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Tähän on koottu asukkaiden kommentit, jotka koskivat etupäässä liikenne- ja katusuunnittelua tai 
ulkoilureittien suunnittelua. Lainaukset asukkaiden vastauksista on kirjoitettu kursiivilla lainausmerkkeihin. 
Lainaukset on kopioitu kaikkine kirjoitusvirheineen. 
 
 
ALUEEN NIMI 
 

TARVE, PUUTE, HAITTA, EHDOTUS TMS. 

KESKUSTA  
”Osa Samppalinnan puistoa: Petreliuksen 
patsaan ympäristö ja siitä alaspäin, urheilukentän 
ympäristö, lasten leikkikenttä” 

”Epäsiistejä. Autoja liikaa parkkeerattu alueelle, jopa 
nurmikolle ja poluille” 

”Mannerheimin puisto” ”Liikenne, melu, ’suojattomuus’” 
”Puutori” ”Ei vihreyttä, siivoton, meluisa, ’villi’ parkkipaikka, 

ohikulkijoiden ’vessa’, roskiksia keskellä toria” 
”Puolalanpuisto” ”Luiska lastenvaunuille [Puolalankadun päähän]. Valoa 

Puolalaan!” 
”Lastenvaunuilla vaikea liikkua esim. 
Puolalanmäellä (esim. ei päästä Puolalankadulle, 
jyrkät mäet)” 

 

Parkinkenttä ”Olisiko mahdollista saada kentän sisäpuolelle 
vieraspaikkoja autoille? Toisinaan onkin 
pysäköintipaikkana.” 

”Puita ja penkkejä kaupunkilaisten arkipäivään.” 
[Vastaaja piirsi merkinnän Aninkaistenkadulle, 
mutta sanoi tarkoittavansa, että puita pitäisi 
saada kaikkialle keskustaan] 

 

 ”Puita!” 
"Ruissalo" "Iso, yhtenäinen alue, yksityisautoilu häiritsee kuit. pahasti" 
 "Auto- ja kävelyliikenteen selkeä erottaminen eli tiukemmat 

ajokiellot vaikkapa Ruissaloon omalla autolla kesäaikaan." 
 
 
HIRVENSALO-KAKSKERTA  
 "Rakentaminen pitäisi keskeyttää, kunnes on rakennettu 

uusia kulkuyhteyksiä saarelle, esim. 2 uutta siltayhteyttä." 
 "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] 

 
 



 
SKANSSI-UITTAMO  
”Katariinanlaakso” "Monipuolinen pieni alue meren tuntumassa, opastaulut 

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

"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... :( ." 

"Lausteelta Ispoisten kautta Uittamoon vievä 
ulkoilureitti." 

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

"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!" 

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

 "Saarille rakentamisen seurausvaikutukset (= silta 
Akumentinpuistoon) eivät houkuttele, koska liikennetulppa 
siirtyy mantereen puolelle, Eteläkaaren liikenne lisääntyy ja 
Katariinanlaakson rauha tärveltyy!" 

 
 
VARISSUO-LAUSTE  
 ”Littoistentien varteen lisää istutuksia "katuviheralueille" (on 

jo toimenpiteissä)” 
 
 
NUMMI-HALINEN  
 " Halistentien varrelle sillan jälkeen puita tai pensaita ja 

tiehen hidasteet. Todella epämukavaa, kun autot kaahaa ja 
kävelijöitä ei kunnioiteta." 

 
 
RUNOSMÄKI-RAUNISTULA  
 "Räntämäen alueella viheralueasiat ovat kunnossa. 

Joenvarsireittejä voisi pidentää edelleen." 
"Raunistulan jokirannassa oleva polku, nykyinen 
'kulttuurireitistö'" 

"Kovassa käytössä, suosittu" 

"Aurajoki (tai sen ylitys junasillalla)" "Kevyen liikenteen väylä on saatava nopeasti käyttöön. On 
ollut vuosia suosittu, luonteva, ihmislähtöinen kulkureitti, 
mm. Alfa-keskuksen urheiluseurat ulkoilee sitä kautta" 

"Raunistulan puistotie" "On hankala ylittää. Suojateitä parannettava. (liikennevalot 
olisi hyvä saada esim. Puistotien ja Raunistulantien 
kulmaan + töyssyt.) → hurjat ajonopeudet" 



 
 "Raunistulantien reuna Siirintien puolella vaatisi 

ehdottomasti vihersuoja alueen! Sekä maisemallisista että 
liikenteellisistä syistä. Raunistulantietä tulisi siirtää hieman 
Virusmäenpuistoon päin. Tievaraus on olemassa." 

 "1) Vätin puiston halki kulkee hiekkatie, jota on toivottu 
valaistavaksi (hiekkatie kulkee siis Kastun koulun edessä 
olevalla puistikolla) 2) Samainen polku jatkuu 
Tampereentien toisella puolella. Tampereentien kohdalle 
on toivottu alikulkutunnelia, jotta lasten koulumatkat olisivat 
turvallisempia. 3) Jos Raunistulan alakoulu siirretään 
Kastun koululle, niin kulkureitteihin on tehtävä huomattavia 
parannuksia! Raunistulan Asuinkiinteistöyhdistyksen 
terveiset 1) ja 2)." 

 
 
LÄNSIKESKUS  
 "Kuninkojantien liikenne on käynyt kestämättömäksi ja 

Ikean valmistumisen jälkeen se tulee riistäytymään täysin 
käsistä. Tälle autorallille täytyy tehdä jotain. Rajoituksia 
liikenteeseen. Läpiajokielto." 

 "Luonto säilytettävä tuleville sukupolville, ei saa tuhota 
luontoa. Kestävä kehitys! Kuninkojantie vaarallinen, liikenne 
lisääntynyt. Tehtävä nopeusrajoitus ja rekka-autokielto." 

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

 "Ei KERROSTALOJA Vehkaniitynkadun eteläpuolelle!!! 
(Pitkämäessä). Ei myöskään Kähärin puistotietä! 
Omakotitaloja voisi rakentaa, sillä sopivat maisemaan" 

 "Toivomme pikaista alueemme kehityshankkeen 
rakentamisen (kevyenliikenteen väylä, lähileikkipaikka) 
käynnistämistä!” [Ruohonpää] 

 "Koukkukankareentielle ajohidasteita, ettei ajeta kovaa. 
Länsikeskuksen ostosalue on 'tylsä'. Viihtyvyyttä pitäisi 
saada lisää. Viheralueita ja penkkejä jossa vanhukset voivat 
levähtää." 

 "Särmääjän puisto Viilarinkadun varrella. Polkuja ja 
penkkejä." 

 
 
PANSIO-JYRKKÄLÄ  
 ”Pyöräilijälle luiska Pernontien pohjoispuolen suojateiden 

päähän Pakarlantien risteykseen. Eteläpuolelta Pernontietä 
fillarilla pohjoispuolelle siirtyes molempien suojateiden 
päässä 10 cm töyssyt.” 

 ”Hiihtoladun tekijöille terveisiä että kannattais miettiä 
perinteisen ladun jatkuvuus että latu jatkuisi yhtenäisenä 
laskuissa. Kiertosuunnan merkitseminen useampiin 
kohtiin.”[Pansio] 

 
 



 
MAARIA-PAATTINEN  
 "Haluan, että 2006 olevassa Terve Maaria lehdessä oleva 

kirjoitus PYÖRÄTIESTÄ 2007 rakennetaan. (Olen jo kohta 
10 vuotta odottanut sitä) Uskokaa jo, että meidän henki on 
kallis. EMME VOI MENNÄ AUTOJEN JOUKKOON 
PAIMALANTIELLE" 

 " Paimalan tie KEVYEN LIIKENTEEN PYÖRÄTIE, missä 
viipyy???" 

"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!" 

"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." 

"luontopolku (joen puolella) ja laavu” "käymme usein metsässä 'lenkillä', laavua odotetaan. Hieno 
paikka. Partion joulujuhlatkin oli siellä." 

"Paattisten joen luontopolku" "Jatkaminen" 
 "Paattisille lisää alueita, joissa on lupa kulkea KOIRAN tai 

HEVOSEN kanssa, esim. metsäpolkuja. Koiranulkoiluttajia 
tulee tänne Turun keskustasta asti lenkille. Paattisilla on 
paljon hevosia." 

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

 "Paattisille ja muille alueille lisää kunnollisia reittejä koirien 
ulkoiluttamista sekä ratsastusta varten." 

 "Linjan 221 kääntöpaikan keskusta P-alueeksi merkitysti. 
Rullaluistelijat ym. Jättävät autonsa jo nyt siihen lenkkinsä 
ajaksi" 

"Tortinmäen keskusta" "Kuntopolku siellä. Parkkipaikka lähtöalueelle." 
 " Mopoilijat pois kävelyteiltä, valvontaa!" [Jäkärlä] 
"Jäkärlän uimapaikan metsä" "Pitäisi saada hieman valoisammaksi, kulkureitit" 
 
 
MUUT KOMMENTIT  
 "Yleisesti ehdottaisin, että Turussa muutetaan 

kevyenliikenteen väylät yhdenmukaiseksi, eli kaikissa niissä 
olisi sama käytäntö pyörille ja jalankulkijoille. Nykyinen 
järjestys ei kertakaikkiaan toimi kun ihmiset poukkoilevat 
sinne tänne. Esimerkkiä voisi ottaa Lahden kaupungista 
jossa on selkeät merkinnä ja yhtenevä - kaikilla väylillä 
sama" 

 


