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Turun hiljaisten alueiden kartoitus 

 
Kyselylomake 

 
 

Ympäristö- ja kaavoitusviraston yleiskaavatoimisto on käynnistänyt Turun kaupungin hiljais-
ten alueiden kartoituksen. Työ on tilattu Turun ammattikorkeakoulun kestävän kehityksen 
koulutusohjelmalta. Hiljaisten alueiden kartoitus toteutetaan selvittämällä kaupungin eri melu-
lähteet, haastattelemalla eri alojen asiantuntijoita sekä maastotarkkailun avulla. Kartoituksessa 
on tärkeää myös antaa turkulaisille mahdollisuus välittää tutkimukseen tietoa hiljaisiksi ko-
kemiensa alueiden sijainnista, luonteenpiirteistä jne.  
 
 
Tämän kyselyn tarkoituksena on kerätä turkulaisten ehdotuksia hiljaisiksi alueiksi. Ky-
selyyn voi vastata lokakuuhun asti Turun kirjastoissa sekä elokuusta alkaen kaupungin 
internetsivuilla. 
 
Hiljaisuuden ja melun kokeminen riippuu paljon kuulijasta. Kartoituksessa hiljaisilla 
alueilla tarkoitetaan alueita, joilla ihmisen aiheuttamia ääniä kuuluu vähemmän kuin 
ympäröivillä alueilla. Luonnonääniä ei luokitella ympäristömeluksi.  Alueiden tulee olla 
kaikkien kaupunkilaisten saavutettavissa olevia ulkotiloja, joten tarkastelussa ei huomi-
oida esim. sisä- tai yksityispihoja. 
 
 
Hiljaisten alueiden merkitystä asukkaiden viihtyvyyden lisääjänä on vasta viime aikoina alettu 
korostaa. Turun hiljaisten alueiden kartoituksen tarkoituksena on selvittää Turun erityyppiset 
hiljaiset alueet ja osoittaa hiljaisten alueiden sijainti vuonna 2007 valmistuvassa Turun viher-
kaavassa.  Kartoitusta voidaan käyttää kaavoituksen apuvälineenä ja äänimaisemaltaan hiljais-
ten ja miellyttävien alueiden säilyttämisessä.. Maankäytön suunnittelijoiden lisäksi kartoitusta 
voivat hyödyntää myös ympäristönsuojeluviranomaiset ja puistojen suunnittelijat. Viime kä-
dessä kartoituksesta hyötyvät kaikki kaupungin asukkaat. 
 
 
 
  

Täytettyänne kyselylomakkeen, palauttakaa se oheiseen vastauslaatikkoon, kiitos! 
 

Voitte tarvittaessa jatkaa vastauksianne paperin kääntöpuolelle. 
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Kyselylomake 

 
Sukupuoli 

  nainen 
  mies 
 

Syntymävuosi_________ 
 
Asuinalue tai asuinkatu ____________________________________________________________ 
 
 

1. Mainitkaa 1-3 teidän mielestänne hiljaista aluetta Turusta asuinpaikkanne lähialueelta. (Jos mainitsette 
useamman kuin yhden alueen, numeroikaa alueet. Kuvatkaa alueen sijainti mahdollisimman tarkasti 
käyttäen kadunnimiä, tunnettuja rakennuksia, paikkoja jne. Voitte halutessanne myös piirtää alueen 
kartan paperin kääntöpuolelle. Huom! Alueen tulee olla kaikkien kaupunkilaisten käytettävissä) 

 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________           

 
2. Kuvailkaa aluetta / alueita ja siellä kuuluvia ääniä.  
 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 
3. Mitkä äänistä ovat miellyttäviä ja mitkä häiritseviä? Miksi? 
 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 
4. Mihin vuorokaudenaikaan mainitsemanne alue / alueet ovat hiljaisimmillaan, kun ei oteta lukuun yö-

aikaa? (Rastittakaa sopivimmat vaihtoehdot. Merkitkää jokainen mainitsemanne alue erikseen. Halu-
tessanne voitte merkitä tarkemman kellonajan ruudun viereen.) 

 
alue 1  alue 2  alue 3 

aamu       
aamupäivä      
keskipäivä      
iltapäivä      
ilta       
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5. Kuinka usein käytte alueella? (Merkitkää jokainen mainitsemanne alue erikseen.) 
 

alue 1 alue 2 alue 3 
joka päivä     
muutamia kertoja viikossa    
muutamia kertoja kuukaudessa    
muutamia kertoja vuodessa    
 
 
 
 

6. Miksi käytte alueella? (Merkitkää jokainen mainitsemanne alue erikseen. Voitte rastittaa useamman 
kuin yhden vaihtoehdon) 

 
alue 1 alue 2 alue 3 

harrastamassa liikuntaa    
nauttimassa hiljaisuudesta    
nauttimassa luonnosta    
ulkoiluttamassa lemmikkiä    
nauttimassa maisemista    
sienestämässä/marjastamassa    
muusta syystä, mistä?    
____________________________________________ 

 
7. Onko Turussa mielestänne muita hiljaisia paikkoja? Jos on, niin missä ja millaisia? (Kuvatkaa alueen 

sijainti mahdollisimman tarkkaan käyttäen kadunnimiä, tunnettuja rakennuksia, paikkoja jne. Voitte 
halutessanne myös piirtää alueen kartan paperin kääntöpuolelle. Huom! Alueen tulee olla kaikkien 
kaupunkilaisten käytettävissä.)  

 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 
8. Onko hiljaisia alueita mielestänne Turussa riittävästi? Minkä alueiden tulisi olla nykyistä hiljaisempia 

Turussa? 
 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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9. Miten tärkeitä ympäristöä hiljaisemmat alueet ovat teille virkistäytymisen kannalta? 
 

ei lainkaan tärkeitä        melko tärkeitä         erittäin tärkeitä      
 
Miksi?_______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

  

   
      
10.   Muita kommentteja hiljaisiin alueisiin liittyen: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 
 
 

Kiitos vastauksestanne! 


