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Tähän on koottu kommentit, jotka suoraan liittyivät kaavoitukseen tai rakentamiseen. Lainaukset asukkaiden 
vastauksista on kirjoitettu kursiivilla lainausmerkkeihin. Lainaukset on kopioitu kaikkine kirjoitusvirheineen. 
Vastaajan asuinpaikka on merkitty hakasulkuihin. 
 
Jos sama vastaaja on maininnut sekä rakentamiseen soveltuvia alueita että alueita, jotka eivät sovellu 
rakentamiseen, vastaukset ovat taulukossa rinnakkain. Saman vastaajan eri alueita koskevat vastaukset on 
kuitenkin eroteltu. 
 
 
RAKENTAMISEEN SOVELTUVAT ALUEET 
+ ehdotukset, mitä pitäisi rakentaa 

ALUEET, JOTKA EIVÄT SOVELLU RAKENTAMISEEN 

KESKUSTA  
"Tyhjät keskustan ja keskustan reuna-alueiden 
tontit (ei puistot) rakennuskäyttöön" [Maanpää] 

 

"Vanhat teollisuusalueet." [Keskusta] "Keskusta on rakennettu varsin tiiviisti jo nyt." [Keskusta] 
 "Harmittelen Korppolaismäen rakentamista, samoin 

Aurajoen 'yläjuoksun'" [Keskusta] 
"Keskustaan ja sen liepeille." [Metsäkylä]  
"Keskusta + sen lähistö" [Teräsrautela]  
 "Säilyttäkää arvokas Kuralan kylämäki monipuolisena ja 

toimivana, palana entisaikaa!!!" [Ruohonpää] 
"Keskustan kaupunkimainen laajennus" 
[Varissuo] 

 

 "KAKOLA JÄTETTÄVÄ VIHERALUEEKSI! Ehkä musiikkitalo 
sopisi sinne. Säästäkää edes jotain! Kakola olisi pitänyt 
jättää edes KAUPUNKILAISILLE!! [Pohjola] 

 Uusia asuinalueita rakennetaan esim. Raunistula ja 
ratapihanalue. Molempiin suunniteltu 1500 henkeä. Muttei 
yhtään puistoa. Mitä ihmisten aliarvioimista. Kuka täällä 
viihtyy. Minä jo kahden vuoden kokemuksella katselen 
asuntoa muualta. Haluaisin kyllä asua keskustassa mutta 
kun ahdistaa tämä ahtaaminen." [Pohjola] 

 "Ei ainakaan ratapihanaluetta olisi saanut kaavoittaa niin 
täyteen. Miksi uusien taloyhtiöiden nimet ovat 'aina' esim. ' 
TikkumäenPUISTO'. Puistoa ei ole lähelläkään ja KAIKKI 
puut kaadettu tontilta? Tikkumäkeen omakotitaloja vanhan 
tehtaan tilalle." [Pohjola] 

"Keskustaan tiiviisti kerrostaloja. Niitä ei saarille 
pidä tuoda. Hirvensalon kerrostalot eivät sovi 
saaristokuvaan!" [Satava] 

 

"Kakolan alueelle maltillisesti asuintaloja, 
Sataman alueelle asuintaloja teollisuushallien ja 
joutomaiden sijoille. Näkötorni Turkuun esim. 
Kakolanmäelle. Turku ei saa jäädä jälkeen 
Tampereesta ja Helsingistä!" [keskusta] 

"Amiraalistonkadun tyhjälle tontille vastapäätä 
raitiovaunuhalleja, Tallinmäen puistoon, kaasukellon 
ympäristöön, siksi koska ne alueet rakennettu jo liian 
täyteen!" [keskusta] 



HIRVENSALO-KAKSKERTA  
"Rakentaminen pitäisi keskeyttää, kunnes on 
rakennettu uusia kulkuyhteyksiä saarelle, esim. 2 
uutta siltayhteyttä." [Kukola] 

 

 Saaret (Ruissalo, Hirvensalo, Satava-Kakskerta) 
muodostavat ainutlaatuisen ja laajan kokonaisuuden ja 
varsinkin Hirvensalo/Satava/Kakskerta-alueen vielä 
rakentamattomat alueet saisivat kunnioittavan kohtelun." 
[Paattinen] 

 "MUTTA älkää kaavoittako Hirvensaloa pilalle!!! 
(Harkitsimme ensin sinne muuttamista mutta emme 
uskaltaneet koska tulevaisuus pelottaa…)" [Ruohonpää] 

 "Vaikka en asukkaan itse Hirvensalon suunnalla mutta olen 
kotoisin saarelta, Pikisaaresta. Alue on aivan liian tiheään 
rakennettu." [Ruohonpää] 

 "Hirvensalo [ei houkuttele]. Alue pilattu" [Harittu] 
 ”Hirvensalo [ei houkuttele] slummiutuu, kaamean rumaa 

rakentamista" [Koivula] 
 "Turun eteläpuolella olevat saaret ovat luonnon kauniita ja 

niihin olisi varoen puututtava. Luonto on moni vaiheinen ja 
herkkä. Jos rakentaminen on noin rajua kun Hirvensalossa 
on saaret kokonaan menetetty. Satava ja Kakskerta ovat 
vielä osaltaan luonnontilassa ja olisi mainio virkistys alue 
Turun kaupungin asukkaille jos sen asuminen on väljää ja 
omakotiasumista" [Satava] 

 "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." [Satava] 

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

 "Hennalan Pappilan alue pitäisi säästää jälkipolville avarana 
ja kauniina kokonaisuutena.” [Satava] 

 "Olen asunut saarilla 70 vuotta ja olen järkyttynyt 
hirvensalon pilaamisesta." [Satava] 

 "Papinsalmen tien kauniit maisemat ovat pilattu niin 
täydellisesti. Muutaman vuoden päästä sieltä tulee taloja 
myyntiin. Kuka sinne slummin haluaisi?" [Satava] 

 "Kukolan pellon Smurffikylä on hirveä. Tänä päivänä luulisi 
olevan koulutettua väkeä töissä, ei se kyllä missään näy" 
[Satava] 

 "Majamäen Aurinko kalliolle rakennetaan osaksi suolle 
missä ihmiset sairastuvat ennen aikojaan. Asuminen on 
liian tiheää, ja sekavaa ei mitään kaunista ja tyylikästä." 
[Satava] 

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

 "Ei Satavan alueelle. Hirvensalo on jo piloilla”. [Satava] 
"Hyvin harkitusti ja maisema ja historia 
huomioiden jonkun verran lisää rakennuksia 
mahtuu. Kaupunkilaisilla täytyy olla mahdollisuus 
ulkoilla ja retkeillä saarilla." [Satava] 

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



 
 "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." 
[Satava] 

 "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." [Satava] 

 "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…" [Satava] 

 "Viheralueet kaikille vapaasti käytettäviksi! Ulkoilu- ja 
retkeilyreittejä (polkuja ja hiihtolatuja) varten väylät 
varmistettava nyt kun se vielä on mahdollista. Myös 
suunnistusmahdollisuudet huomioitava, kuten kaikki 
erilaiset ulkoilumahdollisuudet." [Satava] 

"Isot tontit / perhe, 3000-5000m2, niille mahtuu 
roskakasatkin ja lapset + aikuiset löytävät 
puuhaa!" "Kaupunki kaavoittaa liian pieniä 
tontteja / perhe, kaikki kärsivät. Nokkimisvimma 
lisääntyy, mielenterv. ong." 

 

 
 
SKANSSI-UITTAMO  
"Uittamon asuinalueen välisiin pikkumetsiin. Ne 
ovat likaisia ja kuluneita tällä hetkellä." 
[Teräsrautela] 

 

 "Uuden sillan / siihen liittyvän tien rakentaminen 
[Hirvensaloon] tälle alueelle on uskomaton ajatus!! Ottaen 
huomioon myös Katariinanlaakson luonnonsuojelualueen 
läheisyyden & alueen linnuston. Tällaistan virkistysaluetta 
meren rannalla ei toista ole Turussa tarjolla (Ruissaloa 
lukuunottamatta)." [Uittamo] 

 "Ei saa rakentaa minnekään! Viimeiset vapaat viheralueet 
kysymyksessä."  [Koivula] 

"Prisman / Uudenmaantien vieressä oleva 
joutomaa, siitä ei nykytilassa ole juuri 
virkistyskäyttöönkään. Mitä tapahtuu Haritun 
puistotien päälle? Ilpoisten ja Koivulan 
liikekeskusten ympäristö? Ei oo juuri tilaa enää… 
paitsi pelloilla." [Harittu] 

"Nykyisistä viheralueista ei ole varaa tinkiä viihtyisyyden 
kärsimättä!!!"[vastaus koski Haritun ympäristöä] "Saarille 
rakentamisen seurausvaikutukset (= silta 
Akumentinpuistoon) eivät houkuttele, koska liikennetulppa 
siirtyy mantereen puolelle, Eteläkaaren liikenne lisääntyy ja 
Katariinanlaakson rauha tärveltyy!" [Harittu] 

"Harittuun ent. viipalekoulun ja päiväkodin väliin 
matalan rakennuksen. Alue nyt 'pahuuden 
hallussa'." 

 



 
"Ilpoisten liikekeskuksessa 2 isoa huoneistoa 
(ent. pankki ja kauppa) jatkuvasti tyhjillään. Siiven 
voisi purkaa ja rakentaa siihen asuintalon."  

 

"Lauklähteenkadun päähän."  
 "Mielestäni Ilpoinen on tällaisenaan juuri mukava lähiö, eli ei 

lisää rakentamista. Mikä ihmeen rakennusvimma nykyää 
vallitsee, miksi ei voitaisi kunnostaa vanhoja rakennuksia 
esim. kouluja, päiväkoteja ja vanhustenasuntoja. On aivan 
käsittämätöntä, että esim. Skanssin aluekin pitää rakentaa 
täyteen" [Ilpoinen] 

 "Katariinanlaakson ja melontakeskuksen maasto tulisi 
säilyttää myös, koska siellä voi käydä Uittamassa koiria joka 
on hyvin tärkeää alueella suuren koiramään vuoksi" 
[Ilpoinen] 

"Tilaa on maltilliselle matalalle rakentamiselle" 
[Harittu] 

"Jotkut alueet on jo rakennettu 'täyteen' [Skanssi-Uittamon 
alueella] Myös maisemalliset seikat rajoittavat uutta 
rakentamista." [Harittu] 

 "Koivula on nykyisessä tilassaan erittäin viihtyisä, 
rauhallinen ja arvostettu. Aikanaan luvattu säilyttää mm. 
Lauritsanpuistikko sellaisena kuin se nyt on." [Koivula] 

 "Tällainen pitkä [Lausteelta Uittamolle kulkeva] ulkoilureitti 
on ainutlaatuinen. Siitä pääsee myös Kaarinaan. Reitin 
varteen on rakennettu jo nytkin liikaa." 

 
 
VARISSUO-LAUSTE  
"Pääskyv. kasarmin alue - siellä missä nyk. 
rakennukset ja se laita" [Pääskyvuori] 

"Edellisen alueen toinen puoli ja korsun ympäristöä ei saisi 
rakentaa" [Pääskyvuori] 

 "Pääskyvuoren kasarmin ympäristö. Lähellä hieno - 
toivottavasti armeijan alue ei kokonaan rakenneta" 
[Pääskyvuori] 

 "Pääskyvuoren rinteelle, eikä alhaalla olevaan koivikkoon. 
Puistot säilytettävä puistoina. Viheralueita ei enää saisi 
pienentää." [Jaani] 

 "Pääskyvuori." [Vastaaja ei maininnut asuinaluettaan] 
 "Pääskyvuoren lakialueelle. Ympärillä on niin runsaasti 

asutusta. Asukkaille pitää jättää edes nykyinen 
virkistysalue." [Laukkavuori] 

"Jaanintien armeijan entiselle alueelle ja 
Kohmoon avatulle alueen tien varteen" 

 

"Ei ainakaan Varissuolle muuta kuin uimahalli 
vaikka jäähallin louhoksia hyväksi käyttäen ja 
isompi monitoimitalo Majanummen tai Annikan 
parkkipaikan päälle/Itäkeskuksen siis." 
[Varissuo] 

 

"Vaalantien/rautatien varrelle varattu 
liikuntapaikka? Saada se toimimaan tai 
rakennetaan rivitaloja" [Päääskyvuori] 

 

"Hämeentien varteen, Huhkolaa vastapäätä, 
Vaalantien varteen radan tuntumassa, Paattisille 
päin" [Laukkavuori] 

"Ei ainakan Munkkion puistoon.” [Laukkavuori] 



 
 Itäharju 60 kaava on ehdottomasti peruttava. On 

suorastaan järkyttävä. Munkkionpuisto säilytettävä kauniina 
puistoalueena." [Laukkavuori] 

 "Koko Jaaninojan laakso on säilytettävä yhtenäisenä 
viheralueena." [Laukkavuori] 

 "Rakennettu jo ihan tarpeeksi" [Varissuo] 
 "Ei enää mihinkään [Varissuolla]! Ylirakennettu. Olisi hyvä 

jos tämä ns. kaupunki oppisi suhtautumaan luontoon 
vähemmän tympeästi ja vihamielisesti. Jos ette itte osaa, 
kysykää neuvoja biologeilta" [Varissuo] 

"EN TIEDÄ" [Varissuo] "Tuskin enää [Varissuolle]. Varissuo on jo rakennettu" 
[Varissuo] 

"Lausteelle Päin Radan jälkee ISO Pelto EI Näytä" 
[Varissuo] 

"eikö 9760 kpl Ihmistä Riitä" [Varissuo] 

"kangastien Pelto 20 hehtaaria pelkää peltoa" 
[vastaaja tarkoittaa Skanssia] [Varissuo] 

 

 "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." [Vaala] 

"Skanssin mäki on työn alla, eiköhän se riitä. 
Jaanintien uudet valmistuvat asunnuot pellolle. 
Eiköhän riitä." [Laukkavuori] 

"Munkkionpuistoon ei saa rakentaa missään tapauksessa. 
Kyseinen kaistale joka on rakennusuhan alla on törkeä 
teko. Miten niin pienelle pläntille voidaan ruveta 
rakentamaan, ottaen huomioon jo rakenteilla olevan 
Skanssin ja Jaanintien pellon. Jalkapallo kenttä on kovassa 
käytössä kesäisin, myös seurat käyvät pelaamassa 
ruohokentällä. Talvisin pellolla on latukoneen tekemä latu 
joka myös on ahkerassa käytössä. Päättäjien pitäisi 
rakentaa pellolle enemmän lapsille ja miksei aikuisillekkin 
suunnattuja aktiviteetteja. Päiväkoti tarvitsisi myös 
leikkipaikkaa kun vanha leikkipuisto on lahoamispisteessä. 
Olen niin kiukkuinen kyseisestä asiasta. Laukkavuori 
laukkavuorilaisille ei uudis rakentamista vaan luonnon 
suojelua!" [Laukkavuori] 

"Pääskyvuoren Suokadun tienoille" [Varissuo] "EI rakennuksia Jaanintien varteen radan ja Littoistentien 
välille. Eikö edes tätä pientä lämpärettä voisi säästää!!!" 
[Varissuo] 

 "Varissuo jo nyt liian tiivis" [Varissuo] 
 
 
NUMMI-HALINEN  
"Ohikulkutien taakse pellolle Orikedolle" "[Ei] – polttolaitosta  - haju, liikenne, asutus" [Räntämäki] 
 "Ei enempää kiitos [Nummi-Halisiin]. Ei ainakaan 

Hannunniittuun. "Aikas täyttä on jo, kun parhaillaan 
rakennetaan lisää." [Kurala] 

 "Vanha puutaloalue [Nummenmäki] olisi suotavaa säilyttää. 
Miljöö tuhoutuu." [Nummi] 

 "Vapaat tontit alkaa olla jo täynnä. Jaaninoja pitäisi säilyttää 
entisellään" [Nummi] 

"Vanhan Tampereentien varteen” [Räntämäki] "Polttolaitosta ympäröivä metsä on mukavaa 
lenkkeilymaastoa ja toimii näkösuojana laitokselle päin.” 
[Räntämäki] 



 
"Korkeintaan Koroistenkaaren varrelle ja 
Polttolaitoksenkadun itäpuolelle" [Räntämäki] 

”Koroisten pelto tuo kaivattua avaruutta maisemaan." 
[Räntämäki] 

"En osaa sanoa. Olen asunut Halisessa niin 
vähän aikaa, 4 kk. Asuinalueeni on epätasaisesti 
rakennettu, ei mielestäni viihtyisin mahdollinen. 
Luonto kuitenkin hyvin läsnä." [Halinen] 

 

"Oriketo" [YO-kylä] "Ei enää mihinkään [Nummi-Halisissa]. Liikaa kerrostaloja, 
entiset viheralueet kadonneet tai katoavat" [YO-kylä] 

 "KOROISTEN PELTO jätettävä viheralueeksi. Kävelyreittejä 
vaan ja puita, se siinä!" [Pohjola] 

 "Ei ole muuta puistomaista aluetta lähellä Nummessa. Joen 
pohjoispuolelle pitäisi rakentaa lapsille alue, missä olisi 
laitteita istutusten lomassa. Väärä valinta rakentaa tie 
alueelle. Halisissa on paljon lapsia." [Nummi] 

 "Halinen, Vanha-Ravattulantie, Aurajoenlaakso. Aluetta 
voimakkaasti rakennettu, jäljellä olevien metsä-
viheralueiden soisi säästyvän, muinaismuistoja, vanhaa 
maisemaa, viljealuetta" [Paattinen] 

 
 
RUNOSMÄKI-RAUNISTULA  
"Tampereentien ja Raunistulan Puistotien 
risteyksessä huoltoasema + tyhjä tontti. Jotain 
matalaa 2-kerroksista." [Raunistula] 

"Raunistulan jokirantaan ei pidä rakentaa (radan ja joen 
väliin). Lautakunnassa oleva kaava on aivan liian raskas. 
Barker-tehtaan taakse tulee liian korkeita kerrostaloja ja 
Raunistulantien varrelle suunnitellut kerrostalot pitäisi saada 
rivitaloiksi. Auttisten aukio rakennettiin liian tiuhaan." 
[Raunistula] 

 "Alue on rakennettu tiiviisti, lähialueilla ei ole enää tilaa 
asukkaiden hyvinvoinnin kannalta, eikä myöskään 
liikennettä voi lisätä. Kadut ovat normaalia kapeammat. 
Mahd. rakentaminen toisi rakennukset liian lähelle toisiaan. 
Asukkaiden viihtymiseen puusto on tärkeä elementti, 
vaikuttaa terveyteenkin. Alueella puusto on muutenkin 
vähäinen runsaan rakentamisen takia. Alue on myös 
valtateiden risteyksessä, jossa ilman laatu usein huonoa. 
Puusto puhdistaa hivenen ilmaa." [Autisten alue] 

 "Raunistulan koulun mäki tulee säilyttää puistona. Koulun 
rakennuksen tulee näkyä kulttuurimaisemaan kuuluvana. 
Esim. nykyisin päiväkodin ulkoilupaikka tulee säilyttää 
jatkossakin lähialueiden lasten ulkoilutilana. Tontti on 
rakentamiseen aivan liian ahdas. Katujen kapeus ei salli 
liikenteen lisäystä." [Raunistula] 

 "Vaikka maa on arvokasta, niin tulisi kuitenkin rakentaa 
väljemmin, ettei ihmisten tarvitse katsoa toistensa asuntoja 
ikkunastaan. Aina tulisi myös jättää lähelle viheralueita ja 
puita mahd. mukaan." 

"Tyhjä kenttä Shellin huoltoaseman vieressä 
Tampereen tien varressa. Onko tutkittu voisiko 
koulun alla olevaan luolavarastoon rakentaa 
pysäköintitiloja?" [Raunistula] 

"Raunistulan koulun mäki ja koulurakennus sinällään tulisi 
säilyttään nykyisellään. Lisäksi Raunintie ja Autistenkatu on 
tehty niin kapeiksi, että ei lisää liikennettä niille." 
[Raunistula] 

"Virusmäenpuisto. Alue on pieni. Jos sille 
rakennetaan, ei jää lainkaan avointa maisemaa ja 
tärkeä puistoalue häviää." [Raunistula] 

 



"Tunturi pyörätehtaan ja Vahdontien väliin sekä 
Tiemestarinkadun ja Varusmest.tien kulmaan." 
[Runosmäki] 

"Asuntoja ei enää sovi sillä palvelukapasiteetti on jo 
maksimissaan. - Uusi koulu Nunnavuoren rinteeseen, 
Signalistin kadun varteen! -" [Runosmäki] 

 "Asutusta on riittävästi" [Runosmäki] 
 
 
LÄNSIKESKUS  
 "Ei mihinkään [Länsikeskuksen alueella] Siksi, koska sen 

lähellä on ainutlaatuista luontoa ja Turun parhaat 
ulkoilureitit. Alueelle on rakennettu aivan tarpeeksi."." 
[Metsäkylä] 

 "Citymarket/Euromarket alue riittää. Ei enää lisää 
rakentamista. "Länsikeskuksen keuhkot (luonto) 
säilytettävä, ei saa laittaa liikaa ihmisiä samaan syssyyn, on 
oltava metsiä! Luonto säilytettävä tuleville sukupolville, ei 
saa tuhota luontoa. Kestävä kehitys! Kuninkojantie 
vaarallinen, liikenne lisääntynyt. Tehtävä nopeusrajoitus ja 
rekka-autokielto." [Teräsrautela] 

 "4-kaistatie Suikkilantieltä pois rakentamishankkeesta. 
Rekkojen kilpa-ajo jopa yöllä on saatava kuriin." [Suikkila] 

"Ehkä Pitkämäki lähinnä tulisi kysymykseen." 
[Suikkila] 

"Omalle kaupunkialueelleni, jonka miellän jo 'valmiiksi 
rakennetuksi', en näe uusia rak.mahd. alueita. Nykyinen 
miljöö muuttuisi väljästä (asumistilavuudeltaan) tiheäksi, 
jonne pitäisi ihmisten ja rak. lisäksi mahtua lisää autoja → 
paikkoja. Samalla vähentyisi luonnon osuus omassa 
ympäristössä." [Suikkila] 

"Ainoastaan peltoalueille" [Ruohonpää] "Metsäiset alueet, jotka ovat kaupungin 'keuhkoja'" 
[Ruohonpää] 

"Teiden varsiin" [Länsikeskus] "Paikoille, jossa luonto tai vanhat asukkaat eivät kärsi eli 
paikkoja vähän. Tiiviisti rakennettava ja viheralueet jätettävä 
rauhaan niitä hyödyntäville. Rakentamaan ehditään kyllä 
mutta jo rakennettua ei voi perua." [Länsikeskus] 

"Länsiportin pellot" [Teräsrautela] "Hepokulta, Nättinummi" [Teräsrautela] 
"Vanhoille tonteille lohkomalla tai vanhaa 
purkamalla." 

"Puistoista ei enää varaa lohkoa tai alue kärsii." 

"Nyt raskaasti kaavoitetuille alueille lisää tehoa ja 
nyt kevyesti pien-, rivitaloalueille samantyylistä 
lisärakentamista - tilaa kyllä löytyy joka puolelta / 
raskasta betonirakentamista vilkasliikenteisten 
katujen varrelle, jotta korttelien sisäosat saavat 
suojan liikennemelulta. Kaupunkiin mahtuu 
ihmisiä ja asukkaita. Saa ja pitää tehdä uutta → 
syntyy kerroksellisuutta eri aikakausilta" 
[Mälikkälä] 

 

"- Ohikulkutien varret nyt peltoina" [Mälikkälä]  
"Ei KERROSTALOJA Vehkaniitynkadun 
eteläpuolelle!!! (Pitkämäessä). Ei myöskään 
Kähärin puistotietä! Omakotitaloja voisi rakentaa, 
sillä sopivat maisemaan" [Pitkämäki] 

 

"CM-Länsikeskuksen ympäristöön" 
[Teräsrautela] 

"Kuninkojantien varteen" [Teräsrautela] 

”Kuninkojantien varteen” [Räntämäki]  



 
 "Ei mihinkään enää tälle kohdalle! Luonto menee 

lopullisesti! Täällä on jo liikenne ylikuormitettu! Omalta 
tontilta ei pääse tielle, kun saa odottaa kauan!" 
[Teräsrautela] 

 "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?" [Teräsrautela] 

 "Isopellontien [tarkoittaa Itäpellontietä] ylä (pohjois) puolella 
oleva luonnontilainen pelto säilytettävä VIHERALUEENA! 
ITÄPELTO TÄYTYY säilyttää viheralueena ja mieleellää 
rakentaa puistoksi." [Pohjola] 

"Suikkilan pelloille, sekä Raisiontien varteen" "Mälikkälän luonnonkaunista männikköä ei saa tuhota" "Sen 
luonto on hieno ja kuntopolusto johtaa Raisioon, 
Runosmäkeen ja Lentokentälle." 

"Suikkilan kartanon alue. Turvattava 
Kustavinpuiston yhteys viherkaistalla Mälikkälän 
metsään" 

"Mälikkälän metsä / Luonto. Mälikkälänpuiston jatke 
pohjoiseen. Viheralueet turvattava. Kuninkojan laakso. 
Hieno luonto - henkireikä" 

 
 
PANSIO-JYRKKÄLÄ  
"Ikävä kyllä en halua, että tänne rakennetaan. Jos 
pakko ehkä Ruotsinsalmenk. pelloille." [Pansio] 

"Täällä on tarpeeksi täyttä. Arvokasta tammimetsää ja 
muuta emme halua kaadettavaksi." [Pansio] 

 ”Älkää kaatako arvokkaita, ihania metsiä! - Kiitos -" [Pansio] 
 ”Ja se iänikuinen uimaranta pitäisi alueelle saada." [Pansio-

Perno] 
 "Pansion puoleen pitäisi saada virkistysalue ja uimaranta" 

[Varissuo] 
 
 
 
MAARIA-PAATTINEN  
"Maariaan, Paattisille." [Varissuo]  
"rautatien itäiselle puolelle" [Jäkärlä]  
"Paattisten alueella on kaavoitusta lisättävä, jotta 
koululaisten määrä pysyisi vakiona. 1) Paattisten 
keskusta, Kinnari 2) Sakontie 3) Mäntysaarentie" 
[Paattinen] 

 

"Tortinmäkeen" "Hevosten laidun alueille ei tule rakentaa, koska laidun 
paikkoja on muutenkin liian vähän. Hevoset sekä muut 
laidun eläimet ovat hyviä maiseman 'muokkaajia'." 
[Paattinen] 

"Paattisten keskustan tuntumaan kirkon lähelle. 
Tortinmäkeen jotta alue pysyisi vireänä. Nyt 
palvelut ja ihmiset alueelta katoamassa" 
[Paattinen] 

"Paattistenjoen ranta-alueet säilytettävä maalaismaisemana, 
jota eläimet laiduntavat" [Paattinen] 

 "Paattinen (Kaupinhaka, Uro ja jokiranta) ei saisi rakentaa 
koska alueet pitäisi säilyttää maaseutumaisemointiin” 
[Paattinen] 



 
"Paattisten kirkon tuntumaan (eteläpuolelle), 
harkitusti ja olemassa olevaa kunnioittaen" 
[Paattinen] 

"Varsinkin Paattisten kirkon nykyisen pientaloalueen 
pohjoispuolelle, Kreivilä/Auvaismäki-alue. Molemmat 
vanhaa viljelysaluetta, maalaismiljöötä ja kuitenkin Turun 
kaupungissa → varsin ainutlaatuista, arvokasta.""Kaikkea 
(esim. viheralueita) ei tarvitse kaavoittaa eikä rakentaa, rajat 
tulevat vastaan, vaikka kuntia liitettäisiin yhteen.” 
[Paattinen] 

"kinnarintiestä 'metsäänpäin'. 'inkisten 
puutarhasta' eteläänpäin paattistentien varteen. 
Ei kaiken asutuksen tarvi olla samassa kasassa. 
(kenen peltoja? Yksityisten?) Kreivilän koulun 
paikalle → jos se puretaan …." "rusko-moisio 
välinen alue tai rusko. Vahto" [Paattinen] 

"ihan lähelle [Paattisten keskustaa] ei mahdu → on jo 
rakennettu." [Paattinen] 

"'Ylemmäs': Maaria, Moisio jne." [Keskusta]  
"Hiukan kauempana keskustasta on vielä paljon 
tilaa. Ei tarvitse aina ahtaa vanhojen talojen 
väleihin.” [Ruohonpää] 

 

"Yli-Maariaan, Moisioon ja Paattisille." 
[Raunistula] 

 

"Paattinen" [Koivula]  
"Pohjoiseen = Jäkärlä / Maaria…" [Harittu]  
”Jäkärlän ja Moision suuntaan” [Räntämäki]  
 "Talolankadun ja Auvaismäentien liittymäkohdasta 

Jäkärlään päin (vas.puol. Peltoaukeama Talolank. Ja 
Moottoritien väli UUSI LIIKEKESKUS, bensa-asema Elintarv. 
Kaup. Ei kerrostaloja yhtään lisää Jäkärlään" [Jäkärlä] 

"Uimahalli puuttuu vallan. Vartijoille oma tyyssija, 
jotta voivat valvoa, ettei sitten autoja uiteta, 
Paimalantien sivuun kevyen liikenteen väylä.” 
[Jäkärlä]  

 

"Nuorille harrastuspaikkoja" [Jäkärlä]  
"Rakennuskaava-alueille" [Jäkärlä]  
"Kaupungilla maita omistuksessa Tortinmäessä. 
Isoja tontteja lapsiperheille, puutarhatontteja" 
[Tortinmäki] 

 

"Uimahalli/Monitoimihalli,Tanssi paviljonki 
Paimalan tien varrelle" [Jäkärlä] 

 

"Jäkärlän uimarannan lähelle jäätelökioski 
(lomamökkejä kalliiseen hintaan) vartijalle asunto 
ja vartiointiin tarvittavat laitteet, jotta uimapaikka 
pysyy kunnossa. Uimahalli ja sen läheisyyteen 
viheralue ja tenniskenttä. Lapset eivät pääse 
uimaan joka vuosi ollenkaan kouluaikana. Eikö 
olisi aika rakentaa se uimahalli kyllä sillä siellä 
käyttöä olisi muutenkin. On paljon eläkeläisiä ym. 
jotka tarvitsisivat uimahallia!" "Uimahalli ja sen 
läheisyyteen viheralue ja tenniskenttä. Sijainti: 
Asematie, Paimalantie, Vähäjoentie risteys. 
Paimalan tie KEVYEN LIIKENTEEN PYÖRÄTIE, 
missä viipyy???" [Jäkärlä] 

"Perkkiönkadun ja Talolankadun seutu. Jäkärlän keskusta." 
[Jäkärlä] 



 
"Paikka mihin Sale-kauppa piti rakentaa on aivan 
surkea puistoalue vain kaljan kittaajat istuvat 
siellä pusikossa kesäisin, se ei ole mikään 
puisto! Rakentakaa se kauppa sinne ja äkkiä!" 
[Jäkärlä] 

 

"Paimalantien ja Ylijoentien risteys" [Jäkärlä]  
"Rakentakaa vaan. Karhunojantie uimarannan 
seutu, myös puistoalue" [Jäkärlä] 

 

"Paimalantien varteen, peltoalueille, samalla 
periaatteella kuin muukin Jäkärlä, viheralueita 
väliin. Ei lisää kerrostaloja" [Jäkärlä] 

 

"esim. Paattisille, pieniä asuinalueita sinne tänne" 
[Jäkärlä] 

 

"Paimalantien varteen. Ei kerrostaloja, ainoastaan 
rivi ja pientaloja" [Jäkärlä] 

 

 "Ei mielellään minnekään. Jäkärlä on hyvin sopivan 
kokoinen asukasmäärältään, ja sen ominaislaatu 
luonnonläheisenä pikku lähiönä olisi tärkeä säilyttää" 
[Jäkärlä] 

"Pohjoiseen" [Runosmäki]  
"Maaria Jäkärlä" [Runosmäki]  
"Turun Pohjoispuolella on laajat maa-alueet. 
Sinne mahtuu asukkaita mielin määrin" [Satava] 

 

 
 
MUUT KOMMENTIT  
"En kommentoi…" [Pansio]  
 "Pansion rantaan Saaristomeren Merenpuolustusalueelta 

Koivuluotoon pääsy.” [Pansio] 
"Harkitusti jo olemassaolevaan rakennettuun 
ympäristöön. Kokonaan uusien alueiden 
rakentaminen kyseenalaista (kyseenalaisia 
esimerkkejä: Jäkärlä, Hirvensalo)" [Paattinen] 

 

 "Paattista lukuunottamatta kaikki Turun nykyiset viheralueet 
säilytettävä." [Koivula] 

"En ossoo sannoo" [Kurala]  
”En osaa sanoa.” [Halinen]  
”EN TIEDÄ” [Varissuo]  
"Eläinhoitola uusi (Leyser)" [Varissuo]  
"Monille pelloille omakotialueita, muuttuvat 
vuosien myötä myös viheralueiksi" [Varissuo] 

 

"Kaupungin edustalla. Siellä lähellä." [Littoinen] "Littoinen, Kupittaa. Siellä on jo tarpeeksi kaikenlaista. 
Puistoja enemmän. Siellä vallitsee sopiva hiljaisuus." 
[Littoinen] 

"Ca 35-45 km keskustasta! Esim. Auran 
suuntaan ja lentokentän 'taakse'!" [Teräsrautela] 

 



 
"Kyllä tottakai saa rakentaa mutta väleihin täytyy 
jättää puita ja vihreää. Ei taloja liian lähekkäin tai 
rakentaa niinkuin ennen. Talot reunoille ja 
viihtyisiä sisäpihoja. Nyt uusista kerrostaloista 
tuijotetaan suoraan toisen asuntoon.(Ratapiha, 
Verkatehtaanalue, Raunistulanportti, 
Laivurinkadunalue..) Ehdottaisin, että jokaisen 
kaadetun puun tilalle rakentaja olisi velvollinen 
istuttamaan uuden. (tämä on varmasti käytäntö 
tälläkinhetkellä, muttei toteudu). Jos sille tontille 
ei mahdu sitten kaupunki istuttaa puun muualle 
rakennusfirman laskuun. Kyllä niillä on varaa." 
[Pohjola] 

 

"Ehkä sivukaupunkialueelle" [Runosmäki]  
"Turussahan riittää kyllä rakentamatonta pinta-
alaa kaupungin raja-alueilla" [Jäkärlä] 

 

"Kaupungin ulkopuolelle vanhoille jättömaille 
hyvien kulkuyhteyksien ääreen." [keskusta] 

 

 


