
Toimeksiantaja:  
Turun kaupunki, kaupunkiympäristötoimiala

Paperi:  
Kansi: Edixion Offset 250g 
Sisus: Edixion Offset 140g

Joutsenmerkitty painotuote 4041 0955

Painotalo: GRANO



2



3

Kaupunkipuisto 
– urbaani  

arvomaisema
Korvaamattoman arvokas osa 

turkulaista identiteettiä.
Voit katsoa puistosta puistoon. Linnalta  
kirkolle. Ihastella vanhaa arkkitehtuuria  
sopusoinnussa luonnon kanssa. Kävellä 

vilkkaalla rantakadulla, mutta löytää kulman 
takaa äänettömän puistokorttelin vanhoine 
rakennuksineen, puineen ja terasseineen. 
Omistaa mielessäsi jotain, mitä vain tällä  

kaupungilla on tarjota.

Otat alle polkupyörän, olet hetkessä keskellä 
tammimetsää ja pitsihuviloita. Voit kävellä 
joen vartta mietiskellen, millaista elämä oli 
historiallisissa ympäristöissä satoja vuosia 
sitten. Pidä tauko, järjestä piknik, rentoudu, 

esittele ylpeänä, ole eurooppalainen. 

Ole turkulainen.
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Mikä  
kaupunki-
puisto?
Kansallinen kaupunkipuisto 
on arvomaisemien kokonai-
suus, kulttuuri- ja luonnon-
maisemien sekä virkistysalu-
eiden laaja, yhtenäinen alue. 
Kansallisen kaupunkipuiston 
tehtävä on vaalia kulttuuriym-
päristöä ja kaupunkiluontoa 
sekä toimia osana kestävää 
kaupunkisuunnittelua. 

Kaupunkipuiston kriteereinä ovat kau-
punkikeskeisyys sekä riittävä laajuus ja 
kattavuus. Alueen on oltava ekologisesti 
eheä, ja sen on liityttävä maaseutuun 
tai luonnonympäristöön. Kulttuurihisto-
riallisen merkityksensä ansiosta Turku 
täyttää kaupunkipuistokriteerit.

Puistokokonaisuuden perustamista 
hakee kaupunki ja päätöksen tekee  
lopulta ympäristöministeriö. Alueelle 
laaditaan hoito- ja käyttösuunnitelma. 
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Kansallinen kaupunkipuisto kertoo 
statuksen saaneen kaupungin luonto- ja 
kulttuuriarvojen olevan valtakunnallisesti 
erityislaatuisia. 

Ensimmäinen kansallinen kaupunki-
puisto perustettiin Tukholmaan vuonna 
1995. Suomen ensimmäinen kaupun-
kipuisto perustettiin Hämeenlinnaan 
vuonna 2001. Muita vastaavan statuksen 
ansainneita kaupunkeja ovat Heinola, 
Pori, Porvoo, Hanko, Forssa, Kotka, 
Kuopio ja tietenkin Turku.



Joskus on puhuttu jopa  
Pohjolan Pariisista.  
Vertaistaan hakevan,  
aidon ja eurooppalaisen  
kaupunkitunnelman voi  
saavuttaa kulttuurista ja  
ulkoisesta olemuksesta  
huolehtimalla. Puistot ja  
viheralueet ovat  
kaupungin sydän. 



Kaupungissa on 34 000 puistopuuta.
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Urbaani eurooppalainen vehreys

Turun kansallinen 
kaupunki puisto perustuu 
Turun historialliseen ase-
maan Suomen vanhimpana 
kaupunkina. Turku on läpi 
tapahtumarikkaan histo-
riansa toiminut Itämeren 
satamakaupunkina sekä 
hallinnon, tieteen, taiteen, 
kaupan, kirkon ja teollisuu-
den keskuksena .
 

Kaupunkipuistoalue sisältää vanhaa 
arkkitehtuuria ainutlaatuisessa maise-
massa. Puiston ytimenä on Aurajoen 
ympäristö puistoineen ja arvokortte-
leineen. Merkittävä osa on myös 
 Ruissalon saari.

Turku vetää puoleensa myös yrityksiä 
ja liiketoimintaa. Yksi painavista syistä 
on kaupunkirakenne, jonka veto-
voimaisuus syntyy kaupungin ja luon-
non tasapainosta. Tätä ainutlaatuista 
ja jäljittelemätöntä kaupunkiympäris-
töä vaalimalla Turku voi taata paik-
kansa mielenkiintoisena ja toimivana, 
euroop palaisena kauppapaikkana 
myös tulevaisuudessa. 

Linna, katedraali ja joki 
       – oikean 
        kaupungin 
        elementit
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Kaupunki ja luonto  
sopusoinnussa

Maisema jatkuu yli  
maahan piirretyn rajan.

Vaikka puistojen alueet on rajattu kar-
talle, kulkee raja todellisuudessa siellä, 
minne silmämme kantavat. Viihtyisimmil-
lä alueilla rakennukset ja puistoalueet 
elävät sopusoinnussa. Alueilla, missä 
uusi arkkitehtuuri ei laiminlyö sille osoi-
tettuja odotuksia. 

 

Kaupunkipuistojen merkitys on ymmärretty jo satoja vuosia 
sitten, jolloin Turkuun on systemaattisesti alettu rakentaa 
ensimmäisiä puistoalueita viihtyisyyttä palvelemaan. Kaupun-
gissa kulttuuriympäristön ja maisemien vetovoimaisuus ovat 
riippuvaisia maankäytöstä, erityisesti rakentamisen kohdenta-
misesta.

 

Kaupunkipuisto ei ole ympäristön 
pysäyttämistä johonkin tiettyyn tilaan, 
vaan tarkoitus on myös kehittyä. Kau-
punkipuistossa ja sen lähettyvillä tulee 
rakentamisen aina tapahtua alueen 
arvojen mukaisesti.
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Mitä Turulla on näyttää matkailijalle?

Kaupunkipuisto on tärkein 
alue  kaupunkibrändin  
kannalta
Kaupunkipuistojen tärkeyttä 
turismille voi mitata yksinker-
taisella kysymyksellä: mitä 
näyttäisit kaupungissa vie-
raileville tuttavillesi – minne 
heidät veisit?
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Kyllä vain. Jokirantaan, linnan ja kirkon 
ympäristöön, kotoisanvihertävään kau-
punkikortteliin ja kierrokselle saaristoon.

Kaupunkipuisto on juuri se, mikä tekee 
Turusta Turun.

Aivan kuten mekin arvostamme tyylikkäi-
nä säilytettyjä kulttuurimaisemia siellä, 

missä ikinä matkustammekaan, arvosta-
vat tänne tulevat sitä vanhaa, tyylikästä 
ja luonnonläheistä Turkua.

Jos saat käsiisi Turussa vierailleen ihmi-
sen valokuvakollaasin, on sisältö toden-
näköisesti suurimmilta osin jokirantaa ja 
arvomaisemia. Paikkoja, missä ympä-
ristö ja rakennukset on osattu säilyttää 
näyttävinä ja viihtyisinä. 
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Turku suojelee kulttuuriympäristöään 
enemmän kuin koskaan aikaisemmin. 
Pelkästään kaupunkipuiston alueella 
on satoja rakennussuojelukohteita.
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Niin kutsuttu Turun tauti tunnetaan 
maanlaajuisesti, mutta onneksi  
menneisyyden raskasta viittaa on  
pikkuhiljaa saatu laskettua pois  
Suomen kulttuurihistoriallisesti  
merkittävimmän kaupungin harteilta.



Turun kansallinen kaupunkipuisto 
 kattaa  2 200 hehtaaria maa-alueita, 
940 hehtaaria vesialueita ja 895 
hehtaaria luonnonsuojelu alueita.



Kaupunkipuiston 
alueella on 15 
veden ylittävää 
siltaa. 

Ruissalon silta 
ylitetään noin 
121 000 kertaa 
kuukaudessa.

Aurajoen varrelta 
löytyy yhteensä  
42 taideteosta.
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Kaupunkipuistoon kuuluvat alueet ovat 
turkulaisten ylivoimaisia suosikkeja. 
Ei ole turkulaista, joka ei olisi kävellyt 
pitkin jokivartta vain rentoutuakseen. 
Istunut hämärtyvää kesäiltaa aurajoen 
terasseilla tai penkereillä. Ihastellut 
Ruissalon satumaista charmia: luontoa, 
rauhaa ja kauniita huviloita.

Näillä alueilla viihdytään, koska ne ovat 
esteettisesti ainutlaatuisia ja olemuksel-
taan puoleensavetäviä. Kaupunkipuis-
toilla on mystistä karismaa, jota vain 
tarkasti vaalittu ympäristö voi saada 
aikaan.

 

Kaupunkilaisten  
rakastama

Puistoalueet tarjoavat asukkaille ja 
vierailijoille mahdollisuuden virkistäy-
tymiseen, pakopaikan arjen kiireestä. 
Puistoissa voi oleilla, viettää piknikkiä, 
liikkua kävellen, pyöräillen, meloen ja 
tutustua samalla kulttuuriin.
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Jokivarsi, Ruissalo ja 
puistot – paikat, jois-
ta paikalliset kiistatta 
 eniten nauttivat. 

Joillekin Turku on edelleen se ainut 
oikea pääkaupunki. Turkulaisille tärkeää 
on myös yhteenkuuluvuus ja oman kau-
pungin arvostus. Näin ollen he arvosta-
vat myös niitä, jotka tekevät kaikkensa 
kaupungin viihtyisyyden ja vetovoimai-
suuden säilyttämiseksi.
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@timoksanen

@anttiheik

@tsokkinen

@tsokkinen

@anttiheik

Turku turkulaisten silmin.
Katso lisää Instagramista:

#turku #aurajoki #ruissalo
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@tsokkinen

@timoksanen

@anttiheik

@timoksanen

@timoksanen
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Turku on aina vetänyt puoleensa myös 
taidetta ja urheilua. Viime vuosien aika-
na kulttuurinautinnot ovat lisääntyneet 
entisestään ja palanneet entisaikojen 
loiston tasolle. 

Kulttuurissa muun
Euroopan tasolla

Kaupunkipuiston alue toimii näyttämönä 
mm. Suomen vanhimmalle ja Euroopan 
toiseksi vanhimmalle musiikkifestivaalille. 
Paraatipaikalla käydään myös Suomen 
kovatasoisimmat yleisurheilukilpailut, 
kansainväliseen IAAF World Challenge 
-sarjaan kuuluvat Paavo Nurmi Gamesit. 
Vastaavan tason kilpailuja käydään mm. 
Madridissa ja Berliinissä. 

Turulta tämä kaikki onnistuu juuri siksi, 
että kulttuuriympäristö on pystytty säi-
lyttämään arvokkaana ja eurooppalaisen 
vetovoimaisena.
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Kaupunkipuiston  
vastuu
Turulla on erityinen rooli 
koko maallemme tärkeän 
kaupunkiympäristön veto-
voiman ja ainutlaatuisuuden 
säilyttämisessä.
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Suomen vanhimpana kaupunkina Turku 
edustaa koko maamme historiaa, ja sen 
kaupunkipuistoalueet ovat ainutlaatuisia 
ikkunoita kulttuuriimme. Sijaintinsa ja 
historiallisen asemansa ansiosta Turku 
on ainut suomalainen kaupunki, jota voi 
aidosti verrata muihin Euroopan merkit-
täviin kaupunkeihin.

Saavutetulla asemalla on myös vastuu. 
Kulttuurihistoriallinen näköisyys, tun-
nelma, verrattomuus sekä kaupungin 
vehreys on pystyttävä säilyttämään. 

Turun kansallinen kaupunkipuisto on 
erityinen kokonaisuus. Se on piirretty 
karttaan, mutta todelliset rajat ulottuvat 
kaupunkilaisten ja tällä vierailevien sydä-
miin asti. Pidetään huolta siitä, mitä on 
saatu aikaan. Säilytetään arvostaen se, 
mitä on rakennettu. Ja viedään kaupun-
kia eteenpäin… 
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Föri on Suomen vanhin yhä  
käytössä oleva julkinen kulkuneuvo. 

Kyytiin mahtuu kerralla  
75 henkilöä. 



Funi – Föri – Föli – Fölläri

 – Mistä on kyse?

Rinnehissi – lautta – bussi – 
 kaupunkipyörä

– Kaupunkipuiston päästä päähän 
 pääsee joko kävellen tai julkisilla.




