 
Viheralueen läpi tulisi kulkea yksi selkeä pääväylä, joka on rakennett u ku-
lutuskestäväksi. Polkuverkoston kunnostamisella ohjataan virkistyskäyt-
töä pois herkiltä luonnon alueilta.
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Suunnitelmaselostus 

KESKUSTA

Vasemmalla: Piispankatu pohjoisesta, vain viimeisen kortt elin osuus on kivett y.

Alla: Piispankatu etelästä, Tuomiokirkontori on kivett y ja merkitt y pihakaduksi.

Ympäristökasvatukseen sopiva ympäristö

Ympäristökasvatuksen tavoitt eena on kasvatt aa lapsista, nuorista ja 
aikuisista ympäristöti etoisia ja -vastuullisia ihmisiä. Ympäristökasva-
tuksessa painotetaan oppijan omaa kokemuksellista oivaltamista ja 
elämyksellisyytt ä. Ympäristökasvatukseen kuuluvat luontokasvatus ja 
arkkitehtuurikasvatus. Kultt uuripääkaupunkipuistoalue tarjoaa kautt aal-
taan ympäristökasvatukseen sopivia ja helposti  saavutett avia kohteita 
eikä niitä ole erikseen merkitt y kartalle. 

Muutamia kohde-esimerkkejä:

Lähi- ja kaupunkiluonto:
Urheilupuisto, Kasarminrinne, Tuomaanpuisto

Vesiluonto: 
Aurajokivarsi, erityisesti  Jokipuiston alue ja Halisten koski

Opastuskeskukset: 
Opastuskeskus Tammenterho (Ruissalo), Aurajoen opastuskeskus Myllä-
rintalo (Halisten koski)

Arkkitehtuurikasvatus:
historiallinen keskusta, Piispankatu ja Yliopistonmäki, Marti nmäki

Hoito, käytt ö ja kehitt äminen:

Viheralueiden luonnonmukaisina säilyneissä osissa on mahdollista jär-
jestää kaupunkiluonnon monimuotoisuuden opetusta. Toteutus on avoin 
eri toimijoille ja ehdotuksille.

2.2 KULTTUURIYMPÄRISTÖ

Kulttuurihistoriallisesti tai maisemallisesti merkittävä 
kortteli- tai kyläalue

Merkinnällä osoitetaan kultt uurihistoriallisesti  ja / tai kaupunkikuvalli-
sesti  arvokkaat rakennetun ympäristön kokonaisuudet. Alueet ovat käyt-
tötarkoitukseltaan tai tyyliltään yhteneviä tai harmonisen kerroksellista 
kaupunkiti laa. Alueiden arvot on osoitett u inventoinneissa, ja alueen 
kaavoihin sisältyy ominaispiirteiden säilytt ämistä koskevia suunnitt elu-
määräyksiä. Useimpiin alueisiin kuuluu myös kultt uurihistoriallisesti  tai 
kaupunkikuvallisesti  merkitt äviä istutuksia.

Hoito, käytt ö ja kehitt äminen:

Alueen suunnitt elussa, hoidossa ja käytössä tulee edistää alueen kult-
tuurihistoriallisten ja maisemallisten arvojen säilymistä alueen kaupun-
kirakenteellinen merkityksen huomioon ott aen. Rakennusperinnön suo-

jelussa tulee ott aa huomioon Turun Museokeskuksen suojelutavoitt eet 
(Kultt uurihistoriallisesti  arvokkaat rakennukset ja puistot 2002). Ympä-
ristö on pidett ävä arvonsa mukaisessa kunnossa. Kehitt ämistoimenpi-
teissä alueen kaupunki- tai kyläkuvalliset ominaispiirteet tulee säilytt ää. 
Erityisesti  julkisia rakennuksia ja ulkoti loja sisältävissä kohteissa elävän 
kaupunkiti lan kehitt äminen paikan henkeen sopivalla tavalla on suositel-
tavampaa kuin kehityksen pysäytt äminen ja sitä kautt a alueiden käytön 
hiipuminen.

Ensisijainen toimenpide:

Piispankatu ympäristöineen on vilkkaasti  jalankulun ja pyöräilyn liiken-
nöimää eikä autojen läpiajoliikennett ä ole alueella. Rauhallisen ja visu-
aalisesti  kiinnostavan ympäristön kehitt ämistä edelleen autott oman lii-
kenteen tarpeisiin tulisi kehitt ää. Piispankatu tulisi merkitä pihakaduksi ja 
vaihtaa asfaltti   paremmin historialliseen ympäristöön sopivaksi päällys-
temateriaaliksi. Päällystett ä suunniteltaessa täytyy huomioida polkupyö-
räilyn ja muun esteett ömyytt ä tarvitsevan liikkumisen sujuvuus.

6. Keskustan jokivarsi

Aurajoki varsineen kokoaa kultt uuripääkaupunkipuiston sydämenä yh-
teen puiston eri alueet ja toimii kulkuväylänä kantakaupungin läpi. Joki-
varsi toimii päävirkistysyhteytenä ja monenlaisten tapahtumien näytt ä-
mönä sekä historiallisena aikajanana. Kantakaupungin läpi kulkeva joki 
on myös ekologinen käytävä eli eläin- tai eliölajin elinympäristöjä yhdis-
tävä reitti  . Jokiranta tarjoaa jokaiselle jotakin, rantapenkereiltä on mah-
dollista löytää suojaisia ja rauhaisia paikkoja, vilkkaita tapahtumakeitaita, 
yksityisyytt ä ja kohtaamisia. Ositt ain julkinen ulkoti la on ns. kontrolloi-
matonta, jolloin käytt öä ei ole määritett y ja osoitett u, vaan ti la tarjoaa 
mahdollisuuden käytt äjien luovuudelle.

Aurajoen kehitt äminen -raporti ssa (1994) jokivarsi on jaett u teemoihin 
”Työn joki” sataman suulla, ”Viihteen joki” keskustaosuudella, ”Rau-
hoitt umisen joki” vanhan Turun alueella ja ”Levon ja virkistyksen joki” 
yläjuoksulla. Teemoitt elulla haetaan monipuolisuutt a jokirannan virkis-
tysympäristöihin sekä kontrasti a ja vaihtelun rytmiä eri alueiden välillä, 
jolloin pitkä yhtenäinen reitti   on mielenkiintoinen kulkea, vaikka koko 
puistoalueen läpi. Hoito- ja käytt ösuunnitelmassa yhteistä jokirannan 
osa-alueille on jalankulun ja pyöräilyn sujuvuuden parantaminen sekä 
ympäristön kehitt äminen erilaisten virkistyskäytt ömuotojen tarpeisiin.
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Vasemmalla: Aurakatu kuvatt una 
Puolalanmäeltä, taidemuseon edestä. 
Pitkä näkymä jatkuu aina joen yli 
Kaskenmäelle asti . Etualan muotoon 
leikatut puut jäsentävät katuti laa 
hyvin, mutt a erityisesti  pyöräiljöiden 
on vaikea liikkua vilkkaalla kadulla.

Oikealla: Puistokadun puuistutukset 
ovat hajanaisia ja istutuksissa on 
käytett y eri puulajeja. Katuti la ei 
rajaudu selkeästi  rakennuksiin. 
Pysäköinti  ja pyöräti et sijoitt uvat 
vaihtelevasti  ajoradan ja rakennusten 
väliin.

6a. Viihteen joki

Aurajokivarsi Auransillan ja Myllysillan välillä. Rakennushistoriallisesti  
monipuolinen alue on yksi keskustan merkitt ävimmistä julkisista ti loista. 
Rikas kultt uuritarjonta jokirannan ulko- ja sisäti loissa tekee alueesta elä-
vän ja monipuolisen. Kaupunginteatt eri ja Wäinö Aaltosen museo edus-
tavat alueen pysyvää kultt uuritarjontaa, useat tapahtumat väritt ävät 
katu- ja piha-alueita sekä muutenkin ihmisiä kokoava alue on akti ivinen 
ja luo puitt eet erilaisille toimintamahdollisuuksille. Jokilaivat ravintoloi-
neen sekä rannoilla aurinkoisia kesäpäiviä viett ävät oleskelijat kuuluvat 
ehdott omasti  alueen eläväiseen luonteeseen.

Hoito, käytt ö ja kehitt äminen:

Alueen suunnitt elussa, hoidossa ja käytössä tulee turvata kultt uurihis-
toriallisten ja maisemallisten arvojen säilyminen sekä huomioida alueen 
kaupunkirakenteellinen merkitys.  Historialliset puurivistöt säilytetään ja 
hoidetaan niin, ett ei puurivistön maisemallinen vaikutelma olennaisesti  
muutu pitkäksi ajaksi kerrallaan. Puiden korvaus voidaan tehdä joko puu-
kohtaisesti  tai sarjoissa lyhyissä jaksoissa. Hoidossa ja kehitt ämisessä on 
tähdätt ävä ympäristön parantamiseksi virkistyksen ja viihtymisen tarpei-
siin sopivaksi. 

Hoidossa ja kehitt ämisessä on huomioitava alueen runsas virkistyskäyt-
tö. Polkupyöräilyn sujuvuuteen tulee kiinnitt ää huomiota ja erityisesti  
siltojen liitt ymiä tulee kehitt ää. Auransillan alikulkureitti  en avaamisesta 
käytt öön tulisi edelleen tutkia ainakin sillan vaati mien korjauksien yhte-
ydessä. Alueen monipuolisen rakennuskannan ja julkisen ulkoti lan mah-
dollisuuksia tulisi hyödyntää ennakkoluulott omasti  eri käytt äjä- ja ikäryh-
mien tarpeiden lähtökohdista.

Epämääräiset pysäköinti alueet Kaupunginteatt erin takana ja vieressä 
(”Hämähäkkitontti  ”) eivät  vahvista jokivarren viihtyisyytt ä. Kaupungin-
teatt erin ja virastotalon tonteille on vireillä asemakaavamuutos (Ase-
makaavamuutos 50/2001 ”Kaupunginteatt eri + Virastotalo”), jossa eh-
dotetaan nykyisen kuoppamaisen pysäköinti alueelle lisärakentamista. 
”Hämähäkkitonti n” pysäköinti alueen paikalle on jo pitkään ollut suunni-
telmissa konsertti  talo. Alueiden rakentaminen laadukkaasti  ja julkiseen 
käytt öön parantaisi ympäristön laatua. Tätä ennen ti lanne saatt aa olla 
vielä pitkään ennallaan, ja alueilla tulisikin tutkia enemmän virkistystä 
palvelevan väliaikaiskäytön mahdollisuuksia. Kesäinen musiikkitapahtu-
ma Down By The Laituri hyödyntääkin jo onnistuneesti  Samppalinnan-
mäen edustaa festarialueena.

Ensisijainen toimenpide:

Kaupungintalon kortt eliin vireillä olevassa kaavamuutoksessa (Asema-
kaavamuutos 20/2009 ”Fortuna-kortt eli” ) mahdollistetaan vajaakäytt öi-
sen kortt elin akti voiminen pienehköjen yritysten ja puti ikkien muodossa. 
Monipuolisen virkistysympäristön edelleen kehitt ämiseksi tulisi kaa-
vamuutosalueella säilytt ää myös epäkaupallista julkista ti laa ja kehitt ää 
alueen viherympäristöä (erityisesti  kaupungintalon puisto).

6b. Työn joki

Aurajoen alajuoksu alue Myllysillalle asti . Alueella on suurta potenti aa-
lia kehitt yä monimuotoiseksi kultt uuriväyläksi teollisuusperinnön maise-
maa kunnioitt aen. Satama, telakkanosturit, veneiden mastot ja useat eri 
aikakausien teollisuuslaitokset luovat maiseman puitt eet teollisuusperin-
nön jokirannalle. Perinteikäs Föri kuljett aa jalankulkijat ja pyöräilijät ran-
nalta toiselle. Kultt uuri- ja opetustoiminnot ovat ott aneet uusiokäytt öön 
teollisuusrakennuksia ja luoneet alueelle viihtyisän julkisen ympäristön. 
Pienet puistot ja historialliset puurivit tuovat vehreytt ä muuten eritt äin 
kiviseen ympäristöön. Aurajokivarsi keskustan päävirkistysreitti  nä tar-
koitt aa panostamista sekä kulkemisen sujuvuuteen ett ä mielekkyyteen. 
Turun linna jokirannan päätt eenä ja maamerkkinä tulisi ott aa paremmin 
huomioon julkisten alueiden suunnitt elussa. Teollisen perinnön hyödyn-
täminen alueen uusiokäytössä on osoitt autunut toimivaksi ja tätä pitäisi 
edelleen suosia alueen kehitt ämisessä. Marti nsillan ja Myllysillan vierei-
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Alla: Rantareiti ltä pääsee nousemaan Tuomaansillalle vain portaita pitkin joen länsipuolella.

Oikealla: Jokipuiston luontoreiti llä pääsee lähelle vett ä ja kokemaan tunnelman vaihtelua 
vuodenaikojen mukaan.

Jokiranta Sibeliusmuseon lähistöllä kaipaa huolitt elua.

set ranta-aukiot alueet ovat Engelin 1928 kaavan avoimia puistoalueita: 
Länti nen ja Itäinen Esplanadi. Enimmäkseen pysäköinti alueina toimivia 
aukioita voisi kehitt ää viihtyisimmiksi kaupunkiti loiksi Engelin suunnitel-
maa soveltaen. Marti nsillan eteläpuoliselle osuudelle joen itärannalle 
on suunnitt eilla kirsikkapuuistutuksia (Aurajokivarren kirsikkapuutarhan 
yleissuunnitelma 2009). Satamatoiminnot ovat oleellinen osa alueen 
identi teetti  ä, ja ainakin osa toiminnoista (esim. matkustajasatama) tulisi 
säilytt ää tulevaisuudessakin. 

Ensisijaiset toimenpiteet:

1.  Linnapuiston ja Forum Marinumin välistä aluett a kehitetään Turun 
linnan aseman kohentamiseksi osana jokirantaa ja virkistysreitti  ä. Visu-
aalisena lähtökohtana voidaan pitää linnan näkymistä jokivartt a pitkin 
saapuvalle kulkijalle. Forum Marinumin piha-alueen toimintoja ja visuaa-
lista ilmett ä tulisi kehitt ää esimerkiksi järjestelemällä pysäköinti  selkeisiin 
yksiköihin. Sataman liikennealueeksi merkitt y osuus tulisi huomioida eri-
tyisesti  Linnapuistoon saapumisen alueena kevyen liikenteen ehdoilla.

2. Aurajoen molempia rantoja hallitsee alajuoksulla autoliikenne ja py-
säköinti alueet. Jokivarsi voi tarjota viihtyisämmän kulkuympäristön vir-
kistyskäytt äjille, jos liikenneti loja järjestellään uudelleen. Itäisellä Ran-
takadulla on suuri hyödyntämätön potenti aali virkistyskäytön tarpeisiin. 
Viimeistään Telakkarannan uusiokäytön toteutuessa Aurajoen itärannan 
merkitys virkistysalueena kasvaa, mutt a jo nykyisellään itärannan kehit-
tämiselle on tarvett a ja ti laa.

Historiallinen keskusta

Turun vanha keskusta on maamme vanhinta urbaanimiljöötä. Vanha kes-
kusta on rakentunut 1200-luvun lopulta alkaen Tuomiokirkon ympärille 
laajentuen ensin Vanhan Suurtorin ympärille ja edelleen joen toiselle 
puolen Aninkaisten alueelle. Suurpalon 1827 jälkeen kaupunki järjestet-
ti in C.L. Engelin kaavan mukaisesti  uudelleen. Maallinen keskusta siirtyi 
nykyiselle paikalleen; vanhan keskustan kortt eleista monet jäivät auki-
oiksi ja puistoiksi; Tuomiokirkon ympäristö sai avaran, monumentaalisen 
luonteensa. Vanhan Turun alueen historiallinen asema ja keskiaikaispe-
räinen luonne ovat kuitenkin monin paikoin edelleen luett avissa maise-
masta. 
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Hoito, käytt ö ja kehitt äminen:

Alueen suunnitt elussa, hoidossa ja käytössä tulee turvata kultt uurihis-
toriallisten ja maisemallisten arvojen säilyminen sekä huomioida alueen 
kaupunkirakenteellinen merkitys. Alueen kehitt ämisessä tulisi tukea pai-
kan luonnett a kaupan, kultt uurin, hallinnon, koulutuksen sekä hengelli-
sen elämän kultt uurihistoriallisena keskuksena. Alueen historiallisia puis-
toja tulee hoitaa akti ivisesti  alkuperäistä puistoarkkitehtuuria vaalien. 
Historiallisten puistojen vaalimiseen tulisi jossain muodossa sisällytt ää 
myös Sibelius-museon alueella sijainneen Turun akatemian puutarhan 
kultt uuriperintö.

7. Historiallisen keskustan jokivarsi – Rauhoitt umisen joki

Turun historiallisen keskustan rantaosuus Auransillalta Agricolan kadulle.  
Arvorakennukset, rakennetut rantapuistot ja rakennetut kävelyprome-
nadit joen rannalla antavat alueesta arvokkaan vaikutelman. Rauhallinen 
tunnelma ja rakennetun ympäristön korkea laatu kuvaavat vanhan Turun 
jokirantaa. Alueen virkistyskäytt ö on luonteeltaan verkkaista.

Hoito, käytt ö ja kehitt äminen:

Alueen suunnitt elussa, hoidossa ja käytössä tulee turvata kultt uurihis-
toriallisten ja maisemallisten arvojen säilyminen sekä huomioida alueen 
kaupunkirakenteellinen merkitys. Hoidossa ja kehitt ämisessä on huomi-
oitava alueen runsas virkistyskäytt ö. Hoidon on oltava riitt ävän intensii-
vistä. Alueen rakenteiden ja kalusteiden rakentamisessa, korjaamisessa 
sekä uusimisessa tulee kiinnitt ää huomiota ympäristön hyvään laatuun. 
Historialliset puurivistöt säilytetään ja hoidetaan niin, ett ei puurivistön 
maisemallinen vaikutelma olennaisesti  muutu pitkäksi ajaksi kerrallaan.  
Puiden korvaus voidaan tehdä joko puukohtaisesti  tai lyhyissä jaksoissa. 
Akatemian puutarhan perintö tulisi mahdollisuuksien mukaan elvytt ää 
lähellä alkuperäistä paikkaansa. Uusi kevyen liikenteen silta (”Pennisilta”) 
on päätett y toteutt aa kevyen liikenteen yhteyksien parantamiseksi (ks. 
merkintä ”Uusi kevyenliikenteen silta, I”).

Ensisijaiset toimenpiteet:

1. Itärannan kävelyalueen kunto ja kalustus välillä Auransilta - Tuomio-
kirkkosilta tulisi olla samaa laatuluokkaa kuin länsirannalla. Osaa aluees-
ta on kohennett u rantapengerryksen kunnostuksen yhteydessä. 

2. Jokirannan virkistysaluett a Sibelius-museon kohdalla tulisi kohteen ar-
von mukaisesti  huolitella ja kehitt ää sitä virkistyskäytön tarpeet huomi-
oon ott aen parantamalla kulkuväylän kulutuskestävyytt ä sekä lisäämällä 
alueelle istuimia ja roskasäiliöitä. Alueen läheisyyteen istutetut kirsikka-
puut ovat osaltaan jäsentäneet tärkeää ympäristöä (Aurajokivarren kir-
sikkapuutarhan yleissuunnitelma 2009).

Vanhan pääkirjaston edusta on kunnostettu tyylikkääksi ja käytännölliseksi katualueeksi.

Vanhan Turun jokiranta, Rauhoittumisen joki tunnelmallisessa valaistuksessaan

Auransillan ja Tuomiokirkkosillan välillä.
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Yllä: Viihteen joki; keskustan jokirantaa ravintolalaivoineen.

Alla: Down By The Laituri -festivaalin ohjelma ”Hämähäkkitontilla” sopii hyvin alueen 
väliaikaiskäytöksi.

Tärkeä yhdyskatu

Puistokatu ja Aurakatu, jotka yhdistävät Mikaelinkirkon, Manner-
heiminpuiston ja Puolalanpuiston kultt uuripääkaupunkipuiston 
yti meen, Aurajokeen ja toisaalta tuovat viherkoston kaupungin 
keskustaan. Molemmat kadut ovat Engelin empirekaavan pääpoi-
kitt aisakseleita, joiden historiallinen merkitys näkyy leveydessä, 
aukiosommitelmissa ja istutuksissa.

Hoito, käytt ö ja kehitt äminen:

Sekä Aurakadun ett ä Puistokadun asemaa tärkeinä kaupunkiakse-
leina tulisi korostaa katuti laa yhtenäistämällä. Kevyen liikkumisen 
edistäminen kultt uuripääkaupunkipuistoalueella tulisi olla lähtö-
kohtana tarkemmassa suunnitt elussa.

Ensisijainen toimenpide:

Nykyinen Puistokadun kaupunkikuva on jäsentymätön. Katupuuku-
ja muodostuu eri puulajeista ja irrallisista istutuslinjoista. Kevyenlii-
kenteenväylä mutkitt elee katulinjassa tontti  kohtaisen suunnitt elun 
vuoksi. Puukujanteen eheytt äminen ja liikennealueiden järjestely 
jäsentäisivät tätä tärkeää yhdyskatua ja korostaisivat pitkän kadun 
perspekti iviä.

2.3 ARVOKKAAT LUONTOALUEET JA MUINAISJÄÄNNÖKSET

Arvokas luontoalue

8. Aurajokivarren metsiköt ja Jokipuiston reitti  

Ympäristöltään luonnonmukainen, Aurajoen molemminpuolinen 
ranta-osuus keskustan pohjoisosassa Tervatorilta Rautati esillalle.

Aurajokivarren metsiköt 

Jalopuumetsikössä on havaitt u eri tavoin/tasoin harvinaisiksi mää-
riteltyjä lepakoita, lintuja, kovakuoriaisia ja päiväperhosia.

Metsikön pensaskerros on paikoin melko ti heää, aluskasvillisuus re-
hevää ja maapohjassa runsaasti  lahoavaa lehti massaa. (Turun kes-
kustan osayleiskaavan luontoselvitys 2003.)

Jokipuiston reitti  

Jokipuiston luontoreitti   tarjoaa vehreän ja rauhallisen kulkuympäristön, 
jossa voi keskitt yä luonnon tarkkailuun eri vuodenaikoina. Herkkä luonto 
ja kävelypolut viritt ävät keskustasta yläjuoksulle päin kulkevan jo vaihtu-
van maiseman tunnelmaan.

Hoito, käytt ö ja kehitt äminen:

Alueen suunnitt elussa, hoidossa ja käytössä tulee turvata luonnon moni-
muotoisuuden ja maisemallisten arvojen säilyminen. Alueella on kiinni-
tett ävä huomiota vuorijalavan säilymiseen ja luontaiseen uusiutumiseen. 
Lepakoiden, tärkeiden lintu- ja pieneliölajien elinolosuhteita ei saa hei-
kentää. 

Länsirannan puurakenteinen kulkureitti   on tarkoitett u jalankulkuun ja 
rauhalliseen pysähtelyyn.  Reiti n rakenteet tulee pitää hyvässä kunnossa 
ja kuluminen herkässä maastossa estää ohjaamalla kulku rakennetulle 
väylälle. Rinteiden eroosiosuojauksien toimivuuteen sekä visuaaliseen il-
meeseen tulee kiinnitt ää huomiota. Itärannan Jokikadun ja Tuomaanran-
nan osuus tarjoaa sujuvamman vaihtoehdon polkupyörällä kulkeville.

Taidetapahtuma värittää katukuvaa Läntisellä rantakadulla.
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Itäisellä Rantakadulla on paljon 
pysäköintipaikkoja joen rannassa ja 

autoliikenne hallitsee katualuetta. 
Jalankulku jokirannassa, kasvillisuus 

ja uudet pysäköintijärjestelyt voisivat 
tehdä kadusta viihtyisämmän 

virkistysympäristön.

Ensisijainen toimenpide:

Järjestetään Tuomaansillalle esteetön yhteys rantareiti ltä joen länsi-puo-
lella.
 
9. Tuomaanpuiston lehto

Tuomaanpuiston pohjoisosa; luonnon monimuotoisuuden kannalta tär-
keä alue, jolla on uhanalaisten ja silmälläpidett ävien lajien esiintymis-
paikkoja

Kohde on kasvillisuudeltaan kultt uurilehto ja linnustollisesti  keskustan 
arvokkaimpia alueita. Avokallioalue on kulunut ja rehevöitynyt eikä keto-
lajeja ole, länsireunassa on lumimarjakasvuston valtaama rinne. (Turun 
keskustan osayleiskaavan luontoselvitys 2003.)

Hoito, käytt ö ja kehitt äminen:

Tuomaanpuiston lehtoalueella tulee turvata vuorijalavan ja monipuoli-
sen puuston säilyminen ja luontainen uusiutuminen. Tärkeiden lintu- ja 
perhoslajien elinolosuhteita ei saa heikentää. Alueen hoidossa tulisi täh-
dätä monimuotoiseen ja dynaamiseen kultt uuri- ja luonnonkasvien muo-
dostamaan ympäristöön. Virkistyskäytt ö tulee ohjata poluille ja pääreiti n 
ympäristöä tulisi hieman raivata paremman saavutett avuuden takaami-
seksi. Kallioalueen ketokasvillisuutt a tulisi yritt ää palautt aa niitt ämällä 
aluett a säännöllisesti .

Ensisijainen toimenpide:

Alueelle tehdään monimuotoiset luontoarvot turvaava hoito- ja käytt ö-
suunnitelma.

10. Vesilinnanti en lehto

Kasarminrinne ja Pelikaanipuisto; luonnon monimuotoisuuden kannalta 
tärkeä alue, jolla on uhanalaisten ja silmälläpidett ävien lajien esiintymis-
paikkoja

Kohde on kasvillisuudeltaan kultt uurilehto, jossa on myös muutamia pie-
niä ketolaikkuja ja jalava–vaahterametsikön lehtevällä pohjalla kiinnosta-
via pieneläimiä. Metsikössä on havaitt u silmällä pidett äviä ja uhanalaisia 
lintuja, kaksoisjalkaisia ja päiväperhosia. (Turun keskustan osayleiskaa-
van luontoselvitys 2003.)

Hoito, käytt ö ja kehitt äminen:

Vesilinnanti en lehtoalueella tulee turvata vuorijalavan säilyminen ja 
luontainen uusiutuminen. Tärkeiden lintu- ja pieneliölajien elinolosuh-
teita ei saa heikentää.

Forum marinumin piha-alue vaikuttaa kokonaan pysäköintialueelta, vaikka toimii myös 
näyttelyalueena ja tärkeänä kevyenliikenteen yhteysreittinä jokirannasta Turun linnalle.

Tuomaanpuiston lehtoa ja ketoa.
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12. Myllyahteen keto

Myllyahteen tunnelin päällä ja Urheilupuiston pohjoisosassa oleva kallio-
ketolaikkujen alue

Kalliopaljastumien välit ovat hieman rehevöityneitä, paikoin kuluneita 
ja roskaantuneita. Alueen itäosa on pensaikkoinen. Ketokasvillisuus on 
kohtalaista, mutt a alue on tärkeä perhosten ruokailulle ja siirtymiselle. 
(Turun keskustan osayleiskaavan luontoselvitys 2003.)

Hoito, käytt ö ja kehitt äminen:

Alueella on kiinnitett ävä huomiota luonnonvaraisen ketokasvillisuuden 
säilymiseen ja luontaiseen uusiutumiseen.

13. Maununtytt ärenpuiston metsikkö ja katajaketo

Maununtytt ärenpuiston lakialueen eteläosa; luonnon monimuotoisuu-
den kannalta tärkeä alue, jolla on perinneympäristöä, muuta huomi-
onarvoista elinympäristöä sekä luonnonsuojelulain 49 §:n tarkoitt amia 
lisääntymis- ja levähdyspaikkoja (metsikkö). Inventoinnissa arvokkaaksi 
todett u ti heäpuustoinen metsikkö ulott uu ositt ain suunnitt elualueen ra-
jauksen sisäpuolelle ja sisältää Turun keskustan ainoan suolaikun. Kataja-
kedon alueella on mahdollisesti  luonnonsuojelulain 29 §:n tarkoitt amaa 
suojeltua luontotyyppiä, luonnonsuojelulain 49 §:n tarkoitt amia lisään-
tymis- ja levähdyspaikkoja sekä silmälläpidett ävän lajin esiintymispaikka. 
Kallioketoalueella kasvaa kymmeniä kookkaita katajia ja paljon putkilo-
kasvien ketolajeja. Alueilla on havaitt u pohjanlepakoita. (Turun keskus-
tan osayleiskaavan luontoselvitys 2003.)

Hoito, käytt ö ja kehitt äminen:

Maununtytt ärenpuiston alueella luonnonvaraisen ketokasvillisuuden 
ja metsikön alueella suokasvillisuuden säilymiseen ja luontaiseen uu-
siutumiseen tulee kiinnitt ää huomiota. Lepakoiden elinolosuhteita ei 
saa heikentää. Katajakedon säilyminen puoliavoimena on tärkeää ja on 
suositeltavaa harventaa kedon ti heitä osia. Kedon hoito on luontaisim-
millaan laidunnusta tai niitt oa. Museovirasto hoitaa alueen historiallista 
muinaisjäännösryhmää. Kulku tulisi ohjata kulutuskestäville polkuverkos-
ton pääväylille.

Ensisijainen toimenpide:

Alueelle tehdään monimuotoiset luontoarvot turvaava hoito- ja käytt ö-
suunnitelma.

Muinaisjäännös

Muinaismuistolailla rauhoitett u kiinteä muinaisjäännöskohde tai mui-
naisjäännösalue.

Merkitt yjen kohteiden lisäksi suuri osa Turun keskustasta on muinais-
muistoaluett a, jossa ei ole maanpinnalle näkyviä rakenteita.

Hoito, käytt ö ja kehitt äminen:

Kiinteät muinaisjäännökset on Suomessa rauhoitett u muinaismuistolailla 
ja ilman tämän lain nojalla annett ua lupaa on kiinteän muinaisjäännöksen 
kaivaminen, peitt äminen, muutt aminen, vahingoitt aminen, poistaminen 
tai muu siihen kajoaminen kiellett y. Museovirasto hoitaa osaa suunnitt e-
lualueen muinaisjäännöksistä. ”Arkeologisen kultt uuriperinnön hoito on 
kiinteiden muinaisjäännösten ja niiden ympäristön kunnossapitoa sekä 
alueiden käytön suunnitt elua ja organisointi a” (Muinaisjäännösten hoito 
<www.nba.fi /fi /mjhoito> 31.5.2005).
Keskustan alueella Museovirasto hoitaa Korppolaismäen historiallista 
muinaisjäännösryhmää.

2.4 ERIKOISALUEET

Erikoisalue

Käytöltään poikkeukselliset alueet, joille saatt aa olla rajatt u pääsy.

14. Luostarinmäen käsityöläismuseo

Luostarinmäki on Turun ainut yhtenäinen alue, joka säilyi Turun palosta 
1827. Alueen vanhimmat osat on rakennett u 1700-luvun lopulla. Käsityö-
läismuseossa vierailija voi tutustua esiteollisen rakennetun ympäristön 
lisäksi kaupunkikäsityön historiaan. Käsityöläismuseon alueella on mui-
naismuistolain rauhoitt ama kiinteä muinaisjäännös (rautakauti sia kuppi-
kiviä).

11. Varti ovuoren lehto

Luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä Varti ovuoren pohjoisrin-
teen alue, jolla on perinneympäristöä, luonnonsuojelulain 49 §:n tarkoit-
tamia lisääntymis- ja levähdyspaikkoja sekä uhanalaisten ja silmälläpidet-
tävien lajien esiintymispaikkoja

Kohde on kasvillisuudeltaan kultt uurilehto, jossa on myös muutamia pie-
niä ketolaikkuja. Alue on selvästi  rehevöitynyt. (Turun keskustan osayleis-
kaavan luontoselvitys 2003.)

Hoito, käytt ö ja kehitt äminen:

Alueella tulee turvata luonnonvaraisen ketokasvillisuuden säilyminen ja 
luontainen uusiutuminen. Lepakoiden, tärkeiden lintu- ja pieneliölajien 
elinolosuhteita ei saa heikentää. Varti ovuoren rinteen yläosassa on ha-
vaitt u Suomen ainoa puistomataran esiintymä, jota ei saa niitt ää. Kasvi-
asiantunti jaa on konsultoitava vuositt ain ennen hoitotoimenpiteitä.

Ensisijainen toimenpide:

Alueelle tehdään monimuotoiset luontoarvot turvaava hoito- ja käytt ö-
suunnitelma.

Teollisuusperintö, vierasvenesatama ja kaupunkilautt a Föri ovat muiden muassa Aurajoen 
alajuoksun jokirantojen, Työn joen erityisiä piirteitä ja kohteita.
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Maununtyttärenpuiston katajaketoa.

Hoito, käytt ö ja kehitt äminen:

Rakennukset ja pihapiirit tulee pitää kunnossa niiden historiallisia omi-
naispiirteitä vaalien. Museokäytön aiheutt ama kuluminen on huomioita-
va hoidossa ja kehitt ämissuunnitelmissa.

Ensisijainen toimenpide:

Alueelle tehdään perinnekasvien inventointi  sekä yksityiskohtainen ulko-
ti lojen kunnostus- ja hoitosuunnitelma.

2.5 UUDET TAI KEHITETTÄVÄT REITIT

Uusi jalankulkuyhteys

Yhteystarve: uusi perustett ava jalankulkureitti  , 
ohjeellinen sijoitusmerkintä

Yhteydellä pyritään oikaisemaan Aurajoen varrella kulkevaa virkistysrei-
ti n osuutt a, joka nykyisellään poikkeaa jokivarresta Piispankadulle Piis-
pankortt elin kohdalla. Uusi yhteys osoitetaan vain jalankulkuun. Polku-
pyöräily ja esteetön kulku ohjataan edelleen Piispankadun kautt a.

Hoito, käytt ö ja kehitt äminen:

Ulkoilureiti ksi tarkoitett u yhteys on perustett ava maastoon mahdollisim-
man kevyin toimenpitein, mutt a kuitenkin niin, ett ä reitti   ohjaa selkeästi  
virkistyskäytt öä ja kestää kulutusta. Koska reitti   kulkee arvokkaan luonto-
alueen läpi, on se rakennett ava niin, ett ei se heikennä alueen luontoar-
voja. Reitti   voi olla yksinkertaisimmillaan polkumainen eikä sen varrelle 
tarvita muita rakenteita. Suunnitelma reiti n rakenteista on vireillä.

Uusi kevyenliikenteen silta

I. Suunnitt eilla olevan kevyenliikenteensillan päätett y sijainti  (Asemakaa-
vamuutos 20/2007 ”Pennisilta”) välillä Kauppiaskatu – Retti  ginrinne

Jatkosuunnitt elussa on huomioitava sillan sijoitt uminen kansallismai-
semaan, valtakunnallisesti  merkitt ävään kultt uurihistorialliseen ym-
päristöön, maakuntakaavan (Turun kaupunkiseudun maakuntakaava 
23.8.2004) suojeltavan rakennetun ympäristön aluekokonaisuudelle 
sekä yleiskaava 2020:n kultt uurihistoriallisesti , kaupunkikuvallisesti , mai-
semallisesti  tai luonnonoloiltaan arvokkaalle alueen osalle.

II. Alue, jolle olisi tarpeen rakentaa Samppalinnan ja Urheilupuiston vir-
kistysalueet yhdistävä kevyenliikenteensilta. Silta parantaisi huomatt a-
vasti  lähekkäin sijaitsevien, mutt a maastomuotojen vuoksi toiminnalli-
sesti  erillisten virkistysalueiden saavutett avuutt a.

Uusi laituripaikka

Vesillä liikkumista palvelevien laiturien ohjeellinen sijoitusalue. Melonta-
mahdollisuuksien kehitt äminen kuuluu Kultt uurikuntoilun keskuspuisto 
-hankkeeseen.

2.6 MAISEMATILA

Monumentaalirakennus

Merkinnöillä osoitetaan Turun linna, Kakolan vankilan päärakennus, kau-
punginteatt eri, Luostarivuoren lukio, kaupungintalo, taidemuseo, vanha 
pääkirjasto, Varti ovuoren tähti torni sekä Tuomiokirkko, Mikaelinkirkko 
ja Marti nkirkko. Maamerkkirakennuksilla on keskeinen rooli kaupunkira-
kennett a jäsentävien näkymien tunnuspiirteinä. Monumentaalirakennus 
luo lähiympäristöönsä arvokkaan tunnelman ja vaati i näin ollen selkeän 
ja rakennusperintöä kunnioitt avan miljöön. 

Hoito, käytt ö ja kehitt äminen:

Maamerkkirakennusten ympäristö on pidett ävä arvonsa mukaisessa 
kunnossa. Historiallisesti  tärkeille ja näkyville paikoille sijoitt uneet mo-
numentaalirakennukset ovat kaupunkirakentamisen tehostuessa menet-
täneet ositt ain maamerkkiasemaansa. Korkeat rakennukset näkyvät toki 
sopivilta näkymälinjoilta, mutt a lähiympäristöjen suunnitt elussa tulee 
kiinnitt ää erityisesti  huomiota muun muassa puuston peitt ävään vaiku-
tukseen.

Ensisijaiset toimenpiteet:

1. Turun linnan historiallinen maamerkkirooli Aurajoen suuaukolla on 
selvästi  vähentynyt mitt avien satamatoimintojen ympäröityä linnan. 
Linnan arvon mukaista olisi korostaa sen asemaa kaupungin mereisel-
lä porti lla. Lähitulevaisuuden toimenpiteinä suositellaan tärkeitä näky-
miä estävän puuston poistamista linnan lähiympäristöstä Linnapuiston 
vihreää tunnelman kuitenkaan rikkomatt a (ks. ”Säilytett ävä näkymä” ja 
”Palautett ava näkymä” -merkinnät). Linnanpuistoon tehdyssä peruskor-
jaussuunnitelmassa on näkymiä jonkun verran huomioitu ehdott amalla, 
ett ei ti ett yjä huonokuntoisuuden vuoksi joskus poistett avia puita korvata 
uusilla (Linnanpuiston peruskorjaussuunnitelma 28.8.2009). Linnakau-
pungin vireillä olevassa osayleiskaavassa linnan ympäristön kohentami-
nen on yksi tärkeimmistä tavoitt eista (Linnakaupungin osayleiskaavan 
tavoitt eet 9.9.2008).
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Näkymä Varti ovuoren näköalapaikalta kohti  Aurajokea ja ydinkeskustaa. Lehdett ömään aikaan 
näkymä on melko esteetön, mutt a kesällä puiden lehdet peitt ävät näkymää jo ositt ain. Puiden 
kasvun myötä näkymä peitt yy enti sestään.

2. Tuomikirkon ympäristöön kuuluvalla Vanhan Suurtorin alueella on jo 
nykyisellään monipuolista kultt uuritarjontaa, mutt a keskeisellä ja laajalla 
julkisella ulkoti lalla voisi olla enemmänkin tarjott avaa kaupunkilaisille ja 
matkailijoille. Ihmiselle parempi keskusta -hankkeeseen liitt yen Suurto-
rille ja sen ympäristöön on visioitu vetovoimaista, eheää ja monipuolista 
vapaan kaupunkiti lan aluett a (Vanhan Suurtorin kehitt äminen 13.5.2009).  
Kyseinen hanke on eritt äin tervetullut elävöitt ämään kaupungin historial-
lisesti  keskeisintä julkista ti laa. Alueen toimiminen historialliseen ympä-
ristöön sopivien tapahtumien areenana tuo toivott ua sykett ä monumen-
taalirakennusten ympäristöön.

Säilytettävä näkymä

Palautettava näkymä

Puoliavoin reuna

Tärkeimmät näkymät näköalapaikoilta ympäristöön sekä ympäröivästä 
kaupunkiti lasta kohti  maamerkkejä.

Osoitetuilla linjoilla ja reunavyöhykkeillä läpinäkyvyyteen tulee kiinnitt ää 
erityistä huomiota.

11. Varti ovuori

Säilytett ävä näkymä -merkinnällä osoitetaan tärkeimmät näkymälinjat 
Varti ovuoren ja Aurajokilaakson välillä. Puoliavoimeksi reunaksi merkitt y 
alue osoitt aa Mikaelinkirkon ja Tuomiokirkon tornien rajaamaa merkitt ä-
vää panoraamanäkymää kaupungin yli (ks. viereinen kuva).

Hoito, käytt ö ja kehitt äminen:

Varti ovuoren puistosta on valmistunut yleissuunnitelma, jonka toteutt a-
minen edistää näkymien säilymistä (Varti ovuoren puiston kunnostuksen 
yleissuunnitelma 13.3.2009). Puuston poisto rinteestä edesautt aa myös 
alueen ketokasvillisuuden elinvoimaisuutt a ja mahdollistaa luonnon mo-
nimuotoisuuden lisääntymisen. Näkymän kannalta tärkeitä alueita tulee 
jatkossa hoitaa säännöllisin väliajoin.

15. Samppalinna

Säilytett ävä näkymä -merkinnällä osoitetaan tärkeät näkymälinjat Samp-
palinnan näköalatasanteen sekä kaupungin keskustan välillä. Katunäkymä 
Kristi inankadulta kohti  Luostarivuoren koulua on merkitt y palautett avak-
si näkymäksi. Puoliavoimen reunan merkinnällä osoitetaan viitt eellisesti  
matalaa pensaikkoa kasvava alue Samppalinnan puistossa.

Hoito, käytt ö ja kehitt äminen:

Harvakseltaan puustoista aluett a tulee hoitaa puoliavoimena vyöhykkee-
nä niin, ett ä näköalapaikalta avautuu esteett ömiä näkymiä jokilaaksoon 
ja kaupungin keskustaa kohti . Alueesta tulisi tehdä tarkempi suunnitelma, 
jossa huomioidaan näkymälinjat, puistohistoria ja alueen luonnonarvot. 
Nykyistä puustoa tulee harventaa tarkemman suunnitelman perusteella 
ja jatkossa puun taimia tulee poistaa säännöllisin väliajoin. Puuston pois-
to rinteestä mahdollistaa uuden lajiston syntymisen sekä lisää alueen 
luonnon monimuotoisuutt a.

16. Linnanpuisto

Säilytett ävä näkymä -merkinnällä osoitetaan viitt eelliset tärkeät näkymä-
linjat Linnanaukon alueelta ja Linnankadulta kohti  Turun linnaa. Palau-
tett ava näkymä -merkinnällä osoitetaan mahdollinen näkymälinja Forum 
Marinumin suunnalta kohti  Turun linnaa.

Samppalinnanpuiston tärkein näköalapaikka on yhteydessä G.A. Petreliuksen monumenttiin ”Äiti ja 
lapsi”. Talvisaikaan näkymä jokirantaan on mahdollinen.
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Nykyinen kesänäkymä jokirantaa kohti näköalapaikalta. Varsinkin rinteen alaosan puut ovat 
kasvaneet niin korkeiksi, että niiden lehvästöt peittävät näkymät joelle ja kaupungille. Taidemuseo 
erottuu vielä korkeimmalle kurottavana rakennuksena horisontin vasemmassa reunassa.

Näkymä jokirantaan Samppalinnanvuorelta 
1900-luvun alussa. Matalat puut rinteen 
alaosassa estivät jo silloin näkymän joelle 
kesäisin, mutta kaupungille näkymä avautui 
esteettä. Taidemuseo Puolalanmäellä 
sijoittuu horisontin keskiosaan. (Lahtinen & 
Laaksonen 2008, 132.)

Hoito, käytt ö ja kehitt äminen:

Turun linnan ympäristön suunnitt elussa ja hoidossa on huomioitava lin-
nan näkyminen erityisesti  mereltä, joelta ja Linnankadun suunnalta saa-
puville. Linnanpuiston puustoa tulisi jonkun verran harventaa näkymien 
avaamiseksi. Lähitulevaisuuden toimenpiteinä suositellaan tärkeitä nä-
kymiä estävän puuston poistamista linnan lähiympäristöstä Linnapuiston 
vihreää tunnelman kuitenkaan rikkomatt a. Linnanpuistoon tehdyssä pe-
ruskorjaussuunnitelmassa on näkymiä jonkun verran huomioitu ehdott a-
malla, ett ei ti ett yjä huonokuntoisuuden vuoksi joskus poistett avia puita 
korvata uusilla (Linnanpuiston peruskorjaussuunnitelma 28.8.2009). Lin-
nakaupungin vireillä olevassa osayleiskaavassa linnan ympäristön kohen-
taminen on yksi tärkeim mistä tavoitt eista (Linnakaupungin osayleiskaa-
van tavoitt eet 9.9.2008).

Ensisijainen toimenpide:

Tärkeitä näkymiä estävä puusto poistetaan ja kasvillisuus pidetään mata-
lana näkymien kannalta tärkeillä alueen osilla.
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Turun linna Korppolaismäeltä kuvatt una. Linna erott uu vielä korkeille 
näköalapaikoille, mutt a matalammalla kulkevalle Linnanpuiston puut ja 

satama-alueen kulkuneuvot sekä rakennukset voivat olla     näköesteinä.

Turun linna jää puistopuiden katveeseen saavutt aessa linnalle 
kevyenliikenteenreitti  ä pitkin Forum Marinumin suunnalta. 

Puistopuiden harvennus parantaisi näkymiä.

Turun linna maamerkkinä 1600-luvun maisemassa. 
Maalaus on Thomas J. Legrerin 1800-luvulla tekemä. 
(Gardberg 1993, 43.)

Turun linna vielä hyvin avoimessa ympäristössä C. von 
Kügelgenin laveerauksessa vuodelta 1818 (Lahti nen & 
Laaksonen 2008, 9). Kuvassa näkyvä Amiraalinpuisto on 
sitt emmin rakennett u täyteen.
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Bruno Aspelinin pronssiveistos “Turun Tuomiokirkon kortteli vuonna 1756” 
paljastettiin vuonna 1931 Brahenpuistossa. Taustalla Porthaninpuisto.
Kuva Samuli Saarinen.
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3. JOKILAAKSON KYLÄT SUUNNITELMAKARTTA

Jokilaaksojen (Aurajoki, Vähäjoki) kylien osa-alueen hoito- ja käytt ö-
suunnitelma perustuu alueella voimassa oleviin kaavoihin, Viherverkko-
suunnitelman (2008) aluevaraussuosituksiin sekä luontokohteiden osal-
ta alueella tehtyihin inventointeihin. Maisemati laan liitt yvät merkinnät 
perustuvat tässä työssä tehtyihin analyyseihin. Turun yleiskaavassa 2020 
Aurajoen ja Vähäjoen laaksot rantaniitt yineen on osoitett u merkinnällä: 
Kultt uurihistoriallisesti , kaupunkikuvallisesti , maisemallisesti  tai luonnon-
oloiltaan arvokas alueen osa. Alueella tapahtuvat muutokset tulee tehdä 
niin, ett ä alueen ominaispiirteitä ei turmella.

ERITYISARVOT

Jokilaakson kylien osa-alueen erityisarvo on kohtuullisen hyvin säilynees-
sä maaseudun kultt uurimaisemassa. Orgaanisen miljöötyypin piirteet ai-
nakin ositt ain täytt ävä maisema on vaalimisen arvoinen. Viljelymaiseman 
avoimet ti lat ja niitä reunustavat metsiköt sekä perinteiset rakennusryh-
mät ovat harvinaistuvaa miljöötä kasvavien kaupunkien alueella. Alueen 
erityispiirteet ovat osa tärkeää virkistysympäristöä. Ulkoilureitti  en varsil-
la sijaitsevat muinaismuistokohteet sekä perinnebiotoopit ovat sekä kult-
tuurihistoriallisesti  ett ä ekologisesti  arvokkaita.

HOIDON, KÄYTÖN JA KEHITTÄMISEN TAVOITTEET

Jokilaakson kylien osa-alueella päätavoitt eena on säilytt ää elinvoimai-
nen maaseudun kultt uurimaisema. Tavoitt eena on kiinnitt ää huomiota 
maisemati lan erityispiirteiden säilymiseen ja erityisesti  avoimien aluei-
den reunoihin. Rakennusperintö pidetään hyvässä kunnossa perinteisiä 
rakennustapoja kunnioitt aen. Perinnebiotooppeja ja muinaismuistoalu-
eita hoidetaan säännöllisesti . Virkistyskäytt ömahdollisuuksia kehitetään 
edelleen ja olemassa olevat yhteydet pidetään kunnossa.

KARTTAMERKINNÄT
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3. JOKILAAKSON KYLÄT SUUNNITELMASELOSTUS

Alhaalla vasemmalla: Heinikkoa Aurajoen ja ylioppilaskylän välillä. Ulkoilureiti n ja rakennusten 
välillä oleva joutomaa sopisi hyvin nykyistä laajemman palstaviljelyn käytt öön. Myös 
maisemapellot, kuten alakuvan hernepelto Helsingissä, olisi alueelle sopivaa käytt öä.

Akti ivinen käytt ö pitää kasvillisuuskerroksen matalana ja pitää alueen 
avoimena. Osalle alueesta voitaisiin perustaa maisemapeltoja. Maisema-
pelloilla voi viljellä esimerkiksi kukkia tai hyötykasveja, kuten herneitä, 
jotka ovat kaupunkilaisten vapaasti  poimitt avissa. Maisemapellot tarjo-
avat elämyksiä kaikille aisteille ja rikastutt avat maisemakuvaa. Ruissalon 
maisemapellot ovat kaukana kaupunkiasutuksesta, joten lähempänä 
keskustaa sijaitsevat maisemapellot ilahdutt aisivat suurempaa joukkoa 
kaupunkilaisia.

Kulttuurihistoriallisesti tai maisemallisesti
merkittävä kortteli- tai kyläalue

Merkinnällä osoitetaan yhtenäiset kyläalueet, vanhojen kantati lojen, 
torppien, pappiloiden, kirkkojen jne. muodostamat rakennetun ym-
päristön kokonaisuudet, jotka sisältävät kultt uurihistoriallisesti  ja/tai 
maisemakuvallisesti  arvokkaita rakennusryhmiä pihapiireineen. Alueet 
sijaitsevat näkyvillä paikoilla ja liitt yvät laajempiin maisemati lallisesti  ar-
vokkaisiin alueisiin.

Alueet muodostuvat kohteista, jotka ovat inventoinneissa ja kaavoissa 
arvokkaaksi kultt uuriympäristöksi merkitt yjä kohteita. Tällä osa-alueella 

rajautumiseen rakennett uihin alueisiin tulisi kiinnitt ää huomiota. Esimer-
kiksi pellon ja rakennetun alueen välillä tulisi olla istutett u tai luonnollinen 
reunavyöhykekasvusto, joka on sekä ekologisesti  ett ä visuaalisesti  tärkeä 
maiseman elementti  . Ulkoilun ohjaaminen poluille ja muille reiteille sekä 
ulkoilureitti  verkoston yhtenäisyys ovat virkistyskäytön kannalta tärkeää.

Alueen vesistöjen varret on luokiteltu luonnonsuojelullisesti  arvokkaik-
si (Karhu 1994). Uomien läheisyydessä kasvillisuus ja pinnanmuodot on 
säilytett ävä ennallaan. Vaikka alueen yleisohjeena on avoin maisemati la, 
niin linnuille tärkeää jokivarsien pensaskasvillisuutt a tulee riitt ävästi  säi-
lytt ää nykyisillä kasvupaikoilla.

Aurajokilaakson maisemasuunnitelmassa (Saaristo 2005) on myös an-
nett u alueelle yleispiirteisiä hoito-ohjeita.

Ensisijainen toimenpide:

Ylioppilaskylän ja joen välistä aluett a voisi kehitt ää hyötyviljelyn ja puutar-
hakultt uurin puistoalueeksi. Alueella nykyisinkin toimivaa palstaviljelyalu-
ett a voisi tarpeen mukaan laajentaa. Asutukseen rajautuvalla osuudella 
voisi ympäristön viihtyisyytt ä lisätä esimerkiksi hedelmäpuuistutuksilla. 
Aurajokivarren kirsikkapuutarhan yleissuunnitelmassa (2009) osoitetaan 
Nummen rantapolun varrelle kirsikkapuita. Kirsikkapuuistutukset sopivat 
hyvin hyötyviljely- ja puutarhateemaan, mutt a puiden sijoitt elussa on 
erityisesti  huomioitava säilytett ävät näkymälinjat rantapolulta Aurajoelle 
ja Koroistenniemelle.

3.1 KULTTUURIYMPÄRISTÖ

Maisemallisesti arvokas 
avoin kulttuuri- ja luonnonmaisema

Kultt uurihistoriallisista ja/tai maisemati lallisista syistä pääosin avoimina 
säilytett ävät viljelyalueet Aurajoen, Vähäjoen ja Jaaninojan laaksoissa. 
Alueella on viljeltyjä peltoja, niitt yjä, laitumia ja ositt ain puoliavoimia ra-
kennett uja kylämäisiä ympäristöjä sekä puustoisia vyöhykkeitä rannoilla 
ja metsäsaarekkeina. Jokilaaksoihin liitt yy merkitt äviä luonnon moni-
muotoisuusarvoja.

Hoito, käytt ö ja kehitt äminen:

Suunnitt elun ja hoidon ensisijainen tavoite on alueen säilyminen pääosin 
avoimena lukuun ott amatt a selkeärajaisia metsäsaarekkeita. Viljely ja lai-
duntaminen ovat tärkeimmät laajojen avoimien alueiden hoitomuodot. 
Vaihtoehtoisina tapoina voidaan käytt ää esimerkiksi peltojen vuokraa-
mista kesannoksi. Pienempialaisilla kuvioilla niitt äminen vähintään ker-
ran kesässä pitää alueen puutt omana, ja oikein ajoitett una lisää luonnon 
monimuotoisuutt a.

Pitkiä näkymälinjoja tulee erityisesti  säilytt ää avoimina. Näkyvien häiriö-
tekijöiden, kuten mastojen ja voimalinjojen sijoitt amista maisemallisesti  
keskeisiin osiin tulee vältt ää, ja nykyiset alueen poikki kulkevat sähkölin-
jat tulisi mahdollisuuksien mukaan siirtää maakaapeleihin. Avoimen ti lan 
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Vasemmalla: Turun länti sen ylioppilaskylän rakennuskantaa ja vehreää tunnelmaa. 
Elementti  rakenteiset värikkäät talot ja luonnonmukainen kasvillisuus muodostavat harmonisen 
kokonaisuuden. Alue edustaa 1960-luvun strukturalisti sta suunnitt elua.

Oikealla ylhäällä: Vanha maalaistalo Koroisissa toimii kahvilana.

Oikealla alhaalla: Katariinan hautausmaa on vihreä ja miellytt ävä ympäristö.

rakennusryhmät ovat kivikeskustaa väljempiä ja vehreämpiä sekä tarjoa-
vat miellytt ävän kulkureiti n viheralueiden väleillä.

Hoito, käytt ö ja kehitt äminen:

Alueen suunnitt elussa, hoidossa ja käytössä tulee turvata kultt uurihis-
toriallisten ja maisemallisten arvojen säilyminen sekä huomioida alueen 
maisemarakenteellinen merkitys. Uudisrakentamisessa ja korjausraken-
tamisessa on huomioitava yhtenäisen kokonaisuuden muodostuminen 
sekä alueelle tyypillinen rakentamisen mitt akaava. Pihoilla tulee suosia 
tyypillistä kasvillisuutt a. Virkistyskäytön salliminen alueiden läheisyydes-
sä ja liikkumisen ohjaaminen on erityisen tärkeää. Vakituisen käytön ul-
kopuolisia rakennuksia ja pihoja voidaan akti voida uusin toiminnoin.

3.2 ARVOKKAAT LUONTOALUEET JA MUINAISJÄÄNNÖKSET

Luonnonsuojelualue tai suojeltu luontotyyppi

Luonnonsuojelulailla suojeltu luontotyyppi: Risti mäen pähkinäpensaslehto.

Hoito, käytt ö ja kehitt äminen:

Suojelulla pyritään säilytt ämään pähkinäpensaslehdon ominaispiirteet. 
Kuusten ja mahdollisten muiden pähkinää varjostavien puiden poisto on 
suositeltavaa tarkemman suunnitelman mukaan. Pähkinäpensaita ei pidä 
harventaa ja vanhat rungot tulee jätt ää lahoamaan. Joen rannassa olevia 
tervaleppiä ei pidä liiaksi harventaa. Liikkuminen alueella on ohjatt ava 
poluille, jott ei lehdon aluskasvillisuus tallaannu liikaa. (Pähkinäpensas-
lehdot <www.ymparisto.fi > 9.1.2007.)

Ensisijainen toimenpide:

Alueelle tulisi laati a monimuotoiset luontoarvot turvaava hoito- ja käyt-
tösuunnitelma.

Suojeltu luontotyyppi

Luonnonsuojelulain luontotyypit 

”Suojeltavien luontotyyppien tulee olla luonnonti laisia tai 
luonnonti laiseen verratt avia. Ne ovat harvinaisia ja usein 
pinta-alaltaan pieniä, mutt a silti  arvokkaita luonnon moni-
muotoisuudelle ja maisemansuojelulle.

Luonnonsuojelulain luontotyyppien suojelu poikkeaa 
perinteisistä luonnonsuojelualueista perustamistavan ja 
suojelutavan suhteen. Suojelulla pyritään säilytt ämään 
luontotyyppien ominaispiirteet, eikä tavoitt eena ole aina 
alueen täydellinen koskematt omuus. Monien luontotyyppi-
en säilyminen jopa edellytt ää jatkuvaa hoitoa ja käytt öä.”

Ympäristöministeriö <www.ymparisto.fi > 26.11.2008
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Suojeltu luontotyyppi:

”Suojeltavien luontotyyppien tulee olla luonnonti laisia tai 
luonnonti laiseen verratt avia. Ne ovat harvinaisia ja usein 
pinta-alaltaan pieniä, mutt a silti  arvokkaita luonnon moni-
muotoisuudelle ja maisemansuojelulle.

Luonnonsuojelulain luontotyyppien suojelu poikkeaa 
perinteisistä luonnonsuojelualueista perustamistavan ja 
suojelutavan suhteen. Suojelulla pyritään säilytt ämään 
luontotyyppien ominaispiirteet, eikä tavoitt eena ole aina 
alueen täydellinen koskematt omuus. Monien luontotyyp-
pien säilyminen jopa edellytt ää jatkuvaa hoitoa ja käyt-
töä.”

(Luonnonsuojelulain luontotyypit 2008.)

Ulkoilureitti   kulkee Virnamäen katajakedon läpi.

Hoito, käytt ö ja kehitt äminen:

Alueen arvokas ketokasvillisuus sisältää vanhoja perinnemaisemakasve-
ja, jotka ovat harvinaistuneet niitt yjen umpeenkasvun myötä. Alueella 
on havaitt u säännöllisesti  esiintyvän luonnonsuojelulailla rauhoitett uja 
lintulajeja, joita ei rauhoitussäännösten mukaan saa häiritä lisääntymis-
paikoilla tai muilla niiden elämänkierron kannalta tärkeillä paikoilla. Alu-
eella on havaitt u myös lepakoita ja huomionarvoisia päiväperhoslajeja. 
(Nummenrannan luontoarvojen perusselvitys 2001.) Nummenrannan 
asemakaavassa Aurajoen eteläpuolinen alue on merkitt y ositt ain lähi-
virkistysalueeksi, jolla ympäristö säilytetään. Koroistenniemen muinais-
muistoalueen ketoalueen hoito toteutuu muinaisjäännösalueen hoidon 
kautt a. Alueella todetut luontoarvot tulee huomioida aluett a koskevissa 
suunnitelmissa.

Perinnemaisema

18. Kuralan Kylämäen haat

Merkinnällä osoitetaan perinnemaisematyypeiltään hakaa, niitt yä, ketoa 
ja kallioketoa edustava alue, joka on arvoluokaltaan maakunnallisesti  ar-
vokas. Alue on muinaismuistoaluett a sekä virkistyksellisesti  ja maisemal-
lisesti  tärkeä kohde. (Komulainen et al. 2000, 53.) 

Arvokas luontoalue

17. Nummenrannan arvokkaat luontotyypit

Asemakaavoitusta varten tehdyssä Nummenrannan luontoarvojen pe-
russelvityksessä todetut arvokkaat luontotyypit.

Alueella on arvokkaiksi luontotyypeiksi todett u jokirannan lähes yhte-
näinen rantaniitt y, useat kedot (tai ketomaiset kuivat rinneniityt) uurtu-
malaakson rinteillä sekä yksi lampi jokirannassa. Lisäksi mainitaan, ett ä 
veden ollessa pitkään normaalia alempana joen pohjaan kehitt ynee yk-
sivuoti sta mutayrtti  kasvillisuutt a. Alueilla on havaitt u useita huomionar-
voisia kasvilajeja. Kedot ja niityt edustavat luontodirekti iviliitt een I luon-
totyyppejä, josta ei Natura 2000-verkoston ulkopuolella suoraan johdu 
oikeusvaikutuksia, mutt a mikä osoitt aa luontotyyppien tärkeää arvoa. 
(Nummenrannan luontoarvojen perusselvitys 2001.)

Yleiskaavan suojelualue

Yleiskaavan 2020:n suojelualueeksi merkitt y katajaketoalue. Virnamä-
en katajakedoksi nimett y alue täytt ää mahdollisesti  luonnonsuojelulain 
suojellun luontotyypin kriteerit (katajaketo), mutt a päätöstä suojelusta 
ei ole vielä tehty (Komulainen, Mati kainen & Leppänen 2000, 33).

Hoito, käytt ö ja kehitt äminen:

Asemakaavassa ketoalue on merkitt y lähivirkistysalueeksi, jolla ympäris-
tö säilytetään. Virnamäen ketoalueelle on tehty hoitosuunnitelma (Mati -
kainen 2000), joka katt aa tähän suunnitelmaan merkitt yä aluett a reilusti  
laajemman alueen. Aurajokisääti ö yhteistyökumppaneineen hoitaa keto-
aluett a talkooperiaatt eella.
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Vasemmalla: Lampaat hoitavat Kuralan Kylämäen perinnemaisemaa.

Keskellä: Komosten ketoa, joka on myös lain suojelema muinaisjäännöskohde.

Alla: Koroistenniemen niitt y on sekä arvokas perinnemaisema ett ä valtakunnallisesti  arvokas 
muinaisjäännös.

Hoito, käytt ö ja kehitt äminen:

Turun museokeskus ylläpitää 1950-luvun ti lakokonaisuutt a ja laiduntaa 
lampaan ja nautakarjan alkuperäisrotuja perinnemaisemakohteilla. Ny-
kyinen hoito turvaa alueen perinnemaisema-arvot. (Lehtomaa 2000, 
387–388.)

19. Komosten keto

Merkinnällä osoitetaan luonto- ja perinnemaisematyypiltään ketoa edus-
tava alue, joka on luontokohde-arvoluokaltaan paikallisesti  arvokas ja pe-
rinnemaisemaltaan maakunnallisesti  arvokas. Alueella on myös muinais-
muistokohde. Avoimessa peltomaisemassa sijaitsevat kumpareet ovat 
maisemallisesti  hyvin merkitt äviä ja sijoitt uvat virkistysreiti stön varrelle. 
(Komulainen et al. 2000, 34; Lehtomaa 2000, 394–395.)

Hoito, käytt ö ja kehitt äminen:

Museovirasto hoitaa aluett a säännöllisesti  niitt ämällä (Lehtomaa 2000, 
394–395).

20. Koroistenniemen niitt y

Koroistenniemi edustaa luontotyypiltään ketoa, niitt yä ja pensaikkoa ja 
on luontotyypiltään arvotett u maakunnallisesti  arvokkaaksi. Merkinnäl-
lä osoitetaan perinnemaisematyypiltään niitt yä edustava alue, joka on 
maakunnallisesti  arvokas. Koroistenniemi on merkitt ävä muinaisjäännös-
kohde, jossa perimäti edon mukaan sijaitsi Turun piispanistuin 1200-lu-
vulla. (Komulainen et al. 2000, 32; Lehtomaa 2000, 392.) Paikalla erott uu 
selvästi  rakennusten perustuksia ja jokitörmälle pystytett y risti  muistut-
taa alueen historiasta. Virkistysreitti  en varrelle sijoitt uva kohde on mai-
semallisesti  eritt äin merkitt ävä.

Hoito, käytt ö ja kehitt äminen:

Museovirasto hoitaa aluett a niitt ämällä kahdesti  kasvukauden aikana 
(Lehtomaa 2000, 392). Niitett ävän alueen kokoa voisi laajentaa vesira-
jaan asti  (Komulainen et al. 2000, 32).

Muinaisjäännös

Muinaismuistolailla rauhoitett u kiinteä muinaisjäännöskohde tai mui-
naisjäännösalue.

Hoito, käytt ö ja kehitt äminen:

Kiinteät muinaisjäännökset on Suomessa rauhoitett u muinaismuistolailla 
ja ilman tämän lain nojalla annett ua lupaa on kiinteän muinaisjäännöksen 
kaivaminen, peitt äminen, muutt aminen, vahingoitt aminen, poistaminen 
tai muu siihen kajoaminen kiellett y. Museovirasto hoitaa osaa suunnitt e-
lualueen muinaisjäännöksistä. ”Arkeologisen kultt uuriperinnön hoito on 
kiinteiden muinaisjäännösten ja niiden ympäristön kunnossapitoa sekä 
alueiden käytön suunnitt elua ja organisointi a” (Muinaisjäännösten hoito 
<www.nba.fi /fi /mjhoito> 31.5.2005).
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Uusi jalankulkureitti   on mahdollista toteutt aa Aurajoen etelärannan pellon ja joen väliselle 
kaistaleelle.

”Muinaisjäännökset ovat maassa tai vedessä säilyneitä 
muistoja menneistä sukupolvista. Ne kertovat elämisestä, 
asumisesta, liikkumisesta, elinkeinojen ja uskonnon harjoit-
tamisesta sekä kuolleiden hautaamisesta. Jotkut muinais-
jäännökset, kuten hautaröykkiöt, uhrikivet ja linnavuoret, 
erott uvat maisemassa vielä tänäkin päivänä. Jotkut ovat 
kokonaan maan peitossa, kuten esim. asuin- ja työpaikat 
ja maahan kaivetut haudat. Veden alla yleisimpiä muinais-
jäännöksiä ovat laivojen hylyt.” 

Museovirasto: Mikä on muinaisjäännös? 2009

Nikusvaha

Vähäjokivarren ”Jätti  läiskiven” eli Maarian kirkon lähellä oleva Räntämä-
en Nikusvahan merkitys muinaisjäännöksenä on epäselvä. Kiveä ei ole 
merkitt y suunnitelmaan; kivi on kuitenkin alueen yhtenä tunnusmerkki-
nä paikallisesti  merkityksellinen ja sen arvo tulisi määritellä.

Valtakunnallisesti merkittävä muinaisjäännös

Koroistenniemen kiinteä muinaisjäännöskohde, joka on muinaismuisto-
lailla rauhoitett u ja valtakunnallisesti  merkitt ävä (Maiseman muisti  2001, 
62–63). Muinaisjäännöstyypiltään alueen löydökset ovat kirkkorakentei-
ta, jotka on ajoitett u keskiajalle (Muinaisjäännösten hoitorekisteri).

Hoito, käytt ö ja kehitt äminen:

Ks. ”Muinaisjäännös” (edellä).

Museovirasto hoitaa aluett a niitt ämällä kahdesti  kasvukauden aikana 
(Lehtomaa 2000, 392).

3.3 ERIKOISALUEET

Erikoisalue

Kultt uurihistoriallisesti  merkitt ävät hautausmaat.

21. Katariinan hautausmaa
22. Maarian hautausmaa

Hoito, käytt ö ja kehitt äminen:

Alueet ovat valtakunnallisesti  merkitt äviä rakennett uja kultt uuriympäris-
töjä (RKY 2009). Alueen hoidossa tulee vaalia historiallisia ominaispiirtei-
tä. Vanhaan puustoon sekä tärkeisiin näkymiin on kiinnitett ävä erityistä 
huomiota.

3.4 UUDET TAI KEHITETTÄVÄT REITIT

Uusi jalankulkuyhteys

Virkistyskäytön kannalta oleellisimmat yhteystarpeet; ohjeellinen sijoi-
tusmerkintä tarkempaa suunnitt elua varten.

Hoito, käytt ö ja kehitt äminen:

Uuden reiti n on liitytt ävä olemassa olevaan ulkoilureiti stöön. Ulkoilurei-
ti ksi tarkoitett u yhteys on perustett ava maastoon mahdollisimman ke-
vyin toimenpitein, mutt a kuitenkin niin, ett ä reitti   ohjaa selkeästi  virkis-
tyskäytt öä ja kestää kulutusta. Jo muodostuneita reitt ejä tulee hyödyntää 
mahdollisuuksien mukaan. Reiti n päällysteen on oltava sitomaton kuten 
soramurske tai kalliomurske. Peltoalueilla reiti n tulisi kulkea pellon reu-
nassa tai joen rannan suojavyöhykkeen puolella. Arvokkailla luontoalu-
eilla reitti   on rakennett ava niin, ett ei se heikennä alueen luontoarvoja. 
Reitti   voi olla yksinkertaisimmillaan polkumainen eikä sen varrelle tarvita 
muita rakenteita. Alueen luonto- ja kultt uurikohteista kertovaa opastus-
ta voidaan kehitt ää viitt auksin kultt uuripääkaupunkipuistoon. Maarian 
kirkolle vievällä ti ellä Vähäjoen yli kulkeva silta muutetaan kevyenliiken-
teensillaksi tulevien ti ehankkeiden yhteydessä.

Toimivan ja eheän virkistysverkon kannalta olisi vältt ämätöntä avata jo-
enrantaa myötäilevä kulkureitti   yksityisomistuksessa olevan, Halisten 
kosken koillispuolella olevan, joenrantaan ulott uvan kiinteistön (Koski-

Frantsi 411-2-53) kautt a. Ulkoilulain (13.7.1973/606) mukaan yleinen ul-
koilureitti   voidaan perustelluista syistä viedä yksityisomistuksessa olevan 
alueen kautt a, mikäli tästä ei ole kohtuutonta haitt aa. Reiti n perustami-
nen edellytt ää ulkoilureitti  suunnitelmaa sekä ulkoilureitti  toimitusta.

Uusi kevyenliikenteen silta

III Asemakaavanmuutokseen 7/2009 ”Raunistulansilta” liitt yvä uuden ke-
vyenliikenteensillan sijoitusalue Ylioppilaskylän ja Raunistulan välillä.

Hoito, käytt ö ja kehitt äminen:

Suunnitt elussa on otett ava liikenteellisten tekijöiden lisäksi huomioon 
sillan sijoitt uminen kansallismaisemaan, maisemallisesti  merkitt ävään 
viljelymaisemaan sekä arvokkaalle luontoalueelle.

Uusi laituripaikka

Vesillä liikkumista palvelevien laiturien ohjeellinen sijoitusalue. 
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Ylhäällä oikealla: Tuomiokirkon torni näkyy Koroisten ristiltä hyvin. Aurajoen eteläranta on 
kuvatussa kohdassa sopivan harvaan puustoinen, jotta näkymät ovat mahdollisia ulkoilureitiltä 
kohti Koroistenniemeä.

Keskellä oikealla: Maarian kirkko jää Vähäjoen rannassa olevien puiden latvusten katveeseen. 
Historiallisesti erittäin arvokas maisemayhteys voitaisiin palauttaa puustoa hoitamalla.

Alhaalla oikealla: Pyhän Katariinan kirkon katto erottuu hieman puiden latvusten yläpuolella.

3.5 MAISEMATILA

Monumentaalirakennus

Pyhän Katariinan (Kaarinan) kirkko ja Maarian kirkko.

Maamerkkirakennuksilla on keskeinen rooli maisemakuvaa jäsentävien 
näkymien tunnuspiirteinä. Monumentaalirakennus luo lähiympäristöön-
sä arvokkaan tunnelman ja vaati i näin ollen hierarkiaa ja rakennusperin-
töä kunnioitt avan miljöön. 

Aikanaan valtaväylien (joet, maanti et) risteykseen, Kaarinan ja Maarian 
mahti pitäjien keskuksiksi rakennetut kirkot ovat paitsi erityisen arvokkai-
ta rakennuksia, niillä on merkitt ävä asema hallinnon ja liikenteen kultt uu-
rihistorian todistajina. Kirkkojen näkyminen historiallisille reiteille tulisi 
turvata.

Säilytettävä näkymä

Tärkeät näkymälinjat Aurajoen ja Vähäjoen itärannan virkistysreiti ltä koh-
ti  Koroistenniemeä sekä tärkeä näkymän suunta Koroistenniemeltä kohti  
Tuomiokirkkoa. Koroistenniemen merkitt ävä muinaismuistoalue sijoitt uu 
Aurajoen ja Vähäjoen väliin jäävälle niemekkeelle, joka on maiseman sol-
mukohta ja historiallinen hierarkkinen piste. Piispanistuimen sijainti pai-
kalta on edelleen havaitt avissa poikkeuksellisen merkitt ävä visuaalinen 
yhteys kolmelle keskiaikaiselle kirkolle, mutt a puiden kasvu uhkaa nä-
kymiä Maarian ja Pyhän Katariinan kirkoille (ks. merkintä ”Palautett ava 
näkymä”). Näkymä Maarian kirkolle on ositt ain palautett avissa Vähäjoki-
varren puustoa hoitamalla.

Hoito, käytt ö ja kehitt äminen:

Historiallista todistusvoimaa omaavat näkymälinjat kohti  Koroistennie-
meä tulee säilytt ää avoimina pitämällä virkistysreitti  en ympäristö avoi-
mena tai puoliavoimena maisemana. Näkymä Tuomiokirkolle tulee ott aa 
huomioon erityisesti  rakennetun ympäristön suunnitt elussa.

Palautettava näkymä

Tärkeät näkymälinjat Aurajoen etelärannan virkistysreiti ltä kohti  Korois-
tenniemeä sekä tärkeät näkymien suunnat Koroistenniemeltä kohti  Maa-
rian ja Pyhän Katariinan kirkkoja.

Hoito, käytt ö ja kehitt äminen:

Näkymälinjat kohti  Koroistenniemeä tulee säilytt ää avoimina pitämällä 
virkistysreitti  en ympäristö avoimena tai puoliavoimena maisemana (ks. 
merkintä ”Puoliavoin reuna”). Näkymät Maarian ja Pyhän Katariinan kir-
koille tulisi mahdollisuuksien mukaan palautt aa puustoa karsimalla.

Puoliavoin reuna

Nummenrannan joenrantavyöhykkeeseen kuuluva alue, joka on harvak-
seltaan puustoinen.

Hoito, käytt ö ja kehitt äminen:

Merkintä on päällekkäismerkintänä alueelle ”Maisemati lallisesti  arvokas 
viljelyalue”, jota hoidetaan pääasiassa avoimena alueena. Nummenran-
nan joenrantavyöhykkeen harvakseltaan puustoista aluett a tulee hoitaa 
puoliavoimena vyöhykkeenä niin, ett ä virkistysreiti ltä avautuu ainakin 
paikoin esteett ömiä näkymiä Koroistenniemelle ja muualle jokilaaksoon. 
Alueesta tulisi tehdä tarkempi suunnitelma, jossa huomioidaan näky-
mälinjat ja alueen luonnonarvot. Nykyistä puustoa tulee harventaa tar-
kemman suunnitelman perusteella ja jatkossa puun taimia tulee poistaa 
säännöllisin väliajoin.
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Ilmakuva Tuomiokirkolta kohti Ruissaloa. Kuva SIOy, 2007.

Toteutus

Kultt uuripääkaupunkipuistolla, kansallisella kaupunkipuistolla ja hoito- 
ja käytt ösuunnitelmalla ei itsessään ole oikeusvaikutusta maankäytt öön. 
Suunnitelman noudatt aminen ohjeellisena takaa omalta osaltaan alueen 
erityisten arvojen kokonaisvaltaisen huomioon ott amisen osana maan-
käytt ö- ja rakennuslain edellytt ämää kestävää kehitystä. 

Hoito- ja käytt ösuunnitelmaa on syytä ensisijaisesti  toteutt aa jo käynnis-
sä olevien ja tulevien aluett a koskevien hankkeiden yhteydessä sekä huo-
mioida tulevissa suunnitelmissa. Yksityiskohtaisempien suunnitelmien ei 
tule ilman perusteltua syytä olla risti riidassa suunnitelmassa esitett yjen, 
kaupungin keskeisiä ympäristöarvoja vaalivien yleisten periaatt eiden 
kanssa. 

Tämän suunnitelman tavoitt eena on ohjata hoitoon ja kehitt ämiseen liit-
tyvien toimenpiteiden priorisointi a kaupungin keskeisimmillä arvoalueil-
la. Suunnitelmasta voidaan halutessa nostaa esiin vuositt aisia teemoja, 
joissa voidaan keskitt yä esimerkiksi seuraaviin ympäristöihin: lähiluonto-
kohteet kaupungin keskustassa, Aurajokivarren virkistysympäristö joen 
alajuoksulla sekä historialliset puistot ja kaupunkinäkymät.

Kultt uuripääkaupunkipuisto on kaupungin vetovoimaisuuden, viihtyisyy-
den ja virkistyksen kannalta oleellinen aluekokonaisuus; osallisten huo-
mioon ott aminen ja ns. ruohonjuuritason toiminnan tukeminen (esim. 
talkootoiminta) puiston toteutt amisessa on siksi tärkeää.

Seuranta ja päivittäminen

Hoito- ja käytt ösuunnitelman toteutumista on syytä seurata ja arvioida 
säännöllisesti  tavoitt eiden saavutt amiseksi ja toimenpideohjelmien hi-
omiseksi hankekohtaisesti . Hoito- ja käytt ösuunnitelma toteutuu asteit-
tain: yksitt äiset hankkeet toteutt avat tätä yleissuunnitelmaa.

Yksitt äisissä hankkeissa saatt aa tulla esiin asioita, jotka voivat aiheutt aa 
tarpeen arvioida hoito- ja käytt ösuunnitelmaa uudelleen. Suunnitelmaa 
tulisi päivitt ää säännöllisesti  esimerkiksi yleiskaavatarkistusten yhteydes-
sä.

Puiston täydentäminen

Puistoalueen välitt ömässä läheisyydessä tapahtuvalle suunnitt elulle 
kultt uuripääkaupunkipuiston ja kansallisen kaupunkipuiston aseman 
toivotaan antavan tahtoa täydentää arvokohteiden verkostoa uusilla 
elementeillä ja yhteyksillä. Maankäytt öön liitt yvät ratkaisut ja päätökset 
toimivat jatkossa perusteena puiston täydentämiselle ja eheytt ämiselle. 
Arvoalueiden jatkuvuuden kannalta kiinnostavimpia täydentämissuunti a 
ovat Kakola–Portsa, Telakkaranta–Majakkaranta, mahdollisesti  laajene-
va kävelykeskusta sekä Mäntymäki–Vähä-Heikkilän ympäristöt (Sikaojan 
varsi). 

Suunnitt elualue ulott uu Naantalin rajalta Kaarinan rajalle, mikä tekee 
ylikunnallisen puistokokonaisuuden mahdolliseksi. Lounaan suunnassa 
merkitt äviä kiintopisteitä ovat Airisto ja Naantalin Kultaranta, koillisen 
suunnassa puiston jatkona on valtakunnallisesti  arvokas Aurajokilaakson 
maisema-alue.

4. JATKOTOIMENPITEET

Majakkaranta. Kuva Samuli Saarinen.
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