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1. Lähtökohdat 
 
 
1.1. Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet 
 
Turun Kauppatori on keskustan toiminnallinen keskipiste. Turun torilla käydään vilkkaasti perinteistä tori-
kauppaa ja sen tunnearvo on kaupunkilaisille merkittävä. Toria ympäröivät kadut ovat tärkeitä erityisesti 
joukkoliikenteen keskeisinä reitteinä. Joukkoliikenne tuo keskustaan paljon työntekijöitä ja asiakkaita. 
Torin pysäkit toimivat tärkeinä paikallis- ja seutuliikenteen vaihtopysäkkeinä. Suunnittelualue on myös 
kaupungin vilkkainta jalankulun aluetta. 
 
Suunnitelmalla tavoitellaan keskustan kilpailukyvyn parantamista liike-elämän, kaupan, kulttuurin ja mat-
kailun vetovoimaisena keskittymänä. Keskustan asemaa kaupunkilaisten yhteisenä viihtyisänä olohuo-
neena kehitetään ja Kauppatorin miljöö kohotetaan arvoiseensa asuun. Virkeä ja elinvoimainen Kauppa-
tori on kaupungin, asukkaiden, torikauppiaiden, yritysten ja kiinteistönomistajien etu. 
 
Kauppatori ja sitä ympäröivät kadut suunnitellaan siten, että asemakaavan ”Kauppatori” toteuttaminen 
on mahdollista. Samalla on tavoitteena laajentaa kävelykeskustaa. Tavoitetilanteessa kävelypainotteinen 
Kauppiaskatu muodostaa selkeän ja houkuttelevan yhteyden Kirjastosillalle. Kauppatorin suunnittelurat-
kaisut tulee olla kaikilta osin korkeatasoisia; kauniita, kestäviä, ekologisia ja tarkoituksenmukaisia.  Alu-
een korkeatasoisella suunnittelulla, materiaalivalinnoilla ja toteutuksella haetaan ratkaisevaa parannusta 
Turun ydinkeskustan ilmeeseen, ympäristön laatutasoon ja koko Turun vetovoimaisuuteen. 
 
 
1.2. Tarkastelualue ja suunnittelualue 
 
Suunnittelun tarkastelualue rajautuu idässä Aninkaistenkatuun, etelässä Aurajokeen, lännessä Kristii-
nankatuun sekä pohjoisessa Maariankatuun ja Sibeliuksenkatuun (kuva 1). Tarkastelualueella on tutkittu 
suunnitelmien edellyttämät muutostarpeet liikenteen ohjauksessa.  
 
Varsinainen katusuunnitelma-alue sisältää seuraavat katuosuudet: 
 

 Aurakatu välillä Puutarhakatu–Linnankatu 
 Kauppiaskatu välillä Maariankatu–Läntinen Rantakatu 
 Yliopistonkatu välillä Aurakatu–Brahenkatu 
 Eerikinkatu välillä Kristiinankatu–Aninkaistenkatu 
 Kauppatori. 

 
Suunnittelualueen kaduille on laadittu katusuunnitelmat ja liikenteenohjaussuunnitelma. 

 
Kuva 1 Yleissuunnitelman suunnittelualue ja tarkastelualue. 
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1.3. Asemakaavoitus 
 
Kauppatorille ja sitä ympäröiville kaduille on voimassa vuonna 2012 hyväksytty asemakaava, joka sallii 
kaksikerroksisen pysäköintilaitoksen rakentamisen torin alle. Mikäli pysäköintilaitos jäisi jostain syystä 
toteutumatta, tulisi Kauppatorin asemakaavan toteuttamista varten laaditut tori- ja katusuunnitelmat val-
mistella uudelleen kaupunginvaltuuston päätettäväksi vastaamaan muuttunutta tilannetta. Tori- ja  katu-
suunnitelmien (Dnro 9903-2014) toteuttaminen ilman korvaavaa ja täydentävää maanalaista pysäköintiä 
poistaisi kadunvarsilta käytännössä koko torikauppaa ja Kauppatorin välitöntä ympäristöä palvelevan 
asiakaspaikoituksen ja haittaisi siten merkittävästi torikauppiaiden ja ydinkeskustan liikeyritysten toimin-
taedellytyksiä. 
 
Asemakaavan mukaan maanalaiseen pysäköintilaitokseen on mahdollista tehdä enintään 800 autopaik-
kaa. Pysäköintilaitoksen lopullinen paikkamäärä varmistuu jatkosuunnittelussa, mutta todennäköisesti 
asemakaavan mukaiseen autopaikkamäärään ei tilateknisistä syistä ole mahdollista päästä. Yliopiston-
katu Kauppatorin kohdalla Aurakadun ja Kauppiaskadun väliseltä osuudelta on osoitettu asemakaavassa 
jalankululle ja pyöräilylle varatuksi alueeksi. Eerikinkatu Kristiinankadun ja Kauppiaskadun välillä sekä 
Aurakatu Yliopistonkadun ja Linnankadun välillä on osoitettu asemakaavassa joukkoliikennekaduiksi, 
joissa huolto- ja tontille ajo on sallittu.  
 
Yliopistonkadulle lähelle Kauppiaskatua on esitetty varaus ajoyhteydelle Kauppatorin alle toteutettavaan 
pysäköintilaitokseen.  
 

 
Kuva 2 Kauppatorin asemakaava, tullut voimaan 18.6.2012. 

 
1.4. Nykyinen kaupunkikuva 
 
Kulttuurihistoria 
 
Suunnittelualueelle sijoittuu kolme valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä. 
 
Linnankadulta Aurajoen suuntaan sijoittuu Turun tuomiokirkon ja Turun historiallisen ydinalueen kulttuu-
riympäristö. Keskiaikainen kaupunki ulottui myös Aurajoen länsirannalle. Alue määriteltiin kivikaupungiksi 
Engelin 1828 laatimassa empireasemakaavassa. Siinä kaupungin päätori osoitettiin nykyiselle Kauppa-
torille. Läntinen Rantakatu 1–17 on edustava, pääosin 1800-luvun alkupuolella rakentunut kokonaisuus, 
osa rakennusrivistöstä on rakennettu jo 1700-luvulla.  
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Vuosina 1927–1929 rakennettu, Alvar Aallon varhaistuotantoon kuuluva Turun Sanomien toimitalo on 
valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö yhdessä Aallon ydinkeskustaan suunnittele-
mien Maalaistentalon ja Standardivuokratalon kanssa. Rakennus sijoittuu Kauppiaskadulle Eerikinkadun 
ja Linnankadun väliselle jaksolle. 
 
Puolalanmäen ja Turun Taidemuseon kulttuuriympäristö muodostaa Aurakadulle monumentaalisen päät-
teen. Kulttuuriympäristön kaupunkikuvalliseen kokonaisuuteen liittyy Turun Kauppatorilta Puolalanmäelle 
nousevan Aurakadun varsi. Puuistutuksin reunustetun Aurakadun varrella ovat katulinjasta ulommas si-
joittuvat Kauppaopiston ja lyseon koulurakennukset sekä kaksi jugendtyylistä asuinkerrostaloa. 
Suunnittelualueen katujen varsille sijoittuu useita asemakaavoissa suojeltuja rakennuksia. Kauppatorin 
ympärillä suojeltuja rakennuksia ovat muun muassa Ortodoksinen kirkko ja Turun ruotsalainen teatteri. 
 

 
Kuva 3 Suunnittelualueelle sijoittuu kolme valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä:  

1. Turun tuomiokirkko ja Turun historiallinen ydinalue 
2. Turun Sanomien toimitalo 
3. Puolalanmäki ja Turun Taidemuseo 

 
Kaupunkimiljöö 
 
Suunnittelualue on rakennetulta miljööltään vakiintunutta ydinkeskustaa, jossa on erittäin laaja kirjo eri 
aikakausien rakennuksia ja rakennelmia. Alueen ytimen muodostamaa Kauppatoria ollaan kokonaisuu-
tena uudistamassa sen historiallisia kaupunkikuvallisia lähtökohtia kunnioittaen. Itse suunniteltavien ka-
tualueiden viherilme on hyvin vaatimaton, sillä ainoat selkeät puukujanteet ovat Kauppiaskadun etelä-
päässä uuden kaupunginkirjaston kohdalla sekä Aurakadun pohjoispäässä taidemuseon edustalla. Näi-
den lisäksi on yksittäisiä katupuita Eerikinkadulla ja Kauppiaskadulla. Merkittävän osan viherilmeestä 
muodostavat korttelialueiden puut, jotka näkyvät katutilassa. Näistä merkittävimmät ovat Ortodoksisen 
kirkon ja sen vierustonttien monilajiset puuistutukset (lajeina mm. lehmus, vaahtera ja saarni) sekä hotelli 
Börsin sisäpihan puistikko. 
 
Katujen ajoradat ovat kaikki asfaltoituja ja jalkakäytävät on pinnoitettu betonilaatoilla. Yleisin tyyppi on 
harmaa neliölaatta, mutta myös suorakaidekiviä on käytetty. Neliölaattaa voidaan pitää kaupungin ydin-
keskustan katumiljöitä määrittävänä ominaispiirteenä.  
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2. Yleissuunnitelmaratkaisut 
 
2.1. Autoliikenteen liikenneverkko 
 
Suunnittelun lähtökohdiksi on esitetty nykytilanteen mukaiset jalankulun, pyöräilyn ja autoliikenteen lii-
kenneverkot. Tarkastelualuetta rajaava, pohjois–etelä-suuntainen Aninkaistenkatu muodostaa yhdessä 
Itäisen Rantakadun, Koulukadun ja Puistokadun sekä Ratapihankadun kanssa ydinkeskustaa rajaavan 
keskustakehän. Kehän sisäpuolella autoliikenteen kannalta merkittävät itä–länsi-suuntaiset kadut Maari-
ankatu ja Linnankatu kulkevat tarkastelualueen läpi. Joukkoliikenteen pääreitit tarkastelualueella käyttä-
vät Eerikinkatua, Aurakatua ja Maariankatua. 

 
Kuva 4  Keskustan autoliikenteen verkko. 

Tarkastelualueen tavoitteelliset autoliikenteen ajosuunnat, yhteydet pysäköintilaitoksiin ja liittymien valo-
ohjaukset on esitetty alla olevassa kartassa. Kauppiaskatu on kaksisuuntainen pyöräliikenteen takia, 
mutta autoliikenteen ajosuuntaa pohjoisesta etelään rajoitetaan. Torin kohdalla Kauppiaskadulla sallitaan 
vain taksi- ja huoltoliikenne. 

Kuva 5  Ydinkeskustan autoliikenteen verkko   
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2.2. Pyöräilyn liikenneverkko 
 
Pyöräliikenteen nykyistä verkkoa on täydennetty Kauppatorin asemakaavan mukaisilla ratkaisuilla. Kes-
kustan pyöräliikenteen lähtökohtana on, että keskustakehän sisäpuolisella alueella pyöräily tapahtuu ajo-
radalla yhdessä autoliikenteen kanssa. Pyöräpysäköintiä lisätään. 
 
Brahenkadun pääpyöräreitillä säilyy nykyinen kaksisuuntainen pyöräväylä. Yliopistonkadulle tehdään 
Kauppiaskadun ja Brahenkadun välille yksisuuntaiset pyöräkaistat ajoradan ulkoreunoihin, joilla yhdiste-
tään Yliopistonkadun kävelykatuosuus Brahenkadun pääpyöräreittiin. Yliopistonkadun pyöräilyjärjestelyt 
Brahenkadun itäpuolella ratkaistaan myöhemmin. Yliopistonkadulla Kauppatorin kohdalla pyöräily tapah-
tuu kävelykatualueen pohjoisreunassa. Aurakadulle lisätään kadun pohjoispuolelle kaksisuuntainen pyö-
räväylä, joka johtaa Puutarhakadulle suunnitellulle pyöräväylälle.  
 

  
Kuva 6 Ydinkeskusta pyöräilyverkko. Yliopistonkadun pyöräväylätyyppiä (pyörätie/pyöräkaistat) voidaan myö-

hemmin muuttaa, mikäli pyöräily-yhteyttä jatketaan Brahenkadun itäpuolelle. Ennen Puutarhakadun 
pyöräväylän valmistumista Aurakadulle sijoitetaan lyhyt yksisuuntainen pyöräkaista Maariankadun liit-
tymän suuntaan. 

2.3. Jalankulku ja esteettömyys 
 
Jalankulun liikenneverkko säilyy lähtökohtaisesti nykyisellään, mutta jalankulun ympäristön laatua paran-
netaan merkittävästi. Keskeisiä parannuksia ovat: 

 Yliopistonkatu muuttuu Kauppatorin kohdalla turvallisemmaksi ja viihtyisämmäksi autolii-
kenteen ja pysäköinnin poistuessa. 

 Kauppiaskatu muuttuu turvallisemmiksi ja viihtyisämmiksi autoliikenteen vähentyessä mer-
kittävästi. Myös kadun ylittäminen helpottuu ja muuttuu turvallisemmaksi.  

 Jalkakäytävien leventämisen ja tasoittamisen myötä jalankulun olosuhteet muuttuvat ny-
kyistä miellyttävämmäksi. Tällä on merkittävä vaikutus myös lumisena aikana. 

 Lumen poistoon tarkoitetun sulanapitojärjestelmän laajentaminen Eerikinkadulta ja Yliopis-
tonkadun kävelykatuosuudelta torille, toria ympäröiville jalkakäytäville ja paikallisliikenne-
pysäkkien jalankulkualueille parantavat kävelyolosuhteita talvikaudella merkittävästi. 

 Kauppatorin nykyisen luonnonkivipinnan uudelleenladonta tasaisemmaksi helpottaa liikku-
mista varsinaisella torikannella ja tasaisempi luonnonkivi ulommalla torikehällä on toteutet-
tavissa täysin esteettömäksi. 
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Jalankulkuympäristön esteettömyyttä parannetaan lisäksi seuraavilla toimenpiteillä: 

 Näkövammaisia auttava opaslaattajärjestelmä Kauppatorin ulomman kehän tasaisimmille 
kulkupinnoille ja paikallisliikenteen pysäkkialueille.  Sulanapitojärjestelmän ansiosta opas-
laatat toimivat myös talvella. 

 Valitaan jatkosuunnittelussa erityisen huolellisesti esteettömyyden näkökulmasta suunnitte-
luratkaisut pysäkkijärjestelyiden yksityiskohdissa (värisävyjen kontrastit, kaltevuudet, valais-
tus, katosjärjestelyt jne.) 

 Lisätään selkänojallisia ja käsituellisia istuimia Kauppatorin alueelle. 
 Riittävä määrä pyörätelineitä tarkoituksenmukaisilla paikoilla, jolloin polkupyöristä ei ai-

heudu törmäysvaaraa näkövammaisille henkilöille. 
 

 
Kuva 7 Ohjaavan laatoituksen reitit sekä katusulatuksen alue. 
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2.4. Joukkoliikenne 
 
Toimiva joukkoliikennejärjestelmä on yksi Turun kasvun edellytyksistä ja sen tarpeet otetaan huomioon 
suunnittelussa. Nykyisin paikoitellen kapeita pysäkkialueita ja jalkakäytäviä on tarpeellista leventää. To-
riympäristön kiinteiden rakennusten sijainti suunnitellaan siten, että ne mahdollistavat myöhemmin myös 
mahdollisen raitiotien rakentamisen. Raitiotielinja kulkee Kauppiaskadulla Maariankadun ja Eerikinkadun 
välillä sekä Eerikinkadulla ensimmäisessä vaiheessa Aninkaistenkadun ja Kauppiaskadun välillä myö-
hemmässä vaiheessa Puistokadulle saakka. Tulevaisuudessa  keskustassa voi kulkea myös turistibus-
sien hop on hop off -linja. 
 
Paikallisliikenteen operointia tehostetaan kehittyvän tietotekniikan avulla. Tavoitteena on, että linjojen 
aikataulun tasaus Kauppatorilla voidaan poistaa digitaalisella ohjausjärjestelmällä, jolloin Kauppatorin 
pysäkkikapasiteettia ei tarvitse nykyisestä kasvattaa. Aikataulutuksella minimoidaan Kauppatorin sei-
sonta-aika, kun etuajassa pysäkille saapumiset eliminoidaan tarkemmalla liikenteenohjauksella. Satelliit-
tipaikannukseen perustuvaa liikennetietoa jalostetaan siten, että liikennevalot antavat linja-autolle etuu-
den vain silloin, kun se on aikataulustaan myöhässä. Linja-auton kuljettajaa ohjaavan aikatauluavusti-
men avulla kuski osaa sovittaa ajonopeutensa ja pysäkkiviiveet optimaalisiksi koko linjan matkalta. Ajan-
tasainen liikennetieto tuodaan lisäksi Kauppatorin pysäkkinäytöille ja matkustajien mobiileihin näyttö-
päätteisiin, mikä helpottaa matkojen suunnittelua ja vaihtojen sujuvuutta. 
 

 
2.5. Nopeusrajoitukset 
 
Kävelypainotteisella keskusta-alueella autoliikenteen nopeutta sovitetaan lähemmäksi kävelyn ja pyöräi-
lyn nopeutta ja siksi alueen kaduilla on pääosin nopeusrajoitus 30 km/h. Kauppiaskatu merkitään pihaka-
duksi ja sen nopeusrajoitus on 20 km/h. Aninkaistenkadun ja Maariankatu–Puutarhakatu-reitin tavoitteel-
linen nopeusrajoitus on keskustan vaativiin liikenneolosuhteisiin sopiva 40 km/h. 
 
 

 
Kuva 8 Kävelykeskustan kehittämistä ja liikenneturvallisuutta tukevat, tavoitteelliset nopeusrajoitukset. 
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2.6. Katukohtaiset tavoitteet  
 
 
Yliopistonkatu 
 
Yliopistonkatu muuttuu torin kohdalla asemakaavan mukaisesti kävelyalueeksi, jolla on huoltoajo ja pyö-
räliikenne sallittu. Kauppiaskadun ja Brahenkadun välillä on puolen korttelin pituisella matkalla ajoramp-
pivaraus Kauppatorin pysäköintilaitokseen. Kadulla on ajorampin kohdalla vain kävely- ja pyöräliikenteen 
yhteys, joiden kautta on myös pelastusliikenteen mahdollisuus kulkea ajorampin ohi.  
 
Suunnitelmassa ratkaistaan pyöräliikenteen ja pysäköinnin järjestämistä Kauppiaskadulta Anikaistenka-
dulle saakka. 
 
Eerikinkatu 
 
Eerikinkatu säilyy pääosin nykyisellään. Kadulle lisätään suojatie Kauppatorin keskikohdalle, jolloin jou-
dutaan siirtämään muutama pysäkkipari Wiklundin korttelin kohdalle. Kadun kaistajärjestelyt tarkistetaan. 
 
Aurakatu 
 
Aurakadulla on tutkittava, miten Maariankadun ja Yliopistonkadun välisellä osuudella saadaan sovitettua 
yhteen turvallisesti linja-autoreitti, pysäköinti ja autojen kääntyminen, kun läpiajo torin kohdalla ei ole 
enää mahdollista muille kuin linja-autoille. Muilta osin Aurakatu pysyy suunnilleen nykyisellään. 
 
Kauppiaskatu 
 
Kauppiaskatu muuttuu kävelypainotteiseksi kaduksi Maariankadun ja jokirannan välillä. Kävelypainottei-
suus tarkoittaa, että moottoriajoneuvoliikenne kadulla rajoitetaan mahdollisimman vähäiseksi ja kadulla 
suositaan sellaisia ratkaisuja, jotka vilkastuttavat katuelämää. Maariankadulta Kinopalatsiin ulottuvalla 
osuudella pidetään edelleen jonkun verran kadunvarsipysäköintiä ja pyöräpysäköintiä sekä lisätään 
mahdollisuuksien mukaan istutuksia. Katu on tällä korttelivälillä kaksisuuntainen. Tontille ajo ja huoltoajo 
ovat sillä sallittuja. Yliopistonkadun ja Eerikinkadun välillä sallitaan vain huoltoajo ja taksien ajo. Yksi- tai 
kaksisuuntaisuutta tutkitaan tällä korttelivälillä.  
 
Taksiasema sijoitetaan ensisijaisesti Kinopalatsin kohdan ja torin puolivälin väliselle osuudelle. Taksi-
asema voi olla päivällä hieman eri paikassa kuin yöllä. Kauppiaskadulla Eerikinkadun ja Linnankadun 
välisellä osuudella sallitaan tontille ajo, huoltoajo ja hotellin saattoliikenne. Läpiajon sallimista tutkitaan. 
Osuus on kaksisuuntainen ja kävelykatumainen. Linnankadun ja Kauppiaskadun risteyksessä tutkitaan, 
onko tarpeen ja mahdollista korostaa jalankulkuyhteyttä esimerkiksi korottamalla risteys. Kauppiaskadun 
Linnankadun ja Läntisen Rantakadun välinen osuus on asemakaavassa määrätty pihakaduksi. Tästä 
osuudesta laaditaan kaksi vaihtoehtoa, joista toisessa on jonkin verran mm. kirjastoa palvelevaa lyhytai-
kaista pysäköintiä, ja toisessa katu on aukiomainen tila, jossa ei ole ollenkaan pysäköintiä. Molemmissa 
vaihtoehdoissa on tontille ajo ja huoltoajo sallittua. 
 
Brahenkatu 
 
Brahenkadulle ei laadita katusuunnitelmaa. Muut suunnitelmat laaditaan siten, että Brahenkatu voidaan 
myöhemmin muuttaa tarvittaessa kaksisuuntaiseksi. 
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3. Katusuunnitelmaratkaisut 
 
 
3.1. Keskustan liikenneverkko 
 
Merkittävimmät muutokset nykytilanteeseen ovat Yliopistonkadun muuttaminen kävelykaduksi torin reu-
nalla sekä Kauppiaskadun moottoriajoliikenteen läpiajokielto Maariankadun ja Eerikinkadun välillä lukuun 
ottamatta taksi- ja huoltoliikennettä.  
 
Kauppiaskadun katuroolia muutetaan kävelypainotteiseksi. Torin kohdalla Kauppiaskadulla sallitaan kak-
sisuuntainen pyöräily sekä taksi- ja huoltoliikenne pohjoisesta etelään. Brahenkatu säilytetään yksisuun-
taisena, mutta kaksisuuntaisuuden mahdollisuus otetaan huomioon liittymien muotoilussa. Eerikinkadun 
ajorataa kavennetaan ja jalkakäytäviä levennetään. 
 
Uusi kaksisuuntainen pyöräväylä toteutetaan Aurakadulle Yliopistonkadun ja Puutarhakadun välille. Yli-
opistonkadulle Kauppiaskadun ja Brahenkadun välille rakennetaan yksisuuntaiset pyöräkaistat. Brahen-
kadun itäpuolen pyöräjärjestelyt ratkaistaan myöhemmin. 
 
 
3.2. Turun uusi Kauppatori 
 
Yliopistonkadun väli Aurakatu–Kauppiaskatu 
 
Katusuunnitelmien merkittävin uusi fyysinen rakenne on Yliopistonkadulla. Torin laidalle toteutetaan istu-
makorkuinen luonnonkivimuuri, joka rajaa varsinaisen torialueen ja ortodoksisen kirkon edusalueena toi-
mivan Yliopistonkadun. Muurin keskellä nousevat leveät portaat toria ylempänä olevalle Yliopistonka-
dulle.  Yliopistokadulle istutetaan kirkon suhteen symmetrisesti neljä puuta molemmin puolin keskiakse-
lia. Puuryhmät vahvistavat kirkon ja sen vierustonttien puuistutuksia ja rauhoittavat yhdessä porrasmuu-
rin kanssa kirkon edusalueen. Puiden väleihin sijoitettavat esteettömät penkit (selkänojat ja käsituet) tar-
joavat erityisesti vanhempien ihmisten kaipaaman mahdollisuuden levähtää varjossa. Puiden lajiksi vali-
taan jokin kirkon ympäristössä jo käytetty puulaji, esim. vaahtera tai lehmus. Alueelle tutkitaan jatkosuun-
nittelussa vesiaiheen sijoittamista.  

 
Kauppatori  
 
Kauppatori pesee kasvonsa. Torirakennukset uudistetaan, mutta ne sijaitsevat lähes nykyisillä paikoil-
laan. Niiden arkkitehtoninen muotokieli on selkeän minimalistinen, jotta ne muodostavat ilmeeltään neut-
raalia katutasoa toria rajaavien rakennusten moni-ilmeisten katujulkisivujen keskelle. Samaa yksinkertai-
suuden periaatetta käytetään kaikissa katukalusteissa, varusteissa ja valaisimissa. Eerikinkadun ja Aura-
kadun uusia torirakennuksia on tarpeen hieman siirtää asemakaavan osoittamasta paikasta sisemmäs 
torille päin, jotta viereisille kaduille saadaan riittävän leveät jalkakäytävät ja Eerikinkadulle voidaan varata 
tilaa mahdolliselle raitiotien pysäkille. 
 
Nykyisiä torikiviä hyödynnetään mahdollisimman paljon. Torin sulana pidettävän alueen laajuus vaikuttaa 
merkittävästi siihen, miten paljon nykyisiä kiviä joudutaan työstämään ennen uudelleenkäyttöä. Keskei-
nen osa toria pinnoitetaan esteettömäksi nykyisillä kivillä nykyinen ruudukkokuvio 8 m x 8 m säilyttäen. 
Toria kiertävät jalankulkuvyöhykkeet ajoratojen reunatuista keskiosan ruudukkoon toteutetaan yläpinnal-
taan tasaisiksi työstetyillä luonnonkivillä, jotta torista ja bussiliikenteen pysäkeistä saadaan esteettömiä. 
 
Viihtyisyyden lisäämiseksi torirakennusten jatkona Aurakadun ja Kauppiaskadun puoleisilla reunoilla on 
istutusaltaat, joihin istutetaan pieniä kukkivia puita (esim. kirsikka) sekä erilaisia kausi-istutuksia, vaihto-
ehtoisesti altaat voidaan toteuttaa laajempina nurmitasoina. Altaiden pitkille sivuille toteutetaan puiset 
istuintasot, jotka palvelevat sekä taksia että bussia odottavia asiakkaita ja mahdollistavat torielämän tark-
kailun. 
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Kauppatori, Aurakadun ja Eerikinkadun pysäkkien jalkakäytävät sekä pysäkkialueet varustetaan katu-
sulatuksella. Torin alue varustetaan torikaupan ja muun toiminnan edellyttämällä sähkö-, vesi- ja viemäri-
johtojärjestelmällä. Toritoimintojen vaatimien sähkö- ja vesipisteiden sijainti on määritettävä rakennus-
suunnitelmavaiheessa. Jätteiden lajittelupiste sijoitetaan Kauppiaskadun puoleiselle reunalle joko torira-
kennukseen integroituna tai torikannen alle siten, että kannen alla sijaitsevat jätelavat nousevat maan 
päälle tyhjennyksen yhteydessä. Jätteiden lajittelupiste rakennetaan laadukkaaksi ja erityishuomiota kiin-
nitetään helppokäyttöisyyteen, siisteyteen ja hajuttomuuteen. Torialueen kulmiin sijoitetaan nykyisen ko-
koiset mainospilarit ja vanhat mainospilarit poistetaan. 
 

 

Toritoiminnot järjestellään siten, että tärkeim-
mät kävelyreitit säilyvät esteettöminä. Tär-
keitä reittejä ovat torin halki kulmasta kul-
maan kulkevat reitit, Kauppiaskadun ja Aura-
kadun välinen torin poikki kulkeva reitti sekä 
Eerikinkadun ja Yliopistonkadun kävelykadun 
välinen yhteys. Jalankulku maanalaiseen py-
säköintilaitokseen tapahtuu uusiin toriraken-
nuksiin sijoitettavien porras- ja hissiyhteyk-
sien kautta. Torin huoltoajo tapahtuu Kaup-
piaskadun kautta. Raskaiden ajoneuvojen 
käyttö torimyyntipisteen varastona sallitaan 
myöhemmin määriteltävän siirtymäkauden 
ajan. Myyntivaraston järjestämistä muulla ta-
voin tutkitaan jatkosuunnittelun yhteydessä. 
 

Kuva 9  Kauppatori, yleispiirustus 

 
Torin myyntikojut sijoittuvat torin keskipisteen ympärille siten, että talvella myyntialue on suppeampi, ke-
sällä laajempi. Myyntialueen keskellä on tilaa sijoittaa talvella joulukuusi ja kesällä juhannussalko. Perin-
teiselle torikaupalle varatun ydinalueen ympärillä on tilaa esimerkiksi pop-up-kojujen ja vuodenaikojen 
mukaan vaihtuvien elementtien sijoittamiselle.  
 

 
Kuva 10 Toritoimintojen mahdollinen sijoittelu kesäkaudella. 

 

Kesän torimyynti levittyy keskipisteen ym-
pärille ja myyntikojut sijoitellaan esimerkiksi 
tuoteryhmittäin. Torin pohjoiskulmaan sijoi-
tetaan siirrettävä yksitasoinen lava, jonka 
vaalea purjekangas kiristetään muotoonsa 
vaaleilla ja teräksisillä kannatinrakenteilla. 
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Kuva 11  Toritoimintojen mahdollinen sijoittelu talvikaudella. 

 
 
 

 
Kuva 12 Toritoimintojen mahdollinen sijoittelu joulun aikana. 

 
Jouluna torille voidaan tuoda joulukylä sekä 
joulukuusi torin keskelle. Joulukylä sijoite-
taan Aurakadun ja Kauppiaskadun puolei-
seen neljännekseen, jolloin se on helposti 
saavutettavissa Yliopistonkadun kävelyka-
dulta. Toripinnan sulanapitojärjestelmä voi-
daan kytkeä toimimaan myös alueittain si-
ten, että järjestelmä mahdollistaa lumisen 
torimiljöön joulutorin ja luistinradan ympäris-
tössä sekä samanaikaisen kuivatetun es-
teettömän pinnan muuta torikauppaa palve-
levalla alueella. 
 

 

Talvikaudella torin myynti keskitetään lä-
hemmäs torin keskustaa, koska kauppiaita 
on vähemmän kuin kesäkaudella. Maalais-
penkit siirtyvät keskiakselilta Kauppiaska-
dun puoleiselle alueelle ja portaiden eteen 
voidaan sijoittaa luistinrata. 
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Esiintymislava 
 
Erilaisten esitysten ja muiden tilaisuuksien järjestämisen osalta suunnitelmassa päädyttiin siirrettävään 
esiintymislavaan, joka olisi pystytettynä kesäkauden, mutta purettaisiin ja siirrettäisiin varastoon talvikau-
deksi. Esiintymislavan sijainniksi arvioitiin eri vaihtoehtoja. Kaupunkikuvallisesti parhaaksi ja toimintojen 
järjestämisen kannalta tarkoituksenmukaisimmaksi paikaksi todettiin Yliopistonkadun ja Kauppiaskadun 
kulmaus torialueesta. Vaihtoehtona tarkasteltiin myös lavan sijoitusta torin keskiakselille, mutta tätä ei 
pidetty kaupunkikuvallisesti hyvänä ratkaisuna, sillä katoksellinen esiintymislava peittäisi ortodoksisen 
kirkon julkisivua koko pitkän kesäkauden. 
 
Torialueen kulmaukseen sijoittuvalle katokselle luonnosteltiin kolmiomainen, omaleimainen arkkitehtuuri. 
Vaalea purjekankainen katos teräksisine kannatinrakenteineen muodostaa veistoksellisen ja yleisilmeel-
tään keveän elementin. 
 
 

 

 
Kuva 13 Luonnos torille sijoitettavasta esiintymislavasta. 
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3.3. Liikennemerkki- ja opastussuunnitelma 
 
Katusuunnitelmille laadittiin liikenteenohjaussuunnitelma, jossa on esitetty suunnittelualueelle tarvittavat 
liikennemerkit. Liikenteen ohjauksen vaatimat liikennemerkit ja ajoratamerkinnät on esitetty erillisissä lii-
kennesuunnitelmakuvissa. Katusuunnitelma-alueen ulkopuolelle suunniteltiin alustavasti lisäksi pysä-
köintilaitosten opastus sekä nopeusrajoitus- ja pysäköintikieltoalueiden viitat. Päätökset tarvittavista 
muutoksista nykyään voimassaoleviin liikennesuunnitelmiin tehdään erikseen hankkeen toteuttamisvai-
heessa. Linja-autopysäkkien osalta ei ole otettu kantaa eri linjojen sijoittumiseen eri pysäkeille. 
 
 
3.4. Tasaus ja kuivatusjärjestelyt 
 
Yleis- ja katusuunnittelun yhteydessä on laadittu torin ja suunnittelualueen katujen osalta myös tasaus- 
ja kuivatussuunnitelmat, joissa on esitetty alueen korkeustasot ja kuivatuksen periaatteet. Katujen tyyppi-
poikkileikkaukset on esitetty katusuunnitelmien yhteydessä. Niissä on esitetty katujen ja pintavalunnan 
kuivatussuunnat. Rakennettu ympäristö antaa sitovat lähtökohdat katujen korkeustasoille, ja katujen ta-
saukset noudattavat pääpiirteissään nykyistä maanpintaa. Painuneilla alueilla tasausta on nostettu ot-
taen huomioon ympäröivä maankäyttö ja olemassa olevat rakenteet sekä tonttiliittymät ja rakennusten 
sisäänkäynnit. Suunnittelualueelle muodostuu myös alueita, joissa nykyistä maanpintaa hieman leika-
taan kadun poikkileikkauksen muuttuessa. Tasausten suunnittelussa on otettu huomioon myös tulvareit-
tien toimivuus siten, että mahdolliset tulvavedet saadaan johdettua katuja pitkin Aurajokeen. 
 

 
Kuva 14 Tasaussuunnitelmien koostekuva. 
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Hulevesien poisjohtaminen perustuu nykyisiin hulevesien runkojohtoihin, joihin katualueet kuivatetaan. 
Katujen ja torin hulevesijärjestelmät uusitaan tarvittavilta osin; lähinnä hulevesijärjestelmää täydenne-
tään ja tarpeettomiksi muodostuvilta osin poistetaan. Uudet hulevesikaivot yhdistetään uusilla johto-osilla 
nykyisiin runkolinjoihin ja pääosin nykyisiin tarkastuskaivoihin. Tarvittavilta osin verkostoa täydennetään 
uusilla tarkastuskaivoilla.  
 
Torin kuivatuslinjat ovat etelä–pohjoissuunnassa pintamateriaalien muutoskohdissa, jossa nykykivestä 
tehty luonnonkivialue rajautuu reuna-alueen uuteen luonnonkiveen. Kuivatuslinjoilla käytetään kourulaat-
taa ja pintavedet johdetaan kourulaatan linjalle asetettavan suorakaiteen muotoisen ritiläkannen kautta 
hulevesiverkostoon. Samaisella periaatteella toteutetaan toria ympäröiville kaduille kuivatusjiiri pysäkkien 
ja ajoradan väliin. Myöhemmissä suunnitteluvaiheissa tulee ratkaista ja yhteensovittaa torin hulevesien 
johtaminen mahdollisesti samaan kuivatusjärjestelmään pysäköintilaitoksen kanssa. 
 
Sadevesien tulvareitit on suunniteltu Kauppiaskatua ja Aurakatua pitkin Aurajokeen pintavaluntana. Tul-
vareitin toimivuuden varmistamiseksi on Kauppiaskadun ajoradalle tehty alin taitekohta ajoradan keski-
kohdalle. Tällöin voidaan saavuttaa tulvareitin suurin vesitilavuus. Yliopistonkadun tasaus on suunniteltu 
Brahenkadun liittymässä siten, että tulvavedet ohjautuvat Brahenkatua pitkin Aurajokeen eikä Yliopiston-
katua pitkin pysäköintilaitoksen ajoluiskalle. 
 

 
Kuva 15  Tulvareitit 

 
3.5. Päällysteet 
 
Jalankulkualueiden pintamateriaaleja muutetaan laadukkaammiksi erityisesti Kauppatorilla ja Yliopiston-
kadulla torin kohdalla. Kauppatorin keskeinen alue pinnoitetaan uudelleen nykyisillä luonnonkivillä. Toria 
ympäröivät jalkakäytävät pinnoitetaan luonnonkivillä, joiden yläpinta on sahattu ja työstetty tasaiseksi, 
esimerkiksi poltettu. Muut jalkakäytävät pinnoitetaan harmailla betonilaatoilla, jotta ydinkeskustan jalka-
käytävät säilyttävät yhtenäisen kokonaisilmeensä. Yliopistonkadun pyöräillylle varatulla torijaksolla suosi-
tellaan käytettävän yläpinnaltaan sahattuja ja ristipäähakattuja kiviä, jotka ovat miellyttävimpiä pyöräili-
jöille. Myöhemmissä suunnitteluvaiheissa ratkaistaan, missä määrin näillä alueilla voidaan käyttää van-
hoja nupukiviä, joita työstetään, vai käytetäänkö kokonaan uusia kiviä. Keskustan ajoratojen materiaali 
on asfaltti Kauppiaskatua lukuun ottamatta. 
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 Kuva 16 Päällystemateriaalit 

 
Kauppiaskadun korttelijaksolla Maariankadulta Yliopistonkadulle leveitä jalkakäytäviä elävöitetään luon-
nonkivikorostuksilla. Tällä jaksolla on myös perusteltua toteuttaa rakennusten seinustoille yhtenäinen 
noin 1 m leveä lohkopintaisten luonnonkivien vyöhyke, joka parantaa näkövammaisten henkilöiden tur-
vallisuutta ympäristössä, jossa on paljon jalkakäytävälle työntyviä sisäänkäyntien portaita. 
 
Kauppiaskadun ajoradoilla käytetään yläpinnaltaan sahattuja ja ristipäähakattuja luonnonkiviä, jotka kes-
tävät ajoradalla hyvin ja ovat pyöräilijöille miellyttäviä. Muilla katujaksoilla ajoradat päällystetään asfal-
tilla. 
 

 
Kuva 17 Kauppiaskadun jalkakäytävien ladonta. 
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3.6. Katurakenteet ja maaperä sekä perustamisratkaisut. 
 
Katujen rakennekerrokset tutkittiin porakonekairauksilla. Rakennekerrosten paksuudet vaihtelevat 90–
220 cm. Asfalttikerrosten paksuudet ovat kaikissa kohteissa yli 16 cm, Kauppiaskadulla jopa 30 cm. Ka-
tujen kantavuudet todettiin pudotuspainolaitetutkimuksella katuluokan 3 vaatimukset täyttäviksi. Alusra-
kenteiden vahvistaminen ei ole kantavuuden eikä routahaittojen vuoksi tarpeen, vaan nykyisten alusra-
kenteiden voidaan olettaa olevan riittäviä. Katujen painumat ovat alueella merkittäviä. Painumat ovat 
suurimmat Kauppatorin etelälaidassa, koska siellä pohjamaana on jopa 60 m paksuudelta pehmeää sa-
vea. Suuresta kerrospaksuudesta johtuen alueen painumat tulevat jatkumaan pitkälle tulevaisuuteen. 
Painumisnopeudeksi on arvioitu Eerikinkadulta tehtyjen havaintojen mukaan noin 25 cm 30 vuodessa. 
Jatkosuunnittelussa on erityisesti paneuduttava siirtymärakenteiden suunnitteluun painumaerojen haitto-
jen vähentämiseksi paalutettujen rakenteiden kanssa. 
 
 
3.7. Valaistus 
 
Kadut 
 
Valolajina alueella on monimetalli ja LED, Värilämpötilana lämmin valkoinen 3000K. Mitoittavana valais-
tusluokkana käytetään M2:sta/C2:sta. Pylväinä toria ympäröivillä kaduilla käytetään 10 metriä korkeita 
varrellisia kartiopylväitä. 
 
Suurpainenatrium-lampuilla varustetut ripustusvalaisimet uusitaan, uudemmissa valaisimissa riittää mah-
dollisesti valonlähteen uusiminen. Alueelle jäävien ripustuspylväiden kunto kartoitetaan ja huonokuntoi-
set pylväät uusitaan 
 
Jalankulku- ja pyöräväylät 
 
Mitoittavana valaistusluokkana käytetään P2:stä. Vaatimukset valolajeille ja sävylle ovat samat kuin ka-
tuvalaistuksessa. Yliopistokatu kirkon edustalta valaistaan puistovalaisintyyppisin valaisimin. Kirkon 
edusta on torilta katsottaessa pidettävä vapaana, joten kirkon edustalle sallitaan hieman hämärämpi 
alue. Valaisimena käytetään muotokieleltään klassista valon häikäisemättömästi antavaa valaisinmallia. 
Pylväänä sylinteripylväs, johon pystyy pantakiinnityksellä kiinnittämään kirkon korostusvalaistusta palve-
levat LED-heittimet.  
 
Torialue 

 
Torialue valaistaan LED-heittimillä, joiden optiikka valitaan niin että heittimien maksimikallistus ei ylitä 5 
astetta. Heitinpylvään yläosaan toteutetaan metallinen kehys jolla heittimen muoto sivusuunnassa saa-
daan selkeytettyä. Pylvään alaosaan toteutetaan toripistorasiavaraukset. Heitinpylväiden korkeus on 12 
metriä. Torin keskiosa jää hieman muuta aluetta hämärämmäksi mutta se ei saa jäädä pimeäksi. Torin 
ulkoreunalle toteutetaan puistopylväsrivit, jotka tukevat osin kadun ja osin torialueen valaistusta. 
 
Kauppiaskadun eteläpääty 

 
Aukiotyyppinen alue valaistaan samoin puistopylväin kuin mitä käytetään Yliopistokadulla kirkon edus-
talla. Pylvässijoittelussa ja kaapeloinnin suunnittelussa huomioitava alueelle jäävät nykyiset puut. 
 
Korostusvalaistuskohteet 

 
 Puiden valaisu maavaloilla (sulanapidettävät alueet) tai valaisinpylväisiin kiinnitettävillä LED-heitti-

millä. 
 Torinpuoleisten muurien valaiseminen maahan upotettavalla LED-valoviivalla 
 Lippurivistön valaiseminen pylväisiin kiinnitetyin LED-heittimin (heittimet varustetaan elliptisellä lins-

sillä) 
 Portaiden käsijohteisiin integroidaan valaistus   
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 Esiintymislavan telttapurjeen korostusvalaistus purjeen tukirankoihin kiinnitettävin heittimin. Telttapur-
jeen valaistuksessa voidaan käyttää myös värillistä valoa. 

 
Valaistusohjaukset 

 
Jatkosuunnittelun yhteydessä on tutkittava mahdollisuutta toteuttaa alueelle valaisinkohtainen ohjaus. 
Alueen valaisimet on joka tapauksessa toteutettava yöaikaisella himmennyksellä, jonka himmennysajat 
ja tasot määritettävä vastaamaan Turun keskustassa käytössä olevaa himmennysprofiilia. 
 
 
3.8. Katukohtaiset ratkaisut 
 
3.8.1. Aurakatu  
 
Puutarhakatu–Yliopistonkatu 
 
Katu on kaksisuuntainen. Maariankadun liittymän eteläpuolella katu on tarkoitettu pääosin bussiliiken-
teelle. Henkilöautoille on sallittu ajo kiinteistöille ja huoltoajo. Tällä korttelivälillä ei ole henkilöautojen py-
säköintiä. Kadun itäreunaan tehdään erillinen kaksisuuntainen pyöräväylä, joka yhdistää turvallisesti Yli-
opistonkadun pyöräreitin Puutarhakadulle. Puutarhakadulta Maariankadun liittymään rakennetaan lisäksi 
yksisuuntainen pyöräkaista sekä liittymään pyörätasku ja BePolite-tyyppinen polkupyöräopastin, joka 
sallii liittymään ajon risteävän jalankulkijoiden vihreän opastinvaiheen aikana. Charter-bussiliikenteen 
pysäkit tehdään kadun länsipuolelle.  
 
Yliopistonkatu–Eerikinkatu 
 
Katu on asemakaavan mukaisesti joukkoliikennekatu. Kauppatorin ja Hansakorttelin kohdalla paranne-
taan olemassa olevia bussipysäkkejä. Kadun molemmat jalkakäytävät sekä pysäkkialueet varustetaan 
katusulatuksella. Kadun nykyiset mainostelineet korvataan torirakennukseen sijoitettavilla mainoksilla 
lukuun ottamatta kadun keskiosan suojatien kohtaa, johon sijoitetaan yksi tukijalalla seisova noin 2 m2 

mainosteline. 
 
Eerikinkatu–Linnankatu 
 
Katu on torin puoleisessa päässä asemakaavan mukaisesti joukkoliikennekatu. Tällä kortteliosuudella 
kadun tasausta muutetaan, jotta voidaan parantaa pintavesien poisjohtamista. Liikennejärjestelyt ja katu-
kalusteet säilyvät nykyisellään. 
 
3.8.2. Kauppiaskatu 
 
Maariankatu–Yliopistonkatu 
 
Kadun pohjoisosa Maariankadusta korttelin puolivälin kääntöpaikalle on tarkoitettu kaikelle liikenteelle. 
Korttelin puolivälissä on kääntöpaikka, josta Kauppatorin suuntaan kadulla on moottoriajoneuvoliikenne 
sallittu vain takseille ja huoltoliikenteelle.  
 
Katu toimii Aurajoen ylittävästä Kirjastosillasta Maariankadulle saakka pyöräliikenteen reittinä. Pyöräily 
tapahtuu ajoradalla samassa tilassa autoliikenteen kanssa. Maariankadun ja Yliopistonkadun väliselle 
korttelisuudelle sijoitetaan 16 autopaikkaa ja 2 invapysäköintipaikkaa. Taksien ns. taksivarasto tehdään 
kadun varteen länsireunalle lähelle Yliopistonkatua.  
 
Merkittävin kaupunkikuvallinen muutos on uudet puukujanteet Maariankadun ja Yliopistonkadun välisellä 
korttelijaksolla. Puukujanteet ja Handelsbankenin tontin puuistutukset liittyvät yhdeksi kokonaisuudeksi, 
mikä luon uuden viherilmeeltään vahvan paikan ydinkeskustaan. Katualueen nykyinen suojeltu puu säily-
tetään. Kujanteiden puuksi esitetään lehmusta. Leveitä jalkakäytäväpintoja elävöitetään puiden rytmiä 
seuraavilla luonnonkivikorostuksilla. 
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Maariankadun liittymän tuntumaan sijoitetaan yksi tukijalalla seisova noin 2 m2 mainosteline ja nykyiset 
mainostelineet poistetaan. Kääntöpaikan läheisyyteen sijoitetaan kaksi pysäköintimaksuautomaattia. 
 
Yliopistonkatu–Eerikinkatu 
 
Tällä Kauppatoriin rajoittuvalla kortteliosuudella moottoriajoneuvoliikenne on sallittu vain takseille ja 
huolto- ja tavaraliikenteelle. Takseille varataan taksiasema-alue kadun varteen torin puolelle lähelle Yli-
opistonkatua. Kaksisuuntainen pyöräliikenne käyttää ajorataa.  
 
Kadun jalkakäytävät varustetaan katusulatuksella. Kadun varteen jalkakäytävän reunaan tehdään polku-
pyörien pysäköintipaikkoja ja ajoradan itäpuolella sijaitsevalle jalkakäytävälle sijoitetaan yksi tukijalalla 
seisova noin 2 m2 mainosteline. 
 
Eerikinkatu–Linnankatu 
 
Tällä osuudella liikenne on kaksisuuntainen. Hotellin eteen mahdollistetaan linja-auton lyhytaikainen py-
säköintipaikka sekä kaksi lyhytaikaista asiakas- ja huoltoliikenteen pysäköintipaikkaa. Lisäksi korttelin 
keskivaiheille sijoitetaan huoltoliikenteen lyhytaikaiset pysäköintipaikat sekä kaksi invapysäköintipaikkaa. 
Jalkakäytäville tehdään polkupyörille pysäköintipaikkoja. 
 
Viherilmettä korostetaan hotelli Hamburger Börsin sisäpihan kodalla. Nykyisin sisäpihalta pilkistävien 
puiden lehvästöjen täydennykseksi istutetaan puuryhmä jalkakäytävän reunaan. Kadulla käytetään sa-
maa puulajia kuin pihalla. 
 
Linnankatu–Läntinen Rantakatu 
 
Katu muutetaan aukiotyyppiseksi pihakaduksi, jossa sallitaan kesäisin vain kiinteistöille ajo ja huoltoajo, 
mutta ei muuta autoliikennettä. Kirjastoa ja ydinkeskustaa palvelevaa polkupyöräpysäköintiä lisätään 
merkittävästi. Talviaikana osa pyöräpysäköinnistä korvataan 18 autopaikalla. 
 
3.8.3. Eerikinkatu 
 
Kristiinankatu–Aurakatu 
 
Kadun liikenteellinen merkitys säilyy nykyisen kaltaisesti joukkoliikennekatuna. Katusuunnitelma vastaa 
kadun nykyistä tilannetta. 
 
Aurakatu–Kauppiaskatu 
 
Torin kohdalla Forumin korttelin puoleista jalkakäytävää levennetään nykyisestään, jolloin saadaan lisäti-
laa pysäkin odotustilaksi. Jalkakäytävän leventäminen johtaa ajoradan siirtämisen torin suuntaan. Kes-
kelle korttelia Eerikinkadulle sijoitetaan suojatie, minkä takia kadulta poistuu yksi linja-autopysäkkipari. 
Kadun jalkakäytävät sekä pysäkkialueet varustetaan katusulatuksella. Kadun nykyiset mainostelineet 
poistetaan ja mahdolliset uudet mainokset sijoitetaan uusiin pysäkkikatoksiin.  
 
Kauppiaskatu–Brahenkatu 
 
Kadun jalkakäytäviä levennetään ja kaistoitusta muutetaan Kauppiaskadun liikenteellisen roolin muutok-
sen takia. Kadulle sijoitetaan torin laidalta suojatien vuoksi poistettu linja-autopysäkki. 
 
Eerikinkadun viherilmettä vahvistetaan istuttamalla Brahenkadun risteyksen tuntumaan katupuukujanne. 
Lajiksi valitaan jokin seuraavalla risteyksen jälkeisellä korttelijaksolla käytetyistä katupuulajeista. Tällä 
kohtaa myös osa leveästä jalkakäytävästä hyödynnetään polkupyöräpysäköintialueeksi. 
  



19 
 

YMPÄRISTÖTOIMIALA            Puolalankatu 5, 3. krs Puh.  (02) 330 000 kaupunkisuunnittelu@turku.fi 
Kaupunkisuunnittelu, Suunnitteluyksikkö           PL 355, 20101 Turku   Faksi (02) 2624 208 www.turku.fi 
 
 

Brahenkatu–Aninkaistenkatu 
 
Kadun liikenteellinen merkitys säilyy entisellään, mutta kaistoituksia muutetaan vastaamaan paremmin 
muuttuneita liikennejärjestelyitä. Kadun etelänpuoleinen reunakivilinja muutetaan suoremmaksi siirtä-
mällä pysäköinti linja-autopysäkin tasolle. Korttelin keskiosan suojatiesaareketta levennetään ja suoja-
tietä lyhennetään jalankulkijoiden turvallisuuden parantamiseksi. Brahenkadun liittymän tuntumaan ajo-
radan pohjoispuolelle istutetaan kaksi puuta. Brahenkadun liittymän tuntumaan ajoradan eteläpuolelle 
sijoitetaan yksi tukijalalla seisova noin 2 m2 mainosteline ja nykyinen mainosteline poistetaan. 
 
3.8.4. Yliopistonkatu 
 
Aurakatu–Kauppiaskatu 
 
Katso kohta 3.2. 
 
Kauppiaskatu–Brahenkatu 
 
Kadun keskelle varataan tila ajoyhteydelle Kauppatorin maanalaiseen pysäköintilaitokseen. Ajoradan 
ulkoreunoihin rakennetaan yksisuuntaiset pyöräkaistat, joilla yhdistetään Yliopistonkadun kävelykatu-
osuus Brahenkadun pääpyöräreittiin. Yliopistonkadun pyöräilyjärjestelyt Brahenkadun itäpuolella ratkais-
taan myöhemmin. Katuosuuden tasausta muokataan siten, että tulvavesi ei valu Brahenkadulta Yliopis-
tonkatua pitkin pysäköintilaitoksen ajorampille. 
 
3.8.5. Turun uusi Kauppatori 
 
Katso kohta 3.2. 
 
 
3.9. Katusuunnitelmien liikennevaikutukset 
 
Torin ja sitä ympäröivien katujen suurin liikkujaryhmä ovat jalankulkijat. Linja-autoihin nousee keskimää-
rin 22 000 matkustajaa päivässä ja suunnilleen saman verran matkustajia saapuu torin pysäkeille. 1990-
luvun puolivälissä tehdyn videolaskennan mukaan jalankulkijavirrat olivat suurimmat torin Eerikinkadun 
puoleisella reunalla. Jalankulkijamäärät vaihtelivat torin kulmissa keski- ja iltapäivällä 1 100 jalankulki-
jasta tunnissa 3 800 jalankulkijaan tunnissa. Toria reunustavien katujen toisella laidalla jalankulkijamää-
rät vaihtelivat 400–1 400 jk/h. Ydinkeskustan laidalla jalankulkijoiden määrä on lisääntynyt vuosina 
1996–2014 noin 20 %. 2000-luvun alussa rakennettu Yliopistonkadun kävelykatu on lisäksi lisännyt ja-
lankulkua kävelykadun suuntaan. Autoliikennettä torin laidoilla oli 2000-luvun alussa Yliopistonkadulla 
noin 3 000 ajon/vrk ja Kauppiaskadulla noin 5 000 ajon/vrk.  
 
Suunnitelmat mahdollistavat nykyistä houkuttelevamman ja elävämmän ydinkeskustan. Kävelykeskusta 
laajenee ja sen laatu paranee merkittävästi, sillä liikennettä rauhoitetaan, jalkakäytäviä levennetään, ka-
tujen pintamateriaalit muutetaan laadukkaammiksi ja kaduille istutetaan uusia puita. Toriympäristön es-
teettömyys paranee nykyistä matalampien reunakivien, tasaisemman torialueen sekä laajan katusulatuk-
sen ansiosta. Jalankulun ja pyöräilyn yhteys torilta jokirannan kävelyalueelle paranee selvästi. 
 
Tori on nykyään kaikilta sivuiltaan henkilö- tai linja-autoliikenteen ympäröimä. Suunnitelmassa torin Yli-
opistonkadun ja Kauppiaskadun puoleisilta reunoilta on autoliikenne pääosin poistettu ja katutila on va-
rattu jalankululle ja pyöräilylle. Torin sivuille muodostuu rauhalliset alueet, joilla liikenteen aiheuttamat 
häiriöt, kuten liikennemelu ja estevaikutus, vähenevät selvästi. Ilta-aurinkoon aukeava Kauppiaskadun 
puoleinen reuna luo mahdollisuuksia katuelämän kehittämiseen ja kaupunkilaisten viihtymiseen. 
 
Keskustan ajonopeuksia hillitään ja läpiajoa Kauppiaskadulla rajoitetaan, mikä parantaa keskustan lii-
kenneturvallisuutta ja siirtää liikennettä Maariankadulle, Aninkaistenkadulle, Yliopistonkadulle, Brahenka-
dulle, Linnankadulle sekä keskustan ulkopuolelle. Muille reiteille siirtyvän liikenteen määrä on kuitenkin 
pienempi kuin Kauppiaskadun ja Yliopistonkadun nykyiset liikennemäärät, sillä osa nykyisestä liiken-
teestä on pysäköintipaikan hausta johtuvaa kiertelyä.  
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Kuva 18 Kävelykeskustan laajeneminen. 

Ydinkeskustan pysäköintipaikat keskitetään maanalaiseen pysäköintilaitokseen ja maanpäällistä pysä-
köintiä poistetaan. Pysäköintipaikat lisääntyvät toriparkin rakentumisen ja katusuunnitelman mukaisten 
katuratkaisujen myötä yhteensä noin 420–640 autopaikalla. Ydinkeskustan pyöräpysäköintitarjonta li-
sääntyy merkittävästi, ja autojen pysäköintipaikan hakuliikenne vähenee. 
 
Taulukko 1  Autopaikkojen määrä suunnittelualueella nykyisin sekä katusuunnitelmien mukaisessa tilanteessa. 

Katu Kortteli Nykytilanne Suunnitelma Muutos 
Aurakatu  Puutarhakatu - Yliopistonkatu 29 + 1 inva 10 + 1 inva -19 
Aurakatu  Yliopistonkatu - Eerikinkatu 0 0 0 
Aurakatu  Eerikinkatu - Linnankatu 2 inva 2 inva 0 
Kauppiaskatu Maariankatu - Yliopistonkatu 32 + 2 inva 16 + 2 inva -16 
Kauppiaskatu Yliopistonkatu - Eerikinkatu 23 + 2 inva 0 -25 
Kauppiaskatu Eerikinkatu - Linnankatu 22 2 + 2 huolto +2 inva -16 
Kauppiaskatu Linnankatu - Läntinen Rantakatu 30 18 (vain talvella) -12…-30 
Eerikinkatu Kristiinankatu - Aurakatu 0 0 0 
Eerikinkatu Aurakatu - Kauppiaskatu 0 0 0 
Eerikinkatu Kauppiaskatu - Brahenkatu 17 + 2 inva 4 +1 inva -14 
Eerikinkatu Brahenkatu - Aninkaistenkatu 2 3 +1 
Yliopistonkatu Aurakatu - Kauppiaskatu 30 + 2 inva 0 -32 
Yliopistonkatu Kauppiaskatu - Brahenkatu 25 + 1 inva 0 -26 

Kauppatori Kauppatori 0 600...800 +600...800 

Yhteensä   222 663...863 +423…641 
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3.10. Katusuunnitelmien vaikutukset julkisen tilan käyttömahdollisuuksiin 
 
 
Uusi kauppatori on kaupungin suuri ja viihtyisä olohuone, jossa mahtuu järjestämään monenlaisia tapah-
tumia aivan kaupungin sydämessä. Tori houkuttelee viihtymään pidempään, ja kahviloille on tulossa li-
sää tilaa erityisesti torin aurinkoisilta sivuilta. 
 
Kauppatorin ja katutilojen uudistaminen tekee kaupungista nykyistä viihtyisämmän, turvallisemman ja 
elävämmän. Uudistukset luovat paremmat mahdollisuudet käyttää keskustan julkisia tiloja vaihtuviin ta-
pahtumiin ja sosiaalisiin toimintoihin.  
 
Kauppatorin uudistaminen tarjoaa paremmat myyntiolosuhteet torikauppiaille; sähkön, veden ja viemä-
röinnin läheltä myyntipisteitä sekä maanalaiset kylmävarasto- ja jätehuoltotilat. Sosiaalitilat uusiutuvat 
täydellisesti ja ne sijoittuvat torikioskien alakertaan. Yleisölle toteutetaan hyvät wc-tilat ja myös lastenhoi-
tohuone. 
 
Tasainen toripinta mahdollistaa erilaisten siirrettävien rakenteiden pystyttämisen torille. Leveämmät jal-
kakäytävät mahdollistavat terassien ja ulkomyynnin merkittävän lisäyksen keskustassa. Laaja katusula-
tus parantaa katutilojen viihtyisyyttä talviaikana. Talvella torille voidaan jäädyttää luistelukenttä ja tätä 
tarkoitusta varten lämmitys on mahdollisuus kytkeä osittain pois päältä. Torirakennuksiin saadaan ny-
kyistä paremmat sisätilat esimerkiksi kioski- kahvila- tai galleriakäyttöön.  
 
Tori on avoin kaikille käyttäjäryhmille: lapsille sieltä löytyy mielenkiintoinen leikkipaikka; nuorille vahvat ja 
korkealaatuiset rakenteet, jotka kestävät vaikka skeittaamista; vanhemmalle väelle istuskelupenkkejä ja 
kahviloita. Torin pohjoiskulman esiintymislavalla voidaan järjestää myös ulkoilmaelokuvanäytöksiä, sillä 
yleisöä varten kioskirakennusten maanalaisiin varastotiloihin tiloihin voidaan integroida torin oma penkki-
varasto. 
 
Kauppatorin ja katutilojen kehittämisellä aktivoidaan kansalaisia ja keskustan yritystoimintaa. Tulevaisuu-
dessa Turun uusi Kauppatori toimii ravintolapäivätyyppisten tempauksien ja pop-up-tapahtumien keski-
pisteenä. Kaupunkilaiset voivat itse osallistua keskustatapahtumien suunnitteluun ja järjestämiseen. Kes-
kustaan voi syntyä kokonaan uusia palveluita ja sellaisia julkisen tilan käyttömahdollisuuksia, joita ei 
vielä osata edes kuvitella. Keskustan ytimen kehittäminen voi toimia myös lähtölaukauksena alueen kiin-
teistöjen kehittämiselle, sillä katutilauudistus ja pysäköintilaitos antavat selkeän viestin kaupungin valoi-
sasta tulevaisuudesta.   
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4. Osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen ja päätöksenteko 

 
4.1. Osalliset 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamia osallisia ovat suunnittelualueen maanomistajat ja henkilöt, joi-
den asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin katusuunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä vi-
ranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Kaikki alueen maanomistajat ja maan-
vuokralaiset, käyttäjät, asukkaat ja yritykset ovat siis hankkeessa osallisia. Suunnittelun vireille tulosta 
kuulutetaan sanomalehdessä ja kaupungin internetsivuilla.  
 
 

4.2. Nähtävänäolo 9.3.2016 – 29.3.2016 ja muistutukset 
 
Nähtävänäolosta tiedotettiin kuulutuksella ja kirjeellä kunkin katuosuuden naapuruston kiinteistönomista-
jille. Kuulutus julkaistiin seuraavissa paikoissa: Ilmoitustaulu / Puolalankatu 5, Turun Sanomat, Åbo Un-
derrättelser sekä internet.  
 
Liikenne- ja katusuunnitelmaehdotukset olivat esillä 20 vuorokautta ympäristötoimialan asiakaspalve-
lussa, Puolalankatu 5, 2. krs. ja internetissä www.turku.fi/kuulutukset > Kaavoitus ja katusuunnittelu. 
Mahdolliset muistutukset oli toimitettava ympäristötoimialalle, PL 355, 20101 Turku tai sähköpostiosoit-
teeseen kaupunkisuunnittelu@turku.fi ennen nähtävänäoloajan 9.3.2016–29.3.2016 päättymistä 
 
Ympäristötoimialan suunnitteluyksikkö on tehnyt liikenne-, katu- ja torisuunnitelmaehdotuksiin muistutus-
ten ja lausuntojen vuoksi joitakin muutoksia ja valmistellut muistutuksiin perustellut vastineet asiasta 
Kiinteistöliikelaitoksen johtokunnan käsittelyä varten. Muistutusten vastineet toimitetaan kirjeitse niille 
muistuttajille, jotka ovat toimittaneet postiosoitteensa.  
 
 
4.3. Päätöksenteko ja lainvoimaisuus 
 
Asian merkittävyyden vuoksi liikenne-, katu- ja torisuunnitelmat hyväksyy tässä hankkeessa kaupungin-
valtuusto. Suunnitelmien hyväksymisestä ilmoitetaan kirjeitse niille muistutuksen tekijöille, jotka ovat 
suunnitelmien nähtävänäolon aikana pyytäneet sitä kirjallisesti ja samalla ilmoittaneet postiosoitteensa. 
Kaupunginvaltuuston kokouspöytäkirjat löytyvät lisäksi Internetistä osoitteesta www.turku.fi > päätöksen-
teko ja talous > esityslistat ja pöytäkirjat. Päätöksestä voi valittaa Turun hallinto-oikeuteen 30 vuorokau-
den kuluessa päätöksen antamisesta. 
 
Jos liikenne-, katu- ja torisuunnitelmien hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu hallinto-oikeuteen, suun-
nitelmat saavat lainvoiman valitusajan päätyttyä. Jos päätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen, saavat 
suunnitelmat lainvoiman sen jälkeen, kun oikeuden päätös on lainvoimainen. Suunnitelmien lainvoi-
maiseksi tulosta ei tiedoteta erikseen. 
 
 
 
Lisätietoja: 
 
www.turunkauppatori.fi 
 
Kauppatori-hanke   Liikennesuunnittelu 
Rakennuttamispäällikkö   Liikenneinsinööri 
Janne Laine    Jaana Mäkinen 
Kiinteistöliikelaitos   Ympäristötoimiala 
p. 050 464 8681   p. 050 558 9231 
etunimi.sukunimi@turku.fi   etunimi.sukunimi@turku.fi 
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LIITE 1 
 
Luettelo laadituista katusuunnitelmista ja liikennesuunnitelmaluonnoksista 
 

Katusuunnitelmat   
X 3905 015 Katusuunnitelmien koostepiirustus  1:1000 15.4.2016 
K 6102 052 Aurakatu välillä Puutarhakatu-Maariankatu  1:500, 1:100 15.4.2016 
K 6102 046 Aurakatu välillä Maariankatu-Yliopistonkatu  1:500, 1:100 15.4.2016 
K 6102 047 Aurakatu välillä Yliopistonkatu-Eerikinkatu  1:500, 1:100 13.11.2015
K 6102 048 Aurakatu välillä Eerikinkatu-Linnankatu  1:500, 1:100 15.4.2016 
K 5507 052 Kauppiaskatu välillä Maariankatu-Yliopistonkatu  1:500, 1:100 15.4.2016 
K 5507 053 Kauppiaskatu välillä Yliopistonkatu-Eerikinkatu  1:500, 1:100 15.4.2016 
K 5507 054 Kauppiaskatu välillä Eerikinkatu-Linnankatu  1:500, 1:100 15.4.2016 
K 5507 055 Kauppiaskatu välillä Linnankatu-Läntinen Rantakatu  1:500, 1:100 15.4.2016 
K 6014 076 Eerikinkatu välillä Kristiinankatu-Aurakatu  1:500, 1:100 13.11.2015

K 6014 077 
Eerikinkatu välillä Aurakatu-Kauppiaskatu, Kauppatori 
Eerikinkadun kohdalla  1:500, 1:100 13.11.2015

K 6014 078 Eerikinkatu välillä Kauppiaskatu-Brahenkatu  1:500, 1:100 13.11.2015
K 6014 079 Eerikinkatu välillä Brahenkatu-Aninkaistenkatu  1:500, 1:100 13.11.2015
K 6064 084 Yliopistonkatu välillä Aurakatu-Kauppiaskatu  1:500, 1:100 15.4.2016 
K 6064 085 Yliopistonkatu välillä Kauppiaskatu-Brahenkatu  1:500, 1:100 13.11.2015
K 3905 016 Kauppatori  1:500, 1:100 15.4.2016 

    
Liikennesuunnitelmaluonnokset 
L 6064 086 Yliopistonkatu välillä Kauppiaskatu–Brahenkatu 1:500 3.11.2015 
L 5507 056 Kauppiaskatu välillä Linnankatu–Läntinen Rantakatu 1:500 15.4.2016 
L 6014 080 Eerikinkatu välillä Brahenkatu–Aninkaistenkatu 1:500 11.4.2016 
L 6102 049 Aurakatu välillä Maariankatu–Torninkatu 1:500 21.9.2015 
L 3905 017 Kauppatori, Aurakatu välillä Maariankatu-Linnankatu,  

Kauppiaskatu välillä Maariankatu-Linnankatu,  
Yliopistonkatu välillä Aurakatu-Kauppiaskatu,  
Eerikinkatu välillä Kristiinankatu-Brahenkatu 

1:500 15.4.2016 
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LIITE 2 
 
Vastineet annettuihin muistutuksiin, lausuntoihin ja palautteisiin 
 
Katusuunnitelman lähtökohtana on voimassa oleva asemakaava ja siinä tulee esittää katualueen käyttä-
minen eri tarkoituksiin sekä kadun sopeutuminen ympäristöön ja vaikutukset ympäristökuvaan, jos se 
alueen tai rakentamistoimenpiteen luonteen vuoksi on tarpeen (MRL 85 §). Lisäksi katusuunnitelmasta 
tulee käydä ilmi kadun liikennejärjestelyperiaatteet, kuivatus ja sadevesien johtaminen, kadun korkeus-
asema ja päällystemateriaali sekä tarvittaessa istutukset ja pysyväisluonteiset rakennelmat ja laitteet 
(MRA 41 §). Sama koskee torisuunnitelmaa. Seuraavassa otetaan kantaa vain niihin muistutusten väit-
teisiin, jotka kuuluvat em. katu- tai torisuunnitelmissa ratkaistaviin asioihin. Näin ollen niiltä osin, kuin 
kannanotoissa (muistutukset, lausunnot ja palautteet) esitetään yleistä kritiikkiä kaupungin yleiskaava-
työstä, Kauppatorin asemakaavassa jo ratkaistuista asioista ja Kauppatorin alaisen pysäköintilaitoksen 
toteuttamisesta tai keskustan suunnittelusta laajemmin, ei väitteisiin oteta kantaa.  
 
Yleisesti suunnitelmista 

 
Turun Kauppakamari, Ydinkeskustayhdistys ja Turun Yrittäjät pitävät Kauppatorista ja sen ympäristöstä 
esitettyjä suunnitelmia kokonaisuudessaan hyvinä. Kauppatorihanketta pidetään yhtenä tärkeimmistä ja 
kiireellisimmistä toimenpiteistä Turun kaupunkikeskustan elinvoimaisuuden turvaamisessa. Lausun-
noissa todetaan, että viihtyisä keskusta vaikuttaa myös keskustan kaupalliseen vetovoimaan positiivi-
sesti ja, että keskeistä kauppojen ja palveluiden menestykselle Turun keskustassa on saavutettavuus 
kaikilla liikennemuodoilla.  
 
Bussiliikennettä pidetään Kauppatorilla tärkeänä ja tori nähdään edelleen bussiliikenteen solmukohtana, 
mutta aikataulujen tasaamisen toivotaan siirtyvän muualle. Kadunvarsipysäköinnin selvä vähentyminen 
herättää monissa kannanottajissa huolta, eivätkä aivan kaikki kannata Kauppiaskadun rauhoittamista 
läpiajoliikenteeltä. Pyöräliikenteen yhteyksissä tehtyjä ratkaisuja pidetään osittain vanhentuneina ja se-
kavina. Pyörien pysäköintipaikkojen lisäämistä useat kannanottajat pitävät tärkeänä. 
 
Opiskelijajärjestöt ja muutkin kannanottajat pitävät tavoitetta kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen lisää-
misestä kannatettavana. Nopeusrajoitusten alentamisen ja kävelyalueen laajennuksen nähdään tukevan 
tätä tavoitetta. Opiskelijat ja nuorisovaltuusto toivoisivat suunnitelmavision olevan vieläkin kunnianhimoi-
sempi ja kaipaavat myös vaihtoehtoisten mallien selvittämistä.  
 
Torikaupan merkitystä Kauppatorille ja keskustalle korostetaan kannanotoissa. Torille toivotaan lisää ta-
pahtumia ja elämää. 
 
Yliopistonkatu 

 
Yliopistonkadun torin kohdalla olevalla osuus on suunnitelmissa kävelykatu kuten asemakaava määrää. 
Tontille ajo ja huoltoajo kirkolle ovat sillä sallittuja. Niin yksittäiset pyöräilijät kuin Turun polkupyöräilijät 
ry:kin kaipaavat kävelykatuosuudelle selvempää erottelua jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden välille. 
Rakennussuunnitelmia laadittaessa suunnitellaan kävelyalueen kirkon puoleiselle reunalle vyöhyke, jolla 
on pintamateriaalina erilainen luonnonkivi kuin oleskeluun ja kävelyyn tarkoitetulla alueella. Pyörien ja 
huoltoajoneuvojen ajolinjan valintaan pystytään vaikuttamaan myös esimerkiksi kesänaikaisten istutus-
astioiden sijoittelulla kadun päissä. 

 
Kauppiaskadun ja Brahenkadun välillä olevia yksisuuntaisia pyöräkaistoja sekä yksittäiset pyöräilijät että 
Turun polkupyöräilijät ry. pitävät hyvänä ratkaisuna. Täyttä yksimielisyyttä pyöräkaistojen ja tavanomais-
ten pyöräteiden paremmuudesta ei kannanottajien eikä edes pyöräilijöiden keskuudessa vallitse, sillä 
pyöräkaistoista on Suomessa vielä melko vähän kokemuksia. 
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Kauppatori 
 

Museokeskus toteaa lausunnossaan, että ”torialueen merkittävimmät historialliset elementit ja torin pe-
rusmuoto tulee säilyttää”. Tätä periaatetta on noudatettu suunnittelussa siten, että torin keskiosassa on 
vanhalla kiveyksellä päällystetty, suorakaiteen muotoinen alue. Vanhoja torikiviä tullaan madaltamaan, 
jotta ne pystytään pitämään sulana katulämmityksellä. Kivet ladotaan vastaavaan ruutukuvioon kuin ny-
kyään, mutta mahdollisimman tasaiseksi pinnaksi. Uudella tekniikalla ei ole kuivatuksen vuoksi tarpeen 
enää tehdä kustakin ruudusta keskeltä korkeampaa kumpua. Täysin esteetöntä pintaa vanhoista kivistä 
ei saada, mutta ne ladotaan ja saumataan kuitenkin nykyistä tasaisemmin. Torin reunoilla käytetään 
melko laajalla alueella uutta luonnonkiveä, joka on yhtä tasaista kuin Vanhan Suurtorin uudistettu pinta. 
Esimerkiksi vanhusneuvoston toivomia diagonaalisia yhteyksiä torille ei pintamateriaalilla toteuteta, 
mutta torimyynnin sijoittelussa pyritään siihen, että kulkureitit torin poikki ovat selkeät. Vammaisneuvosto 
ja muutama muukin lausunnonantaja pitää vanhan kiven käyttöä vammaisia ja vanhuksia syrjivänä. Van-
han kiven käytöstä on kuitenkin annettu asemakaavassa määräys, eikä siitä ole katsottu voitavan suun-
nitelmassa poiketa.  
 
Jatkosuunnittelussa tullaan suunnitelmia tarkentamaan siten, että korkeuserot, portaat ja penkit eivät 
aiheuta näkövammaisille kaatumis- tai putoamisvaaraa.  Vanhusneuvoston toivomia invamerkkejä penk-
keihin harkitaan jatkosuunnittelussa. Jatkossa tehtävässä rakennussuunnittelussa selviävät myös tori-
kauppiaiden kaipaamat sähkö- ja vesiliitännät sekä jätehuoltoratkaisut.  
 
Kauppatorin asemamakaavassa on kolme rakennusalaa kioskeille ja torisuunnitelmassa rakennukset on 
osoitettu näihin paikkoihin. Kioskirakennuksille haetaan rakennusluvat, joissa tullaan määräämään ra-
kennusten tarkka sijainti, koko ja ulkomuoto. Kioskirakennuksiin ja niiden kellareihin on tarkoitus tulla 
mm. pysäköintilaitoksen sisääntulot ja sosiaalitiloja torikauppiaille. 

 
Torille esitetyn esiintymislavan on tarkoitus olla paikallaan koko kesäkauden. Talveksi lava puretaan ja 
se tekee tilaa muulle toiminnalle.  

 
Toive vesiaiheesta torille toistuu monessa kannanotossa. Vesiaiheiden hankaluus pohjoisessa ilmas-
tossa on niiden vuotoherkkyys ja siitä johtuvat suuret ylläpitokustannukset. Jotta vältytään vuotoriskiltä 
alapuolisiin tiloihin, on suunnitelmaan päädytty lisäämään Yliopistonkadun uudelle kävelykadulle rajaus 
alueesta, jolla mahdollistetaan vesiaiheen toteuttaminen. Vesiaiheesta voidaan jatkosuunnittelun aikana 
järjestää suunnittelukilpailu. 
 
Kannanotoissa toivotaan, että torille ei tule häikäiseviä ja liian räikeitä valoja. Turku-seura esittää, että 
torille laaditaan kaikki vuodenajat huomioiva valaistuksen yleissuunnitelma ja myös erillinen jouluvalais-
tuksen yleissuunnitelma torille ja keskustan merkittävimmille kaduille. Suunnittelualueen valaistusuunnit-
telua joka tapauksessa jatketaan ja tarkennetaan rakennussuunnitteluvaiheessa. Valaistuksen yleis-
suunnitelmien tekemistä ei ole vielä päätetty, mutta niiden tarvetta tullaan arvioimaan jatkossa. 

 
Kauppiaskatu 

 
Kannanotoissa ollaan huolestuneita kadunvarsipysäköintipaikkojen vähentymisestä Kauppiaskadulla. 
Myös läpiajomahdollisuutta Kauppiaskadulle kaivataan.  

 
Kauppatorin uudistuksessa on kyse keskustan viihtyisyyden ja houkuttelevuuden parantamisesta. 
Keskusta ei ole pystynyt eikä jatkossakaan pysty kilpailemaan kauppakeskusten kanssa runsailla ja il-
maisilla pysäköintipaikoilla. Pysäköinnin kysyntä keskustassa ylittää tarjonnan, sillä paikkoja käyttävät 
keskustassa asioijien lisäksi myös keskustan asukkaat ja keskustassa työssä käyvät. Maksullisuus ja 
aikarajoitukset ovat keinoja säädellä paikkojen käyttöä niin, että myös keskustassa asioiville autoilijoille 
riittää pysäköintipaikkoja.  

 
Keskustan kehittämisessä on tukeuduttava toisaalta niihin ominaisuuksiin, joita kauppakeskuksissakin 
on hyödynnetty sekä toisaalta niihin, joita kauppakeskukset eivät voi tarjota. Tutkimusten mukaan ihmi-
set ovat valmiita kävelemään miellyttävässä kaupunkiympäristössä selvästi pidempiä matkoja kuin epä-
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miellyttävässä. Miellyttävässä kaupunkiympäristössä on inhimillinen mittakaava, vähän häiritsevää moot-
toriajoneuvoliikennettä, katutiloja jotka houkuttelevat paitsi kulkemaan myös pysähtymään ja viettämään 
aikaa, sekä paljon katseltavaa mm. näyteikkunoissa. Menestyneissä kaupungeissa on viihtyisyyden li-
säämiseksi käytetty toistuvasti seuraavia keinoja; keskustan autoliikennettä on rauhoitettu, keskustaan 
saapumista jalan, pyörällä ja joukkoliikenteellä on edistetty ja pysäköintiä on keskitetty laitoksiin. Näillä 
keinoilla on saatu esiin keskustaympäristön vahvuustekijät; rakennetun ympäristön historiallinen kerros-
tuneisuus ja aitous sekä julkiset palvelut ja julkiset tilat, joissa voidaan järjestää tapahtumia. Tämä tuo 
kaduille elämää ja kulkijoita, jotka ovat edellytys myös keskustan liike-elämän menestymiselle.  
 
Läpiajo on suunnitelman mukaan sallittua Kauppiaskadulla Linnankadun ja Eerikinkadun välillä. Muilla 
osuuksilla läpiajoa ei ole sallittu. Linnankadun ja jokirannan välillä on sallittu tontille ajo ja huoltoajo. Yli-
opistonkadun ja Eerikinkadun välillä on sallittu vain huoltoajo ja taksiliikenne.  Kauppiaskadun läpiajon 
rajoittaminen Ylipistonkadun ja Eerikinkadun kadun välillä ja sen minimointi Eerikinkadun ja Linnakadun 
välillä on oleellinen osa keskustan liikenteen rauhoittamista ja viihtyisyyden parantamista.  Keskustan 
kävelypainotteista aluetta saadaan näin laajennettua Yliopistonkatua ja Kauppiaskatua pitkin jokirantaan 
saakka. Nykyinen Yliopistonkadun kävelykatu laajenee suunnitelmassa torin kohdalle ja yhdistyy kävely-
painotteisen Kauppiaskadun kautta jokirannan kävelyalueeseen. Keskustaan muodostuu näin viihtyisä ja 
houkutteleva julkisten tilojen kokonaisuus.  
 
Kävelypainotteisella kadulla tarkoitetaan katua, jossa kävelylle on annettu mahdollisimman paljon ti-
laa, mutta ajoneuvoliikennettä ei täysin kielletä. Liikennemerkkinä kävelypainotteisella kadulla on usein 
pihakatu-merkki, jonka liikennesäännöt korostavat kävelyä. Kauppiaskatu on merkitty suunnitelmissa pi-
hakaduksi. Kadun poikkileikkaus on suunniteltu siten, että keskellä on kaksi senttimetriä muuta kadun-
pintaa alempana oleva ajorata, joka ohjaa pyörä-, taksi- ja huoltoliikenteen käyttämään sitä. Jalankulki-
joiden on luontevaa käyttää kadun reunalla olevaa tilaa, joka on selvästi leveämpi kuin nykyiset jalkakäy-
tävät. Pihakaduksi merkityllä alueella ei ole tarpeen merkitä suojateitä.  
 
Nähtävinä olleissa suunnitelmissa oli pysäköintipaikkoja vain aivan Kauppiaskadun Maariankadun puo-
leisessa päässä, jossa oli invapaikkoja ja moottoripyöräpaikkoja. Suunnitelmiin on tehty muutos siten, 
että Kauppiaskadun Maariankadun puoleiseen päähän lisätään 18 pysäköintipaikkaa, joista kaksi on in-
vapaikkoja. Kohtisuoran pysäköinnin peruutustilan vuoksi ajorataa on tällä osuudella levennetty ja kään-
töpaikka mitoitettu hieman väljemmäksi.  
 
Linnankadun ja Läntisen Rantakadun välillä ei nähtävänä olleissa suunnitelmissa ole ollenkaan kadun-
varsipysäköintiä. Tämä on huolestuttanut niin viereisiä taloyhtiöitä kuin yrittäjienkin edustajia. Tilaan 
muodostuvaa uutta aukiota ei pidetä tarpeellisena. Sen käytön oletetaan jäävän vähäiseksi, koska lä-
histöllä on jo aukioita, mm. Vähätori ja Vanha Suurtori. Kirjastoa palvelevia lyhytaikaisia pysäköintipaik-
koja pidetään kannanotoissa myös tärkeinä. Kirjaston kohdalla suunnitelmaa on muutettu niin, että auki-
olla sallitaan etenkin kirjastoa, mutta myös yrityksiä ja viereisiä taloyhtiöitä palveleva autojen pysäköinti 
talvella (18 paikkaa). Kesällä aukiolla on tilaa pyöräpysäköinnille ja väliaikaisille vaihtuville käyttötarkoi-
tuksille. Linnankadun varteen, kirjaston eteen lisätään lyhytaikaiselle pysäköinnille (15 min) paikka, joka 
palvelee kirjastossa piipahtavia autoilijoita. Taloyhtiöiden ehdotus Linnankadun varren nykyisten vino-
pysäköintipaikkojen muuttamisesta kadun suuntaisiksi vähentäisi pysäköintipaikkoja vielä enemmän, 
eikä parantaisi pysäköintitilannetta. Tonttiliittymän kohdan tehokkaampaa merkitsemistapaa tutkitaan jat-
kossa, jotta siihen ei pysäköidä väärin. 
 
Vammaisneuvosto pitää Kauppiaskadulle, lähelle Maariankadun risteystä suunniteltujen invapaikkojen 
sijaintia huonona, koska katu on tällä kohtaa jyrkkä pyörätuolia käyttäville. Suunnitelmaan on tehty muu-
tos ja kaksi invapaikkaa on siirretty muualle.  
 
Eerikinkadun ja Linnankadun välisessä korttelissa on varattu tilaa hotellin saattoliikenteelle kuten ny-
kyäänkin. 
 
Taksijärjestöt pitävät huonona suunnitelmassa esitettyä ratkaisua, jossa taksiasema on päivällä ja illalla 
eri paikassa sekä taksien odotusalue on eri korttelissa kuin itse asema. Taksijärjestöt ehdottavat, että 
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taksiasema olisi kahdessa rinnakkaisessa jonossa torin kohdalla, lähellä Eerikinkadun risteystä. Kävely-
painotteisella kadulla rinnakkaiset autojonot olisivat liian hallitseva elementti. Suunnitelmaa on muutettu 
siten, että yöajan taksiasema on poistettu ja päiväajan taksiasema on pidennetty 7 paikan pituiseksi.  
 
Pyöräpysäköintipaikkoja on osoitettu Kauppiaskadun varteen useaan kohtaan. Niiden sijoittelussa on 
otettu huomioon jalankulkijoiden liikkuminen kadun poikki sekä mahdollisten kahvilaterassien ja myynti-
pisteiden sijoittelu. Suunnitelmaa on muutettu niin, että lähimpänä Wiklundin sisäänkäyntiä olevia paik-
koja on siirretty hieman ylämäen suuntaan ja osa niistä on siirretty kadun toiselle puolelle. Jatkosuunnit-
telussa pyöräpysäköinnin sijoittelua voidaan vielä tarkentaa. Jatkosuunnittelussa myös telineiden malli 
määritetään tarkemmin. Tavoitteena on, että osa telineistä on siirrettävää mallia. 
 
Eerikinkatu 

 
Turun seudun joukkoliikennelautakunta ja Turun kaupunkiliikenne Oy vastustavat Eerikinkadulle suunni-
teltua uutta suojatietä, joka johtaa torin keskeltä kadun yli. Suojatien vuoksi yksi pysäkkipari joudutaan 
siirtämään Eerikinkadulla seuraavan korttelin puoleen väliin saakka, mikä heikentää pysäkkialueen hah-
motettavuutta ja pidentää vaihtomatkoja. Kiinteistöjen ja yrittäjien edustajat puolestaan pitävät uutta suo-
jatietä Forumin kortteliin ehdottomasti tarpeellisena ja sen tarve nousi vahvasti esiin myös asukkaille teh-
dyssä kyselyssä. Kaikki suunnitelmissa olevat linja-autopysäkit torin laidalla tarvitaan Föli-liikenteen lin-
joille, joten esimerkiksi taksijärjestöjen ehdottamaa liityntäpysäkkiä ei voida osoittaa taksiaseman lähei-
syyteen. 

 
Torin kohdalla olevaa pyöräilykieltoa useat kannanottajat pitivät haitallisena ja pyöräilyolosuhteita hei-
kentävänä. Kieltoa ehdotettiin suunnitelmassa siksi, että pyöräilijän turvallisuutta ei pystytä takaamaan 
Eerikinkadulla ja Aurakadulla pysäkkialueiden kohdalla ja pyöräilyä haluttiin selkeästi ohjata reitille Yli-
opistonkatu–Kauppiaskatu. Asiaa on harkittu uudelleen ja kiellot on poistettu suunnitelmista. Pyöräilyä ei 
edelleenkään haluta houkutella pysäkkialueiden kohdalle, sillä linja-auton kuljettajan on vaikea havaita 
varsinkin auton oikealla puolella ajava pyöräilijä ja pyöräily näillä katuosuuksilla on riskialtista. Turvalli-
semman, vaihtoehtoisen reitin tarjoamisen katsotaan kuitenkin olevan parempi lähestymistapa tässä asi-
assa kuin pyöräilyn kieltäminen. 
 
Eerikinkadun jalkakäytävää on levennetty torin kohdalla Forum-korttelin puoleisella sivulla niin paljon 
kuin se on mahdollista. Leventämistä rajoittaa mm. se, että linja-autojen ajolinjoissa ei saa olla risteyk-
sissä liian suurta sivusiirtymää, jotta linja-autot mahtuvat ohittamaan toisensa. 
 
Katujen leveys on rajallinen ja niiden tarpeet monet. Kauppatorin ympäristön kaduille on siksi suunnitel-
missa annettu erilaiset roolit: Eerikinkadun ja Aurakadun rooli liikenneverkossa on olla joukkoliikenteen 
pääreitti, Kauppiaskatu on kävelyn ja pyöräilyn katu, Yliopistonkatu on torin kohdalla kävelykatu ja torista 
Aninkaistenkadulle päin se on tonteille ja pysäköintilaitokseen autoliikennettä syöttävä katu. Myös pyörä-
liikenne pystyy käyttämään Yliopistonkatua ydinkeskustaan saapumiseen. Pyöräilyn pääreitiksi sitä ei 
kuitenkaan voi kutsua, koska se kulkee kävelyalueen läpi. Koska joukkoliikenne on Eerikinkadulla 
priorisoitu, ei kadulla ole tilaa pyörätielle tai pyöräkaistoille. 

 
Aurakadulle on myös kannanotoissa toivottu kadunvarsipysäköintiä. Kuten suunnitelmaselostuksessa 
on mainittu, on Aurakadun pysäköinti poistettu turvallisuussyistä. Jyrkällä kadulla linja-autojen on etenkin 
liukkailla keleillä pystyttävä nousemaan mäki yhtäjaksoisesti. Sellaisia tilanteita ei joukkoliikenteen pää-
reitillä voida hyväksyä, että linja-auto joutuu kadulla käännöstä tekevän pysäköijän vuoksi pysähtymään 
keskellä mäkeä eikä pääse ilman vauhtia enää liikkeelle.  
 
Yliopistonkadun ja Aurakadun kulmassa sijaitseva Kiinteimistöosakeyhtiö Prima vastustaa Aurakadulle 
osoitettuja turistilinja-autojen pysäköintipaikkoja ja uskoo niiden vaarantavan kiinteistönsä tonttiliitty-
män toimivuuden. Linja-autojen pysäköintipaikat ovat 20 metrin pituisia ja niiden välillä on tonttiliittymän 
kohdalla noin 10 metriä tilaa. Tonttiliittymän kohdalla on siis riittävästi tilaa kääntyä, eikä näkemäkään 
ole huonompi kuin nykytilanteessa tai keskustan tonttiliittymissä yleensä. Tonttiliittymää voidaan vielä 
korostaa pysäköinnin kieltävällä ajoratamaalauksella, mikäli se osoittautuu tarpeelliseksi. Alempana ole-
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van porttikäytävän kohdalle on osoitettu madallettu reunakivi, ja jalkakäytävällä on tilaa huoltoon liitty-
vään pysäyttämiseen. Tonttiliittymästä kadulle tulo pysäköidyn bussin takaa edellyttää tässä kohtaa eri-
tyistä varovaisuutta, mutta se ei ole keskustaolosuhteissa poikkeuksellista. 
 
Aurakadulla olevan pyöräyhteyden on ajateltu palvelevan lähinnä Puolalanmäellä olevia kouluja. Se on 
siksi suunniteltu kaksisuuntaisena pyörätienä, jota pitkin pääsee Ylipistonkadulle ja siitä edelleen ny-
kyisen kävelykadun suuntaan tai kävelypainotteista Kauppiaskatua jokirantaan. Aurakadun jyrkkä mäki 
ei ylämäen suuntaan houkuttane juuri muita pyöräilijöitä, koska mm. Puolalankadun ja Brahenkadun 
kautta ajaessa nousua on vähemmän. Pyörätien puolella olevan hankalan tonttiliittymän kohtaa pyritään 
jatkosuunnittelussa korostamaan niin, että pyöräilijät ja tonttiliittymästä tulevat autoilijat osaavat kiinnittää 
huomiota toisiinsa.  Jos pyörätie on ajosuuntaan nähden vain vasemmalla puolella tietä, voi pyöräilijä 
tieliikenneasetuksen mukaan ajaa lyhyellä matkalla ajoradan oikeaa reunaa, jos se on kulkureitin tai 
muun vastaavan syyn vuoksi turvallisempaa. Tätä sääntöä on ainakin tähän saakka tulkittu niin, että yh-
den korttelin matka on lyhyt ja pyöräilijän on turvallisempaa ajaa korttelin matka oikealla kuin siirtyä kaksi 
kertaa kadun yli. Aikuinen pyöräilijä voi siis ajaa Aurakatua alamäkeen ajoradalla pyörätiestä huolimatta, 
kunhan ottaa muun liikenteen huomioon, eikä aiheuta vaaraa tai huomattavaa haittaa.  
 
Turkuseura toivoo lausunnossaan, että pyörätien sijaan Aurakadun koillisreunaan istutettaisiin puurivi. 
Museokeskus toi suunnittelun alkaessa esiin, että jo taidemuseon korjauksen yhteydessä oli päädytty 
siihen, että Aurakadun puurivejä ei pyritä jatkamaan nykyisestä. Tämän syyn ja koulualueen pyöräyhtey-
den tarpeen vuoksi pyörätie on tehty Aurakadulle, eikä Kauppiaskadulle tai Puolalankadulle, joilta pyörä-
yhteys vähentäisi vielä lisää kadunvarsipysäköintiä.  
 
Aurakadulla torin kohdalla ollut pyöräilykielto on poistettu suunnitelmasta. Turun polkupyöräilijät ry. eh-
dottaa myös Aurakadun ja Yliopistonkadun risteyksen korottamista, jotta jalankulun ja pyöräilyn yhteys 
korostuisi. Joukkoliikenteen pääreitille – etenkään runkolinjoille – ei tehdä ajoradan korotuksia. 
 
Jakeluliikenne 

 
Turun Autoilijat ry on huolissaan siitä, sisältääkö suunnitelmassa mainittu huoltoliikenne jakeluliikenteen 
ja onko jakelua otettu tarpeeksi suunnitelmassa huomioon. Liikennesuunnitelmaluonnoksissa esitettyjen 
liikennemerkkien mukaan Kauppiaskatu on pihakatu ja sillä on moottoriajoneuvoliikenne kielletty. Huolto-
liikenne on sallittu puolesta välistä Maariankadun ja Yliopistonkadun välistä korttelia Eerikinkadulle 
saakka. Tieliikenneasetuksen mukaan käsite huoltoliikenne pitää sisällään jakeluliikenteen. Tällä 
osuudella ei ole osoitettu erikseen jakeluliikenteelle pysäköintipaikkoja, mutta tavaran purkamiseen ja 
lastaamiseen liittyvä pysäyttäminen on kadulla sallittua. Sille on myös tilaa selvästi enemmän kuin nyky-
tilanteessa, koska jalkakäytävät ovat leveät ja muu liikenne hyvin vähäistä. Eerikinkadun ja Linnankadun 
välillä Kauppiaskatu on myös pihakatu, eikä sillä ole rajoitettu läpiajoa. Tälle osuudelle on osoitettu kaksi 
pysäköintipaikkaa huoltoajolle, koska osuudella on enemmän muuta liikennettä kuin torin kohdalla. Lin-
nankadun ja jokirannan välillä Kauppiaskatu on myös pihakatu. Läntisellä Rantakadulla huoltoajo on sal-
littu. Aurakadun mäestä on poistettu kadunvarsipysäköinti ja jalkakäytäviä on levennetty, joten sielläkin 
jakelulle on paremmin tilaa kuin nykyään. Eerikinkadun ja Aurakadun joukkoliikennekatuosuuksilla ti-
lanne on nykyisen kaltainen, eli erillistä tilaa ei pystytä jakelulle niillä osoittamaan. Yliopistonkadun uu-
della kävelykatuosuudella on sallittu huoltoajo kirkolle. Kävelykadun liikennesäännöt sallivat myös ajon 
tonteille, jos muuta yhteyttä ei ole.  
 
Brahenkatu 

 
Brahenkadun kaksisuuntaistamista esitetään muutamassa kannanotossa. Kaksisuuntaistus helpottaisi 
Ratapihankadulta ja Puutarhakadun suunnasta tulevan liikenteen pääsyä torin pysäköintilaitokseen, 
mutta laitoksen toiminta ei sitä välttämättä edellytä. Brahenkadun kaksisuuntaistus on päätetty tutkia 
keskustan liikennesuunnitelmassa, jota laaditaan yleiskaavaprosessin yhteydessä, koska asiassa ei ole 
kyse pelkästään uuden pysäköintilaitoksen liikennevirroista vaan keskustan liikenteestä laajemmin. 

 
  



29 
 

YMPÄRISTÖTOIMIALA            Puolalankatu 5, 3. krs Puh.  (02) 330 000 kaupunkisuunnittelu@turku.fi 
Kaupunkisuunnittelu, Suunnitteluyksikkö           PL 355, 20101 Turku   Faksi (02) 2624 208 www.turku.fi 
 
 

Pysäköintilaitos ja sen liikenne 
 

Kauppatorin pysäköintilaitoksen liikennevaikutuksia on tutkittu kaavoitusvaiheessa ja silloin on myös tut-
kittu erilaisia sisäänajovaihtoehtoja laitokseen. Kauppatorin pysäköintilaitoksen paikkamäärä ei ole niin 
suuri, että se vaatisi kapasiteetin vuoksi kahden sisäänajon rakentamista. Aninkaistenkadulla tullaan sal-
limaan oikealle kääntyminen Yliopistonkadun kohdalla, jotta laitokseen pääsee sujuvasti myös pohjoisen 
suunnasta. Aninkaistenkatu on nykyään osa ns. keskustan sisäkehää, jonka tarkoitus on syöttää liiken-
nettä keskustaan. Sillä ei ole enää tarvetta suosia läpiajoliikennettä. Yliopistonkadun sisäänajon lisäksi 
asemakaava mahdollistaa ajon laitokseen Hansakorttelin kellarista. Tämä yhteys ei ole kuitenkaan liiken-
teen sujuvuuden ja turvallisuuden kannalta suositeltava muulle kuin satunnaiselle huoltoajolle. Kristiinan-
kadun sisäänajo Hansakorttelin pysäköintitiloihin risteää vilkkaan jalankulun kanssa. Kristiinankadun 
päässä on usein muutenkin ahdasta pysäköityjen huoltoajoneuvojen vuoksi ja siksi, että kadulla olevaa 
ajokieltoa ei noudateta. Asemakaavassa on määräys, jonka mukaan vähintään 80 % paikoista on va-
rattava yleiseen pysäköintiin. Esteettömyyden toteutuminen pysäköintilaitoksessa käsitellään laitoksen 
ja torin kioskirakennusten rakennuslupien yhteydessä. 
 
Raitiotievaraus 

 
Raitiotien varaus on otettu Kauppatorin ympäristön suunnittelussa huomioon. Torin rakennukset ja kiin-
teät rakenteet kaduilla suunnitellaan siten, että ne mahdollistavat myöhemmin myös raitiotien rakentami-
sen. Raitiotien rakentaminen edellyttää kuitenkin, että Kauppiaskadun poikkileikkaus ja pinta rakenne-
taan osittain uudelleen. Kauppiaskadun suunnitelmaa on tarkistettu Maariankadun puoleisessa päässä 
pysäköinnin lisäämisen vuoksi ja samalla on tässä kohtaa vielä tarkistettu suunnitelman yhteensopi-
vuutta raitiotiesuunnitelman kanssa. 
 
Joukkoliikenne 

 
Turun seudun joukkoliikennelautakunta toteaa lausunnossaan seuraavasti: ”Joukkoliikenteen merkitys 
keskustan elinvoimaisuudelle on merkittävä. Keskustassa asioivista noin 30 % liikkuu joukkoliiken-
teellä ja Kauppatorin pysäkeillä tapahtuu noin 22 000 nousua päivässä. Päälle 8 miljoonaa nousua vuo-
dessa Kauppatorilta tarkoittaa, että joukkoliikenteen toimintaedellytykset kaupungin ytimessä tulee var-
mistaa myös tulevaisuudessa. Hyvin toimiva joukkoliikenne on elinehto elävälle keskustalle.” Joukkolii-
kenteen oleellinen osuus keskustaan tehtävistä matkoista on suunnittelussa ollut yksi lähtökohta.  
 
Useassa lausunnossa esitetään, että Kauppatorin ei pitäisi olla linja-autolinjojen tasauspiste eli autojen 
ei tulisi seistä torin pysäkeillä. Tätä on myös Kauppatorin suunnittelussa tavoiteltu ja sen vuoksi ei torin 
pysäkkikapasiteettia ole lisätty nykyisestä. Toiminnan odotetaan tehostuvan siten, että nykyinen pysäkki-
kapasiteetti riittää. Ne toimenpiteet, joilla tasausajan tarpeeseen voidaan vaikuttaa, liittyvät muun mu-
assa digitaaliseen liikenteenohjaukseen, linjastosuunnitteluun ja joukkoliikenteen etuusjärjestelyihin. 
Joukkoliikenteen ja keskustan liikenteen ohjauksen kehittämisessä jatketaan näiden toimenpiteiden 
suunnittelua ja edistämistä. 
 
Turun seudun joukkoliikennelautakunta ja Turun Kaupunkiliikenne Oy pitävät uuden suojatien vuoksi 
tehtävää yhden pysäkkiparin siirtoa Eerikinkadun seuraavaan kortteliin merkittävän heikennyksenä jouk-
koliikenteelle. Perusteluna on, että siirto hajauttaa joukkoliikenteen terminaalialuetta ja vaikeuttaa pysä-
keiltä tehtäviä vaihtomatkoja. Useassa muussa lausunnossa uutta suojatietä Forumin kortteliin pidetään 
merkittävänä parannuksena ja edellytyksenä Forumin korttelin elinvoimaisuudelle. Haitat vaihtomatkus-
tajille voidaan minimoida osoittamalla siirretylle pysäkille vähemmän liikennöityjä bussilinjoja. 
 
Turun seudun joukkoliikennelautakunta korostaa, että Kauppatorin rakentamisen aikaiset joukkolii-
kenteen väliaikaisjärjestelyt tulee suunnitella työn jatkuessa tarkemmin. Joukkoliikennelautakunta pi-
tää välttämättömänä, että väliaikaisratkaisussa joukkoliikenne voi käyttää Aurakatua ja Eerikinkatua 
taustaraportin vaihtoehdon VE0 mukaisesti tai muita reittejä niin, että negatiiviset vaikutukset joukkolii-
kenteeseen ovat yhtä pienet. Väliaikaiset liikennejärjestelyt tullaan suunnittelemaan rakentamisen vai-
heistuksen kanssa yhtä aikaa niin, että haitat torilla liikkumiseen ja torikauppaan ovat mahdollisimman 
vähäiset.  
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Esteettömyys 
 

Vammaisneuvoston mukaan pysäköintilaitosten automaatit ja puomilaitteet ovat monelle vammai-
selle mahdottomia käyttää ja vammaisille on siksi oltava myös kadunvarsipaikkoja. Suunnitelmia on 
muutettu siten, että yksi invapaikka on lisätty Eerikinkadulle Brahenkadun ja Kauppiaskadun väliin ja 
kaksi invapaikkaa Kauppiaskadulle Eerikinkadun ja Linnankadun väliin. Aurakadun suunnitelmaan on 
lisäksi palautettu Eerikinkadun ja Linnankadun väliin nykyiset kaksi invapaikkaa. Tulevaisuudessa pysä-
köintilaitosten uusi valvonta- ja rahastustekniikka mahdollistavat laitosten käytön myös useimmille vam-
maisille. 
 
Vammaisneuvosto esittää lausunnossaan, että kaikkiin kadunkulmiin ja muihin tarvittaviin kohtiin on teh-
tävä vähintään metrin levyinen turvallinen viiste (ns. 0-raja). Myös polkupyöräilijät toivovat terävien reu-
nakivien korvaamista viisteillä tai luiskilla niissä kohdissa, joissa liikutaan reunakiven poikki pyörillä, las-
tenvaunuilla tai pyörätuoleilla. Jatkosuunnittelussa ylityskohtien reunakivet suunnitellaan tarkemmin, ja 
niiden suunnittelussa sovelletaan SuRaKu-ohjeita. Tähän yksityiskohtaan pyritään löytämään kaikille 
vammaisryhmille sopiva ratkaisu. 
 
Muuta 

 
Lausunnoissa ja palautteissa toivotaan torin ympäristöön lisää puita ja istutuksia. Puita on suunnitel-
miin lisätty kaikkiin niihin paikkoihin, joihin se teknisesti, toiminnallisesti ja kaupunkikuvallisesti on ollut 
mahdollista tehdä. Katu- ja torisuunnitelmissa näytetään vain kiinteät rakenteet, joten siirrettäviä istutus-
astioita voidaan haluttaessa tuoda tilaan enemmänkin kuin suunnitelmissa esitetään. 
 
Museokeskus ohjeistaa lausunnossaan arkeologisten kaivausten tekemistä. Arkeologisten kaivausten 
teosta on jo neuvoteltu Museokeskuksen kanssa ja työn ohjelmointia tullaan yhteistyössä jatkamaan.  
 
Meidän Turku ry esittää muistutuksessaan, että suunnitelmaratkaisujen sopeutumista ympäristöön 
ja ympäristökuvaan ei ole suunnitelmassa tutkittu. Suunnitelmaselostuksen tekstissä on käsitelty sekä 
nykyistä kaupunkikuvaa että suunnitteluratkaisujen vaikutusta kaupunkikuvaan. Lisäksi työssä on haluttu 
erityisesti panostaa siihen, että suunnitelmien arviointi on helppoa kaikille kuntalaisille ja päättäjille. Siksi 
suunnitelmista on laadittu useita havainnekuvia ja 3D-mallin perusteella tehty esittelyvideo, joista sopeu-
tuminen ympäristöön on helpompi hahmottaa kuin perinteisistä suunnitelmakuvista. 
 
Kannanotoissa esiintyy myös joitakin väärinkäsityksiä. Esimerkiksi Läntisen Rantakadun tai Linnanka-
dun alkupään liikennejärjestelyjä ei olla muuttamassa millään tavalla, eikä ortodoksikirkon kohdalle ole 
suunnitelmissa merkitty pysäköintiä.  
 


