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1. JOHDANTO 

 

Tässä selvityksessä on tutkittu Kauppatorin asemakaavan mukaisen maanalaisen pysäköintilai-

toksen rakentamisen aikaisia vaikutuksia joukkoliikenteen pysäkki- ja reittitarpeisiin. Pysäköinti-

laitos olisi noin 700 autopaikan kokoinen julkinen pysäköintilaitos, jonka ainoa ajoluiska on Yli-

opistonkadulta Brahenkadun liittymän suunnasta. 

 

Selvityksessä on tutkittu seuraavia reitti- ja linjastovaihtoehtoja (VE0a, VE0b, VE0a ja VE0b): 

 

 

 

Tarkastelussa on tutkittu vaihtoehtojen toteutettavuutta rakennustyömaan aikana sekä pohdittu, 

olisiko VE1- vaihtoehto (Eerikinkadun linja-autoliikenteen siirtäminen torin kohdalta Linnankadul-

le) soveltuva pysyväksi ratkaisuksi maanalaisen pysäköintilaitoksen valmistuttua. Selvityksessä 

ei oteta kantaa mahdollisen katuraitiotien aiheuttamiin linja-autoliikenteen pysäkki- ja reittijär-

jestelyihin. 

 

Selvityksen on laatinut Ramboll Finland Oy, jossa työstä ovat vastanneet: 

Jouni Lehtomaa, projektipäällikkö, 

Riku Jalkanen, liikennesuunnittelu, 

Tiina Kuokkanen ja Eero Salminen, kaupallisten vaikutusten arviointi 

 

sekä WSP Finland Oy: 

Simo Airaksinen, joukkoliikennereitit ja pysäkkitarpeet. 

  

a b a b

nykylinjasto runkobussilinjasto nykylinjasto runkobussilinjasto

Joukkoliikenteen reitit voivat käyttää 

väliaikaisesti kaikkia toria ympäröiviä 

katuja.

Joukkoliikennereitit voivat kulkea 

ainoastaan Aurakadun, Brahenkadun 

ja Linnankadun kautta Kauppatorin 

ympäristössä.

VE0 VE1
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2. REITTI- JA PYSÄKKIJÄRJESTELYT 

 

2.1 VE0a (nykylinjasto)  

 

VE0a -vaihtoehdossa on tutkittu nykyisen kaltaisen joukkoliikennelinjaston mukaisia reittejä 

Kauppatorin maanalaisen pysäköintilaitoksen rakentamisen aikana. Nykyreitteihin poiketen linjas-

tossa on huomioitu seuraavat tavoitetilan mukaiset muutokset1, joiden avulla työmaa voi tarvit-

taessa katkaista Kauppiaskadun ja Yliopistonkadun liikenteen: 

 tori on rauhoitettu linja-autoliikenteeltä Yliopistonkadun ja Kauppiaskadun koh-

dalta  

 Brahenkadulla kulkee kaksisuuntainen liikenne. Kauppatorille ja sitä ympäröi-

ville kaduille tällä hetkellä (2015) laadittavat katusuunnitelmapiirustukset 

mahdollistavat Brahenkadun kaksisuuntaiseksi muuttamisen. Toisaalta Brahen-

kadun säilyttäminen yksisuuntaisena johtaa vain pieniin muutoksiin tutkittuihin 

joukkoliikennereitteihin verrattuna, mikä ei vaikuta tämän raportin johtopää-

töksiin. 

 

Kuvassa 1 on esitetty VE0a-vaihtoehdon linjakartta keskustassa. Toriympäristön pysäkkien 

kuormitus on keskimäärin 5,2 pysäkkikäyntiä/laituripaikka/huipputunti ja vaihteluväli 3…9. 

 

 

Kuva 1  VE0a Linjakartta. 

 

Rakentamistavasta ja aikataulusta riippuen joukkoliikennereittejä ja –pysäkkejä saatetaan joutua 

siirtämään toriympäristössä väliaikaisesti Aurakadulta ja Eerikinkadulta Yliopistonkadulle ja 

Kauppiaskadulle, mikäli pysäköintilaitostyömaa vaatii katuyhteyksien katkaisuja. Maanalaisen 

pysäköintilaitoksen rakentamistavasta riippuen on myös mahdollista, että Aurakatua ja Eerikinka-

tua ei katkaista joukkoliikenteeltä, mutta pysäkit siirretään tilapäisesti Aurakadulla etelämmäs 

Eerikinkadun ja Linnankadun väliselle korttelille ja Eerikinkadulla Kristiinankadun ja Aurakadun 

tai Kauppiaskadun ja Brahenkadun väliselle korttelille. 

 

                                                
1 Keskustan joukkoliikenneratkaisujen tarkentamisen suunnittelu (WSP 2015) 
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Pysäköintilaitoksen valmistuttua Kauppatorin ympäristö voidaan rakentaa tämän selvityksen ai-

kana tekeillä olevien katusuunnitelmien mukaisesti ja joukkoliikennereitit voidaan siirtää lopulli-

sille paikoilleen. 

 

2.2 VE0b (runkobussilinjasto) 

 

VE 0a –vaihtoehtoon (nykylinjasto) verrattuna runkobussivaihtoehdossa on vähennetty reittien  

määrää, mutta liikennöinnin tiheyttä on kasvatettu. Runkobussivaihtoehto ei tuo merkittäviä 

muutostarpeita keskustan pysäkkijärjestelyille tai käytetyille reiteille VE0a –vaihtoehtoon verrat-

tuna.  

 

VE0b-vaihtoehdossa pysäkkien kuormitus on VE0a –vaihtoehtoon verrattuna hieman korkeampi: 

keskimäärin 6,1 pysäkkikäyntiä/laituripaikka/huipputunti ja vaihteluväli 3,5…8. 

 

 

 

Kuva 2 Runkobussilinjaston linjakartta. 

 

VE0a –vaihtoehdon mukaisesti VE0b vaihtoehdon reitti- ja pysäkkijärjestelyt saattavat pysäköin-

tilaitostyömaan aikana vaihdella tilapäisesti toriympäristössä, mutta merkittäviä, keskustakortte-

lien ulkopuolisia linjamuutoksia ei tarvita. 

 

Maanalaisen pysäköintilaitoksen valmistuttua Kauppatorin ympäristö voidaan rakentaa selvityk-

sen aikana tekeillä olevien katusuunnitelmien mukaisesti ja joukkoliikennereitit voidaan siirtää 

lopullisille paikoilleen. 

 

2.3 VE1a (nykylinjasto)  

 

VE 1a -vaihtoehdossa on tutkittu joukkoliikennereittejä siten, että Eerikinkadulla, Yliopistonkadul-

la ja Kauppiaskadulla ei kulje linja-autoliikennettä torin kohdalla. Vaihtoehdossa on käsitelty ny-

kyisen kaltaista linjastoa. 
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2.3.1 Linjasto 

 

Kuvassa 3 on esitetty ehdotus VE1A:n mukaiselle joukkoliikennelinjastolle. Reittisuunnittelussa 

on otettu huomioon mm. seuraavia tekijöitä: 

 Linjastossa on pyritty selkeyteen. Samaan suuntaan kulkevat linjat lähtevät py-

ritään ajamaan samalta tai vähintään peräkkäisiltä pysäkeiltä. 

 Eerikinkadun läpiajon kieltäminen siirtää joukkoliikenteen pääyhteydeksi Eeri-

kinkatu-Brahenkatu-Linnankatu-Aurakatu –käytävän keskustan itäpuolella. Ny-

kyistä mutkikkaamman reitin takia osa Hämeenkadun ja Aninkaistenkadun lii-

kenteestä on luontevaa johtaa Tuomiokirkkosillan sijaan Auransillan kautta, jol-

loin linjojen matkanpituus ei muutu.  

 Linja-autolla Aurakadulta oikealle Linnankadulle kääntyminen vaatisi yhden 

ryhmittymiskaistan poistoa Linnankadulta tai pysäytysviivan siirtoa Linnanka-

dulta noin 18 metriä taemmas. Tästä syystä Itäistä Rantakatua pitkin Brahen-

kadulle kulkevat linjat on ohjattu Myllysillan ja Martinsillan kautta Linnankadul-

le – tämä vähentää linja-autojen kääntymistarvetta ja Auransillan liikenne-

kuormaa, mutta toisaalta heikentää Itäisen Rantakadun saavutettavuutta.  

 

 

 

Kuva 3 Linjakartta nykyiselle joukkoliikennelinjastolle tilanteessa, jossa torin kohdalla Eerikin-
kadulla ei sallita joukkoliikennettä.  

2.3.2 Pysäkkijärjestelyt 

 

Kuvassa 4 on esitetty VE1a vaihtoehdon mukaiset pysäkkijärjestelytarpeet Kauppatorin tuntu-

massa. Nykyiset Eerikinkadun linja-autopysäkit siirtyvät joko Aurakadulle Eerikinkadun ja Lin-

nankadun väliselle korttelille tai Linnankadulle Aurakadun ja Kauppiaskadun väliselle korttelille.  

 

Pysäkkijärjestelyt ovat riittäviä nykylinja-autoliikenteelle. Pysäkkien kuormitus on keskimäärin 

5,7-pysäkkikäyntiä/laituripaikka/huipputunti ja vaihteluväli 0…8,5. Pysäkit T23 ja T42 ovat va-

jaakäytöllä ja mahdollistavat Naantalin suunnan ja Aninkaistensillan suunnan linjojen matkustaji-

en jätön ja aikataulun tasauksen ennen siirtymistä torin vieressä sijaitsevalle lähtölaiturille.  

 

Pysäkkien väliset etäisyydet kasvavat nykytilanteeseen verrattuna. Pisin vaihtopysäkkien välinen 

etäisyys kasvaa nykyisestä 250 metristä noin 370 metriin, mikä vastaa noin kahden minuutin 

reipasta kävelyä. 

VE1a
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Kuva 4  Keskustan pysäkkijärjestelytarpeet nykyiselle joukkoliikennelinjastolle tilanteessa, jossa 
torin kohdalla Eerikinkadulla ei sallita joukkoliikennettä (VE1a). Alleviivauksin on ilmoi-
tettu pysäkin numero sekä suluissa pysäkillä tarvittava linja-autopaikkamäärä. 

 

Reittimuutokset eivät vaadi toimenpiteitä Aurakadun linja-autopysäkeillä, sillä nykyiset Eerikin-

kadun ja Linnakadun välisen katuosuuden pysäkit pystyvät vastaanottamaan lisäliikenteen. Lin-

nankadulle Aurakadun ja Kauppiaskadun välille on järjestettävissä kadun suuntaisesti kaksi linja-

autopysäkkiä yhteensä 4 linja-autolle Linnankadun pohjoispuolelle ja 2-4 pysäkkiä kadun etelä-

puolelle (kuva 5). Linja-autopysäkkien sijoittamista Linnankadun eteläpuolelle rajoittaa Linnanka-

tu 10:ssä kaksi ajoyhteyttä kiinteistöille. Jos ajoyhteydet pitää säilyttää vapaina, on 1-2 linja-

autopysäkkiä rakennettava kirjaston eteen Kauppiaskadun ja Brahenkadun väliselle katuosuudel-

le. Mikäli ajoyhteydet katkaistaisiin ja tontille ajo järjestettäisiin Kauppiaskadun kautta Linnanka-

dun eteläpuolelta, ei pysäkkejä tarvitsisi rakentaa Kauppiaskadun itäpuolelle. Linnankadun jalka-

käytävät pysäkkien kohdalla ovat vain noin 3-4 metriä leveitä, minkä takia pysäkkikatosten ra-

kentaminen on vaikeaa. Linnankadun pysäkkijärjestelyt edellyttävät henkilöautopysäköinnin pois-

toa Aurakadun ja Kauppiaskadun välillä. 

 

 

Kuva 5 Pysäkkijärjestely Linnankadulla. 

Linnankadun ja Brahenkadun taitteessa linja-autojen ajolinjat vaativat liittymän uudelleenmuotoi-

lun, minkä takia Linnankadulta poistuu kolme vinopysäköintipaikkaa ja Brahenkadulta kaksi au-

topaikka (kuva 6).  

 

 

VE1a Laituri

Laiturin 

koko 

(autoa)

Pysäkki-

käyntejä 

yhteensä/ 

h

Pysäkki-

käyntejä/ 

laituri/h

Päättyvät 

linjat/h

Heiluri-

linjat/h

Linjojen 

määrä

T1 1 12 12 0 12 3

T2 2 12 6 0 12 9

T3 2 11 5,5 2 9 13

T4 2 14 7 0 14 8

T5 2 12 6 0 12 4

T6 1 6 6 3 3 2

T7 2 14 7 8 6 8

T8 2 12 6 0 12 2

T9 2 10 5 7 3 4

T10 2 9 4,5 2 7 5

T21 2 10 5 0 10 2

T22 2 17 8,5 0 17 8

T23 2 6 3 0 6 2

T24 2 6 3 0 6 3

T41 2 14 7 4 10 7

T42 2 0 0 0 0 0

yht. 30 165 5,7 26 139 80
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Kuva 6 Linnankadun itäpään muutostarpeet. 

 

Linja-autoliikenteen ohjaaminen Eerikinkadulta Linnankadulle vaatisi yhteensä 29–37 autopaikan 

poistamisen riippuen jätetäänkö kadulle vinopysäköintiä ja sallitaanko Linnankatu 10:n kohdalla 

linja-autopysäkkiä kiinteistöjen ajoyhteyksien kohdalla. Kadunvarsipysäköintipaikkojen jättämi-

nen vilkkaalle linja-autoreitille haittaa joukkoliikenteen sujuvuutta, mutta ei estä liikennöintiä.   

 

2.4 VE1b (runkobussilinjasto)  

 

VE 1b -vaihtoehdossa on tutkittu joukkoliikennereittejä siten, että Eerikinkadulla, Yliopistonkadul-

la ja Kauppiaskadulla ei kulje linja-autoliikennettä torin kohdalla. Vaihtoehdossa on käsitelty run-

kobussilinjastoa. 

 

2.4.1 Linjasto 

 

Kuvassa 7 on esitetty ehdotus VE1b:n mukaiselle joukkoliikennelinjastolle. Joukkoliikennereittien 

suunnittelu on laadittu VE1a:n mukaisia periaatteita noudattaen (katso kohta 2.3.1).  

 

 

Kuva 7 Linjakartta runkobussilinjastolle tilanteessa, jossa torin kohdalla Eerikinkadulla ei sallita 
joukkoliikennettä. 

 

VE1b
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2.4.2  Pysäkkitarpeet 

 

Kuvassa 8 on esitetty pysäkkitarpeet VE1b-mukaiselle linjastolle. VE1a-linjastoon verrattuna 

(luku 2.3.2) T1 pysäkin kuormitus kasvaa, mistä syystä pysäkkiä pidennetään kahden linja-auton 

kokoiseksi. Myös T42 pysäkin kuormitus kasvaa kun pysäkille tuodaan linjat 3A ja 3B. Pysäkkijär-

jestelyt ovat riittäviä runkobussiliikenteelle. Pysäkkien kuormitus on keskimäärin 6,4-

pysäkkikäyntiä/laituripaikka/huipputunti ja vaihteluväli 3,0…8. 

 

VE1b:n pysäkkijärjestelyt voidaan toteuttaa kuten VE1a:ssa (kohta 2.3.2).  

 

 

Kuva 8 Keskustan pysäkkijärjestelytarpeet runkobussilinjastolle tilanteessa, jossa torin kohdalla 
Eerikinkadulla ei sallita joukkoliikennettä (VE1b). Alleviivauksin on ilmoitettu pysäkin 
numero sekä suluissa pysäkillä tarvittava linja-autopaikkamäärä. 

 

 

2.5 Linja-autoliikenteen määrä keskustassa 

 

Kuvassa 9 on esitetty linja-autoliikenteen vuoromäärät huipputunnin aikana valituilla katuyhteyk-

sillä eri vaihtoehdoille. Reittivaihtoehdon VE1 Merkittävimmät muutokset nykytilanteeseen (VE0) 

nähden ovat: 

 Eerikinkadun linja-autoliikenne vähenee merkittävästi koko keskus-

ta-alueella. Brahenkadun ja Aurakadun välillä linja-autoliikenne poistuu ja 

Brahenkadun itäpuolella sekä Aurakadun länsipuolella liikenne puolittuu. 

 Linnankadusta tulee uusi merkittävä joukkoliikenneväylä. Aurakadun 

ja Brahenkadun välillä kulkee suunnilleen saman verran vuoroja kuin Eeri-

kinkadulla Humalistonkadun ja Aurakadun välillä nykyisin. 

 Auransilta korvaa Tuomiokirkkosillan Aurajoen ylittävänä pääyhtey-

tenä. Auransillalla tulisi kulkemaan linja-autoliikennettä nykylinjastolla 

(VE1a) hieman vähemmän kuin Aurakadulla torin kohdalla nykyisin, mutta 

runkobussilinjastolla (VE1b) hieman enemmän. 

 Hämeenkadun liikenne Auransillan ja Tuomiokirkkosillan välillä 

moninkertaistuu. Liikenne on suunnilleen yhtä vilkasta kuin Auransillalla 

tai Eerikinkadulla Humalistonkadun ja Aurakadun välillä nykyisin. 

VE1b Laituri

Laiturin 

koko 

(autoa)

Pysäkki-

käyntejä 

yhteensä/

h

Pysäkki-

käyntejä/ 

laituri/h

Päättyvät 

linjat/h

Heiluri-

linjat/h

Linjojen 

määrä

T1 2 16 8 0 16 5

T2 2 16 8 6 10 5

T3 2 18 9 3 15 7

T4 2 16 8 3 13 7

T5 2 12 6 0 12 2

T6 1 6 6 0 6 1

T7 2 16 8 6 10 6

T8 2 12 6 0 12 2

T9 2 12 6 6 6 4

T10 2 10 5 2 8 3

T21 2 6 3 0 6 1

T22 2 14 7 0 14 2

T23 2 8 4 0 8 1

T24 2 11 5,5 0 11 1

T41 2 14 7 0 14 3

T42 2 12 6 0 12 2

yht. 31 196 6,4 26 170 52
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Kuva 9 Linja-autojen määrä valituilla katuosuuksilla huipputunnin aikana eri vaihtoehdoille 
(poikkileikkausliikennemäärä linja-autoa./h). 

 

Linja-autoliikenteen siirtymät aiheuttavat paineen uusille joukkoliikenteen etuuksille jo Kauppato-

rin asemakaavan mukaisen maanalaisen pysäköintilaitoksen rakentamisen aikana, mutta erityi-

sesti siinä tilanteessa, että linjastomuutoksesta tehdään pysyvä. Pohtimisen arvoisia etuuksia 

ovat: 

 Auransillan muuttaminen joukkoliikennekaduksi 

 Joukkoliikennekaistat Hämeenkadulle tai liikennevaloetuudet 

 Linnankadun liikenteen rauhoittaminen Aurakadun ja Brahenkadun välillä, 

esimerkiksi pysäköinnin poisto Kauppiaskadun ja Brahenkadun väliltä. 

 Linnankadun joukkoliikenteen sujuvuuden varmistaminen Aurakadun länsi-

puolella. 

 

Mikäli uusia joukkoliikenne-etuuksia ei rakenneta: 

 Joukkoliikenteen matka-aikojen ennakoitavuus (aikatauluissa pysyminen) 

heikkenee nykytilanteeseen verrattuna merkittävästi 

 Aikataulutuksessa tulee varata enemmän aikaa ajantasaukselle, jotta linja-

autot lähtisivät pysäkeiltään aikataulun mukaisesti ja jotta vaihtoyhteyksiin 

ehdittäisiin pitempien vaihtomatkojen takia. Tämä kuormittaa keskustan 

pysäkkejä nykyistä enemmän ja voi johtaa lisäkalustotarpeeseen, mikä li-

sää liikennöintikustannuksia. 

  

Linja-autojen 
määrä/poikkileikkaus/huipputunti

VE0a nykylinjasto
VE0b runkobussilinjasto

VE1a nykylinjasto
VE1b runkobussilinjasto

133
153

0
0

106
109
101
130

81
76

111
160

54
68
83

115

0
0

52
56

18
16
6

14

107
110
96

124

94
114
49
52

117
127
67
64

14
8

58
70

12
12
32
46

54
73
18
44

A
n
in

k
a
is

te
n
k
a
tu

K
a
u
p
p
ia

s
k
a
tu

B
ra

h
e
n
k
a
tu

Linnankatu

Eerikinkatu

A
u
ra

k
a
tu

Maariankatu

Hämeenkatu

Yliopistonkatu

A
u
ra

n
s
ilta

T
u
o
m

io
k
irk

k
o
s
ilta
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3. VAIKUTUKSET LIIKENNEJÄRJESTELMÄÄN JA KAUPUN-

KIYMPÄRISTÖÖN 

3.1 Katuverkkohierarkia 

 

VE0 ja VE1 vaihtoehdot johtavat toisistaan erilaiseen katuverkkohierarkiaan. Katujen roolitusta 

eri vaihtoehdoille on havainnollistettu kuvassa 10. Kuvaan on punaisella merkitty kadut, joiden 

ensisijainen rooli on palvella joukkoliikennettä ja joissa joukkoliikenteen sujuvuus on varmistet-

tava. 

 

VE0:ssa joukkoliikenteen pääkadut, ovat asemakaavaan joukkoliikennekaduiksi merkityt Auraka-

tu ja Eerikinkatu. Autoliikenteen kannalta merkittävät keskustan sisäiset itä-länsi –suuntaiset 

väylät ovat Maariankatu, Puutarhakatu ja Linnankatu. Kauppatorin maanalaisen pysäköintilaitok-

sen rakennuttua Yliopistonkadun ja Kauppiaskadun liikennettä voidaan rauhoittaa ja tavoitetilan-

teessa keskustakehän sisälle syntyy hiljaisen nopeusrajoitusalueen verkko, jonka läpi voi ajaa 

myös henkilöautolla. 

 

VE1:n aiheuttama Auransillan ja Linnankadun linja-autoliikenteen kasvu sekä Eerikinkadun linja-

autoliikenteen väheneminen muuttavat keskustakatujen roolia merkittävästi nykyisestä. Mikäli 

Auransillan ja Linnankadun henkilöautoliikennettä joudutaan rajoittamaan, aiheuttaisi se selkeitä 

puutteita keskustan saavutettavuudessa henkilöautolla. 

 

 

Kuva 10 Ydinkeskustan katujen rooli eri vaihtoehdoille. 

 

Kauppa-
tori

VE0 rakentamisen 
aikainen

Kauppa-
tori

VE0 tavoitetilanne

Kauppa-
tori

VE1 tavoitetilanne

Kauppa-
tori

VE1 rakentamisen 
aikainen

Katu, jossa joukkoliikenne 
on ensisijainen

Katu, joilla on myös autoliikenteen 
kannalta huomattava merkitys

Kävelypainotteinen 
katu
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3.2 Katuverkon kuormitus 

 

Katuverkon kuormitusta tutkittiin Turun seudun liikennemallin avulla.  

 

Kuvassa 11 on esitetty keskustan liikenneverkon kuormitus nykytilanteessa. Liikennemallin mu-

kaan keskustan kuormittuneimmat katuosuudet ovat Eerikinkadun itäpää, Auransilta sekä Huma-

listonkatu, joiden kuormitusaste on 80–100 % iltahuipputunnin aikana. Liikenneverkon kuormitus 

ei nouse yli 100 % millään katuosuudella. 

 

 

Kuva 11  Liikenneverkon kuormitus nykytilanteessa 

VE1:n mukainen joukkoliikenteen merkittävä kasvu Aurakadulla ja Linnankadulla, jotka ovat vilk-

kaita henkilöautoliikenteen väyliä, kasvattaa paineita uusille joukkoliikenne-etuuksille. Seuraavis-

sa luvuissa on tutkittu, voisiko joukkoliikenteen sujuvuutta parantaa muuttamalla Linnankatu 

(luku 3.2.1) tai Auransilta (luku 3.2.2) joukkoliikennekaduiksi heikentämättä muun katuverkon 

välityskykyä. 

 

3.2.1 Case: Linnankatu joukkoliikennekaduksi 

 

Kuvassa 12 on esitetty keskustan liikenneverkon kuormitus ja kuvassa 13 liikenteen siirtymät 

nykytilanteeseen verrattuna tilanteessa, jossa Linnankadun osuus Aurakadun ja Kauppiaskadun 

välillä on sallittu vain joukkoliikenteelle. Liikennemallin mukaan liikenne siirtyy Linnankadulta 

kolmelle samansuuntaiselle kadulle (Ratapihankatu, Puutarhakatu, Itäinen Rantakatu). Tuomio-

kirkkosillan liikennemäärä kasvaa noin 250 ajon/h ja Auransillan liikenne vähenee 100 ajon/h. 

Joukkoliikenne-etuuden merkittävin vaikutus on Eerikinkadun itäpään ruuhkautuminen, sillä väy-

län kuormitus kasvaa paikoitellen yli 100 %. Myös Humalistonkadulla on ennustettavissa yli 100 

% hetkittäinen kuormitus. Tuomiokirkkosillalla on liikennemallin mukaan kapasiteettia vastaanot-

taa lisäliikenne. Koska toimenpide kuormittaa merkittävästi Eerikinkadun itäpäätä, jossa kulkee 

sekä linja-auto että henkilöautoliikenne, ei Linnankatua tulisi liikennemallitarkastelun nojalla 

muuttaa joukkoliikennekaduksi. 

 

Nykyverkko
katuverkon kuormitus

0 – 40 %

40 – 60 %

60 – 80 % 

80 – 100 %

yli 100 %
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Kuva 12 Linnankatu on muutettu joukkoliikennekaduksi Eerikinkadun ja Brahenkadun välillä. 
Liikenneverkon kuormitus. 

 

Kuva 13 Liikenteen siirtymät nykytilanteeseen verrattuna tilanteessa, jossa Linnankadun väli 
Aurakatu-Kauppiaskatu on osoitettu vain joukkoliikenteelle. 

 

Linnankatu vain 
joukkoliikenteelle, katuverkon 

kuormitus

0 – 40 %

40 – 60 %

60 – 80 % 

80 – 100 %

yli 100 %

Linnankatu vain joukkoliikenteelle, 
Liikenteen siirtymät
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3.2.2 Case: Auransilta joukkoliikennesillaksi 

 

Kuvassa 14 on esitetty keskustan liikenneverkon kuormitus sekä kuvassa 15 liikenteen siirtymät 

tilanteessa, jossa Auransilta on muutettu joukkoliikennesillaksi. Toimenpide siirtää liikennettä 

Aurajoen muille silloille. Tuomiokirkkosillan liikenteen kasvu on huipputunnin aikana noin 300 

ajon/h, joka saattaa johtaa ruuhkiin Aninkaistenkadun ja Eerikinkadun valo-ohjatussa liittymäs-

sä, vaikka liikennemallin laskema Aninkaistenkadun kuormitusaste jää alle 80 % ruuhkaisimmal-

lakin katuosuudella. Aurakadun liikenteen katkaiseminen johtaa Humalistonkadulla yli 100 % 

kuormitukseen. Hämeenkadun liikennemäärä puolestaan laskee, mikä tekee tilaa kadun uudelle 

joukkoliikenteelle. Liikenteen merkittävä lisääntyminen reitillä Aninkaistenkatu-Eerikinkatu-

Brahenkatu-Linnankatu on ongelmallista, sillä reitti on VE1 vaihtoehdossa merkittävä joukkolii-

kennereitti. Liikennemallitarkastelun perusteella Aurasillan muuttaminen joukkoliikennesillaksi 

voisi olla mahdollista, mutta muilla Aurajoen ylittävillä silloilla on tällöin varauduttava ruuhkiin. 

 

 

Kuva 14 Auransilta on muutettu vain joukkoliikenteen sillaksi. Liikenneverkon kuormitus.  

Auransilta vain 
joukkoliikenteelle, katuverkon 

kuormitus

0 – 40 %

40 – 60 %

60 – 80 % 

80 – 100 %

yli 100 %
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Kuva 15 Liikenteen siirtymät nykytilanteeseen verrattuna tilanteessa, jossa Auransilta on osoitet-
tu vain joukkoliikenteelle. 

3.3 Joukkoliikenteen palvelutaso 

 

Joukkoliikennetutkimusten mukaan toriympäristön pysäkeillä tapahtuu nykyisin noin 22 000 nou-

sua päivässä ja arviolta saman verran matkustajia saapuu torin pysäkeille. Mikäli Eerikinkadun 

kautta ei liikennöidä joukkoliikennettä (VE1) siirtyy torin reunalla sijaitsevilta Eerikinkadun pysä-

keiltä noin 9 200 päivittäistä nousua keskustan muille pysäkeille, mikä on noin 40 % koko ydin-

keskustan joukkoliikennematkustajista. Saapuvat matkustajat mukaan lukien VE1:n mukainen 

joukkoliikennereittien siirto Eerikinkadulta koskee vähintään 18 000 päivittäistä matkustajaa. 

 

Pysäkkien siirto Eerikinkadulta Linnankadulle huonontaa joukkoliikenteen palvelutasoa viidellä eri 

tavalla: 

 

1. Reitit pitenevät osalla linjoista. Tuomiokirkkosillalta Auransillalle ja Itäiseltä Rantakadulta 

Linnankadulle siirrettävien linjojen reittien pituus ei merkittävästi muutu. Linjat, jotka kulke-

vat nykyisin Aninkaistenkadun, Eerikinkadun ja Aurakadun välillä, joutuvat Brahenkatu-

Linnankatu-Aurakatu -reitin vuoksi ajamaan noin 300 metriä pitemmän matkan ja kulkemaan 

yhden ylimääräisen valo-ohjatun liittymän kautta. Linjoja, joille kyseinen lisämatka tulisi, on 

noin 40 vuoroa/h. 30 km/h keskinopeudella lisämatka tarkoittaisi noin 40 sekunnin lisämatka-

aikaa. Lisäksi valo-ohjatuissa liittymissä aiheutunee 10–50 sekunnin lisäviive, joten linjojen 

kokonaismatka-aika kasvaa arviolta 50–90 sekuntia. Liikennevalojen joukkoliikenne-

etuuksilla voitaneen vähentää Eerikinkadun/Brahenkadun liittymässä kääntyvän linja-

autoliikenteen viiveitä jonkin verran, mutta Aurakadun/Linnankadun liittymässä valoetuuksien 

toteuttaminen on vaikeampaa, koska joukkoliikenteen linjat käyttävät kaikkia liittymähaaroja. 

Muiden joukkoliikenne-etuuksien vaikutusta VE1:n matka-aikaan ei ole mielekästä arvioida, 

sillä etuisuudet voitaisiin toteuttaa myös VE0:ssa. 

2. Pysäkkien välinen etäisyys kasvaa ja linjojen vaihtaminen vaikeutuu. Pisin vaihto-

matka Eerikinkadun itäpäästä Aurakadun pohjoispäähän on nykyisin noin 270 metriä kadun 

suuntaisesti kuljettuna ja 230 metriä torin läpi oikaisten. Linnankadun vastaavalta pysäkiltä 

vaihtomatka on 140 metriä pitempi, eli 410 metriä Aurakatua pitkin käveltäessä tai 370 met-

riä Kauppiaskatua pitkin torin läpi oikaisten. 140 metrin lisämatka vastaa noin kahden minuu-

Linnankatu vain joukkoliikenteelle, 
Liikenteen siirtymät
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tin reipasta kävelyä. Kahden lisäminuutin aikana vaihtoyhteys voi ehtiä lähtemään pysäkil-

tään, mikä tarkoittaisi vaihtoyhteyden vuorovälistä riippuen esimerkiksi 10–30 minuutin ko-

konaismatka-ajan lisäystä, mikäli linja-autojen seisonta-aikaa keskustassa ei lisätä. 

3. Pysäkkien laatutaso heikkenee. Linnankadulle voidaan osoittaa noin 4 metriä leveät jalka-

käytävät pysäkkien kohdalle, mistä syystä kadulle ei voi sijoittaa tavanomaisia pysäkkikatok-

sia, joissa on penkit. Linnankadun rakennuskanta ei mahdollista pysäkkikatosten integroimis-

ta rakennusten julkisivulinjaan. Vastaavilla pysäkeillä Eerikinkadulla on nykyisin pysäkkika-

tokset kadun pohjoispuolella.  

4. Linjojen siirto Itäiseltä Rantakadulta Linnankadulle heikentää Luostarinvuoren kou-

lujen saavutettavuutta linja-autolla Hirvensalosta. Linnankadulle siirtyvien reittien lähin 

pysäkki siirtyy Aurajoen pohjoispuolelle, noin 400 metrin kävelymatkan päähän nykyisestä 

pysäkistä. Liityntämatkalle tulee yksi kadunylitys lisää. Itäiselle Rantakadulle jää nykylinjas-

tolla vain 3 vuoroa/suunta/h nykyisen 9 vuoron sijaan. Runkobussilinjastossa vuoroja jäisi 

enemmän, 7/vuoroa/suunta/h.  

5. Linja-autojen käyttämillä reiteillä kulkee nykyistä enemmän muuta liikennettä, mi-

kä heikentää linja-autojen täsmällisyyttä. Nykyisenkaltainen järjestely (Linnankatu hen-

kilöajoneuvojen pääväylä keskustassa, Eerikinkatu ja Aurakatu joukkoliikenteen pääväylä) 

edistää linja-autojen sujuvaa liikennöintiä keskustassa. Linnankadun henkilöautoliikenne hi-

dastaisi linja-autojen kulkua ja saattaisi ruuhka-aikoina tilapäisesti estää pysäkeille ajon. Lin-

ja-autoreittien osittainen siirto Tuomiokirkkosillalta ruuhkaiselle Auransillalle (1+1 –kaistaa) 

saattaa toimia linjojen pullonkaulana, mikäli henkilöautoliikennettä ei sillalla rajoiteta. 

 

Joukkoliikenteen käyttäjien kokeman palvelutason laskun lisäksi joukkoliikenteen operointikus-

tannukset kasvavat VE1-vaihtoehdossa VE0-vaihtoehtoon verrattuna, koska ajantasaustarve 

keskustassa kasvaa ja osalla linjoista reitit pitenevät. 

 

3.4 Jalankulku ja pyöräily 

 

Joukkoliikennereittien siirto VE1-vaihtoehdon mukaisesti Eerikinkadulta Linnankadulle poistaa 

moottoriajoneuvoliikenteen Eerikinkadulta torin kohdalta ja vähentää liikennettä merkittävästi 

Kauppiaskadun ja Brahenkadun väliseltä korttelilta. Eerikinkadulta vapautuvaan tilaan voidaan 

ohjata laadukas pyörätie Brahenkadun pääpyöräreitiltä. Eerikinkadun pyörätie on kuitenkin lope-

tettava Aurakatuun ja ohjattava joko Eerikinkadun ajoradalle tai Kauppiaskatua pitkin Yliopiston-

kadulle. Joukkoliikenteen ohjaaminen Linnankadulle vaikeuttaa Linnankadun ajoradalla pyöräilyä, 

mikä ohjaa pyöräilyä nykyistä enemmän Läntisen Rantakadun reitille. 

 

VE1 vaihtoehdon mukainen joukkoliikennereititys laajentaa keskustan kävelypainotteista aluetta. 

Yliopistonkadun kävelykatu voi laajentua Torin etelälaidalle Eerikinkadulle. Eerikinkadun liikenne 

Aurakadun ja Humalistonkadun sekä Kauppiaskadun ja Brahenkadun välillä rauhoittuu, mikä 

parantaa Eerikinkadun kävely-ympäristöä. Linnankadun jalankulku vaikeutuu uusien pysäkkien 

kohdalla, sillä jalkakäytävät ovat kapeita ja linja-automatkustajille ei ole osoittaa pysäkkikatosta. 

Linnankadun ajoradan ylitys vaikeutuu, kun linja-autoliikenteen määrä kaduilla kasvaa jalankulki-

jat saattavat tarvita oman suojatun opastinvaiheen kadun ylitykseen. 

 

3.5 Liikenneturvallisuus 

 

Linjastomuutosten vaikutuksia liikenneturvallisuuteen tutkittiin vuosien 2009–2014 onnettomuus-

tilastojen avulla. Toria ympäröivillä kaduilla ja torista korttelin etäisyydellä sijaitsevilla kaduilla 

tapahtui kyseisen kuuden vuoden aikana yhteensä 29 onnettomuutta, joissa linja-auto oli osalli-

sena. Onnettomuuksista seitsemän oli vasemmalle kääntyvien ja neljä oikealle kääntyvien linja-

autojen onnettomuuksia. Suoraan kulkevien linja-autojen onnettomuuksia oli kaksi, kylkikoske-

tuksia yksi ja punaisia päin ajoi yksi. 14 onnettomuuteen ilmoitettiin muu syy. Suurin osa, eli 23 

linja-auto-onnettomuutta johti jalankulkijan henkilövahinkoon. Onnettomuuksista kaksi johti pyö-

räilijän henkilövahinkoon. Linja-auto-onnettomuuksista kaksi johti jalankulkijan kuolemaan. Pelk-

kiin jalankulkijan aineellisiin vahinkoihin johti kaksi linja-auto-onnettomuutta. Henkilövahinkoon 

johtaneista onnettomuuksista 40 % liittyi oikealle tai vasemmalle kääntyviin linja-autoihin. Noin 

puolet henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista johtui jalankulkijan rikkeestä tai tapahtui 

muualla kuin suojatiellä. 
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VE1a ja VE1b-vaihtoehtojen mukainen linjasto tuo nykyistä enemmän oikealle ja vasemmalle 

kääntymisiä keskustan valo-ohjattuihin liittymiin, mikä on onnettomuustilastojen valossa selkeä 

liikenneturvallisuusriski. Tunnistettuja riskipaikkoja on ainakin Aurakadun ja Linnankadun valo-

ohjattu liittymä, Brahenkadun ja Linnankadun taitteen suojatiet sekä Brahenkadun pyöräväylän 

suuntaisen liikenteen oikealle kääntyminen Eerikinkadulle (kuva 16).  

 

 

Kuva 16 Liikenneturvallisuuden kannalta ongelmallisia liittymiä VE1a ja VE1b –vaihtoehdoissa. 

Vilkkaimmilla jalankulkualueilla kääntymiset tulisi ohjata valoliittymissä suojatuilla vaiheilla, jol-

loin linja-autojen ei tarvitse kääntyessä väistää risteävän suojatien liikennettä. Nykytilanteessa 

Eerikinkadun ja Aurakadun liittymässä jalankulkijoille on osoitettu kokonaan oma vaiheensa, 

mikä helpottaa linja-autojen turvallista kääntymistä. Kun linja-autojen käännöksiä ohjataan ny-

kyistä enemmän Aurakadulla Eerikinkadun liittymästä Linnankadun liittymään, tulisi liittymän 

jalankulkuvirrat ohjata liittymän läpi Eerikinkadun liittymän kaltaisesti suojatussa vaiheessa, mi-

kä vähentäisi liittymän välityskykyä. 

 

3.6 Kaupunkikuva 

 

Linja-auto pysäkkien sijoittaminen tiiviisti rakennettuun ydinkeskustaan heikentää lähtökohtai-

sesti aina kaupunkikuvaa. Vaikutus on havaittavissa erityisesti silloin, kun pysäkkejä on samalla 

kohdalla molemmin puolin katua useampia lähekkäin. Linja-autot sulkevat kulkijan näkymiä katu-

tilassa ja vaativat huomion kiinnittämistä pysäkillä autoon nouseviin ja niistä poistuviin matkus-

tajiin, mikä vähentää viihtyisyyttä. Jossakin määrin myös katujaksolla kulkevat linja-autot - vaik-

ka pysäkkejä ei olisikaan – vähentävät jalankulkijan kokemaa viihtyisyyttä kadulla. 

 

Tarkastelluissa vaihtoehdoissa VE0 ja VE1 linja-autojen katukuvaa huonontavat vaikutukset koh-

distuvat eri katujaksoille. Molemmat tarkastellut vaihtoehdot ovat kaupunkikuvallisesti hyväksyt-

täviä, eivätkä kaupunkikuvalliset vaikutukset ole yhtä merkittäviä kuin toiminnalliset vaikutukset. 

 

Nykytilanteen mukaiseen järjestelyyn perustuvissa VE0-vaihtoehdoissa Linnankadun jakso Aura-

kadulta Brahenkadulle säilyy pyöräillen ja henkilöautolla hyvin saavutettavana alueena, jossa 

jalankulku on viihtyisä kokemus. Kauppatorin mittakaava on riittävän suuri, jotta sen tunnelma ei 

kärsi liikaa kahdelle reunalle sijoittuvista pysäkkialueista ja ajoneuvoliikenteestä. 

 

VE1-vaihtoehdoissa Eerikinkatu Kauppatorin kohdalla vapautuu kävelylle, pyöräilylle ja pyörä-

pysäköinnille ja muille toiminnoille, kuten terasseille. Järjestely mahdollistaa näiden toimintojen 

laajentamistarpeet pitkälle tulevaisuuteen. Mikäli Eerikinkatu vapautetaan moottoriajoneuvolii-

kenteestä, tulisi Eerikinkadun puoleiselle reunalle Kauppatoria suunnitellun paviljonkirakennusta 

muuttaa keskiosaltaan nykyistä avoimemmaksi, mikä vahvistaisi torin ja korttelin liikkeiden yhte-

yttä. Linja-autojen pysäkkien siirtyminen Eerikinkadulta Linnankadulle tekee vastaavasti Linnan-

kadun katujaksosta ahtaan tuntuisen, mikä vähentää viihtyisyyttä. Linjaliikenteen reittien muut-

tumisesta on viihtyisyyttä vähentäviä vaikutuksia myös Auransillalla, missä lisääntyvä ruuhkai-

suus vähentää jalankulkijan viihtyisyyttä.  
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4. VAIKUTUKSET KESKUSTAKORTTELIEN SAAVUTETTA-

VUUTEEN JA IHMISVIRTOIHIN 

 

Linja-autoreittimuutosten vaikutuksia keskustan jalankulkijavirtoihin tutkittiin arvioimalla miten 

muutokset vaikuttavat liikekortteleiden saavutettavuuteen, houkuttelevuuteen ja asiakasvirtoihin 

etenkin toria ympäröivissä kortteleissa.  

 

4.1 Yleistä saavutettavuudesta ja asiointivirroista 

 

Sijainti on yksi keskeisimmistä liiketilojen menestystekijöistä. Sijaintia arvioidessaan yritykset 

analysoivat eri sijaintitekijöitä sekä makro- että mikrotasolla ja yleisesti huomioidaan ainakin 

väestöön, saavutettavuuteen, kilpailutilanteeseen ja kustannuksiin liittyviä tekijöitä. Joukkolii-

kennepysäkkien sijainti, jalankulkuvirrat ja -reitit ovat keskeisiä arvioitavia saavutettavuuteen 

liittyviä mikrosijaintitekijöitä. Em. tekijöiden merkitys riippuu yrityksen toimialasta, mutta erityi-

sesti kaupunkikeskustoissa toimiville erikoiskaupan liikkeille, ravintola- ja kahvilapalveluille ja 

kioskipalveluille näillä on keskeinen merkitys. Usein sijaintipäätösten yhteydessä em. tekijöitä 

arvioidaankin esimerkiksi erilaisilla jalankulkijamäärälaskennoilla.  

 

Pääasialliset jalankulkuvirrat ja -reitit joukkoliikennepysäkeiltä suuntautuvat erilaisiin vetovoima-

kohteisiin, joita voivat olla esimerkiksi erilaiset julkiset palvelut (koulu, terveysasema...) kuin 

myös vähittäiskaupan ankkurimyymälät (tavaratalo, kauppakeskus...). Joukkoliikennepysäkkien 

muutokset vaikuttavatkin vähemmän vetovoimakohteisiin ja ankkuriyrityksiin kuin pääasiallisten 

jalankulkuvirtojen äärelle sijoittuviin pienempiin yrityksiin, joiden vetovoima itsessään ei riitä 

suuntamaan kävelijävirtoja niitä kohden vaan liiketoiminta perustuu pitkälti ohikulkevien asiak-

kaiden satunnaisasiointiin. Pysäkkimuutostenkin jälkeen jalankulkuvirrat suuntautuvat vetovoi-

makohteita ja ankkuriyrityksiä kohden, mutta jalankulkureitit voivat muuttua. Näin ollen vanhan 

ja uuden jalankulkureitin varteen sijoittuvien liiketilojen toimintaedellytykset muuttuvat.   

 

Etäisyys koetaan fyysisen välimatkan sekä psyykkisten, matka-aikaa hidastavien tai kulkemista 

haittaavien tekijöiden summana. Kaupallisessa keskustassa tämän kokonaisetäisyyden minimoi-

minen on ensiarvoisen tärkeää; palveluiden tulee sijaita tiiviisti toistensa läheisyydessä, jolloin 

niiden väliset matkat ovat lyhyitä ja kaupat koetaan helposti saavutettaviksi. Vähittäiskaupan 

kannalta kriittisen etäisyyden on todettu olevan vain noin 10–25 metriä. Tämä tarkoittaa sitä, 

että kauppojen välisen matkan ollessa yli 25 metriä muodostuu jo selvä este hakeutua seuraa-

vaan, kaukaiseksi koettuun kauppaan ja jatkaa näin kulkemista kaupunkirakenteessa. Kriittinen 

etäisyys ylittyy Suomessa useasti jo pelkästään kadun ylityksellä. Koettua etäisyyttä lisää myös 

se, jos liikepaikka jää rakennuksen kulman taakse, kadun toiselle puolelle tai suuren tyhjän auki-

on toiselle puolelle. Näiden kaupunkirakenteen esteiden ylittäminen koetaan usein liian pitkänä 

matkana. (Santasalo & Heusala 2002, 322.) Lisäksi jalankulkijan reagointia ympäristöönsä tutkit-

taessa on havaittu hänen mielenkiintonsa lakkaavan kauniissakin ympäristössä noin 220 metrin 

jälkeen. Jalankulkijaa voidaan kannustaa jatkamaan matkaansa järjestämällä kaupunkirakentee-

seen erilaisia katkoksia; paikkoja, joissa jalankulkija voi levähtää ja pystyy taas jatkamaan mat-

kaansa eteenpäin. (Knoflacher 19953.) 

 

Joukkoliikennepysäkkien muutosten arvioinnissa on myös muistettava, että asiointimatkoilla käy-

tetään useampia kulkumuotoja. Turun keskustassa asioivista noin kuluttajista lähes 50 prosenttia 

asioi omalla autolla ja joukkoliikenteellä noin 30 prosenttia. Loput 20 prosenttia asioivat kävellen, 

pyörällä tai muulla tavoin. Joukkoliikenteellä asioivien osuus on kuitenkin Turun keskustassa 

huomattava verrattuna muihin kaupunkiseudun keskuksiin, joissa korkeintaan noin kymmenen 

prosenttia tai alle asiakkaista saapui useimmiten linja-autolla.4   

 

                                                
2 Santasalo, Tuomas – Heusala, Heli (2002) Erikoiskauppa kaavoituksessa. Tuomas Santasalo Ky: Helsinki. 
3 Knoflacher, Hermann (1995) Kaupungin ja liikenteen harmonia. Vapaus autolla ajamisen pakosta. (alkuteos Zur Harmonie von Stadt 

und Verkehr: Freiheit vom Zwang zum Autofahren 1993, Suomeksi toimittaneet Jarmo Kalanti ja Pekka Rytilä) Liikennesuunnittelun 

Seura ry. 
4 Ostoksia ja elämyksiä. Ostokäyttäytymisen muutos, ostosmatkojen suuntautuminen ja ostopaikan valintakriteerit Turun työssäkäyn-

tialueella KUMU 2011 -tutkimuksen valossa. Heli Marjanen ja Meri Malmari 
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4.2 Tutkimusalueen kaupallinen rakenne 

 

Turun ydinkeskustan kaupallisesti merkittävimpiä kortteleita sekä muita asiointivirtoja synnyttä-

viä kohteita on kuvattu seuraavassa kartassa (kuva 17). Tarkastelu on rajattu koskemaan 400 

metrin säteellä olevaa aluetta suhteessa Kauppatorin ympäristön nykyisiin sekä VE1A:ssa ja 

VE1B:ssä Linnankadulle siirrettäviin linja-autopysäkkeihin. Tarkastelualue on kartoilla rajattu 

valkoisella viivalla.  

 

Turun keskustan kaupallinen ydin on Kauppatorin ympäristö ja sitä reunustavat korttelit. Torin 

länsisivulla sijaitsee keskustan suurin kauppakeskus, Hansa, jossa sijaitsee yli 120 liikettä ja noin 

40 000 kerrosneliömetriä vuokrattavaa liikepinta-alaa5. Hansakorttelin yhteydessä toimii myös 

Stockmannin tavaratalo. Hansakorttelin pohjoispuolella kulkee Yliopistonkadun kävelykatuosuus, 

jonka varrella sijaitsee erityisesti baareja ja ravintoloita, mutta myös keskustahakuisen erikoista-

varakaupan liikkeitä ja palveluita. Kävelykadun kaupallisen vetovoiman säilymiselle on asettanut 

haasteen Anttila-tavaratalon toiminnan loppuminen vuonna 2014. Hansakorttelin eteläpuolella 

sijaitsee useita keskustaerikoiskaupan toimijoita sisältävä KOP-kolmion liikekiinteistö ja viime 

vuosina huomattavasti virkistynyt Turun kauppahalli. Hansakorttelista länteen sijaitsee niin ikään 

Centrumin liikekiinteistö, jossa toimii keskustahakuisen erikoiskaupan toimijoita ja erilaisia palve-

luita. Kauppatorin itälaidalla toimii Sokos Wiklundin tavaratalo, jonka pinta-ala on noin 12 000 k-

m2. Torin eteläisellä laidalla sijaitsee ns. Forum-kortteli, jonka merkittävin kaupallinen toimija on 

Clas Ohlson -tavaratalo. Muutoin Forum-kortteli on vajaakäyttöinen ja useat liiketilat ovat tyhjil-

lään. Forum-korttelin sisällä on läpikulkuyhteydet Linnankadulta Kauppatorille (Eerikinkatu) sekä 

Kauppiaskadulle. Turun kaupunki- ja ravintola/kahvilakulttuuri on painottunut Aurajoen rantaan, 

erityisesti uudelle Vähätorin alueelle. Aurajoen rantaa reunustavilla kävelypainotteisilla kaduilla 

järjestetään erityisesti kesäisin monia tapahtumia ja markkinoita.  

 

 

Kuva 17 Tutkimusalueen merkittävimmät kaupalliset korttelit sekä muut ihmisvirtoja synnyttävät 
kohteet (Ilmakuva: Turun kaupunki) 

  

                                                
5 Suomen kauppakeskusyhdistys ry (2015) Kauppakeskukset 2015. 
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Turun keskustan kaupallista aktiivisuutta on kuvattu päivittäis- ja erikoistavarakaupan sekä eri-

laisten ravintolapalveluiden palvelupisteaineiston avulla seuraavassa kartassa (kuva 18). Aineis-

tossa ei ole kaikkia olemassa olevia kauppoja ja palveluita, mutta siitä saa hyvän yleiskäsityksen 

palveluiden sijoittumisesta ja määrästä. Kartasta voidaan nähdä, miten erikoiskaupan toiminnot 

ovat hyvin voimakkaasti keskittyneet Kauppatorin ympäristöön, erityisesti Hansa-kortteliin ja sen 

ympärille sekä Kauppatorilta itään ja länteen lähtevien Yliopiston- ja Eerikinkadun varrelle. Siir-

ryttäessä Kauppatoria ympäröivistä kortteleista kohti Aurajokea kasvaa ravintola- ja kahvilapal-

velujen suhteellinen osuus. Tarkastelualueen ulkopuolella kaupallinen aktiivisuus on selkeästi 

vähäisempää.  

 

 

Kuva 18 Turun keskustan kaupan ja palveluiden tarjonta (Lähde: Ramboll, Ketjutietokanta; Open 
Street Map –aineistot; ilmakuva: Turun kaupunki) 

4.3 Keskustan kaupallisten toimintojen saavutettavuus 

 

Tässä osiossa tarkastellaan Kauppatorin linja-autopysäkkien saavutettavuutta nykytilanteessa 

(VE0) ja tilanteessa, jossa osa Eerikinkadun varren pysäkeistä on siirretty Linnankadulle (VE1). 

Tarkastelunäkökulmina ovat sekä muutokset pysäkkien fyysisessä saavutettavuudessa suhteessa 

keskustan kortteleihin että suhteellisessa saavutettavuudessa, jolloin huomioon otetaan myös 

pysäkkien käyttäjämäärät. Koska pysäkkien käyttäjämääristä eri vaihtoehdoissa ei ole tarkkaa 

arviota, on käyttäjämäärien indikaattorina käytetty kunkin pysäkin keskimääräisten tunnin aika-

na tapahtuvien lähtöjen määrää. Analyysissä on käsitelty ainoastaan rajatuissa Kauppatorin ym-

päristön pysäkeissä tapahtuvia muutoksia. Analyysissä ei ole otettu huomioon muilla kaduilla 

mahdollisesti tapahtuvia muutoksia pysäkkien sijoittumisessa tai käyttäjämäärissä, sillä muutok-

set muilla pysäkeillä on VE0 ja VE1 -vaihtoehtojen välillä pieniä. 

 

Saavutettavuustarkastelut on tehty ArcGIS for Desktop -paikkatieto-ohjelman Network Analyst –

lisäosan avulla. Tarkasteluja varten Turun ydinkeskustaan on rakennettu kävelyverkosto, joka 

huomioi jalkakäytävät, suojatiet sekä muut kulkuyhteydet kaupunkitilassa.  

 

Fyysistä saavutettavuutta nykytilanteessa on kuvattu seuraavassa kartassa (kuva 19). Kartalle 

on laskettu etäisyysvyöhykkeet (0–100–200–400 metriä) nykyisistä Kauppatorin ympäristön 

linja-autopysäkeistä. Tiivein 100 metrin saavutettavuusvyöhyke yltää nykytilanteessa lännessä 

Eerikinkadun ja Kristiinankadun risteykseen, etelässä Linnankadun ja Aurakadun risteykseen 

sekä idässä niin, että lähimpään vyöhykkeeseen kuuluu koko Wiklundin tavaratalo. Kävelyliiken-
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teen kannalta tärkein vyöhyke yltää noin 200 metrin etäisyydelle linja-autopysäkeistä; mitä kau-

emmaksi pysäkeistä mennään, sitä pienemmäksi niitä käyttävien linja-automatkustajien merkitys 

kaupallisille toimijoille käy. 
 

 

Kuva 19  Kauppatorin ympäristön pysäkkien fyysinen saavutettavuus nykytilanteessa (etäisyys 
metriä lähimmälle pysäkille) 

Seuraavassa kartassa (kuva 20) on havainnollistettu linja-autopysäkkien fyysistä saavutettavuut-

ta VE1A:n ja VE1B:n mukaisella pysäkkien sijoittelulla. Tulevissa vaihtoehdoissa Kauppatorin 

pysäkit ovat enemmän hajallaan ja täten niiden ydinvaikutusalue on laajempi erityisesti Linnan-

kadun ympäristössä. Ydinvaikutusalue (0-100 m) laajenee ottaen mukaan esimerkiksi pääkirjas-

ton sekä ulottuen lähes Aurajoen rantaan. Linja-autopysäkkien saavutettavuus sen sijaan heik-

kenee Eerikinkadulla itään päin mentäessä; esim. Wiklundin tavaratalo ei ole tulevien pysäk-

kisijaintien kannalta yhtä hyvin saavutettavissa kuin nykytilanteessa. 
 

 

Kuva 20 Kauppatorin ympäristön pysäkkien fyysinen saavutettavuus tulevassa tilanteessa (VE1A 
ja VE1B, metriä lähimmälle pysäkille) 
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Pysäkkien ydinvaikutusalueen laajeneminen ei kuitenkaan ole kaupallisten palveluiden saavutet-

tavuuden kannalta yksiselitteisesti hyvä asia. Linnankadulle siirtyvät pysäkit ovat suhteessa kau-

empana keskustan nykyisistä kaupallisesti tärkeimmistä kortteleista. Fyysisen etäisyyden kasvun 

lisäksi myös Kauppatorin ympäristön koettu saavutettavuus heikkenee mm. näköyhteyden kat-

keamisen ja aikaisempaa useampien kadunylitysten seurauksena. Kokonaissaavutettavuuden 

heikkenemisellä saattaa olla vaikutuksia esimerkiksi linja-auton käyttöön asiointimatkoilla. Seu-

raavassa kartassa (kuva 21) on havainnollistettu siirtyvien pysäkkien saavutettavuusvyöhykkeitä. 

Uusilta pysäkeiltä kertyy matkaa Hansa-kortteliin sekä Wiklundin tavarataloon lähes 200 metriä. 

Lisäksi esim. Yliopistonkadun kävelykatuosuudelle on uusilta pysäkkisijainneilta matkaa noin 

300–400 metriä, mikä on kävellen tehtävien asiointien kannalta jo huomattavan pitkä matka. 

 

 

Kuva 21 Linnankadulle VE1A:ssa ja VE1B:ssä siirtyvien pysäkkien fyysinen saavutettavuus (metriä 
lähimmälle pysäkille) 

 

Linja-autonkäyttäjien potentiaalia kävely- ja asiointivirtojen suhteen on arvioitu katuosuuksittain 

sekä linja-autonkäyttäjien määrän (pysähdyksiä/pysäkki/h) että fyysisen etäisyyden välisen suh-

teen avulla. Tällöin voidaan puhua linja-autonkäyttäjien etäisyydellä painotetusta spatiaalisesta 

tavoitettavuudesta; mikäli katuosuus (tai tarkastelunäkökulmasta riippuen esim. kaupan liiketila) 

sijaitsee lähellä pysäkkiä, saa se potentiaaliseksi asiakasmääräksi suuremman osan pysäkin käyt-

täjistä kuin kauempana sijaitsevat katuosuudet.  

 

Analyysissä tarkastelualue on jaettu noin 240 katuosuuteen ja jokaiselta katuosuudelta on lasket-

tu etäisyys jokaiselle pysäkille. Etäisyyspainotettu potentiaalinen linja-autonkäyttäjien tavoitetta-

vuus on laskettu kaavalla:  

 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑎𝑎𝑙𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑡𝑎𝑣𝑜𝑖𝑡𝑒𝑡𝑡𝑎𝑣𝑢𝑢𝑠 = ∑
𝑊

𝑒𝛽∗𝑑
  

Missä: 

W = Painotustekijä (pysähdysten määrä / h / pysäkki) 

d = Etäisyys katuosuuden ja pysäkin välillä (minuuttia, oletus: kävelyvauhti = 70m/min) 

β = Etäisyyden kitkakerroin (kävelylle 0,18136) 

 

                                                
6 ks. esim. Sevtsuk – Mekonnen, Kalvo (2014) Urban Network Analysis. City Form Lab, MIT. 
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Analyysillä saatavat tulokset kuvaavat eri katuosuuksien potentiaalista tavoitettavuutta suhtees-

sa pysäkkien sijaintiin ja indikoituihin käyttäjämääriin (lähtöä/h). Analyysin avulla ei kuitenkaan 

voida tehdä arviota siitä, mihin alueille ja kohteisiin kävelijävirrat todellisuudessa suuntautuvat. 

Analyysi sopiikin erityisesti eri alueiden keskinäiseen vertailuun sekä muutosten havainnollistami-

seen. 

 

Seuraavalla kartalla (kuva 22) on havainnollistettu edellä mainitun analyysin tuloksia nykytilan-

teessa. Kartalla olevat pallot kuvaavat linja-autopysäkkien nykyistä sijaintia sekä pysähdysten 

määrää / h). Tummimman punaisella kuvattu suhteellisesti parhaiten tavoitettavissa oleva alue 

kattaa keskustan kaupallisesti merkittävimmät alueet (Hansan pääsisäänkäynti, kauppahallin 

pohjoissisäänkäynti, Wiklundin tavaratalo sekä Aurakatu Linnankadun ja Yliopistonkadun väliseltä 

osuudelta). 

 

 

Kuva 22 Linja-autopysäkkien etäisyydellä painotettujen käyttäjien (lähtöjen määrä / h) määrä 
nykytilanteessa 
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Seuraavassa kartassa (kuva 23) on vastaavalla tavalla kuvattu tulevan tilanteen (VE1A) potenti-

aalista tavoitettavuutta. Vaihtoehdossa lähtöjen määrä on sama kuin nykytilanteessa, mutta ne 

jakautuvat eri tavalla eri pysäkeille. Lisäksi Eerikinkadun pysäkit Kauppatorin varrelta on poistet-

tu ja vastaavasti uusia pysäkkejä on tullut Linnankadulle. Kartalta voidaan havaita, miten alueen 

potentiaalinen tavoitettavuus heikkenee erityisesti Eerikinkadun ja Kauppiaskadun risteyksessä, 

minkä seurauksena Wiklundin tavaratalo jää keskeisimmän vyöhykkeen ulkopuolelle. Potentiaali-

nen tavoitettavuus sen sijaan hieman paranee etelässä Aurakadun ja Linnankadun risteyksen 

tuntumassa uusien pysäkkien ansiosta.  

 

 

Kuva 23 Linja-autopysäkkien etäisyydellä painotettujen käyttäjien (lähtöjen määrä / h) määrä 
tulevassa tilanteessa (VE1A) 
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Potentiaalisessa tavoitettavuudessa tapahtuvia muutoksia nykytilanteen ja VE1A:n välillä on vielä 

erikseen havainnollistettu oheisella kartalla (kuva 24). Kartassa on kuvattu etäisyydellä painotet-

tujen lähtöjen määrässä tapahtuvaa absoluuttista muutosta VE1A:n ja nykytilanteen välillä. Posi-

tiivisin muutos (punainen väri) kohdistuu Aurakadulle Läntisen Rantakadun ja Linnankadun väli-

selle alueelle sekä Linnankadulle kauppahallin ja pääkirjaston väliselle alueelle. Negatiivisimmat 

muutokset sen sijaan kohdistuvat Wiklundin korttelia ympäröiville katuosuuksille. Lievää heiken-

nystä kohdistuu myös Hansaa ympäröiville kaduille esim. Yliopistonkadulle ja Eerikinkadulle. 

 

 

Kuva 24 Saavutettavuuden muutos nykytilanteen ja VE1A:n välillä 
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Potentiaalista tavoitettavuutta on tarkasteltu myös ns. runkobussivaihtoehdossa, VE1B (Kuva 

25). Linja-autopysäkkien sijainnit suhteessa VE1A:han eivät muutu, mutta runkobussivaihtoeh-

dossa pysäkeiltä tapahtuvia lähtöjä on enemmän. Tämän vuoksi kartta ei ole vertailukelpoinen 

edellisten karttojen kanssa; suuremmat lähtömäärät parantavat eri alueiden tavoitettavuutta 

huomattavasti ja ydinalue laajenee käsittämään kaikki kaupallisesti keskeisimmät korttelit Aura-

joen ja Yliopistonkadun välillä.  

 

 

Kuva 25 Linja-autopysäkkien etäisyydellä painotettujen käyttäjien (lähtöjen määrä / h) määrä 
runkobussivaihtoehdossa (VE1B) 
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5. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä raportissa on selvitetty kahden vaihtoehtoisen joukkoliikennereitityksen vaikutuksia Turun 

keskustan liikennejärjestelmään ja keskustan kaupallisten palveluiden vetovoimaan Kauppatorin 

asemakaavan mukaisen maanalaisen pysäköintilaitoksen rakentamisen aikana ja sen jälkeen. 

Vaihtoehtoina tutkittiin: 

 VE0-ratkaisua, jossa joukkoliikenne voi käyttää pysäköintilaitoksen rakentamisen aikana 

tilapäisesti kaikkia toria ympäröiviä katuja ja viimeistään pysäköintilaitoksen valmistut-

tua liikenne poistetaan Yliopistonkadulta sekä Kauppiaskadulta. 

 VE1-ratkaisua, jossa joukkoliikenne siirretään pysäköintilaitoksen rakentamisen ajaksi 

Eerikinkadulta Linnankadulle eikä joukkoliikenne käytä rakennusaikana myöskään 

Kauppiaskatua tai Yliopistonkatua. Pysäköintilaitoksen valmistuttua linjat joko siirretään 

nykyisille paikoilleen tai säilytetään uudella sijainnillaan. 

 

Reittimuutosten vaikutukset arvioitiin nykyisenkaltaiselle linjastolle sekä niin sanotulle runkobus-

silinjastolle, jossa linjojen määrää vähennetään, mutta liikennöintitiheyttä kasvatetaan. 

 

Laaditun vaikutustenarvioinnin perusteella joukkoliikennereittien siirtäminen Eerikinkadulta Lin-

nankadulle (VE1) ei ole suositeltavaa edes pysäköintilaitoksen rakentamisen aikana. 

 

5.1 Vaikutukset liikenneverkkoon ja kaupunkikuvaan 

 

Maanalaisen pysäköintilaitoksen rakentaminen muuttaa keskustan liikennejärjestelyjä muutamien 

vuosien ajaksi, jolloin keskustaliikenteen palvelutason lasku on hyväksyttävä tilapäisesti paitsi 

joukkoliikenteelle, myös muulle moottoriajoneuvoliikenteelle, kävelylle ja pyöräilylle.  

 

Linja-autoliikenne on mahdollista siirtää rakennustyömaan ajaksi VE1-vaihtoehdon mukaisesti 

Eerikinkadulta Linnankadulle ja Aurakadulle, mutta joukkoliikenteen palvelutasotekijät (koko-

naismatka-aika, täsmällisyys, pysäkkijärjestelyt, liikennöintikustannukset) eivät vaihtoehtoa 

puolla. Linnankadulle on mahdollista järjestää tarvittavat pysäkkiparit Aurakadun ja Brahenkadun 

välisille korttelialueille, mutta pysäkkien viereiset jalkakäytävät ovat kapeita ja ahtaita odotus-

alueiksi. Linnankadun pysäkkijärjestelyt poistavat noin 29–37 autopaikkaa Aurakadun ja Brahen-

kadun väliseltä katuosuudelta. Linnankadulle voidaan jättää pysäköintiä Kauppiaskadun ja Bra-

henkadun väliselle katuosuudelle, mutta pysäköintiliikenne vahvalla joukkoliikennekadulla ei ole 

joukkoliikenteen sujuvuuden kannalta suositeltavaa.  

 

VE1-vaihtoehdon mukainen joukkoliikennereititys asettaa merkittäviä heikennyksiä keskustalii-

kenteen toimivuuteen. Keskustasta poistuu asemakaavaan merkitty joukkoliikennekatu Eerikin-

kadulta Kauppiaskadun ja Aurakadun väliltä ja sen linja-autoliikenne siirtyy Linnankadulle, jossa 

kulkee myös henkilöautoliikenne. Noin 20 pysäkkikäyntiä/suunta/h Linnankadulla aiheuttaa lii-

kennevirtaan häiriöitä ja toisaalta henkilöautoliikenne huonontaa joukkoliikenteen sujuvuutta. 

Joukkoliikenteen kilpailukyvyn kannalta Linnankadun liikennettä tulisi rauhoittaa nykyisestä mer-

kittävästi, mutta liikennemallitarkastelun nojalla henkilöautoliikennettä ei voi kadulta poistaa. 

Myös lisääntyvä linja-autoliikenne Auransillalla huonontaa keskustan saavutettavuutta henkilöau-

tolla huomattavasti. 

 

Lopullisena ratkaisuna VE0 –vaihtoehdon mukainen reititys on maanalaisen pysäköintilaitoksen 

valmistuttua huomattavasti parempi kuin VE1-vaihtoehto, jossa linja-autoliikenne on poistettu 

Eerikinkadulta torin laidalta. Nykyisenkaltainen VE0-reititys mahdollistaa täsmällisemmän, suju-

vamman ja taloudellisemman vaihtoehdon joukkoliikenteen operointiin. VE0-vaihtoehdolla kes-

kustan joukkoliikenteen, muun moottoriajoneuvoliikenteen ja pyöräilyn verkkohierarkia voidaan 

luokitella selkeämmäksi kokonaisuudeksi. Selkeämpi verkkohierarkia johtaa sujuvampaan liiken-

teeseen ja keskustan saavutettavuus kaikilla kulkumuodoilla on parempi. VE0-vaihtoehdossa on 

vähemmän linja-autojen kääntymisiä ydinkeskustan liittymissä, mikä on jalankulun ja pyöräilyn 

turvallisuuden kannalta tavoittelemisen arvoista.  

 

Kaupunkikuvan kannalta VE0 ja VE1 -vaihtoehtojen välillä ei ole merkittävää eroa. Linja-

autoliikenteen kaupunkikuvaa heikentävä vaikutus kohdistuu vaihtoehdoissa eri kaduille, mutta 



26 

 

  

laadukkaalla suunnittelulla molemmilla vaihtoehdoilla on edellytykset laadukkaaseen kaupunki-

miljööseen. 

 

Kauppatorin asemakaavan mukaisen maanalaisen pysäköintilaitoksen rakentamistapa ja vaiheis-

tus ei ole toistaiseksi tiedossa, mistä syystä rakennustyömaan aiheuttamat reitti- ja pysäkkimuu-

tokset on suunniteltava tarkemmin rakennussuunnitelmavaiheessa. 

 

5.2 Vaikutukset keskustakorttelien palveluiden saavutettavuuteen 

 

Turun ydinkeskustan kaupallinen toiminta keskittyy hyvin voimakkaasti Kauppatoria ympäröiviin 

kortteleihin, joissa sijaitsevat tärkeimmät kaupalliset toimijat ja suurimmat asiointivirrat. Jo kort-

telin päässä Kauppatorista (vyöhykkeellä: Brahenkatu, Linnankatu, Kristiinankatu) kaupallinen 

aktiivisuus on huomattavasti hiljaisempaa. Viime vuosina Aurajoen rannan – erityisesti Teatteri-

sillan ja Vähätorin välillä - kehittyminen asukkaiden olohuoneeksi mm. lisääntyneiden ravintola- 

ja kahvilapalveluiden ansiosta on levittänyt aktiivista kaupunkitilaa torilta joen suuntaan. Samoin 

rannan tuntumassa on kehittymässä käsitöihin ja designiin perustuva Fortuna-kortteli, mikä laa-

jentaa kaupallista aktiivisuutta joen tuntumassa. Tästäkin huolimatta Turun erikoiskaupan ydin 

tulee pysymään torin ympäristössä.  

 

Keskustan saavutettavuutta arvioitaessa tulee huomioida, että keskustassa asioivista noin 30 % 

liikkuu joukkoliikenteellä. Muita kulkumuotoja käyttäville torin ympärille nykyisin kertyvät linja-

autot vaikeuttavat katujen ylitystä sekä liikkumista torin kaupallisten kortteleiden välillä. Linja-

autoliikenteen paikallisen estevaikutuksen vähentäminen torin laidalla joko linjojen siirrolla (VE1) 

tai Kauppatorin pysäkkien seisonta-ajan minimoinnilla parantaisi Kauppatoria ympäröivien katu-

jen kaupallisten palveluiden saavutettavuutta. 

 

VE1-vaihtoehdon mukaisen linjojen siirron merkittävimmät negatiiviset vaikutukset joukkoliiken-

teen saavutettavuuteen kohdistuvat Wiklundin kortteliin sekä Kauppiaskadun ja Eerikinkadun 

liiketiloihin. Etäisyys torin ympäristön ja Linnankadun pysäkeiltä Wiklundin kortteliin kasvaa lä-

himmiltä pysäkeiltä mitattuna yli 100 metriin. Fyysisen etäisyyden lisäksi kyseisen korttelin koet-

tua saavutettavuutta linja-autonkäyttäjien näkökulmasta heikentää suuren toriaukion sekä use-

amman kadun ylittäminen.   

 

Linnankadulle siirtyvien linja-autopysäkkien ja -käyttäjien näkökulmasta Kauppatorin ympäristön 

koettua saavutettavuutta heikentää myös näköyhteyden puute Wiklundin ja Hansan kortteleihin; 

kun aikaisemmin päätepysäkiltä näki yhdellä vilkaisulla tärkeimmät kaupalliset keskukset, jäävät 

ne VE1-vaihtoehdossa useamman kulman ja kadunylityksen taakse. Tämä heikentää todennäköi-

syyttä sille, että linja-autopysäkeiltä lähdettäisiin asioimaan torin ympäristön kortteleissa. Kes-

kustan tärkeimmät kaupalliset korttelit ovat kuitenkin edelleen vetovoimaisimpia ja houkuttelevat 

asiointivirtoja puoleensa huolimatta siitä, että osa torinvarren linja-autopysäkeistä siirtyisi kortte-

lin kauemmas. Vaikutukset kohdistuvat voimakkaampina pienempiin kadunvarren liiketiloihin, 

joiden toiminnan kannalta ensiarvoisen tärkeää on hyvä sijainti keskeisimpien asiointivirtojen 

varrella. Täten merkittävin vaikutus kohdistunee Eerikinkadun ja Yliopistonkadun pienempiin 

liikkeisiin. Lisäksi pysäkkien siirtäminen Linnankadulle voimistaa entisestään keskustan kaupalli-

sen ytimen siirtymistä kohti jokirantaa. Tällöin esimerkiksi kävelykadun Humalistonkadunpuolei-

nen pää saattaa entisestään kaupallisesti hiljentyä nykyisen suurimmaksi osaksi tyhjillään olevan 

Kivikukkaron kiinteistön lisäksi. 

 

Mikäli Linnankadulle vaihtoehdoissa VE1a ja VE1b sijoitettavat pysäkit toteutetaan kaupunkiku-

vallisesti ja toiminnallisesti hyvin, lisää se potentiaalista aktiivisuutta Linnankadun liiketiloissa. 

Lisäksi pysäkkien sijoittamisella on mahdollista saada aktivoitua myös vajaakäytössä olevaa Fo-

rum-korttelia, mikäli kulkuyhteydet saadaan toimiviksi ja tarjonta houkuttelevaksi. Toisaalta 

huonon toteutuksen myötä Linnankadusta on mahdollista tulla epämiellyttävä kaupunkitila, jossa 

liikkuminen on hankalaa ja epämukavaa; tällöin kaupallinen aktiivisuus saattaa nykyisestä jopa 

heikentyä. Lisäksi suunnittelussa on huomioitava Aurakadun ja Kauppiaskadun funktio Kauppato-

rin ja jokirannan yhdistävinä väylinä, joiden toiminnallisuutta tulee jatkossa erityisesti kehittää. 

Onkin kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, ettei lisääntyvä linja-autoliikenne heikennä liikku-

mista tällä alueella. 


