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Lainaukset asukkaiden vastauksista on kirjoitettu kursiivilla lainausmerkkeihin. Lainaukset on kopioitu 
kaikkine kirjoitusvirheineen. Hakasulkuihin on merkitty vastaajan asuinpaikka, jos se sijaitsee kaukana 
mainitusta alueesta. 
 
 
ALUEEN NIMI 
 

MIKSI ON TÄRKEÄ? 

KESKUSTA  
"Samppalinnan puisto" "Asuinympäristö" 
"Samppalinnan mäki" "Asuinympäristö, hyvä alue esitellä vieraille, lasten ulkoilu" 
"Puolalanpuisto/taidemuseon alue" "Lähin puisto, lasten leikkipaikka, pulkkamäki, retkipaikka, 

työmatka, vaunureitti" 
"Jokiranta" "Viikottainen kävelyreitti, "urbaani" kävelyalue, mieluisia 

kahviloita ja ravintoloita, mukava leikkipaikka" 
"Kupittaa/Seikkailupuisto" "Lasten leikkipaikka, viikonlopun picknic-paikka, 

urheilupaikka, ystävien tapaamispaikka" 
"Puutorin puisto + Puutori" "Kodin lähimaisema, jokapäiväinen kulkureitti" 
"Ruissalo" [Keskusta] "Retkikohde, luonnonympäristö" 
"Puolalaparken, Trätorget, Bangatan, 
Järnvägsstationsparken" 

"Promenerar regelbundet där med hund." 

"Verkkahovi, Barkplansområdet" "Promenader regelbundet med hund." 
"Thomasbron, Studentbyn." "Promenader med hund." 
"Båda sidorna av Auraån mellan Thomasbron 
och Hallis." 

"Regelbundet promenader (dagligen) med hund." 

"Tuomiokirkon ympäristön puistot" "Kuljen päivittäin" 
"Aurajoen rannat Martinsilta-Halinen, 
mahdollisuuksien mukaan molemmat rannat" 
[Keskusta] 

"Ulkoilua koiran kanssa" 

"Tuomaan puisto" "Ulkoilua koiran kanssa" 
"Ruissalo" [Pansio] "Upea luonto, miksei valvontaa?" 
"Ruissalo" [Jyrkkälä] "Luontonsa puolesta" 
"Kansanpuisto" [Jyrkkälä] "Luontonsa puolesta" 
"Seikkailupuisto" [Paattinen]  
"Yleisesti kaupungin keskustan puistot, 
Vartiovuori, Samppalinna, Kupittaa" [Paattinen] 

"Ovat omaa luokkaansa" 

"Ruissalo, Uittamo, Kakskerta, Hirvensalo" 
[Keskusta] 

"En omista kesäpaikkaa" 

"Puolalanpuisto, Ruissalo" [Keskusta]  
"Ruissalo kokonaan" [Suikkila] "Ainutlaatuinen saaristomiljöön tuulahdus perusturkulaiselle 

luonnonsuojelualueella. Sitä ei saa räjäytellä eikä pilkota 
erillaisiin 'tarpeisiin'. Ruisrock pois heti! Ruisrock roinaa 
löytyy ja voi kerätä koko vuoden. - Ruissalon golf suoja-aita 
pyörätien viereen, läheltä piti on jo monta!" 



 
"Ruissalon kansanpuisto metsäalueineen" 
[Suikkila] 

"Ks. ed. vast." [Edellinen vastaus: "Käytän sitä liikkumiseen, 
linnunlaulun kuunteluun, marjastukseen ja hiljentymiseen"] 

"Ruissalo" [Länsikeskus] "Lenkkipaikka" 
"Aurajokilaakso on hienosti valaistuksineen 
freesattu." [Länsikeskus] 

 

”Uudenmaantien varren vanhat puistot” 
[Raunistula] 

"Joki ja puistot luovat keskellä kaupunkia virkistävän kauniin 
kulttuurikokonaisuuden" 

"Ruissalo" [Länsikeskus] "Luonto!, kulttuuri - huvilat, historia - kaupunkilaisille 
luovutettu alue, virkistys - leirintäalue uimarantoineen" 

"Vartiovuoren puisto" [Länsikeskus] "Paras näköala yli kaupungin, sijainti keskustassa" 
"Kupittaan puisto" [Länsikeskus] "Historia, avara toiminnallinen kokonaisuus" 
"Ruissalo" [Harittu] "Ulkoilualue" 
"Ruissalon alue, […] Kupittaa, […]" [Nummi] "Pidän alueista, jotka ovat 'puolivillejä' ja 'villejä' 

kasvillisuudeltaan, ei niin rakennettuja alueita, mutta 
polkuja, joilla kulkea." 

"Ruissalo, Saaronniemi" [Kurala] "Luontoa meren ääressä. Aikamatka." 
"Kupittaan puisto" [Kurala] "Jos haluaa voi mennä uimaan, lähellä keskustaa, paljon 

muitakin → hyvä tunnelma" 
"Lasten seikkailupuisto" [Nummi] "On loistojuttu. Toivottavasti [epäselvä sana] kesinä 

saadaan Kupittan lintupuisto lintuineen iloksemme. 
LINTUJEN SUOJELU ILKIVALLALTA OLISI OTETTAVA 
MYÖS HUOMIOON! Alue pitäisi suojata, jotta linnut saisivat 
elää  [epäselvä sana]. Kupittaanpuiston hoidosta ja 
kehittämisestä suuret kiitokset! Toivottavasti LINNUT ovat 
ilonamme vielä jatkossa." 

"Ruissalo" [Nummi] "Hieno luonto" 
"Ruissalon kansanpuisto" [Räntämäki] "kaunis luonnonympäristö" 
"Aurajoen ranta koko matkan alueella" 
[Räntämäki] 

"Vesi rauhoittava elementti, keskustan kohdalla kaunis 
rakennettu ympäristö; lenkkipolut, vapaan oleskelun tila, 
jossa näkee monesti tuttuja aivan sattumaltakin" 

"Kupittaan puisto" [Nummi] "Lähinnä talvella luistelu ja ulkoilupaikka. Turvallinen. Avara." 
"Ruissalo" [Varissuo] "??" 
"Aurajoen rannat" [Varissuo] "Keidas keskellä kaupunkia" 
"Ruissalo" [Varissuo] "Keidas kaupunkilaisille" 
"Tuomiokirkon ympärillä olevat puistot" 
[Varissuo] 

"Tukevat kirkon arvokasta ilmettä" 

"Kupittaan kenttä/leikkipaikka" [Littoinen] "Siellä on lintuja, lasten leikkipaikkoja, siellä voi uida ja olla 
kavereiden kanssa." 

"Toki esim. Ruissalo on upea!" [Teräsrautela] "Toki esim. Ruissalo on upea!" 
"Aurajokiranta, etenkin keskusta - Halinen 
molemmat rannat" [Pohjola] 

"Luonto lähellä! Ei liikaa rakennettu. Ylioppilaskylän puolella 
kävelytien ja talojen välistä aluetta voisi kehittää 
puistomaisemmaksi. Voisi pickinoida ku olisi nurmikkoa. 
Nuoret asukkaatkin tykkäisi. Nyt sinne koirankakkojen ja 
muun roinan sekaan ei viitsi mennä." 

"Ruissalo kokonaisuudessaan" [Pohjola] "Voi valita polun tai kävelytien. Luontopolut tosi huonosti 
merkittyjä." 

"Ruissalo" [Jäkärlä] "Ihana luonto" 
"Ruissalo" [Jäkärlä] "Liikkumisen kannalta, aivan mahtava luonto" 
"Ruissalon saari lukuunottamatta uimarantoja." 
[Runosmäki] 

"Ainutlaatuinen vehreä keidas, upeat reitit ja maisemat, ei 
liikaa rakennuksia eikä liikennettä" 

"Urheilupuisto" [Runosmäki] "Toiminnallinen keskus liikuntaan" 
"Ruissalo" [Runosmäki] "Viihtyisä ja rauhallinen" 



 
"Samppalinna ja Vartiovuori sekä Puolalanpuisto" 
[Runosmäki] 

"Keskustan alueella" 

"Kupittaan puisto" [Nummi] "Samat kuin edellä. [Edellä teksti Viihtyisyyden, vehreyden, 
luonnonmukaisen maiseman kannalta. Puistomaisen 
luonnon keskellä voi istuskella ja pääsee varjoon ] Lisäksi 
lapsille hyvin tärkeä alue. Maauimala luonnon keskellä." 

"Ruissalo kansanpuisto" [Nummi] "Lenkkeilyyn hyvä alue. Muuten samat kuin edellä. Lisäksi 
veden äärellä" 

"Ruissalon leirintäalue." [Nummi] "Voi uida. Muuten samat kuin edellä" 
"Ruissalo" [Mälikkälä]  
"Ruissalo" [Ilpoinen] "Iso, yhtenäinen alue, yksityisautoilu häiritsee kuit. pahasti" 
"Tallinmäenpuisto, Turunlinnanpuisto, 
Pakkarinpuisto" [keskusta] 

"Lähellä kotia, rauhoittavia katvealueita rakennetulle 
kaupungille, mahdollisuus kasvien ja puiden katseluun, 
pelaaminen, ulkoilu" 

"Urheilupuisto" [keskusta] "Liikuntapaikat, ulkoilu" 
"Tuomiokirkkopuisto" [keskusta] "Läpikulku, historia" 
 
 
HIRVENSALO-KAKSKERTA  
"Maanpää, "Kaasavuori" (perinteisesti satoja 
vuosi paikkakunnalla puhuttu Kaasuvuoresta)" 

"Mahtava näköala Airistolle, hiljainen, ympäröivissä 
metsissä runsaasti vanhoja puita, tikkoja (harmaapäätikka, 
palokärki), korppeja yms." 

"Ns. Syrjälänranta (Syrjäläntien jatke, Isopukkia 
vastapäätä)" 

"Kasvillisuus (kiurunkannuksia, kevätesikk., vanha jykevä 
mänty), rantakallioilla rautaristit Oolannin sodan ajalta, 
kallioon hakattu purjelaiva, Suomen sodan aikainen 
patteristo, vanha kylän yhteinen uimaranta - olisiko mahd. 
saada suojeltua. Nyt vaarana mm. parkkipaikkojen 
rakentaminen." 

"Seulun kalliot" "Maisema, vanha kuusimetsä, sienestysmaastoja." 

"Jänessaaren-Seulun peltoaukea" "Maisema. Vanhat maalaistalot & lato, tammia, 
muuttolintujen levähdyspaikka. Yksi kauneimmista 
tiemaisemista maanpääntien alkupäästä - näkymiä 
Pikkupukkiin asti" 

"Maanpääntien-Pitkäkarintien-Kommonaukon 
välinen maisema (Maanpään Länsitalolta 
rantaan)" 

"Kaunis maisema, peltoa, metsäsaarekkeita joissa todella 
vanhoja puita, merinäköala. Mukava näköalareitti." 

"Yleensä isoimmat metsäalueet, erityisesti 
Ruonelan metsä [tarkoittaa Ruotsalanmetsää] 
sekä Kyyrläntien toisella puolella oleva 
Maunulan/Friskalan metsäalue." 

"Metsä toimii sekä virkistys- että ulkoilualueena, 
eräänlaisena henkireikänä. Eläimien suoja- ja 
asuinpaikkana." 

"Friskalan lahti ja muut luonnonsuojelualueet" "Lintujen pesintä- ja levähdyspaikka." 

"Sorttamäki, Kaistarniemen metsät" "asumisviihtyvyys, ulkoilureitit, kestävä kehitys" 

"[…], Kakskerta, Hirvensalo" [Keskusta] "En omista kesäpaikkaa" 

"Iloisten järvi sekä Ruottalanvuoren metsät, 
Illoisten siirtolapuutarha-alue" [Suikkila] 

"Kulkemiseen, sienestykseen, hiihtoon ja rauhoittumiseen" 

”2. Latosaari” ”2. Vapaa-ajan asunto" 

"Hirvensalo" [Runosmäki] "Kotoinen" 

"Kakskerta" [Runosmäki] "Ikimuistoisia muistoja" 

"Turun eteläpuolella olevat saaret" "Ovat luonnon kauniita ja niihin olisi varoen puututtava. 
Luonto on moni vaiheinen ja herkkä." 



 
"Esimerkiksi Satavan pohjoispää" "On tammi voittoista metsää ja kevätkukat hyvin runsaat. 

Vielä on tilaa lenkkeillä ja hengittää raikasta maaseudun 
ilmaa mikä on minulle hyvin tärkeää." 

"Jäljellä olevat rannat" "Olisi syytä jättää luonnon tilaan että linnuilla ja kaloilla olisi 
elin tilaa." 

"Hennalan Pappilan alue" "Pitäisi säästää jälkipolville avarana ja kauniina 
kokonaisuutena." 

"Satava-Kakskerran harjualueet sekä rannat" "Tärkeää saarten luonnonolosuhteiden säilymisen kannalta" 

"Turun saaret: Satava ja Kakskerta sekä 
Hirvensalossa jäljellä olevat viheralueet, 
valitettavan paljon jo tuhottu!" 

"Saaret kokonaisuudessaan ovat AINUTLAATUISET koko 
Suomessa, jopa koko maailmassa. Säilytettävä 
mahdollisimman paljon nykyisessä muodossa. Vapaita, 
kaikille yhteisiä rantoja voisi lisätä." 

"Pellot ja niityt" "Kuuluvat saaristomaisemaan. Ne kertovat saarten 
historiasta olemassaolollaan. Ainakin kaupungin omistamat 
pellot ja niityt säilytettävä mielellään ostettava yksityisiltä 
lisää! Ihminen tarvitsee ympärilleen AVARUUTTA, tämä 
huomioitava rakentamisessa. Ei Hirvensalon kaltaista tiivistä 
rakentamista. Alueen luonnonolot huomioitava." 

"Metsät (havumetsät ja lehtometsät, 
monenlaisten eliölajien asuinalueet" 

"Suomalaiset tarvitsevat METSIÄ hyvinvointinsa perustaksi. 
Monilla Euroopan kaupungeilla on laajoja puistoalueita 
säästetty ulkoiluun. Suomalaisille pitää säästää nykyiset 
metsät. Turku voi olla suorastaan ylpeä metsistään! Niitä on 
arvostettava." 

"Hennalan kulttuurihistoriallisestikin merkittävä 
alue, myös viereinen metsä pururatoineen ja 
talvisin hiihtolatuineen" 

"Tavattoman kaunis kokonaisuus, jota ei pidä rakentaa. 
Alue muodostaa merkittävän kokonaisuuden yhdessä 
Marielundin alueen kanssa. Ulkoilureitit alueelle luotava, 
yhteyspolut…" 

"Kalliot"  

"Kaikki metsät saarilla ja niiden väliset 
peltoaukeat." 

"Niinkuin kaikille: virkistystä, 'akkujen latausta', hiljaisuuden 
kokemista., luonnon tarkkailua, mielenterveyttä, maisemia, 
marjastus, sienestys" 

"Hennala, sen rakennukset, peltonäkymä, metsä, 
Satavassa" 

"Edellisten lisäksi kulttuuria ja tilaisuuksia" 

"Satavan sillan kupeesta alkava pieniä katkoksia 
lukuunottamatta yhtenäinen kallio- ja metsäalue 
päättyen Heinänokkaan" 

"Katso edell. vastaukset" 

"Marielund kokonaisuudessaan ja sen 
Runebergin polku suntin rannalla" 

"Vertaansa vailla oleva kokonaisuus!" 

"Mäenpään yksinäistalosta länteen kalliot ja 
niiden välinen sola." 

"Näköalat! Vain saaristossa voi 100:n metrin matkalla olla 
yhtä jyrkkiä luonnon vastakohtaisuuksia!" 

 
 
SKANSSI-UITTAMO  
"Lausteelta Ispoisten kautta Uittamoon vievä 
ulkoilureitti." [Teräsrautela] 

"Tällainen pitkä ulkoilureitti on ainutlaatuinen. Siitä pääsee 
myös Kaarinaan. Reitin varteen on rakennettu jo nytkin 
liikaa." 

"[…], Uittamo, […]” [Keskusta] "En omista kesäpaikkaa" 
"Katariinanlaakso" [Länsikeskus] "Monipuolinen pieni alue meren tuntumassa, opastaulut 

hyvät. Vaarassa kulua, kun kaikki eivät noudata, poluilla 
kulkemista, ym. ohjeita." 



 
"Akumentinpuisto, Ispoisten uimaranta, sekä 
niiden väliin jäävä metsäalue + Katariinanlaakso" 

"Ihanan vihreä luontoalue, ja niin lähellä turkulaisia. Tärkeä 
myös talvella, pääsee jäälle kävelemään tai uimaan 
avantoon." 

"Ilpoisten/Luolavuoren ent. kaatopaikka" "Laaja vapaa alue, upeat näköalat ympäri Turkua. 
Tuntematon monelle, kehitettävä?" 

"Kaikki Koivulassa ja sen läheisyydessä 
sijaitsevat" 

"Rakentamaton luonto voittaa joka kerta rakennetun" 

"Kallamäenpuisto = 'Haritun pellot'" "SUPERTÄRKEÄ koiranulkoiluttajille - ainoa paikka missä 
tarpeeksi näkyvyyttä pitää koiraa turvallisesti irti. Kaunis 
maaseutumaisema jatkuu Rauvolaan päin. Kaupungin 
viljelypalstat." 

"Kakkaraistenpuisto = 'Sparin metsä'" "Pururata, metsää ja niittyä, kallion laella syreenipensaiden 
muodostama 'huvimaja'" 

"Lauritsanpuisto = 'Kotipizzan takana'" "Pururadan lisäksi metsää, jossa voi ulkoiluttaa koiraa ja 
poimia sieniä. Kalliolta hieno näkymä Eteläkaaren yli kohti 
Luolavuorta." 

"Katariina" "Hieno suojelualue, tammien tyyssija, 'pyhiinvaelluskohde' 
keväällä vuokkojen kukkiessa. Ylämaankarja! Yhteys 
Vaarniemeen. Alueen käyttö on lisääntynyt huimasti 10 v. 
aikana - polut ovat levinneet ja kuluneet, jostain syystä 
kaikkein mutaisin kohta rannassa jätetty hakettamatta → 
tallaaminen uhkaa jo keltavuokkoja! Muutenkaan 
liikkuuminen ei aina rajoitu poluille... :( ." 

"Akumentinpuisto" "Toinen hyvä alue koiran irtipitämiseen ja uittamiseen. 
(Kivikkoista rantaa voisi kyllä vähän raivata!) Talvella yhteys 
Pitkänsalmen jäälle." 

"Myös Ilpoinen-Luolavuori" "Myös Ilpoinen-Luolavuori: upeat reitit, metsät ja näköalat, 
myös kalliolta Eteläkaarelle, Peltolaan ja Koivulaan!" 

"Katkeamaton, tarpeeksi 'vehreä' pururata 
Ispoisista Lausteelle" 

"Tärkeä. Pururadan varrella penkkejä, hyvä, mutta nyt niiden 
viereen kasautuu roskaa, koska roskiksia ei ole. Roska 
päivässä -liike kunniaan!" 

"Vanha kaatopaikka alue kokonaisuutena ja 
Ilpoista ympäröivät metsät" 

"Kaatopaikka-alue on kuin vehreä nummi ja siellä on 
mukava kuljeskella mm. koiran kanssa kuin myös metsät, 
on todella ikävää, että Lauklähteenkadun päähän tulee lisä 
rivitaloja, menee hyvät mustikkametsät pois" 

"1. Harittu ”  "1. Vakituinen asunto” 
"[…] Katariinan laakso, […] Puistomäki" [Nummi] "Pidän alueista, jotka ovat 'puolivillejä' ja 'villejä' 

kasvillisuudeltaan, ei niin rakennettuja alueita, mutta 
polkuja, joilla kulkea." 

"Peltolan siirtolapuutarha" [Varissuo] "Siellä on mökki. Alueesta pidetään tosi hyvää huolta." 
"Katariinan-Vaarniemenkallion retkipolut + laavu" 
[Runosmäki] 

"hyvä paikka rentoutumiseen ja maisemien katseluun." 

"Katariinan laakso" [Mälikkälä] "Historia" 
"Katariinanlaakso” [Ilpoinen] "Suht. Lähellä, hiljainen" 
"Ilpoisten-Uittamon väliset metsät" "Lähimetsiäni, voi ihailla kallioita ja soita niitten päällä, 

marjastaa, etsiä sieniä, pistäytyä" 
"Ruusupuisto (Tähkäpuistossa)" "Aina uutta nähtävää, piknik-paikka" 
"Luolavuori-Petrelius-Ispoinen-Ilpoinen välissä 
ent. kaatopaikka" 

"Vapaat näköalat, kiipeily hyvää kuntoilua. Kasvisto" 

"Katariinan viljelypalstat" "- Hyvä harrastustila, tulee syötävääkin" 
 
 



 
VARISSUO-LAUSTE  
"Jaaninlaakso" "Luonnonmukainen ulkoilualue" 
"Hurtinmäki metsikkö" "Ulkoilu lähellä" 
"Varissuo 'Marjamäki'" "Koiran 'ulkoilualue'" 
"Niilo Oravapuun puisto" "Perhepuiston saaminen kyseiseen puistoon sekä 

Majanummen toimitalon ympäristön siistiminen" 
"Pääskyvuoren kasarmin ympäristö" "Lähellä hieno - toivottavasti armeijan alue ei kokonaan 

rakenneta" 
"Jaaninojan ympäristö" "Hieno, veden ääntäkin joskus, hyvä vuodenaikaisvaihtelua" 
"Pääskyv. Kohmon Varissuon välinen pururata 
ympäristöineen" 

"Kaunis, valaistu, turvallinen, kun kulku Pääskynlennosta 
kuntoon, hieno myös meille" 

"Laukkavuori - kallio päällys" "Upeat näkymät - voisi kehittääkin vielä" 
"Varissuon viheralueet" "Koska asun talvi-ajan Varissuolla ja osin kesälläkin" 
"Hintsa-Knaapinkadulla." "Koska asun siinä kadulla" 
"Varissuon pääte linja-autopysäkki 
Katteluksenkadulla sen keskusympyrä joka 
tarvitsee kaide/korotussuojan" 

"Paikkaan tulossa Varissuon symbolitaideteos ison kiven 
päälle, ympärille kiven voisi istuttaa jotain kukkia sipulista 
tms. jo tämän paljastuskesän kesä/heinäkuun vaihteessa." 

"Majanummen monitoimitalon ympäristö vaatii 
raivausta kesän alusta 2007 alkaen TODELLA" 

 

"Varissuon koirien ulkoilutusaitauksia lisättävä 
joka puolelle ja huollettava lisättävä 
liikuntaleikkivälineistöä niihin." 

"Olemmehan sivistysvaltio!!" 

"Varissuon kuntoilupolkujen metsikköön keskelle 
raivata Varissuon nuorille ramppiskeittauspaikka 
+ kuntoilulaitteita näin ei melu kuulu asuntoihin 
ja heidän turvallinen liikunta yhdessä oleminen 
mahdollistetaan." 

"Varissuo on nuorten lähiö!" 

"Itäharju 60 kaava on ehdottomasti peruttava. On 
suorastaan järkyttävä." 

"Raketaa kauniiseen puistoon joka on kaikkien alueen 
asukkaiden vapaajan käytössä. Rakentaminen rumentaa 
aluetta ja estää ihmisten harrastamisen ja vapa-ajan käytön 
ja tässä viheralueohjelmassakin mainitaan. (puisto ovat 
mahdollisuuksien mukaan esteettömät)" 

"Munkkionpuisto, Itäharju 60" "Henkireikä, oleilualue alueemme asukkaille, lasten 
pelipaikka ja 'Turun tähtialue'" 

"Vaalantien/rautatien varrelle varattu 
liikuntapaikka?" 

"Saada se toimimaan tai rakennetaan rivitaloja" 

"Laukkavuoren rinne ja metsä" "Lasten seikkailupaikka" 
"Pääskyvuori" "Lähellä kotiani. Olen syntynyt Pääskyvuorella. Hyvät 

ulkoilumahdollisuudet, monimuotoinen luonto" 
"Laukkavuori" "Lähellä kotiani, hyvät ulkoilumahdollisuudet" 
"Jaaninojan laakso" "Lähellä kotiani, hyvä ja kaunis ulkoilureitti" 
"Niilo Oravapuun puisto." "Perhepuistoksi, alueen asukkaiden käyttöön, nyt se alkaa 

olla 'mäyräkoirien ulkoilutuspaikka'." 
"Varissuon purulenkin maasto, Pääskyvuoren 
säästyneet metsä alueet" 

"Pitäähän luontoa olla" 

"Jaaninojan varren laakso + jaaninojan 
luontopolku" 

"Hienoa aluetta niin keväällä kuin kesälläkin. Lapset uittavat 
tikkuja Jaaninojassa. Hieno, vehreä alue. Olemme jopa 
luistelleet parina talvena Jaaninojan jäällä. 'Vihreä keidas'." 



 
" Pääskyvuori + Kohmon ja Varissuon välinen 
metsä" 

"Lasten kanssa teemme viikonloppuisin kävelyretkiä alueen 
halki ja Jaaninojan kautta kotiin. Parhaimmillaan reissuun 
voi kulua jopa 3 tuntia, vaikka tämän isommasta metsästä 
ei olekaan kysymys. Metsä on vaihtelevaa ja mukavaa 
kävelyreittiä. Löytyy lehtoja, kallioita ja jopa kevätpuro. Soita 
ja sienestyspaikkoja alueella on myös. Metsissä aika kuluu 
kuin siivillä 3 pojan kanssa." 

"Kuralan, Kohmon ja Varissuon välissä oleva 
pururata ja metsä" 

"Lenkkeily- ja hiihtomahdollisuus, lähellä kotia, kallioita ja 
luontopolkuja opasteineen" 

"Jaanin metsäpolku" "Vaihtelevaa, toinen puoli havumetsiä, oravia, lintuja, joki tai 
'oja', virtaavaa vettä, toisella puolen ihana [epäselvä sana] 
polku, jossa sinivuokkoja, valkovuokkoja - silmä lepää, 
ihana olla" 

"Jaaninoja" "Lähellä kotia, hieno upea paikka keskellä 'kaupunkia'" 
"Pääskyvuori-Littoinen-Lauste" "Monipuolisuus, rikkaus" 
"Varissuon luontopolun takainen kallio" "Rakastan kallioita" 
"V-suon + Päskyntornin lenkkipolku 9760 
asukasta vastustaa" 

"ei kaikki voi olla Betonia + TALOJA" 

"Laukka vuoren Puistoon Rivi taloja" "kämppien näkö ALA Hinnat Laskee" 
"Varissuon kuntoradan seutu" "lenkkipolku ja metsämaisema" 
"Majanummen koulua vastapäätä oli joskus 
kaavassa urheilualue" 

"Voisi pelata tennistä ja urheilla nyt kun siellä vielä on lapsia 
ja aikuisia siinä iässä sekä itsekin kaipaisin esim. tennis 
kenttää tällä puolelle Varissuota." 

"Varisvuoren metsä (2006-2007)" "Löydetty rikkinäinen polkupyörä poliiseille, ajoivat 
kuntopolkua (Tarvajärvi Niilo) poliisiautolla." 

"Varisvuoren kuntopolku" "Pyörä ei ollut Aurajoessa. Linnut ihania (ollut kamera), nyt 
kiikari, perhoset, mehiläiset (soi kännykkä) sulki sen. Ei 
esitellyt itseään (10022) asia" 

"Munkkionpuisto/Laukkavuori" "Jalkapallo kenttä jossa lapset saavat pelata aidolla 
nurmikentällä, joita Turussa yleisessä käytössä ei varmasti 
ole muita." 

"Laukkavuoren kalliot" "Ihana auringonlaskun ja ilotulitusten, mustikoiden, 
puolukoiden, sienten, katselu ja keräilypaikka. Oiva 
liukumäki talvella johon nyt 10 v. pyytelyn jälkeen saatiin 
valaistus." 

"Varissuon pohjoispuoli, pikkumetsät ja siitä 
alkavat metsät" 

"Kodin ympärys. Tänä keväänä (-07) mustarastaat 
pesiytyneet lähistölle. Ihana herätä klo 5-6 niiden 
huiluääniin." 

"Pururata (Varissuo)" [Littoinen] "Voi urheilla!" 
 
 
NUMMI-HALINEN  
"Koroinen" [Paattinen] "Kulttuuri alue, Koroisten niemi, historiallinen."  
"Kohmon alueen vielä jäljellä olevat metsä- ja 
viheralueet, rajoina Jaaninoja, Kaarinan raja" 
[Paattinen] 

"Osin hyvin vanhaa viljelyaluetta (muinaismuistot?), aluetta 
on jo voimakkaasti rakennettu, viheralueita ei paljon jäljellä, 
mahdollisen Kaarinatielle johtavan yhdystien vaikutukset?" 

"Halinen, Vanha-Ravattulantie, Aurajoenlaakso" 
[Paattinen] 

"Aluetta voimakkaasti rakennettu, jäljellä olevien metsä-
viheralueiden soisi säästyvän, muinaismuistoja, vanhaa 
maisemaa, viljealuetta" 

"Jokilaaksot: Aurajoki, Paattisten-/Vähäjoki" 
[Paattinen] 

"Paikallisesti ja valtakunnallisestikin ainutlaatuisia, myös 
muinaismuistot. Paattistenjoen yläjuoksulla erityisesti 
Ikkala." 



 
"Säkömäki-Vainuvuori ja siihen väliin jäävä 
peltoaukea sekä metsänreuna" 

"Asumme rivitalossa metsäsaarekkeen vieressä ja siitä on 
suora yhteys noihin mainittuihin lähimetsiin. Olemme 
kolunneet ensin isä + lapset ja nyttemmin lapset 
kuljeskelevat mm. eväsretkillä siellä keskenään" 

"Koroisten 'piispan asuntoalue'" [Suikkila] "Pyhä paikka, upeat kaupunkinäkymät, jokimaisema 
uskomattoman kaunis" 

"Koroinen, piispanlinnanrauniot" "- mukava kävellä kesällä/talvella" 
"Polttolaitoksen ympäristössä kuntopolku" "- ei liikenteen melua, metsässä vaihteleva maasto" 
"Halisten koski ympäristöineen" "- katsella koskea, kalastajia vai kävellä rannalla, hakea 

ruusuja sillan piedessä, punaista ja valkoisenakin vähän, 
pietaryrtti" 

"Halinen / Komoisten talon ympäristö mäen 
päällä" 

"lähtee kävelytie: hevoset, lampaat, riukuaita, kallion korkein 
kohta kiivetä" 

"Kärsämäki Leaf'n tehtaan ympäristö "- ei autoliikennettä / melua - komeita tammia" 
"Linnasmäki kallio, armeijan aidattu alue" "siellä lähellä kukkii harvinaisempia kukkia, kielo sinivuokko 

taikinanmarja" 
"[…] Virnamäki, […]"  "Pidän alueista, jotka ovat 'puolivillejä' ja 'villejä' 

kasvillisuudeltaan, ei niin rakennettuja alueita, mutta 
polkuja, joilla kulkea." 

"Hämeen valtatien ja Kuralan välinen" "Lähellä kotia, kallioita" 
"Hannunniittu, viheralue koulujen vieressä" "Rauhoittaa asutusta ja kivaa, kun siellä on kesällä 

lammaksia :)" 
"Halinen-Virnamäki" "Maalaiskulttuuria hiven vielä jäljellä lähellä kaupungin 

keskustaa. Historiaa. Metsää. SÄILYTTÄKÄÄ!!" 
"Koko nummenmäen puutarhamiljöö" "Asun siellä ja pidän sen kaltaisista kaupunginosista" 
"Orikedon kuntoilualue" "Mahdollisuus liikkua edes vähän puiden keskellä ja kuulla 

luonnon ääniä, katsella ja haistella." 
"Virnamäki, Pähkinämäki (Halisissa)" "Luontopolku historiatietoistuineen, joen läheisyys. Polun 

varrella ihana lehtipuumetsikkö!" 
"Virnamäki" "Kaunis luonnonympäristö ja tunnelmallinen, vanha 

rakennettu ympäristö. Yhdistyy kätevästi lähialueen 
lenkkipolkuihin." 

"Peltoaukea Kärsämäen ja Räntämäen välissä, 
Vähäjoen laakso" 

"Mukava hiekkatie, rauhallinen alue, jossa on mukava 
kävellä" 

"Koroisten risti ja pelto" "Muinaismuistoalue, hienot näkymät ristiltä, mukava 
kävelyreitti Koroistentietä pitkin ristille ja edemmäs jokea 
pitkin" 

"Aurajoen ranta koko matkan alueella" 
[Räntämäki] 

"Vesi rauhoittava elementti, keskustan kohdalla kaunis 
rakennettu ympäristö; lenkkipolut, vapaan oleskelun tila, 
jossa näkee monesti tuttuja aivan sattumaltakin" 

"Virnamäen polut ja kalliot" [Nummi] "Tuntuu maaseudulta, historia läsnä. Hyvät näköalapaikat ja 
ihana levähdys- ja piknikpaikka" 

"Jokiranta Halinen - Tuomiokirkko" "Paras pyöräilyreitti Turussa. Kaunis maisema, siisti, sujuva 
reitti" 

"Virnamäki" [Nummi] "Luonnon itse muokkaamia suurimmilta osin, vettä, metsää, 
niittyä: on monipuolinen alue. Ihana paikka rauhoittua ja 
vaikka kerätä yrttejä. Lapseni rakastaa seikkailla täällä!" 

"Koroinen" "Ihanan avara paikka, jossa voi olla rauhassa." 
"Kuuvuori" "Ihana tilan ja avaruuden tuntu. Näkee kauas ja voi selvittää 

ajatuksia. Kalliolla on mukava istuskella." 
"Halisten kulttuurimaisema, Aurajoen ranta, 
Koroisten muinaismuistoalue, Paattistenpuisto" 

"Sijaitsee lähellä, pääsee kävelemään ns. ympäri" 



 
"Vanhan Ravattulantien tienoot" [Pohjola] "Avautuvat laakeat peltomaisemat + Aura-joki, 

monivuotinen 'retkeilykohde'; ehtaa maalaismaisemaa, 
luonnonrauhaakin ennen sauvakävelijöitä" 

"Koroisten alue" [Pohjola] "Historian siipien havinaa" 
"Kuuvuoren portaat ja näköalapaikka" [Pohjola] "Maisema avautuu kaupunkiin" 
"Vähäjoki" [Pohjola] "Pikkujoet viehättävät, niitä ei onneksi ole valjastettu 

mitenkään ns. hyöty-huvikäyttöön, eläintenbongauspaikkoja 
(linnut, pikkunisäkkäät)" 

"YO-kylä palstaviljely" [keskusta] "toimintaa, porkkana, peruna, retiisi jne." 
"Halinen, aurajokirantamat" [Runosmäki] "hieno rantaniittyalue, voi nähdä eläimiä laitumella ja 

maalaismaisemaa" 
"Nummen puisto ja Nummen keskuspuisto" "Viihtyisyyden, vehreyden, luonnonmukaisen maiseman 

kannalta. Puistomaisen luonnon keskellä voi istuskella ja 
pääsee varjoon." 

 
 
RUNOSMÄKI-RAUNISTULA  
"Nunnavuori." [Teräsrautela] "Hyvät ulkoilureitistöt" 
"Nunnavuori/Impivaara" [Teräsrautela] "Lenkkipaikka sauvakävelylle/kävelylle" 
"Nunnavuori" [Länsikeskus] "Pururata" 
"Nunnavuori" [Teräsrautela] "Pururata" 
" Talvinen Impivaaran hiihtomaa on ollut loistava 
satsaus." [Länsikeskus] 

 

"Mullin puisto ja leikkikenttä" "Päiväkoti Ketunpesä käyttää Mullin metsää säännöllisesti 
retkeilyyn (ja pitää sitä myös siistinä, keräävät roskia jne)" 

"Raunistulan alueella monet puistot mm. 
Virusmäentien-Saramäentien kulmassa, 
Virusmäentien hiekkakenttä  & vieressä oleva 
viheralue / puisto" 

"Puistoja ja leikkikenttiä käyttävät alueella asuvat 
lapsiperheet. Lapsiperheitä alueelle on muuttanut ja 
muuttaa kokoajan lisää." 

"Raunistulan jokirannassa oleva polku, nykyinen 
'kulttuurireitistö'" 

"Kovassa käytössä, suosittu" 

"Kaikki leikkipuistot Raunistulassa" "Leikkipuistot ovat sekä alueen päiväkotien & 
perhepäivähoitajien suosiossa, retkikohteina. → mm. 
Saramäentie 3, puistoalue isoine kivineen, siellä on aina 
iltaisin lapsia. TÄRKEÄ ALUE!" 

"Raunistulan koulun mäki" "Seudun ainoat luonnonpuut, upea näkymä. Vapaa luonto. 
Mäen rakentaminen todella huono ratkaisu." 

"Raunistulan koulun ympäristö" "Raunintien ja Autistenkadun alueille rakennetusta 
kerrostaloalueesta on melko tehokkaasti hävitetty kaikki 
puut." 

"Virusmäenpuisto" "Yksi alueen harvoista viheralueista. Lapset käyttävät sitä 
esim. pelikenttänä silloin kun nurmi on leikattu. Voisi 
hyödyntää myös esim. koirankoulutuskenttänä tai 
rakennettuna puistoalueena asukkaiden virkistyskäyttöön" 

"Virusmäenpuisto, Raunistulantien reunassa." "Harvoja enää olemassa olevia viheralueita jossa voi pelata 
pallopelejä nurmen ollessa lyhyttä." 

"Runosmäki-Kuninkoja" [Varissuo] "Upea maasto, monilajinen" 
"Nunnavuori" [Pohjola] "Hyvä 'pururata'. Pohjolassa päin ei ole mitään 

lenkkeilypaikkoja!!!" 
"Runosmäki-Nättinummi" "On lammet ja metsäalueita" 
 
 



 
LÄNSIKESKUS  
"Metsäkylän alue." "Hyvät ulkoilureitistöt, josta pääsee Raisioon asti. Näitä ei 

saa tuhota. Reitiltä pääsee myös Nunnavuoreen. Kun 
kerran tällainen reitistö on rakennettu, miksi se pitäisi 
tuhota?" 

"Kuninkojan alue." "Hyvät ulkoilureitistöt, kauniit maisemat. Ainutlaatuinen 
luonto. Tätä ei saa tuhota Myllyn, Ikean tai muiden 
ostoskeskusten takia. Sen arvoa ei voi rahalla mitata.” 

"Luontoalue (luonnonsuojelualue) 
Kuninkojantien/Nuijamaantien varrella, 
Kuninkojan laakso, Metsäkylän puisto 

"Asumme kerrostalossa, käymme päivittäin ulkoilemassa 
siellä. 'Meidän piha', koska asumme kerrostalossa, 
luonnosta nauttiminen + koiran ulkoilutus" 

"Teräsrautelan kenttä puistoineen" "Koiran ulkoilutus päivittäin" 
"Pururata asuinalueen 'keskellä' Suikkilassa" "Käytän sitä liikkumiseen, linnunlaulun kuunteluun, 

marjastukseen ja hiljentymiseen" 
"Nättinummea ympäröivät metsät ja liikuntapolut" "Ks. ed. vast." [Edellinen vastaus: "Kulkemiseen, 

sienestykseen, hiihtoon ja rauhoittumiseen"] 
"Metsä Mustamäentien loppupään, Suikkilantien 
ja Pirttilähteenkadun välissä" 

"Se on talomme välittömässä läheisyydessä ja oma 
tonttimme liittyy kyseiseen metsään 'saumattomasti' ilman 
mitään näkyvää rajaa, eli se on osittain omaa pihaamme" 

"Mälikkälän metsät, kuntopolut, hiekkatiet, pellot, 
kalliot, Kuninkojanlaakso 

"Liikun metsässä, ulkoilutan koiria ja lenkkeilen paljon. 
Lepuutan hermojani hiljaisuudessa myös, nautin 
luonnosta." 

"Kuninkojan jokilaakso, Metsäkylä, kaikki metsät 
ja puistot samalla alueella" 

"Upeat maisemat, lehtoja" 

"Metsäkylä" "Ulkoilu (sauvakävely + hiihto)" 
"Tammikankare" "Se on lähellä" 
"Vakkasuomen puisto" "Asumme puiston vieressä (Latukkakuja) ja meillä on pieniä 

lapsia jotka leikkivät puistossa. Puisto on hoitamattomana 
ojineen, jätteineen erittäin vaarallinen leikkipaikka. Veikon 
Koneen jäteastiat ovat puiston reunalla ja sieltä leviää 
roskia puistoon. Ojat ovat niin kasvillisuuden peitossa, ettei 
niitä havaitse, ennen kuin lapsi on vyötäröä myöten 
vedessä." 

"Mm. Nuppulanpuisto" "Tärkeä esim. Teräsrautelan koululaisille. Myös oman 
asuinpaikan vuoksi" 

"Vakka-Suomenpuisto" "ko. puiston kehittäminen ja 'siivous'" 
"Suikkilan puiston säilyttäminen ja kehittäminen" "Suikkilan puistoon samanlaisia tauluja kuin Mälikkälässä, 

luontopolku tms." 
"Koukkukankareenpuisto, 
Koukkukankareenkujan päässä." 

"lapsiperheitä asuu, joten se olisi hyvä siistiä, laittaa 
käyttökuntoon, erit. pallopelit." 

"Metsäkylä" "Paljon puita" 
"Vakka-Suomenpuisto" "Asumme aivan sen laidalla. Todella ihanaa asua 'keskellä 

Länsikeskusta' ja katsella päivittäin metsän eläimiä omalla 
pihalla." 

"Nuppulanpuisto" "Koulun tarjoamat liikuntapaikat ja lähileikkipaikka, kun 
muuta ei lähellä ole." 

"Koukkukankareenpuisto" "Jalkapallokentän viereinen leikkipuisto on tällä hetkellä 
lähin leikkipuistomme. Puisto kaipaa lähes täydellistä 
uudistamista!" 

"Kartassa nimettyjen ojien: Hepo-ojan ja 
Kuninkojan laaksot" 

"Vanhoja itse uomaansa muokkaavien pikku jokien laksoja. 
Silmä lepää." 

"Mälikkälän kuntoilureitin maasto = Myllyn ja 
Länsikeskuksen välillä" 

"- Ainakin kuntopolkujen osalta hyvä turvata - nyt kylläkin 
varaa rakennuksille ja liikerakentamiseen" 



"Villamäenpuisto" "Lapsille ja aikuisillekin kiva/vaihteleva luonnonvarainen 
'seikkailu'puisto." 

"Suikkilan pururata ympäristöineen 
(Århusinpuisto)" 

"Hyvä liikuntapaikka" 

"Mustamäenkujan päädyssä oleva rämemetsä = 
VakkaSuomenpuisto." 

"Meillä on paljon lapsia, jotka ovat 'metsittyneitä' - tosin 
alueen vetisyys on miltein vaara. Myös leikkipaikka puuttuu, 
lähin lienee Mälikkälässä." 

"Kuninkojan luonnonsuojelualue, sen yhteydessä 
oleva peltomaisema + kuntoreitistö" 

"Maisema peltoineen on ihanan tilava, rauhoittava 
kokonaisuus, sitä reunustaa Kuninkojan pajukko - metsä 
taustana ja valtaisat rauhoitetut tammet. Siinä on 
ajattomuuden ja historian tuntu. (+ Hevoset laitumella)" 

"Ns. Metsäkylän alue - Kuninkojan puoleinen 
osa" 

"Lähin alue. Lapsesta asti olen ollut! Äitini teki VIHTOJA 
metsässä ja olin 2,5 v kerma-maitopullo mukana! Silloin 
"kräkisteltiin" ja käpysteltiin, kun oli puuhellat! Nyt 
sauvakävelen! (Ennen hiihdin) Ennen Runosmäen ja 
Nättinummen valmistumista nämä alueet olivat tärkeitä, oli 
suo + Mustalampi! Ne on nyt muistoja! Siellä on kyllä 
pururata, mutta on niin isot mäet sitä ennen, ettei viitsi 
lähteä! Muuta alueet eivät ole kiinnostaneet! Metsäkylän 
alueella on nyt niin paljon rajoituksia! Talvi on hiihtäjille! 
Hevoset ovat sotkeneet metsäpolut + nyt ovat niitytkin 
kieltotaululla varustetut! Alue on todella luonnonkaunis! 
Kasvaa mm. lehdokkeja! Korvasieniä on ollut + vielä 
kanttarelleja ym. sieniä m.m. kultarouskuakin! Ne pitäisi 
voida säilyttää! Metsiköt näyttävät surkeilta! 20 cm maan 
pinnan yläp. on kaikki isot puujuuret. Ennen 30 cm leveät 
vanhat (muurahais)polut ovat 2-3 metriä leveitä kivi ja 
multakasoja, jotka on RATSASTETTU PILALLE! Menkää 
katsomaan! Kun mies on poliisi = saa tehdä hevosten 
kanssa mitä vain??" 

"Mälikkälän männikkö" ja siellä oleva 
kuntoilureitistö joka menee myös Raision 
puolelle ja jopa Ruskolle asti" 

"Alueen asukkaille 'henkireikä' luontoon ja kuntoilun 
harrastamiseen iltamyöhälläkin kun se on valaistu" 

"Mälikkälän metsä." "Sen luonto on hieno ja kuntopolusto johtaa Raisioon, 
Runosmäkeen ja Lentokentälle." 

 
 
PANSIO-JYRKKÄLÄ  
"Ankkurikylänkadun kartanon takana oleva 
metsä." 

"Upea luonnonmukainen alue" 

"Kartanon metsä" "Vanha puusto" 
"Pahaniemi Jyrkkälä" "Asun siellä. Asunut vuodesta 1971. Miellyttävä ulkoilla." 
"Jyrkkälän metsä" "Koira tarhan luona oleva oja kuntoon.Vanhuksien hyvä 

ulkoilla" 
"Meille kaikki Pansiossa olevat viheralueet ovat 
ehdottoman tärkeitä." 

"Liikumme Pansion metsissä paljon ja hyvin moni niissä 
kulkee. Pansio-Perno kävely reitit metsissä ovat juuri se syy 
miksi täällä asumme." 

"Kalliojyrkänne Teboilin ja A&An [tms. - epäselvä 
teksti] pohjoispuolella" 

"Näkyy merelle, upeita auringonlaskuja" 

"Paavon polulta Päästäisenpolun pohjoispuolella" "Näkee Seilin linjaloistojen vilkut, on suoraan linjalla" 
"Härkämäen ja Polusmäen välinen jokilaakso" "Aivan upeat maalaismaisemat. Avaruutta." 
"Raisionjoki" [Pohjola] "Pikkujoet viehättävät, niitä ei onneksi ole valjastettu 

mitenkään ns. hyöty-huvikäyttöön, eläintenbongauspaikkoja 
(linnut, pikkunisäkkäät)" 



"Pansion koulun takainen metsämajakan seutu" "Sieltä keräämme mustikat ja sienet" 
"Kisapuisto ja metsä sen vieressä" "Puistossa on monenlaista toimintaa ja metsässä mustikoita 

ja sieniä. Pururata (saisi olla vain paremmassa kunnossa) 
kuntoilun ja ulkoilun tärkeä rata" 

"Valmetinkadun ja Laivateollisuudenkadun väliin 
sijoittuva metsä" 

"Marja- ja sienimetsä" 

 
 
MAARIA-PAATTINEN  
"Paattisten viheralueet" "Osan vuotta asun Paattisilla." 
"Maariantien ja hiekkakuopan välinen metsä" "rikas kasvusto, mustikkaa, puolukkaa, sieniä, hyviä polkuja 

myös lapsen kanssa samoiluun" 
"Oma piha" "kauniita kukkia, kiipeilypuita" 
"pesupaikan puisto Jäkärlässä" "ehjä liukumäki ja kiipeilyteline" 
"Paattisten kaupunginosan asemakaavan 
ulkopuolinen alue" 

"Paattislaisista asuu eniten alueella" 

"Tortinmäen keskusta" "Kuntopolku siellä. Parkkipaikka lähtöalueelle." 
"Räntämäki, Linnavuori eli Linnasmäki" "Historiallinen paikka. Puuttuu suunnitelmasta!" 
"Jäkärlä, Jäkärlän keramiikan alue + uimapaikka" "Jäkärlän keramiikan alue + uimapaikka" 
"Paattistenjoen ranta-alueet alkaen Paattisten 
kirkolta moottoritien alkuun" 

"Maisema-arvot, laiduntavat eläimet, lähiliikunta, koirien 
ulkoiluttaminen, ratsastuspolut. Alueen pysyminen 
rakentamattomana tärkeää maiseman säilymisen kannalta." 

"URON jokiranta-alue” "Sopisi hevosten perinnemaisema-/hoitolaiduntamiseen 
kesäisin. Suojavyöhykealueet tulisivat tällöin hyötykäyttöön." 

"Paattisten JOKIPOLKU-alue Kreivilästä kirkolle 
/luontopolku /ratsastustie" 

"Alue säilytettävä nykyisessä käytössään, ei OK-
rakentamista laidunalueille. Tällaisia alueita saisi helposti 
Paattisille lisää joenranta-alueille" 

"Paattisille lisää alueita, joissa on lupa kulkea 
KOIRAN tai HEVOSEN kanssa, esim. 
metsäpolkuja" 

"Koiranulkoiluttajia tulee tänne Turun keskustasta asti 
lenkille. Paattisilla on paljon hevosia." 

"Uron-jokiranta" "Laiduntavat eläimet saisi jatkossakin olla ja alueet voisi 
käyttää maaseutumaisemointiin/ratsastustie tärkeä" 

"Paattisten kirkolta moottoritien alkuun tärkeä 
(metsät ja jne…) 

"haluttaisiin lisää mahdollisesti ratsastuskäyttöön olevia 
alueita. laidunalueita." 

"Kaupinhaka (Sakontien metsät)" "ratsastusalueita lisää, metsäpolkuja missä saisi mennä 
eläinten kanssa (koirat, hevoset)" 

"Paattisilla Urheilumajantien päässä oleva 
kallioinen metsäalue, rajoina Säkyläntie, 
Levauksentie" 

"Paikallista merkitystä, avokalliota, männikköä, kaksi 
lampea" 

"Kreivilän tilan alue Paattisilla, myös 
Paattistenjoen toinen puoli" 

"Vanha ns. kylämäki, rakennuskantaa, kasvillisuutta, kaksi 
lampea, toisen lammen rannalla huomattavan paksuja 
kuusia, mäntyjä" 

"Pansion tilan alue Paattisilla" "Vanhaa miljöötä, metsää, rakennuksia" 
"Jokilaaksot: Aurajoki, Paattisten-/Vähäjoki"  "Paikallisesti ja valtakunnallisestikin ainutlaatuisia, myös 

muinaismuistot. Paattistenjoen yläjuoksulla erityisesti 
Ikkala." 

"'Norsupuisto' (iskoistenkadun varrella…)" "on lähellä ja sopivan kokoinen, kunto ei tällä hetkellä hyvä" 
"urheilukentän vieressä puisto” "- monipuolinen ja metsä lähellä - kunto ei ihan hyvä tällä 

hetkellä, "tasapainolaite" rikki." 
"luontopolku (joen puolella) ja laavu "käymme usein metsässä 'lenkillä', laavua odotetaan. Hieno 

paikka. Partion joulujuhlatkin oli siellä." 
"airikkalan luontopolku" "- tarvitaan 'metsäpaikkoja'. Vaikka maalla ollaankin, osa 

asuu tiiviisti keskustan kohdalla ja omaa metsää ei ole. 
Toiveena kunnostustalkoita isolla porukalla että ne säilyvät." 



"Paattisten urheilukentän alue" "alueella paljon omakotitaloja" 
"Paattisten joen luontopolku" "Jatkaminen" 
"Pomporahka/Isosuo" [Teräsrautela] "Ainutlaatuinen luonto/suoalue eläimistöineen.” 
"Pomporahka/Isosuo" [Teräsrautela] "Retkeilyalue, ainutlaatuinen luonto" 
"Kuhankuono" [Harittu] "Ulkoilualue" 
"Pomponrahka" [Pohjola] "Kiva pikkulenkki. Ihanku olis jossain kauempanaki 

patikoimassa. Tykkään pitkospuista" 
"Jäkärlän alueen luontokohteet." "Koska ovat lähellä." 
"Tortinmäki / pururata" "Sijaitsee kylän keskustassa lähellä Kurjenrahkan aluetta" 
"Karhusauna Turun korkein paikka, vähän 
mainittu." 

"Hyvä luontokohde, retkeilykohde vähällä panostuksella. 
Tällä hetkellä ei mitään viitta tai merkintää alueesta. 
Päättäjät eivät taida tietää korkeimman paikan 
olemassaolosta!" 

"Lampolankadun ympäristö" "Viihtyvyyden kannalta" 
"Jäkärlän uimapaikan alue ja metsäpolku" "Kiva polskutella jos ranta ja ympäristö on siisti ja vesi 

puhdasta (autonromuista ym. veteen heitetyistä kamoista)" 
"Kaupungin taimisto Karhunojantiellä sopisi hyvin 
koirapuistoksi, koska sellaista ei Jäkärlässä ole! 
Kakkaa kaikki paikat täynnä!" 

 

"Kivikauden polku" "On kuuluisa paikka josta tietoa internetissäkin" 
"Koulun ympäristö peltoalueelle voisi rakentaa 
nuorille skeittailupaikan sekä puiston 
jättitramboliinille." 

"Koulun ympäristö peltoalueelle voisi rakentaa nuorille 
skeittailupaikan sekä puiston jättitramboliinille. Tramboliinin 
yösäilytyspaikan. (Ilkivalta). Nuorille ei ole jäkärlässä mitään 
ei kerta kaikkiaan mitään, mitään…!? Miksi? Samalla saisi 
ihmisiä työllistettyä!" 

"Jäkärlän uimapaikka" "Ihanat maisemat ja harvinaisia kasveja paljon, ainoa 
uimapaikka lähialueella. Yksin liikkuessa metsä synkkä ja 
turvaton." 

"Jäkärlän tori ja ympäristö" "Keskeinen alue, torin ympärillä metsää, joka voisi olla kiva 
ulkoilualue" 

"Jäkärlän uimapaikka" "Luonto siellä aivan hulppea, lisäksi ainoa uimapaikka 
lähialueella. Kuitenkin vähän turvaton lapsen tai naisen 
yksin liikkua" 

"Jäkärlän tori ja sen ympäristö" "Asukkaiden yhteistä aluetta" 
"Jäkärlä - Karhunojantien uimaranta 
ympäristöineen" 

"Ihastuttava lehtomaisema lintuineen. Vanha sorakuoppa 
nykyisellään kuin luonnon kanjoni ja ainoa uimapaikka 
lähiympäristössä." 

"Jäkärlä - kaikki asutuksien väliin jäävät 
metsäalueet" 

"Kulutuksesta huolimatta aitoa, alkuperäistä luontoa 
eläimistöineen - esim. Lammaskujan takaisessa 
metsikössä asustelee palokärki" 

"Maarian taimisto" "Erinomainen 'koirapuisto', veden läheisyys" 
"Isosuo, Pomponrahka" [Mälikkälä] "Hieno suoalue. Turvaa latuverkoston kentän taakse" 
 
 
KOKO TURUN VIHERALUEET  
"Hautausmaat" [Suikkila] "Suomessa on ihanaa, että hautausmaat ovat myös 

puistoja. Niitä hoidetaan ja ylläpidetään niin srk:n kuin 
omaisten työllä → vrt. muiden maiden hyvinkin erilaisiin 
hautausmaihin, joissa ei ole viihtyisyydestä tietoakaan." 

"Kaikki viheralueet ovat tärkeitä asukkailleen." "Kts. Raunistulan kohdat, samoista syistä" 
"Hautausmaat" [Varissuo] "Rauhoittumisen paikkoja, kauniita" 
"Luonnonsuojelualueet" [Varissuo] "Keidas kaupunkilaisille" 
 



 
NAAPURIKUNNAT  
"Littoisten Järvi ja lähi alue" [Varissuo] "Käyn siellä 'mietiskelemässä'. Pyöräretken yks paikka" 
"Littoisten hiekkaranta" [Varissuo] "uimapaikka ja järvimaisema" 
"Littoistenjärvi / Vaalan puisto" [Varissuo] "Luonto, rauha, ilman puhtaus" 
"Littoisten järven ympäristö" [Varissuo] "Pyörälenkin varrella. Ihana seurata vuodenaikojen 

vaihtelua." 
"Katariinan-Vaarniemenkallion retkipolut + laavu" 
[Runosmäki] 

"hyvä paikka rentoutumiseen ja maisemien katseluun." 

"Haunisten järven ympäristö, Raisio" 
[Runosmäki] 

"Poikkeuksellisen laaja vesiallas lähitienoossa" 

 


