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1. KYSELYSTÄ

Turussa Yleiskaava 2029:n valmistelu on etenemässä luonnosvaiheesta ehdotukseen. Kau-
punginhallitus hyväksyi yleiskaavaluonnoksen 5.11.2018, jonka jälkeen luonnos asetettiin
nähtäville. Loppuvuodesta 2018 järjestettiin kaksi yleisötilaisuutta sekä avattiin Turku 2029 -
nettikysely. Turku 2029 -kyselyn tarkoituksena oli esitellä yleiskaavaluonnosta sekä selvittää
asukkaiden mielipiteitä eri teemoista. Kysely oli avoinna 19.11–16.12.2018. Kysely toteutettiin
Maptionnaire-kyselyohjelmalla, ja siihen oli mahdollista vastata suomeksi ja ruotsiksi. Vastaa-
jia oli yhteensä 529. Huomioitavaa on, että noin viidennes vastaajista ei vastannut kuin muu-
tamaan kyselyn alkuosan kysymykseen. Tämä oli mahdollista, sillä kyselyohjelma tallentaa
vastaajaksi jokaisen, joka on vastannut kyselyssä edes yhteen kysymyksistä.

Kyselyn alussa oli mahdollisuus tutustua yleiskaavaluonnoksen selostukseen ja karttoihin
sekä keskustan liikennesuunnitelman vaihtoehtotarkasteluun. Liitemateriaalit oli mahdollista
avata pdf-linkkien kautta seuraavasti:

Yleiskaavaluonnos, selostus (pdf)
Kartta 1: Yhdyskuntarakenne (pääkartta)
Kartta 2: Asuminen (pdf)
Kartta 3: Palvelut ja elinkeinot (pdf)
Kartta 4: Liikenne (pdf)
Kartta 5: Kestävä vesien hallinta (pdf)
Kartta 6: Yhdyskuntatekniikka (pdf)
Kartta 7: Viherympäristö ja maisema (pdf)
Kartta 8: Arvokkaat rakennetun ympäristön kohteet (pdf)

Keskustan liikennesuunnitelman vaihtoehtotarkastelu (pdf)

Kysely oli jaettu teemoittain kolmeen osaan: viherympäristöön, palveluihin ja liikenteeseen.
Samaa jaottelua käytetään tässä raportissa. Viherympäristö- ja palvelut-teemat käsittelevät
koko yleiskaava-aluetta. Liikenteen kysymykset on keskitetty keskustan alueelle. Kyselyn lo-
pussa kysyttiin vastaajan taustatietoja.

Kyselyssä oli erilaisia kysymysmuotoja, joihin oli vastausohjeet jokaisella kysymyssivulla. Kol-
men kysymysmuodon lisäksi vastaajilla oli usean kysymyksen jälkeen mahdollista täydentää
vastausta avoimella kommentilla teemaan liittyen. Karttakysymyksiä oli yhteensä kahdeksan.
Karttakysymyksissä vastaaminen tapahtui tekemällä karttamerkintöjä. Karttamerkintöjä oli
mahdollista tehdä piste-, alue- ja viivamerkintöinä. Karttamerkintöjen avulla vastaaja pystyi
vastaamaan kysymykseen osoittamalla kartalta paikan tai alueen, sekä karttamerkinnän lisää-
misen jälkeen tarkentamaan halutessaan vastausta. Karttamerkinnän tyyli ja tarkentavat ky-
symykset olivat määritelty kysymyksen mukaan.  Karttamerkintöjä oli tehty yhteensä 3 002.
Eniten karttamerkintöjä oli tehty asukkaille tärkeistä virkistysalueista, yhteensä 619 merkintää.

https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/yleiskaava_2029_luonnos_selostus_24.8.2018_paiv_9.11.2018.pdf
https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/yleiskaava_2029_kartta_1_-_yhdyskuntarakenne_muutettu_25.9.18_kylk_ss_387_kh_ss_420.pdf
https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/yleiskaava_2029_kartta_2_-_asuminen_muutettu_25.9.18_kylk_ss_387.pdf
https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/yleiskaava_2029_kartta_3_-_palvelut_ja_elinkeinot_muutettu_25.9.18_kylk_ss_387.pdf
https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/yleiskaava_2029_kartta_4_-_liikenne.pdf
https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/yleiskaava_2029_kartta_5_-_kestava_vesien_hallinta.pdf
https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/yleiskaava_2029_kartta_6_-_yhdyskuntatekniikka.pdf
https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/yleiskaava_2029_kartta_7_-_viherymparisto_ja_maisema_muutettu_25.9.18_kylk_ss_387.pdf
https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/yleiskaava_2029_kartta_8_-_arvokkaat_rakennetun_ympariston_kohteet.pdf
https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/lisuke_28082018_paivitys_09112018.pdf
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Karttakysymysten lisäksi kyselyssä oli liukukytkinkysymyksiä.  Liukukytkinkysymyksissä vas-
tattiin väittämiin liikuttamalla 0–100-asteikolla ollutta liukukytkintä. Väittämät sijoittuivat as-
teikon ääripäihin. Vastaajat liikuttivat liukukytkintä parhaaksi näkemiinsä kohtiin ääripäiden
välillä. Mitä lähemmäksi toista ääripäätä liukukytkin on liikutettu, sitä selkeämmin vastaaja on
kyseisen väittämän kannalla. Arvo 0 tarkoittaa, että vastaaja on täysin samaa mieltä ensim-
mäisen väittämän kanssa ja arvo 100 tarkoittaa, että vastaaja on täysin samaa mieltä toisen
väittämän kanssa. Liukukytkinkysymyksiä oli yksitoista, ja ne koskivat virheympäristöä, palve-
luja ja henkilöautoliikennettä keskustassa. Joidenkin kysymysten jälkeen oli mahdollista antaa
oma vapaa kommentti aiheeseen liittyen.

Kolmas kysymysmuoto oli arvotuskysymys, jossa vastaaja sai jakaa 100 pistettä eri vaihtoeh-
tojen välillä niin, että vastaajan mielestä tärkein vaihtoehto sai eniten pisteitä. Arvotuskysy-
myksiä oli viisi.
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2. TULOSTEN TIIVISTELMÄ

VIHERYMPÄRISTÖ: Viherympäristöä koskevista kysymyksistä erityisesti väittämät koskien
Kupittaan siirtolapuutarhaa ja Satakunnantien ja Myllyn välille suunniteltua katulinjausta olivat
vastaus- ja kommenttimäärien perusteella vastaajille tärkeitä. Kolme neljäsosaa vastaajista oli
sitä mieltä, että Kupittaan siirtolapuutarha on tärkeä kulttuurihistoriallinen viherympäristö. Val-
taosa vastaajista oli myös sitä mieltä, että Mälikkälän kuntoradan metsien säilyttäminen yhte-
näisinä on tärkeää. Samat kannat välittyivät myös molempien kysymysten avoimista kommen-
teista.

Vastaajat tekivät 195 karttamerkintää tarvittavista ulkoilureiteistä. Merkinnät keskittyivät jo-
kien ja meren läheisyyteen sekä erityisesti satamaan, Heikkilän kasarmialueen suunnalle,
Vähäjoen varteen ja Aurajoen etelärannalle Halistensillalta ylöspäin. Oman asuinalueen par-
haiten virkistyskäyttöä palvelevista alueista saatiin 619 karttamerkintää. Vastauksista koros-
tuivat mm. Aurajoen ympäristö, Mälikkälä, Luolavuori, Nunnavuori, Katariina ja Uittamo.

Myös kaupunkipuroista tehtiin runsaasti karttamerkintöjä. Vastaajille merkittävistä kaupunki-
puroista tehtiin 164 karttamerkintää, luontohavainnoista kaupunkipurojen lähettyvillä 22 kart-
tamerkintää ja havaituista ongelmista kaupunkipurojen lähettyvillä 31 merkintää. Eniten mer-
kintöjä kaupunkipuroista tehtiin Jaaninojan, Vähäjoen, Kuninkojan ja Kovasojan sekä Saukon-
ojan lähettyville. Luontohavaintoja merkittiin eniten Jaaninojan lähettyville. Havainnot ongel-
mista kaupunkipurojen jakautuivat tasaisesti eri kaupunkipurojen lähettyville

PALVELUT: Palvelukysymysten ensimmäisessä osassa selvitettiin vastaajien mielipiteitä lä-
hipalveluista neljän liukukytkinkysymyksen avulla. Vastaajista reilusti yli puolet vastasi ole-
vansa tyytyväisiä lähialueen palveluihin. Vastaukset asuinalueen täydennysrakentamisesta
eivät jakaudu selkeästi kummankaan väittämän puoleen. Hieman suurempi osa vastaajista oli
sitä mieltä, että asuinalue tulee rauhoittaa täydennysrakentamiselta, vaikka se aiheuttaisi pal-
velujen heikkenemistä. Melkein yhtä suuri osa vastasi, että asuinalueella tulee olla hyvä pal-
velutarjonta, vaikka se edellyttäisi alueen voimakasta täydennysrakentamista. Vastaajien mie-
lipiteet siitä, käyttävätkö he enimmäkseen asuinalueensa palveluja vai palveluja, jotka sijait-
sevat usein käytetyn reitin läheisyydessä, jakautuvat hyvin tasaisesti. Kun kysytään, käyttä-
vätkö vastaajat mieluiten lähipalveluja, vaikka ne olisivat tasoltaan heikompia kuin pidemmän
matkan päässä olevat palvelut, vai käyttävätkö vastaajat mieluiten parempia palveluja, vaikka
ne sijaitsisivat kauempana, saatiin hieman eroa tuloksiin. Vastaajista suurempi osa käyttää
mieluiten lähipalveluja, vaikka ne olisivat tasoltaan heikompia kuin pidemmän matkan päässä
olevat palvelut. Vastausten perusteella lähipalveluja arvostetaan.

Koko kyselyn karttamerkinnöistä noin 66 % tehtiin kolmeen eri palvelukysymykseen. Vastaajia
pyydettiin merkitsemään kartalle, missä he käyttävät asuinalueidensa lähipalveluja ja missä
asuinalueen lähipalveluja tulisi kehittää. Asuinalueen lähipalveluista tehtiin 1241 karttamerkin-
tää ja lähipalveluiden kehitystoiveista 184. Lähipalvelumerkinnät keskittyivät keskustan posti-
numeroalueelle. Lähipalveluiden kehitystoiveista nousi esiin erityisesti Linnakaupungin alue.
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Lisäksi vastaajilta kysyttiin, missä he käyttävät asuinalueensa ulkopuolella palveluja. Kartta-
merkintöjä tehtiin 546 ja ne keskittyivät keskusta-alueelle, sekä Kupittaalle ja Länsikeskuk-
seen.

LIIKENNE: Liikenne-osiossa keskityttiin erityisesti keskustan liikenteeseen. Kysymykset olivat
arvotus- ja liukukytkinkysymyksiä, eli karttamerkintöjen sijaan vastaajien oli mahdollista antaa
näkökantansa annettuihin vaihtoehtoihin. Vastausten mukaan keskustassa joukkoliikenteen,
pyöräilyn ja kävelyn kehittämistä pidettiin selkeästi tärkeämpänä kuin autoilun ja jakeluliiken-
teen kehittämistä. Keskustan ulkopuolella tärkeimpänä pidettiin joukkoliikenteen ja pyöräilyn
kehittämistä.

Kävelystä, pyöräilystä ja joukkoliikenteestä oli kyselyssä arvotuskysymykset, joissa eri vaihto-
ehtoja pisteytettiin. Vastaajien mukaan kävelykeskustaa tulisi laajentaa mieluiten Linnanka-
dulle. Seuraavaksi suosituin vaihtoehto oli Tuomikirkkosillan ja Uudenmaankadun suunta,
jonka jälkeen tulivat Itäinen Rantakatu, Humalistonkatu ja Maariankatu. Pyöräilyreiteistä eni-
ten haluttiin kehittää Aninkaistenkadun pyöräilyreittiä, toiseksi eniten Itäisen Rantakadun pyö-
räilyreittiä ja kolmanneksi eniten Linnankadun pyöräilyreittiä. Joukkoliikenteen säilyttämisen
kannalta tärkeimpänä alueena pidettiin Puutorin aluetta. Lähes yhtä tärkeänä pidettiin Kas-
kenmäen aluetta. Vähiten tärkeänä pidettiin Puolalanmäen alueen joukkoliikenneyhteyden
säilyttämistä.

Autoilusta oli kyselyssä liukukytkinkysymys, jossa vastaajat arvioivat, kumpi väittämistä on
heidän mielestään parempi. Kysymyksiä oli viidestä eri kadunpätkästä tai sillasta. Suuremman
osan vastaajista mukaan autoliikenteen tulisi olla mahdollista Aninkaistenkadulla ja Maarian-
kadulla. Tuomiokirkkosiltaa koskevat vastaukset jakautuivat hyvin tasaisesti eri väittämien vä-
lille. Auransilta taas tulisi suuremman osan mielestä rauhoittaa autoliikenteeltä. Myös Linnan-
kadun kohdalla suurempi osa vastaajista oli sitä mieltä, että se tulisi rauhoittaa liikenteeltä.
Huomioitavaa on, ettei kyse ollut koko kaduista vaan niiden pätkistä, ja että ehdotetut kadun-
pätkät oli merkitty kartoille.



Turku 2029 -kyselyn tuloksia                                                               5

3. VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT

Kyselyssä kerättiin vastaajien taustatietoja, jotta kyselyn vastaajista saatiin yleiskuva. Lisäksi
vastauksia voidaan analysoida myös eri vastaajaryhmien pohjalta. Taustatietoina kysyttiin
asuinpaikkaa, ikää, sukupuolta ja pääasiallista toimenkuvaa. Mihinkään kysymyksistä ei ollut
pakko vastata, joten vastausmäärät vaihtelevat. Taustatietoja kysyttiin kyselyn lopussa, jolloin
taustatietoihin vastanneet ovat todennäköisemmin vastanneet koko kyselyyn.

3.1. Postinumero

Kaikista vastaajista 46 % (n=241) vastasi, millä postinumeroalueella he asuvat. Vastauksia oli
yhteensä 27 eri postinumeroalueelta (kuva 1). Turusta oli vastauksia 23 postinumeroalueelta
ja muista kunnista viideltä alueelta: Kaarinasta kolme, Raisiosta yksi ja Ruskosta yksi. Virheel-
lisiä vastauksia, jotka huomioitiin tyhjinä vastauksina, oli viisi. Suurin osa vastaajista (n=52)
ilmoitti asuvansa keskustan postinumeroalueella 20100. Seuraavaksi eniten vastaajista il-
moitti asuvansa Martti-Korppolaismäen postinumeroalueella 20810 ja Kuninkoja-Mälikkälän
postinumeroalueella 20320.  Vastaajista 54 % (n=288) ei vastannut, millä postinumeroalueella
he asuvat. Suuri määrä selittyy sillä, että moni vastaajista oli lopettanut kyselyyn vastaamisen
aikaisemmin, eivätkä näin ollen vastanneet viimeisellä sivulla olleisiin taustatietoihin.

Verrattaessa vastaajien määriä postinumeroalueittain Turun postinumeroaluiden todellisiin
väestöosuuksiin huomataan, että useilla postinumeroalueilla vastaajien osuus poikkeaa huo-
mattavasti Turun väestöosuuksista (kuva 1). Vastaajien osuus oli selvästi yli puolet postinu-
meroalueiden asukkaiden osuuksista seuraavilla postinumeroalueilla: Turku Keskus (20100),
Iso-Heikkilä (20200), Vesilinna (20500), Vartiovuori-Samppalinna (20700), Martti-Korppoo-
laismäki (20810), Uittamo (20880). Vastaajien osuus oli selvästi alle puolet postinumeroalu-
een väestöstä seuraavilla postinumeroalueilla: Pahaniemi (20210), Pansio-Perno (20240),
Kärsämäki-Urusvuori-Halinen (20360), Jäkärlä (20460), Nummi-Ylioppilaskylä (20540), Varis-
suo (20610), Ilpoinen-Harittu (20740), Huhkola-Lauste-Vaala (20750), Moikoinen-Pikisaari
(20900).

Kuva 1. Vastaajien postinumeroalueet verrattuna Turun postinumeroalueiden asukasmääriin 2016
(Väestörakenne 2018).
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3.2. Ikä

Turun asukkaiden ikärakenne jakautui vuonna 2017 niin, että suurin osa väestöstä oli 26–45-
vuotiaat (Turun kaupungin tilastollinen… 2017; kuva 2). Seuraavaksi suurin ikäryhmä oli 46–
65-vuotiaat. Nämä ikäryhmät olivat myös eniten edustettuina kyselyn vastaajissa. Kyselyyn
vastasi eniten 26–45-vuotiaita, joita oli vastaajista noin puolet (n=145). Seuraavaksi eniten eli
22 % (n=76) vastaajista oli 46–65-vuotiaita. Kyselyyn vastanneista 12 % oli yli 65-vuotiaita
(n=33). Ikäryhmäänsä verrattuna heitä oli vähän. Alle 25-vuotiaita vastaajia oli myös vähän.
Vastaajista 8 % (n=22) oli 18–25-vuotiaita ja 1 % (n=3) oli 12–17-vuotiaita.

Kuva 2. Vastaajien ikärakenne verrattuna Turun asukkaiden ikärakenteeseen (Turun kaupungin tilas-
tollinen… 2017).

3.3. Sukupuoli

Vastaajista noin puolet eli 52 % (n=280) vastasi kysymykseen sukupuolesta. Vastaajista hie-
man yli puolet eli 51,8 % (n=145) oli miehiä. Naisia vastaajista oli 47,5 % (n=133). Vastaajista
0,7 % (n=2) ilmoitti sukupuolekseen vaihtoehdon ”muu”. (Taulukko 1).

Taulukko 1: Vastaajien sukupuolijakauma.

Sukupuoli Vastaajia Osuus
vastaajista, %

(n=280)
Nainen 133 47,5 %

Mies 145 51,8 %
Muu 2 0,7 %

Yhteensä 280 100 %
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3.4. Toimenkuva

Taustatietona kysyttiin myös vastaajien pääasiallista toimenkuvaa. Kysymykseen vastasi 52
% (n=277) kaikista kyselyyn vastanneista. Vastaajista yli puolet eli 55 % (n=153) ilmoitti pää-
asialliseksi toimenkuvakseen ansiotyön. Toiseksi suurin vastaajaryhmä olivat eläkeläiset, joita
oli 15 % (n=42). Opiskelijoita vastaajista oli 13 % (n=35) ja yrittäjiä 9 %. (Taulukko 2, kuva 3).

Taulukko 2: Vastaajien toimenkuvat.

Toimenkuva Vastaajia Osuus vastaajista, % (n=277)
Ansiotyössä 153 55,2 %

Eläkkeellä 42 15,2 %
Opiskelija tai koululainen 35 12,6 %

Yrittäjä 26 9,4 %
Työtön 8 2,9 %

Kotiäiti tai -isä tai vanhempainvapaalla 6 2,5 %
Muu 7 2,2 %

Yhteensä 280 100 %

Kuva 3. Vastaajien toimenkuvat.

55 %

15 %

13 %

9 %

3 %3 %2 %

Vastaajien toimenkuva (n=277)
Ansiotyössä

Eläkkeellä

Opiskelija tai koululainen

Yrittäjä

Työtön

Muu

Kotiäiti tai -isä tai
vanhempainvapaalla



Turku 2029 -kyselyn tuloksia                                                               8

4. VIHERYMPÄRISTÖ

Kyselyllä selvitettiin vastaajien mielipiteitä useista viherympäristöä koskevista teemoista, ku-
ten Kupittaan siirtolapuutarhasta, suunnitteilla olevasta katulinjauksesta, ulkoilureiteistä, vir-
kistysalueista ja kaupunkipuroista.

4.1. Väittämät viherympäristöstä

Liukukytkinkysymyksinä esitettiin väittämiä kahdesta yleiskaavaluonnoksessa paljon huo-
miota herättäneestä aiheesta: Kupittaan siirtolapuutarhan tulevaisuudesta ja uudesta ohjeel-
lisesta katulinjauksesta Satakunnantien ja Myllyn välille (kuva 4). Sekä siirtolapuutarha että
suunnitteilla oleva tielinjaus olivat näkyvissä kyselyssä kartalla. Molemmat muutokset on esi-
tetty yleiskaavaluonnoksessa kartalla 1: Yhdyskuntarakenne (pääkartta).

Kuva 4. Kyselyn sivu viherympäristön ensimmäisistä kysymyksistä. Kartalla näkyvät vihreällä ohjeelli-
sen katulinjauksen ja Kupittaan siirtolapuutarhan sijainnit.

4.1.1. Kupittaan siirtolapuutarha

Yleiskaavaluonnoksessa Kupittaan siirtolapuutarhan paikka on osoitettu kaavamerkinnällä,
joka mahdollistaa alueen muuttumisen keskustatoimintojen alueeksi. Kyselyssä esitettiin liu-
kukytkinkysymyksessä kaksi väittämää: Kupittaan siirtolapuutarha on tärkeä kulttuurihistorial-
linen viherympäristö. – Kupittaan siirtolapuutarhan paikka on otollinen alue rakentamiselle.
Ensimmäinen väittämä sai arvon 0 ja toinen väittämä arvon 100. Vastaajat pystyivät liukukyt-
kintä siirtämällä osoittamaan, kumman väittämän kannalla he olivat enemmän. Ohjeistus liu-
kukytkinkysymyksen tulkintaan on sivulla 2. Kysymykseen vastasi noin 90 % (n=475) kaikista
vastaajista.

https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/yleiskaava_2029_kartta_1_-_yhdyskuntarakenne_muutettu_25.9.18_kylk_ss_387_kh_ss_420.pdf
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Vastaajista suurin osa eli 76 % (n=361) oli ensimmäisen väittämän kannalla, eli että Kupittaan
siirtolapuutarha on tärkeä kulttuurihistoriallinen viherympäristö (kuva 5). He siis olivat liikutta-
neet liukukytkintä vasemmalle kohti väittämää Kupittaan siirtolapuutarha on tärkeä kulttuuri-
historiallinen viherympäristö. Näin ollen vastausten keskiarvo oli 27, eli keskimääräisesti vas-
taajien mielipiteet kallistuivat samalle puolelle. Ainoastaan 114 vastaajaa oli toisen väittämän
kannalla. He siis olivat liikuttaneet liukukytkintä oikealle kohti väittämää Kupittaan siirtolapuu-
tarhan paikka on otollinen alue rakentamiselle. Väittämien ääripäitä tarkastellessa selviää, että
kaikista vastauksista suurin osa sijoittuu arvoihin 1–10. Tämä tarkoittaa, että 268 vastaajan
mielipiteet painottuvat selkeästi Kupittaan siirtolapuutarhan kulttuurihistoriallista viherympäris-
töä korostavan väitteen ääripäähän. Toiseksi suurin arvoluokka on kuitenkin 91–100. Vastaa-
jista 63 on siis ehdottomasti sitä mieltä, että Kupittaan siirtolapuutarha on otollinen alue ra-
kentamiselle.

Kuva 5. Liukukytkinvastausten luokittelu Kupittaan siirtolapuutarhan väittämistä.

Vastaajien oli myös mahdollista antaa avoin kommentti Kupittaan siirtolapuutarhasta. Kom-
mentteja oli yhteensä 191. Niistä 145 oli siirtolapuutarhan säilyttämisen puolesta. Kommen-
teissa korostui siirtolapuutarhan kulttuurihistoriallinen rooli sekä tärkeys ainutlaatuisena viher-
alueena. 30 kommentissa kannatettiin alueen ottamista rakentamiskäyttöön. Näistä kommen-
teista nousi esiin useita kertoja, että siirtolapuutarhalle tulisi etsiä uusi sijainti, jotta nykyistä
paikkaa voitaisiin kehittää keskustamaisemmaksi. Neutraaleja kommentteja oli 16. Vaikka
suurin osa vastaajista oli Kupittaan siirtolapuutarhan säilyttämisen kannalla, korostui vastauk-
sista tarve kehittää nykyistä aluetta avoimemmaksi eli helpottaa pääsyä alueelle.

4.1.2. Mälikkälän metsät ja esitetty uusi kokoojakatu

Yleiskaavaluonnoksessa on esitetty uusi kokoojakatu Satakunnantien ja Myllyn välille. Ohjeel-
linen katulinjaus sijoittuu enimmäkseen Raisioon mutta osin myös Turun puolelle Mälikkälän
kaupunginosan alueelle. Kyselyssä esitettiin kaksi väittämää: On tärkeää, että Mälikkälän kun-
toradan metsät säilyvät yhtenäisinä. – On tärkeää saada suorempi yhteys Länsikeskuksen ja
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Kupittaan siirtolapuutarhan väittämät
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siirtolapuutarha on
tärkeä
kulttuurihistoriallinen

100 = Kupittaan
siirtolapuutarhan
paikka on otollinen
alue rakentamiselle.

Keskiarvo: 27
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Myllyn välille. Ensimmäinen väittämä sai arvon 0 ja toinen väittämä arvon 100. Vastaajat pys-
tyivät liukukytkintä siirtämällä osoittamaan, kumman väittämän he kokivat paremmaksi. Oh-
jeistus liukukytkinkysymyksen tulkintaan on sivulla 2. Kysymykseen vastasi noin 82 % (n=435)
kaikista vastaajista.

Vastaajien mielipiteiden jakautuminen väittämien kesken näkyy kuvassa 6. Vastaajista 78 %
(n=341) oli ensimmäisen väittämän kannalla, eli että on tärkeää, että Mälikkälän kuntoradan
metsät säilyvät yhtenäisinä. He siis olivat liikuttaneet liukukytkintä vasemmalle kohti väittämää
On tärkeää, että Mälikkälän kuntoradan metsät säilyvät yhtenäisinä. Näin ollen vastausten
keskiarvo oli 24, eli keskimääräisesti vastaajien mielipiteet kallistuivat selkeästi kuntoradan
metsien säilyttämisen puolelle. Ainoastaan 12 % (n=94) oli toisen väittämän kannalla, eli että
on tärkeämpää saada suorempi yhteys Länsikeskuksen ja Myllyn välille.

Kuva 6. Liukukytkinvastausten luokittelu Mälikkälän metsien lävitse kulkevan tielinjauksen väittämistä.

Vastaajien oli myös mahdollista antaa avoin kommentti uudesta tielinjauksesta. Kommentteja
oli yhteensä 180. Niistä 82 % (n=148) oli Mälikkälän kuntoradan metsien säilyttämisen puolella
ja 11 % (n=16) kannatti uuden katulinjauksen rakentamasta osoitetulle paikalle. Neutraaleja
kommentteja oli 11 % (n=16) vastauksista. Vastaajista suuri osa kommentoi, että nykyinen
reitti Länsikeskuksen ja Myllyn välillä on riittävä, eikä arvokasta metsää tule pirstoa tielinjauk-
sen takia. Tielinjauksen kannattajat toivoivat helpotusta ruuhkiin, ja korostivat metsäalueita
olevan säilytetty tarpeeksi.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Tielinjauksen väittämät

1 – 10 11 – 20 21 – 30 31 – 40 41 – 50 51 – 60 61 – 70 71 – 80 81 – 90 91 – 100

0 = On tärkeää, että
Mälikkälän kuntoradan
metsät säilyvät
yhtenäisinä.

100 = On tärkeää
saada suorempi
yhteys
Länsikeskuksen ja
Myllyn välille.

Keskiarvo: 24
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4.2. Virkistysalueet

Kyselyssä vastaajien oli mahdollista tehdä karttamerkintöjä kartalle koskien ulkoilureittejä ja
oman asuinalueen virkistysalueita. virkistysalueet ja nykyiset ulkoilureitit sekä luonnoksen mu-
kaiset ulkoilureittitarpeet on esitetty yleiskaavaluonnoksen kartalla 7: Viherympäristö ja mai-
sema.

4.2.1. Tarvittava ulkoilureitti

Kyselyssä kartalle oli lisätty tärkeimmät yleiskaavan alueella sijaitsevat ulkoilureitit sekä ha-
vaittuja ulkoilureittitarpeita (kuva 7). Vastaajia pyydettiin piirtämään kartalle viivamerkintänä,
missä heidän mielestään on suurin tarve uudelle ulkoilureitille. Karttamerkintöjä tehtiin 195, ja
suurin osa niistä sijoittui keskustan alueelle. Vastausten perusteella ulkoilureittejä toivottaisiin
varsinkin satamaan, Heikkilän kasarmialueen suunnalle, Vähäjoen varteen ja Aurajoen etelä-
rannalle Halistensillalta ylöspäin. Merkinnän tehtyään vastaajien oli mahdollista kommentoida,
miksi merkittyyn paikkaan tarvittaisiin uusi ulkoilureitti. Tähän avoimeen lisäkysymykseen saa-
tiin 98 kommenttia.

Kuva 7. Kyselyn sivu ulkoilureiteistä. Kartalla näkyvät vihreällä yleiskaavan alueella olevat ulkoilureitit
ja punaisella havaittuja ulkoilureittitarpeita.

Kuvassa 8 näkyy, mille alueille vastaajat ovat merkinneet ulkoilureittitarpeita. Kuvassa 9 näkyy
tarkemmin, mihin keskustan alueella on tehty karttamerkintöjä. Taustalle on merkitty katkovii-
valla yleiskaavaluonnoksen mukaiset olemassa olevat ulkoilureitit sekä tunnistettuja ulkoilu-
reittitarpeita. Vastaajien viivamerkinnät näkyvät läpikuultavina vihreinä viivoina. Yksittäiset vii-
vat näkyvät haaleampana. Mikäli alueella on useampia merkintöjä, näkyvät ne tummempina.
Jotkin vastaajista ovat korostaneet merkintöjä piirtämällä reitin edestakaisin samassa koh-
dassa. Lisäksi sama vastaaja on voinut piirtää merkintöjä samalle alueelle. Tästä syystä tum-
muus ei täysin kerro, että alueella on useamman vastaajan tekemiä merkintöjä. Karttamerkin-
töjä on piirretty niin keskustaan kuin sen ulkopuolelle. Karttamerkintää oli mahdollisuus tar-
kentaa piirtämisen jälkeen kommentoimalla, miksi merkittyyn paikkaan tarvittaisiin ulkoilureitti.

https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/yleiskaava_2029_kartta_7_-_viherymparisto_ja_maisema_muutettu_25.9.18_kylk_ss_387.pdf
https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/yleiskaava_2029_kartta_7_-_viherymparisto_ja_maisema_muutettu_25.9.18_kylk_ss_387.pdf


Turku 2029 -kyselyn tuloksia                                                               12

Eniten karttamerkintöjä tehtiin Sataman ympäristöön sekä Heikkilän kasarmialueen, Aurajoen
ja Vähäjoen lähettyville.

Kuva 8. Karttamerkinnät tarvittavista ulkoilureiteistä koko Turun alueella.
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Sataman ympäristöön oli tehty runsaasti merkintöjä ulkoilureittitarpeesta. Osa satama-alu-
eesta kuuluu Linnakaupungin osayleiskaavaan. Yleiskaava 2029:n luonnoksessa sataman lä-
heisyyteen ei ole osoitettu ulkoilureittitarpeita. Osa ulkoilureittitarpeen karttamerkinnän teh-
neistä oli perustellut vastauksensa. Vastaajat toivoivat alueelle parempia yhteyksiä Ruissa-
loon. Osa merkinnöistä koski suorempaa yhteyttä satama-alueen läpi keskustasta ja Turun
linnalta Ruissaloon. Osassa kommenteista toivottiin nykyisen reitin tekemistä viihtyisämmäksi.
Kommenttien mukaan parempi yhteys kävellen ja pyörällä houkuttelisi ylipäätään menemään
Ruissaloon ilman autoa.

Vastaajista moni oli merkinnyt reittitarpeen Heikkilän kasarmialueen läpi kulkevalle alueelle.
Alueelle on osoitettu yleiskaavan luonnoksessa ulkoilureittitarve. Karttamerkintöjen tekijöistä
osa oli perustellut ulkoilureittitarvetta. Vastauksista nousi esiin, että ranta-alueen tulisi kuulua
turkulaisille, ja Heikkilän kasarmialue katkaisee harmittavasti nykyisen merenrantareitin.

Aurajoen ympäristössä oli paljon reittitarvemerkintöjä. Iso osa merkinnöistä sijoittui Aurajoen
eteläpuolelle Halisten koskesta yläjuoksulle päin. Yleiskaavaluonnoksessa alueelle on osoi-
tettu ulkoilureittitarve. Osa karttamerkinnän tekijöistä oli kommentoinut, miksi merkittyyn paik-
kaan tarvittaisiin uusi ulkoilureitti. Vastaajat perustelevat, että reitti olisi hyvä lisäys Aurajoen
länsipuolen ulkoilureitistön rinnalle. Yksi vastaaja ehdottaa, että alueelta tulisi tehdä reitit aina
Liedon Vanhalinnalle saakka. Alueelle toivotaan selkeitä reittejä myös siksi, että nykyisellään

Kuva 9. Karttamerkinnät tarvittavista ulkoilureiteistä keskustan alueella.
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suositulla alueella käytetään yksityisiä kiinteistöalueita läpikulkuun. Lisäksi toivotaan, että sa-
malla varmistettaisiin Aurajoen rantojen luontoarvojen säilyminen.

Vähäjoen ympäristöön tehtiin paljon karttamerkintöjä. Yleiskaavaluonnoksessa Vähäjoen var-
relle on merkitty ulkoilureittitarve. Osa vastaajista oli kommentoinut karttamerkintöjään. Joen
ympäristö nähtiin hyödyntämättömänä. Kuitenkin korostettiin, että alueen tulee uusista rei-
teistä huolimatta säilyä luonnonmukaisena, sillä joella nähdään olevan paljon luontoarvoja.

Muut merkinnät ja niiden mahdolliset kommentit jakautuivat ympäri Turkua. Kommenteissa
korostui, että yleiskaavaluonnokseen merkityt ulkoilureittitarpeet ovat hyviä. Ainoastaan yh-
dessä kommentissa vastustettiin luonnoksen ulkoilureittitarvetta.

4.2.2. Oman asuinalueen parhaiten virkistyskäyttöä palvelevat alueet

Suurin osa koko kyselyn karttavastauksista saatiin pyytämällä vastaajia merkitsemään, mitkä
viheralueet omalla asuinalueella palvelevat parhaiten virkistyskäyttöä. Merkintöjä oli mahdol-
lista tehdä piste- ja aluemerkintöinä. Yhteensä karttamerkintöjämerkintöjä tehtiin 619. Ku-
vassa 10 näkyy, mihin vastaajat ovat tehneet piste- ja aluemerkintöjä tärkeistä virkistysalu-
eista koko Turun alueella. Pistemerkintöjä on erityisesti Aurajoen ympäristössä, Mälikkälässä,
Luolavuoressa, Nunnavuoressa, Aurajoen ympäristössä, Katariinassa ja Uittamolla. Aluemer-
kintöjä on tehty samoihin keskittymiin, mutta myös erityisesti Ruissalon alueelle. Mikäli sa-
malle alueelle on piirretty useampi aluemerkintä, näkyy alue tummempana.
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Kuva 10. Karttamerkinnät tärkeistä virkistysalueista koko Turun alueella.
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Kuva 11. Karttamerkinnät tärkeistä virkistysalueista Turun keskustan alueella.

Karttamerkintää oli mahdollista täydentää kertomalla, miksi merkitty viheralue palvelee hyvin
virkistyskäyttöä. Tarkennuksia tehtiin yhteensä 2 584. Määrä on suurempi kuin karttamerkin-
töjen määrä, sillä vastaajien oli mahdollista valita yhdelle karttamerkinnälle useita vaihtoeh-
toja. Vaihtoehtoina olivat hyvä sijainti, hyvät ulkoilureitit, hyvät liikuntamahdollisuudet, leikki-
mahdollisuudet, alueen laajuus, monimuotoinen luonto, hienot maisemat, meluttomuus ja puh-
das ilma. Taulukosta 3 näkee, kuinka paljon eri vaihtoehtoja on valittu karttamerkinnöille.

Liitteessä 1 on karttoja, joissa näkyy vaihtoehdoittain piste- ja aluemerkintöjen sijoittuminen
koko Turun alueelle. Vastausten mukaan hyvä sijainti oli ominaisuus, joka oli lähes kaikissa
merkityissä virkistysalueissa. Toiseksi eniten karttamerkinnöissä merkittiin olevan hienoja
maisemia. Vähiten merkittiin olevan leikkimahdollisuuksia. Lisäksi vastaajien oli mahdollista
valita vaihtoehto muu, ja kommentoida mikä muu syy vaihtoehtojen lisäksi tekee alueesta laa-
dukkaan virkistyskäyttöön. Tämä vaihtoehto valittiin 71 karttamerkintään ja vaihtoehtoa tar-
kennettiin 62 kommentilla.
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Taulukko 3: Vastaajien perustelut, miksi merkityt viheralueet palvelevat hyvin virkistyskäyttöä.

Aluemerkintä Pistemerkintä Yhteensä
Hyvä sijainti 155 387 542

Hyvät ulkoilureitit 125 211 336
Hyvät liikuntamahdollisuudet 59 113 172

Leikkimahdollisuudet 44 108 152
Alueen laajuus 105 156 261

Monimuotoinen luonto 128 179 307
Hienot maisemat 126 214 340

Meluttomuus 90 133 223
Puhdas ilma 67 113 180

Muu 30 41 71

4.3. Kaupunkipurot

Viherympäristökysymyksissä oli myös kysymyksiä kaupunkipuroista (kuva 12). Kyselyyn oli
merkitty kartalle kaupunkipuroja. Jotta vastaajat tietäisivät mitä kaupunkipuroilla tarkoitetaan
kyselyssä, oli kyselysivun alkuun lisätty seuraava alustus kaupunkipuroista:

”Kaupunkipurot ovat arvokkaita pienvesistöjä ja keskeinen osa viherympäristöä. Maankäytön
suunnittelussa ne luovat selkeän perustan viheralueiden verkostolle. Niillä on maisema-arvo-
jen lisäksi huomattava merkitys luonnon monimuotoisuudelle. Muuta ympäristöä rikkaamman
eliölajistonsa ohella ne toimivat eläinten kulkuväylinä ja kasvien leviämisreitteinä. Kaupunki-
purojen ja niihin purkautuvien pienvaluma-alueiden merkitys tulee jatkuvasti korostumaan
kaava-alueiden hulevesisuunnittelussa ja tulvariskien arvioinnissa.”

Kuva 12. Kyselyn sivu kaupunkipuroista. Kartalla näkyvät sinisellä merkittävät kaupunkipurot.
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4.3.1. Vastaajalle merkittävät kaupunkipurot

Karttamerkintöjä vastaajille merkittävistä kaupunkipuroista pyydettiin tekemään pisteinä ja vii-
voina. Merkintöjä tehtiin yhteensä 164. Piste- ja viivamerkinnät näkyvät kuvassa 13. Merkin-
töjen sijoittuminen keskusta-alueella näkyy tarkemmin kuvassa 14. Pistemerkinnät näkyvät
risteinä ja viivamerkinnät läpinäkyvinä viivoina. Mitä tummempana alue näkyy kartalla, sitä
enemmän merkintöjä on tehty päällekkäin. Merkinnät keskittyvät erityisesti Jaaninojan, Vähä-
joen, Kovasojan ja Kuninkojan lähistöille.

Merkinnän teon jälkeen vastaajan oli mahdollista tarkentaa, mikä tekee merkitystä kaupunki-
purosta vastaajalle merkittävän. Vastausvaihtoehtoja olivat hyvä virkistysalue (44 vastausta),
maisema-arvot (57 vastausta) ja monimuotoinen luonto (65 vastausta). Lisäksi vastaaja sai
valita muu-vaihtoehdon (13 vastausta), ja kertoa mikäli jokin muu kuin annetut vaihtoehdot
tekivät kaupunkipurosta merkittävän. Tähän kohtaan saatiin 30 kommenttia. Liitteessä 2 on
karttoja, joissa näkyy vaihtoehdoittain piste- ja viivamerkintöjen sijoittuminen Turussa.

Kaupunkipuroista oli mahdollista esittää vapaa kommentti. Vastauksia avoimeen kysymyk-
seen saatiin 53. Kommenteista korostui kaupunkipurojen tärkeys vastaajille. Kaupunkipurot
koettiin tärkeinä virkistysalueina sekä niiden luontoarvot ymmärrettiin kommenttien perus-
teella. Osa kommentoijista vastasi, ettei ole nähnyt kaupunkipuroa. Vastaajien mukaan kau-
punkipuroja tulisi säilyttää ja kunnostaa.
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Kuva 13. Karttamerkinnät merkittävistä kaupunkipuroista koko Turun alueella.
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Kuva 14. Karttamerkinnät merkittävistä kaupunkipuroista Turun keskustan alueella.

4.3.2. Luontohavaintoja kaupunkipurojen lähettyvillä

Vastaajilta kysyttiin myös havaintoja kaupunkipurojen lähettyvillä. Kartalle oli mahdollista mer-
kitä luontohavaintoja sekä havaittuja ongelmia. Luontohavainnoista tehtiin yhteensä 22 kart-
tamerkintää (kuva 15). Luontohavaintojen merkitsemisen jälkeen vastaaja pystyi tarkenta-
maan, mitä luontohavaintoja on tehnyt kaupunkipurojen lähettyvillä. Vaihtoehtoina olivat rikas
tai mielenkiintoinen kasvilajisto (9 vastausta), rikas tai mielenkiintoinen nisäkäslajisto (8 vas-
tausta) sekä rikas tai mielenkiintoinen hyönteislajisto (5 vastausta). Lisäksi vastaaja sai valita
muu-vaihtoehdon, ja kertoa mikäli oli tehnyt jonkin muunlaisen luontohavainnon (11 komment-
tia). Vaihtoehtoja sai valita useita. Luontohavaintoa pystyi halutessaan tarkentamaan myös
kertomalla esimerkiksi tarkemmin kasvi- tai eläinlajin nimen (15 vastausta) ja havainnoin ajan-
kohdan (13 vastausta). Liitteessä 3 on karttoja, joissa näkyy vaihtoehdoittain eri vaihtoehtojen
pistemerkintöjen sijoittuminen Turussa.
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Kuva 15. Karttamerkinnät luontohavainnoista kaupunkipurojen lähettyvillä.



Turku 2029 -kyselyn tuloksia                                                               22

4.3.3.  Havaittuja ongelmia kaupunkipurojen lähettyvillä

Ongelmista tehtiin 31 karttamerkintää (kuva 16).  Ongelman merkitsemisen jälkeen vastaaja
pystyi tarkentamaan, mitä ongelmia oli havainnut kaupunkipurojen lähettyvillä. Vaihtoehtoina
olivat tulviminen (1 vastaus), purojen äyräiden sortuminen (1 vastaus), roskaantuminen (11
vastausta), jätevesipäästöt (1 vastaus), huono vedenlaatu (4 vastausta) ja haitalliset vieraslajit
(14 vastausta). Lisäksi vastaaja sai valita muu-vaihtoehdon (10 kommenttia), ja kertoa mikäli
oli havainnut jonkin muunlaisen ongelman. Vaihtoehtoja sai valita useita. Ongelmaa pystyi
halutessaan tarkentamaan myös kertomalla havainnosta tarkemmin (18 kommenttia) ja mer-
kitsemällä havainnon ajankohdan (13 vastausta). Liitteessä 4 on karttoja, joissa näkyy vaihto-
ehdoittain eri vaihtoehtojen pistemerkintöjen sijoittuminen Turussa.

Kuva 16. Karttamerkinnät havaituista ongelmista kaupunkipurojen lähettyvillä.
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5. PALVELUT

Kyselyssä kysyttiin useita kysymyksiä palveluihin liittyen. Tavoitteena on selvittää erityisesti
lähipalveluiden laatua sekä millä perusteella vastaajat valitsevat käyttää palveluja joko asuin-
alueellaan tai sen ulkopuolella. Osa palvelukysymyksistä oli liukukytkinkysymyksiä ja osa kart-
takysymyksiä. Karttamerkintöjen suuren määrän takia tarkemmat analyysit niistä tehdään
myöhemmässä vaiheessa.

5.1. Väittämät lähipalveluista

Kyselyssä esitettiin neljä liukukytkinkysymystä palveluista keskittyen erityisesti lähipalvelui-
hin (kuva 17). Kysymyksissä ensimmäiset väittämät saivat arvon 0 ja toiset väittämät arvon
100. Vastaajat pystyivät liukukytkintä siirtämällä osoittamaan, kumman väittämän kannalla
he olivat enemmän. Ohjeistus liukukytkinkysymyksen tulkintaan on sivulla 2.

Kuva 17. Kyselyn sivu lähipalveluiden väittämistä.

Ensimmäisessä liukukytkinkysymyksessä oli väittämät Olen tyytyväinen lähialueeni palvelui-
hin – En ole tyytyväinen lähialueeni palveluihin. Kysymykseen saatiin 297 vastausta. Vastaa-
jista reilusti yli puolet 74 % (n=219) vastasi olevansa enemmän tyytyväisiä lähialueen palve-
luihin, eli he olivat siirtäneet liukukytkintä vasemmalle (kuva 18). Vastausten keskiarvo oli 32,
eli keskiarvon mukaan vastaajat olivat tyytyväisiä lähialueen palveluihin. Vastaajista 26 %
(n=78) oli siirtänyt liukukytkintä oikealle, eli he enemmän tyytymättömiä kuin tyytyväisiä lähi-
alueen palveluihin.
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Kuva 18. Liukukytkinvastausten luokittelu väittämistä koskien tyytyväisyyttä asuinalueen lähipalvelui-
hin.

Toisessa liukukytkinkysymyksessä oli väittämät Asuinalueeni tulee rauhoittaa täydennysra-
kentamiselta, vaikka se aiheuttaisi palvelujen heikkenemistä – Asuinalueellani tulee olla hyvä
palvelutarjonta, vaikka se edellyttäisi alueen voimakasta täydennysrakentamista. Kysymyk-
seen saatiin 272 vastausta. Vastaukset asuinalueen täydennysrakentamisesta eivät jakaudu
selkeästi kummankaan väittämän puoleen (kuva 19). Hieman suurempi osa vastaajista 56 %
(n=152) oli ensimmäisen väittämän kannalla, eli että asuinalue tulee mieluummin rauhoittaa
täydennysrakentamiselta, vaikka täydennysrakentaminen aiheuttaisi palvelujen heikkene-
mistä. 44 % (n=120) vastasi, että asuinalueella tulee olla hyvä palvelutarjonta, vaikka se edel-
lyttäisi alueen voimakasta täydennysrakentamista. Vastausten keskiarvo oli 43.

Kuva 19. Liukukytkinvastausten luokittelu väittämistä koskien täydennysrakentamista ja palveluja.
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Keskiarvo: 43
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Kolmannessa liukukytkinkysymyksessä oli väittämät Käytän enimmäkseen asuinalueeni pal-
veluja – Käytän enimmäkseen palveluja, jotka sijaitsevat usein käyttämäni reitin läheisyy-
dessä. Kysymykseen saatiin 223 vastausta. Kyselyn mukaan vastaukset jakautuvat hyvin ta-
saisesti väittämien kesken (kuva 20). Vastaajista 52 % (n=118) vastasi mieluummin käyttä-
vänsä enimmäkseen asuinalueensa palveluja. 47 % (n=105) vastasi käyttävänsä enimmäk-
seen palveluja, jotka sijaitsevat usein käyttämäni reitin läheisyydessä. Vastausten keskiarvo
oli 49.

Kuva 20. Liukukytkinvastausten luokittelu väittämistä koskien täydennysrakentamista ja palveluja.

Neljännessä liukukytkinkysymyksessä oli väittämät Käytän mieluiten lähipalveluja, vaikka ne
olisivat tasoltaan heikompia kuin pidemmän matkan päässä olevat palvelut – Käytän mieluiten
parempia palveluja, vaikka ne sijaitsisivat kauempana. Kysymykseen saatiin 203 vastausta.
Vastaajista 67 % (n=135) oli ensimmäisen väittämän kannalla, eli he käyttävät mieluiten lähi-
palveluja, vaikka ne olisivat tasoltaan heikompia kuin pidemmän matkan päässä olevat palve-
lut (kuva 21). Vastaajien mukaan lähipalveluja siis arvostetaan. Vastausten keskiarvo oli 38.
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Kuva 21. Liukukytkinvastausten luokittelu väittämistä koskien lähipalvelujen laatua ja sijaintia.

Nämä alustavat tulokset antavat yleiskuvan vastaajien mielipiteistä lähipalveluita koskien.
Jotta tuloksia voitaisiin hyödyntää paremmin, tulisivat vastaukset yhdistää vastaajan mahdol-
lisesti taustatietoihin ilmoittamaan postinumeroalueeseen. Koska kyselyyn vastanneiden
määrä on pienehkö, ei vastausten pohjalta voida tehdä yleistyksiä. Vastauksia voidaan pa-
remminkin käyttää yksittäisten kohteiden tunnistamiseen ja palvelutilanteen tutkimiseen.

5.2. Karttavastaukset

Koko kyselyn karttamerkinnöistä noin 66 % (n=1 971) tehtiin palvelukysymyksiin. Vastaajia
pyydettiin merkitsemään kartalle eri palveluja. Kysymyksestä riippuen esitettiin lisäkysymys
sen jälkeen, kun merkintä oli osoitettu kartalle.

Vastaajia pyydettiin merkitsemään kartalle, missä he käyttävät asuinalueidensa lähipalveluja
ja missä asuinalueen lähipalveluja tulisi kehittää. Karttamerkintöjä sai tehdä niin monta kuin
halusi. Palvelut oli jaettu kymmeneen luokkaan, jotka ovat kaupan palvelu, kirjasto, kokoontu-
mistila, koulutuspalvelu, lasten päivähoitopalvelu, leikkipuisto, liikuntapalvelu, nuorisotila, ter-
veyspalvelu ja muu lähipalvelu. Yhteensä lähipalveluita koskeviin kysymyksiin tehtiin 1 425
karttamerkintää. Vastaajat tekivät yhteensä 1 241 karttamerkintää siitä, missä he käyttävät
asuinalueiden lähipalveluja. Lähipalvelutoiveista merkintöjä tehtiin vain 184. Merkinnöistä suu-
rin osa eli 34 % (n=420) oli merkintöjä siitä, missä vastaajat käyttävät lähialueellaan kaupan
palveluja. Kun vastaajat merkitsivät, missä he käyttävät lähialueidensa palvelua tai missä
asuinalueen lähipalvelua tulisi kehittää, oli merkinnän teon jälkeen mahdollista tarkentaa, min-
kälaista palvelua he käyttivät. Kysymys oli avoin, eikä valmiita vastausvaihtoehtoja ollut.

Kuten kuvasta 22 nähdään, ovat vastaajat merkinneet käyttävänsä asuinalueen lähipalveluja
eniten ydinkeskustassa kauppatorin lähettyvillä. Keskusta-alueen lähettyvillä on nähtävissä
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useita keskittymiä. Myös Länsikeskuksen kohdalla on havaittavissa karttamerkintöjen keskit-
tymä. Liitteessä 5 on yksittäisiä karttoja siitä, kuinka erilaisten palveluiden eri vaihtoehtojen
karttamerkinnät, kuten kaupan palveluiden ja kirjastojen karttamerkinnät, jakautuvat koko Tu-
run alueen ja sen keskustan alueelle.

Kuva 22. Karttamerkinnät asukkaiden käyttämistä asuinalueen lähipalveluista.
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Kuvassa 23 näkyy Turun alueella esiintyviä keskittymiä siitä, missä asuinalueen lähipalveluja
tulisi kehittää. Suurin tarve lähipalveluiden kehittämiselle on vastaajien mukaan Linnakaupun-
gin osayleiskaavan alueella. Myös Hämeenkadun ja Kupittaan välisellä alueella on vastausten
mukaan tarvetta kehittää palveluja. Lisäksi keskustan alueelta erottuvat Kakola, Martti ja Pih-
lajaniemi. Liitteessä 6 on yksittäisiä karttoja siitä, kuinka erilaisten palvelutarpeiden eri vaihto-
ehtojen merkinnät jakautuvat koko Turun alueen ja sen keskustan alueelle.

Kuva 23. Karttamerkinnät asuinalueelle tarvittavista lähipalveluista.
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Kyselyllä selvitettiin myös millaisia palveluja asukkaat käyttävät asuinalueidensa ulkopuolella.
Karttamerkintöjä sai tehdä niin monta kuin halusi. Isommissa keskuksissa palveluja on usein
monipuolisemmin. Tästä syystä kysymyksessä palveluiden määritelmä oli laajempi ja merkin-
töjä pystyi tekemään kahdestatoista palvelusta, jotka ovat kaupan palvelu, kulttuuripalvelu,
harrastuspalvelu, koulutuspalvelu, lasten päivähoitopalvelu, leikkipuisto, liikuntapalvelu, ter-
veyspalvelu, postipalvelu, pankkipalvelu, ravintola- tai kahvilapalvelu ja muu palvelu.

Vastaajien asuinalueiden ulkopuolisten karttamerkintöjen sijaintia on havainnollistettu ku-
vassa 24. Vastaajat tekivät yhteensä 546 karttamerkintää siitä, missä he käyttävät asuinalu-
eensa ulkopuolisia palveluja. Merkinnöistä suurin osa eli 57 % (n=171) koski kaupan palveluja.
Toiseksi eniten merkintöjä tehtiin kulttuuripalveluista (n=107). Myös tässä kysymyksessä oli
mahdollista tarkentaa, minkälaisesta palvelusta oli kyse. Lisäksi merkinnän teon jälkeen oli
mahdollista vastata, miksi käyttää palveluja merkityssä paikassa, eikä asuinalueella. Vastaus-
vaihtoehtoja oli useita, ja ne koskivat palvelun saavutettavuutta, muiden palveluiden lähei-
syyttä sekä palvelun laatua. Lisäksi oli mahdollista valita muu-vaihtoehto, ja kertoa tarkempi
syy asiointipaikan valintaan.

Karttamerkinnät ovat keskittyneet selkeästi ydinkeskustaan kauppatorin lähettyville. Toinen
karttamerkintöjen keskittymä on havaittavissa Kupittaalla K-Citymarketin kohdalla.  Keskustan
ulkopuolisista alueista palveluiden käyttöalueena erottuu selkeästi Länsikeskus. Turun ulko-
puolelle merkintöjä on tehty erityisesti Raisioon Myllyn kauppakeskuksen ja Kuninkojan lähet-
tyville. Liitteessä 7 on yksittäisiä karttoja siitä, kuinka asuinalueiden ulkopuolisten palveluiden
eri vaihtoehtojen merkinnät jakautuvat koko Turun alueen ja sen keskustan alueelle.
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Kuva 24. Karttamerkinnät asukkaiden käyttämistä asuinalueen ulkopuolisista palveluista.
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6. LIIKENNE

Liikenne-osiossa keskityttiin erityisesti keskustan liikenteeseen. Kysymykset olivat arvotus- ja
liukukytkinkysymyksiä, eli karttamerkintöjen sijaan vastaajien oli mahdollista antaa
näkökantansa annettuihin vaihtoehtoihin. Yleiskaavaluonnoksen mukaiset suunnitelmat
keskustan alueella on esitetty kartalla 4: Liikenne.

6.1. Keskustan kulkumuotojen vertailu

Liikennekysymysten ensimmäisellä sivulla selvitettiin, minkä liikennemuotojen kehittäminen
on vastaajien mielestä tärkeintä (kuva 25). Kysymysmuotona oli arvotuskysymys. Vastaajan
tuli jakaa 100 pistettä niin, että vastaajan mielestä tärkein kulkumuoto sai eniten pisteitä. Vaih-
toehtoina oli kävely, pyöräily, joukkoliikenne, autoliikenne ja jakeluliikenne. Kysymykset oli ja-
ettu koskemaan keskustaa sekä keskustan ulkopuolista aluetta.

Kuva 25. Kyselyn sivu keskustan kulkumuotojen vertailusta arvotuskysymyksen avulla.

Kysymykseen saatiin keskustan osalta 226 vastausta. Vastausten mukaan joukkoliikenteen,
pyöräilyn ja kävelyn kehittämistä pidetään selkeästi tärkeimpinä keskustassa (kuva 26). Eniten
pisteitä annettiin kävelylle, joka sai 29 % (n=7 817) pisteistä. Seuraavaksi eniten pisteitä an-
nettiin pyöräilylle, joka sai lähes saman osuuden pisteitä eli 28 % (n=7 789). Myös joukkolii-
kenteelle jaettiin 28 % (n=7 588) pisteistä. Autoliikenteelle ja jakeluliikenteelle annettiin sel-
västi vähemmän pisteitä. Autoliikenne sai 10 % (n=2 760) pisteistä ja jakeluliikenne sai 5 %
(n=1399) pisteistä.

Jakauma oli erilainen koskien keskustan ulkopuolista aluetta. Vastauksia saatiin 224. Vas-
tausten mukaan joukkoliikenteen kehittämistä pidetään tärkeimpänä keskustan ulkopuolella
(kuva 22). Joukkoliikenne sai pisteistä 37 % (n=10 081). Toiseksi eniten pisteitä sai pyöräily,
joka sai 30 % (n=8 078) pisteistä. Kolmanneksi eniten pisteitä annettiin kävelylle, joka sai 16

https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/yleiskaava_2029_kartta_4_-_liikenne.pdf
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% (n=4 281) pisteistä. Vähiten pisteitä myös keskustan ulkopuolella sai autoliikenne ja jakelu-
liikenne. Autoliikenne sai 13 % (n=3 476) pisteistä ja jakeluliikenne 4 % (n=1 105) pisteistä.

Kuva 26. Kaavio eri kulkumuotojen kehittämisen tärkeydestä keskustassa ja sen ulkopuolella.

6.2. Kävely keskustassa

Kyselyllä selvitettiin, minne kävelykeskustaa tulisi vastaajien mielestä laajentaa. Kysymys-
muoto oli arvotuskysymys, jossa vastaajaa pyydettiin jakamaan 100 pistettä viidelle eri alu-
eelle niin, että vastaajalle tärkein alue sai eniten pisteitä (kuva 27). Vaihtoehtoina olivat Tuo-
miokirkko ja Uudenmaankatu, Linnankatu, Itäinen Rantakatu, Humalistonkatu sekä Maarian-
katu. Kävelykeskustan mahdolliset laajenemissuunnat oli merkitty kartalle.
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Kuva 27. Kyselyn sivu kävelykeskustasta. Kartassa näkyvät violetilla nykyinen kävelykeskusta ja pu-
naisella kävelykeskustan mahdollisia laajenemissuuntia.

Kysymykseen saatiin 227 vastausta ja pisteitä jaettiin yhteensä 22 015. Pistemäärien jakau-
tuminen eri alueiden kesken näkyy kuvassa 28. Vastausten mukaan tärkein kävelykeskustan
laajenemissuunta on Linnankadun suuntaan. Linnankatu sai suurimman osan pisteistä eli 29
% (n=6 375). Lähes yhtä paljon pisteitä annettiin Tuomiokirkkosillalle ja Uudenmaankadulle,
joka sai kaikista pisteistä 28 % (n=6 171). Seuraavaksi eniten pisteitä eli 21 % (n=4 693)
annettiin Itäiselle Rantakadulle. Toiseksi vähiten pisteitä sai Humalistonkatu, jolle annettiin 13
% (n=2 898) pisteistä. Maariankatu sai vähiten pisteitä, ainoastaan 9 % (n=1 878).

Kuva 28. Arvotuskysymyksen vastaukset koskien kävelykeskustan laajenemissuuntia.
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Kävelykeskustan laajenemisesta oli myös avoin kysymys, jossa kysyttiin, minne muualle kä-
velykeskustaa tulisi vastaajan mielestä laajentaa. Avoimia kommentteja saatiin yhteensä 88.
Kommenteissa oli 67 ehdotusta kävelykeskustan laajenemissuunnista. Näistä erottui keskus-
tan alueelta 27 aluetta, katua tai kadunpätkää. Kommenteista nousi esiin, että vastaajat toivo-
vat Auransiltaa ja Aurakadun ympäristöä rauhoitettavaksi. Toiseksi eniten ehdotettiin kävely-
keskustan laajentamista Eerikinkadulle.  Ehdotettujen alueiden lisäksi saatiin paljon avoimia
kommentteja kävelykeskustan laajenemisen puolesta ja vastaan.

6.3. Pyöräily keskustassa

Turkulaisista 90 % asuu alle 30 minuutin pyörämatkan päässä keskustasta, joten pyöräily on
monelle varteenotettava vaihtoehto autoliikenteen rinnalla. Jotta pyöräilijöiden määrä saadaan
kasvamaan, tulee kaupungin tarjota laadukkaampia pyöräväyliä. Kyselyssä pyydettiin vastaa-
jia kertomaan, minkä pyöräilyreitin kehittäminen on heidän mielestään tärkeintä (kuva 29).
Kysymysmuoto oli arvotuskysymys, eli vastaajia pyydettiin jakamaan 100 pistettä vaihtoeh-
doille niin, että vastaajan mielestä tärkein vaihtoehto sai eniten pisteitä. Vastausvaihtoehtoina
oli Aninkaistenkadun, Linnankadun ja Itäisen Rantakadun pyöräilyreitit. Reitit oli merkitty kar-
talle. Lisäksi vastaajan oli mahdollista avata kartalle näkyviin Turun nykyisen pyöräilyverkos-
ton pää- ja lähiverkostot.

Kuva 29. Kyselyn sivu arvotuskysymyksestä koskien pyöräilyä keskustassa. Kartalle on merkitty viole-
tilla kolme keskustan kehittämisen kannalta tärkeää kehitettävää pyöräilyreittiä.

Kysymykseen saatiin 224 vastausta. Vastaajien mielestä Aninkaistenkadun pyöräilyreitin ke-
hittäminen on selkeästi tärkeämpää kuin kahden muun vaihtoehdon (kuva 30). Aninkaisten-
katu sai 40 % (n=8 798) kaikista jaetuista pisteistä. Seuraavaksi eniten pisteitä sai Itäisen
Rantakadun pyöräilyreitin kehittäminen. Se sai 33 % (n=7 254) pisteistä. Linnankadun pyöräi-
lyreitin kehittäminen sai vähiten pisteitä. Se sai 27 % (n=5 989) pisteistä.
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Kuva 30. Arvotuskysymyksen vastaukset koskien keskustan pyöräilyreittien kehittämistä.

Pyöräilyreiteistä esitettiin myös avoin kysymys. Vastaajilta kysyttiin, kokevatko he jonkin muun
pyöräilyreitin kehittämisen tärkeäksi. Avoimia kommentteja saatiin yhteensä 108. Kommen-
teista 90 ehdotettiin pyöräilyreitin parantamista jollain keskustan kadulla tai kadunpätkällä.
Kommenteista oli tunnistettavissa 35 katua tai kadunpätkää. Suurin osa kommenteista koski
Itäistä Pitkäkatua, jonka kehittämistä toivottiin kymmenessä kommentissa. Toiseksi eniten toi-
vottiin Humalistonkadun pyöräilyreitin kehittämistä. Kehittämistoiveiden lisäksi avoimet vas-
taukset olivat moninaisia. Niissä tehtiin yleisiä kehitysehdotuksia pyöräilyreittien kehittä-
miseksi. Osa kommenteista vastusti pyöräilyä keskustassa. Kommentoijista enemmistö oli
kuitenkin selkeästi huolestuneita nykyisten pyöräilyreittien määrästä, laadusta ja turvallisuu-
desta. Kommenteissa kehuttiin erityisesti Aurajoenrannan suuntaisesti kulkevia pyöräteitä,
mutta myös toivottiin selkeämpää erottelua jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden välille. Useampi
kommentoija toivoi Aurajoenrannan pyöräilyreittien jatkumista aina Satamasta Ylioppilaskylän
kautta Halisiin asti.

6.4. Joukkoliikenne keskustassa

Uusi liikennesuunnitelma tulee mahdollisesti vaikuttamaan keskustan alueiden saavutettavuu-
teen. Kyselyssä esitettiin kolme keskustan kannalta merkittävää aluetta, joiden saavutetta-
vuus tulee mahdollisesti heikkenemään tulevaisuudessa, sillä jotkin esitetyistä vaihtoehdoista
jäävät kauemmas bussilinjoista (kuva 31). Kysymysmuoto oli arvotuskysymys, jossa vastaa-
jaa pyydettiin jakamaan 100 pistettä kolmelle eri alueelle niin, että vastaajalle tärkein alue sai
eniten pisteitä. Vaihtoehdot olivat Puolalanmäen alue, Puutorin alue ja Kaskenmäen alue.
Kartalle oli merkitty suuntaa antavat aluerajat.
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Kuva 31. Kyselyn sivu arvotuskysymyksestä koskien joukkoliikennettä keskustassa. Kartalle on mer-
kitty violetilla kolme aluetta, joiden saavutettavuus tulee mahdollisesti heikkenemään uuden liikenne-
suunnitelman myötä.

Kysymykseen saatiin 220 vastausta. Kuten kuvasta 32 nähdään, vastaajien mielestä Puutorin
alueen joukkoliikenneyhteyden säilyttäminen on tärkeintä. Pisteistä 41 % (n=8 931) oli annettu
Puutorille. Toiseksi tärkeimpänä vastaajat pitävät Kaskenmäen alueen joukkoliikenneyhtey-
den säilyttämistä. Kaskenmäen alue sai pisteistä 40 % (n=8 553). Vähinten tärkeimpänä vas-
taajat pitivät Puolalanmäen alueen joukkoliikenneyhteyden säilyttämistä. Alue sai yli puolet
vähemmän pisteitä kuin muut alueet. Puolalanmäen alueelle annettiin 19 % (n=4 149) pis-
teistä.

Kuva 32. Arvotuskysymyksen vastaukset koskien keskustan joukkoliikenneyhteyksiä.
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Vastaajilta kysyttiin myös, minkä muun keskustan alueen joukkoliikenneyhteys on heille tär-
keä. Tähän avoimeen kysymykseen saatiin 66 kommenttia. Vastaajat pystyivät vastaamaan
yhden tai useamman alueen. Näissä kommenteissa oli tuotu esiin keskustan alueelta 20 alu-
etta, joiden joukkoliikenneyhteyden vastaajat kokivat tärkeiksi. Eniten nousivat esiin Kupittaa,
linja-autoasema, kauppatori ja yliopiston alue sekä Hämeenkatu. Muita avoimia kommentteja
tai keskustan ulkopuolisia alueita koskevia kommentteja saatiin 22. Osa vastaajista vastasi,
ettei ollut ymmärtänyt avointa kysymystä.

6.5. Henkilöautoliikenne keskustassa

Autoliikenteen asema tulee keskustassa muuttumaan kävelykeskustan ja joukkoliikenteen ke-
hittämisen myötä. Vastaajia pyydettiin kertomaan mielipide, millä kadunpätkällä tai sillalla hen-
kilöautoliikenne pitäisi heidän mielestään säilyttää, ja millä sitä tulisi vähentää tai se tulisi pois-
taa kokonaan. Kysymysmuoto oli liukukytkinkysymys, jossa vastaaja pystyi liikuttamaan osoi-
tinta kahden ääripään välillä (kuva 33). Ohjeistus liukukytkinkysymyksen tulkintaan on sivulla
2. Ääripäät olivat ” x katu tai silta tulee rauhoittaa autoliikenteeltä” ja ”Autoliikenteen on oltava
mahdollista x kadulla/sillalla”. Kysellyllä haluttiin mielipiteitä viidestä kadunpätkästä tai sillasta:
Aninkaistenkadusta, Tuomiokirkkosillasta, Auransillasta, Linnankadusta ja Maariankadusta.
Alueet oli merkitty kartalle. Jokaiseen eri kadunpätkää tai siltaa koskevaan liukukytkinkysy-
mykseen saatiin 237–249 vastausta. Vastauksien jakaumat näkyvät kuvassa 34.

Kuva 33. Kyselyn sivu liukukytkinkysymyksestä koskien henkilöautoliikennettä keskustassa. Kartassa
näkyy violetilla kadut, joiden autoliikenteestä kysytään vastaajien mielipiteitä.
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Kuva 34. Liukukytkinvastausten luokittelu väittämistä koskien autoliikenteen rauhoittamisesta keskus-
tassa.
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Suurin osa vastaajista eli 62 % (n=148) oli sillä kannalla, että autoliikenteen on oltava mah-
dollista Aninkaistenkadulla. Heistä jopa 41 % (n=98) oli liikuttanut liukukytkintä kyseiseen ää-
ripäähän välille 1–10, joten vastausten mukaan Aninkaistenkadun autoliikenteen toivotaan
olevan mahdollista myös tulevaisuudessa. Vain 38 % (n=89) vastaajista oli sillä kannalla, että
Aninkaistenkatu tulisi rauhoittaa autoliikenteeltä. Autoliikenteen rauhoittamisen kannalla ole-
vista vastaajista 19 % (n=44) oli vastannut oikean ääripään, eli 91–100. Vastausten keskiarvo
oli 62.

Tuomiokirkkosillan vastaukset jakautuvat lähes tasaisesti sekä autoliikenteen rauhoittamisen
että sallimisen kannattajiin. Hieman suurempi osa vastaajista eli 52 % (n=130) haluaisi mie-
luummin, että autoliikenteen tulisi olla mahdollista Tuomiokirkkosillalla. Vastaajista 45 %
(n=119) mielestä Tuomiokirkkosilta tulisi rauhoittaa autoliikenteeltä. Vastausten keskiarvo oli
53.

Auransilta on vaihtoehdoista se, joka selkeästi haluttaisiin vastaajien mukaan rauhoittaa au-
toliikenteeltä. Jopa 68 % (n=165) vastaajista haluaisi mieluummin rauhoittaa kadun autoliiken-
teeltä kuin mahdollistaa autoliikenteen. Heistä 42 % (n=103) liikutti liukukytkimen vasempaan
ääripäähän välille 1–10. Ainoastaan 32 % (n=79) mielestä autoliikenteen on oltava mahdollista
Auransillalla. Heistä vain 18 % (n=45) vastasi oikean ääripään. Vastausten keskiarvo oli 35.

Myös Linnankadun kohdalla suurempi osa vastaajista oli sitä mieltä, että kartalle merkitty ka-
dunpätkä tulisi mieluummin rauhoittaa liikenteeltä. Tätä mieltä oli 62 % (n=150) vastaajista.
Heistä 32 % (n=76) vastasi vasemman ääripään, eli liikutti liukukytkimen vasempaan ääripää-
hän välille 1–10. Ainoastaan 38 % (n=91) oli liikuttanut liukukytkintä toisen väittämän suun-
taan, eli heidän mielestä autoliikenteen on mieluummin oltava mahdollista Linnankadulla.
Heistä 21 % (n=51) vastasi oikean ääripään, eli liikutti liukukytkimen oikeaan ääripäähän välille
91–100. Vastausten keskiarvo oli 41.

Vastausten mukaan autoilun tulisi olla mahdollista Maariankadulla. Vastaajista 59 % (n=130)
oli siirtänyt liukukytkintä oikealla olevan väittämän suuntaan, eli että autoliikenteen on oltava
mahdollista Maariankadulla. Heistä 30 % (n=66) oli siirtänyt kytkimen oikeaan ääripäähän vä-
lille 91–100. Maariankadun rauhoittamisen kannalla oli 41 % (n=89) vastaajista. Heistä 17 %
(n=37) oli siirtänyt kytkimen vasempaan ääripäähän välille 1–10. Vastausten keskiarvo oli 58.

Vastaajilta kysyttiin, mikä muu katu tulisi rahoittaa autoliikenteeltä. Kommentteja saatiin yh-
teensä 94. Kommentteja toivottavista rauhoitettavista keskustan kaduista tai niiden osista saa-
tiin 58. Eniten toivottiin Aurakadun rauhoittamista (n=9) ja toiseksi eniten Kauppiaskadun rau-
hoittamista (n=8). Lisäksi esitettiin yleisiä kommentteja, joissa oli mielipiteitä kaupungin kes-
kustan katujen, siltojen tai koko keskusta-alueen rauhoittamisen tai liikenteen mahdollistami-
sen puolesta. Kommenteista ei noussut esiin mitään yhteneväistä linjaa vastaajien kesken.
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Vastaajilta kysyttiin myös, millä muulla kadulla autoliikenne tulisi ehdottomasti sallia. Kom-
mentteja saatiin yhteensä 44. Ehdotuksia keskustan kaduista tai niiden osista, joissa autolii-
kenteen tulisi olla sallittua jatkossa, saatiin yhteensä 31. Eniten toivottiin autoliikenteen säily-
vän Aninkaistenkadulla, Aurakadulla ja Itäisellä Rantakadulla. Kaikkia kolmea katua tai niiden
osaa ehdotettiin neljä kertaa. Lisäksi kommentoitiin yleisesti keskustan rauhoittamista sekä
myös keskustan ulkopuolisia kadunpätkiä. Näistäkään kommenteista ei noussut esiin mitään
yhteneväistä linjaa vastaajien kesken.
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7. TULOSTEN HYÖDYNTÄMINEN

Kyselyn tarkoituksena oli saada asukkaiden näkökulma Yleiskaava 2029:n luonnoksesta sekä
jakaa tietoa yleiskaavoituksen tämänhetkisestä vaiheesta. Koska tällaisilla kyselyillä ei
yleensä tavoiteta suuria ihmisjoukkoja, ei vastausten perusteella voi tehdä suoraan yleistyksiä
kaikkien turkulaisten näkemyksistä. Kysely oli kuitenkin hyvä keino kerätä kaupungin kehityk-
sestä kiinnostuneiden asukkaiden näkemyksiä, ja se antaa arvokasta tietoa suunnittelun tu-
eksi. Kyselyyn vastasi yhteensä 529 henkilöä, joista vajaa 300 vastasi suurimpaan osaan ky-
symyksistä. Kahteen ensimmäiseen kysymykseen vastasivat lähes kaikki vastaajat.

Tuloksien pääkohdat on esitetty teemoittain luvussa 2. TULOSTEN TIIVISTELMÄ. Tuloksia
tullaan hyödyntämään monipuolisesti suunnittelun tukena. Alla on esitetty teemoittain, miten
tuloksia tullaan hyödyntämään.

VIHERYMPÄRISTÖ:
Väittämät

· Kupittaan siirtolapuutarhan tulevaisuus ja Mälikkälän uusi kokoojakatu ovat yleiskaa-
vallisia kysymyksiä, jotka voivat vaikuttaa viherympäristöön. Vastausten perusteella
valtaosa vastaajista asettui Kupittaan siirtolapuutarhan säilyttämisen puolelle ja piti
Mälikkälän metsien yhtenäisyyttä uutta kulkuyhteyttä tärkeämpänä. Kyselyn tulokset
pidetään mielessä, kun punnitaan näiden kysymysten yleiskaavallista ratkaisua ja ne
viedään osana kaava-aineistoa päättäjien tiedoksi.

Ulkoilureittitarpeet
· Jotkut vastaajien merkinnät osoittivat, että yleiskaavaluonnoksessa esitetyt ulkoilu-

reittitarve-merkinnät olivat oikeilla paikoilla. Esim. Vähäjokivarren saamat lukuisat
merkinnät osoittavat selvästi, että aluetta pidetään tärkeänä ja reitin tarvetta on pal-
jon.

· Tarvittavia ulkoilureittejä merkittiin paljon myös sellaisiin paikkoihin, missä yleiskaa-
valuonnoksessa ei ollut ulkoilureittitarvemerkintöjä. Erityisesti toivottiin mm. parempia
yhteyksiä Ruissaloon. Yleiskaavaehdotuksen ulkoilureittitarvemerkintöjä täydenne-
tään kyselyn pohjalta. Tietoa kannattaa hyödyntää myös asemakaavoituksessa.

· Reittitarpeet keskittyivät jokien ja meren läheisyyteen.

Virkistysalueet
· Kysely antaa arvokasta tietoa mm. siitä, mitä asioita eri viheralueissa arvostetaan.

Tätä tietoa voidaan hyödyntää yleiskaavoituksen lisäksi myös asemakaavoituksessa
ja viheralueiden suunnittelussa.

Kaupunkipurot
· Kaupunkipurojen arvostus näkyi kyselyn vastauksissa. Vastaajien havainnot kaupun-

kipurojen ja niiden ympäristöjen merkityksestä tärkeinä virkistys- ja lähiluontokoh-
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teina tukevat niiden asemaa keskeisenä viherverkoston runkona. Yleiskaavan kartta-
merkinnät ja tavoitteet hulevesien hallinnan sekä luonnon- ja maisemansuojelun kan-
nalta tärkeiden avovesiuomien säilyttämiseksi vastaavat hyvin kyselyn tuloksia.

· Luontohavainnot antoivat lisätietoa kohteista, joilla vastaajien mielestä oli erityistä ar-
voa monimuotoisen kaupunkiluonnon ja asukkaiden luontokokemuksen näkökul-
masta. Havainnot toivat myös lisätietoa käynnissä olevan Turun kaupungin pienve-
sikartoituksen päivityksen pohjaksi.

· Kyselyssä esiin nousseet ongelmakohteet antavat taustatietoa viheralueiden hoitotoi-
mien ja hulevesien hallinnan kohdentamiseen, kuten haitallisten vieraslajien torjun-
taan, roskaantumisen ehkäisyyn ja rakentamisen aiheuttamiin haittoihin.

PALVELUT:
· Vastausten perusteella lähipalveluja arvostetaan ja vastaajista suurin osa oli tyytyväi-

siä asuinalueensa lähipalveluihin. Täydennysrakentamiseen suhtauduttiin neutraa-
listi. Palveluita käytetään mieluummin lähellä, vaikka ne olisivat heikompilaatuisia.
Palveluita käytetään lähes yhtä paljon usein käytettyjen reittien läheisyydessä kuin
asuinalueilla Pienempi osa vastaajista on valmiita liikkumaan palveluiden perässä
kauemmaksi.

· Vastaajat tekivät runsaasti karttamerkintöjä käyttämistään palveluista. Tarvittavista
palveluista ei tehty tarpeeksi merkintöjä, jotta muualta kuin Linnakaupungin alueelta
oltaisiin voitu tehdä johtopäätöksiä suuremmasta palvelutarpeesta.

· Palveluiden väittämäkysymyksiä ja karttamerkintöjä tullaan käyttämään tulevaisuu-
den palveluverkkoselvityksissä. Lisäksi niitä verrataan yleiskaavaluonnoksen palvelu-
jen, hallinnon ja kaupan alueisiin (P) sekä palvelujen ja asumisen alueisiin (PA) ja
tehdään tarvittaessa muutoksia aluevarauksiin.

LIIKENNE:
· Kyselyn perusteella jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen kehittäminen nähtiin tär-

keimmiksi kehitettäviksi kulkumuodoiksi keskustassa. Keskustan ulkopuolella erityi-
sesti joukkoliikenteen ja pyöräilyn kehittäminen nähtiin tärkeäksi.

· Kyselyn perusteella saatiin kaupunkilaisten näkemyksiä keskustan liikenneverkon ke-
hittämiseen. Aninkaistenkadun-Uudenmaankadun reitin kehittäminen jakoi mielipi-
teitä. Tuomiokirkkosillan suuntaa pidettiin tärkeänä kävelykeskustan laajenemissuun-
tana. Pyöräilyreiteistä Aninkaistenkadun kehittäminen nähtiin tärkeimpänä, mutta toi-
saalta myös autoliikenteen säilyttäminen nähtiin tärkeäksi. Kävelykeskustan laajenta-
minen Linnankadulle ja Itäiselle Rantakadulle sekä Auransillan rauhoittaminen autolii-
kenteeltä saivat melko laajasti kannatusta.

· Tuloksia hyödynnetään keskustan liikennesuunnitelman jatkovalmistelussa.

Yleiskaavan valmistelu jatkuu vuorovaikutteisena. Seuraavaksi valmistellaan mm. Natura-
arviointi, liikenne-ennuste, keskustan liikennesuunnitelma ja melumallinnus. Kaavan vaiku-
tuksia arvioidaan jatkosuunnittelun aikana ja tehdään tarvittaessa muutoksia kaavaan.
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LIITTEET

Liite 1. Karttamerkinnät, tärkeät virkistysalueet

Tärkeiden virkistysalueiden karttamerkinnät keskustan alueella vastausvaihtoehdoittain.
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Tärkeiden virkistysalueiden karttamerkinnät koko Turun alueella vastausvaihtoehdoittain.
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Liite 2. Karttamerkinnät, merkittävät kaupunkipurot

Merkittävien kaupunkipurojen karttamerkinnät keskustan alueella vastausvaihtoehdoittain.
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Merkittävien kaupunkipurojen karttamerkinnät Turun alueella vastausvaihtoehdoittain.
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Liite 3. Karttamerkinnät, luontohavainnot kaupunkipurojen lähettyvillä
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Liite 4. Karttamerkinnät, havaittuja ongelmia kaupunkipurojen lähettyvillä
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Liite 5. Karttamerkinnät, asuinalueen lähipalvelut

Asuinalueiden lähipalveluiden karttamerkinnät keskustan alueella.
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Asuinalueiden lähipalveluiden karttamerkinnät Turun alueella.
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Liite 6. Karttamerkinnät, asuinalueen kehitettävät lähipalvelut

Asuinalueiden kehitettävien lähipalvelujen karttamerkinnät keskustan alueella.
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Asuinalueiden kehitettävien lähipalvelujen karttamerkinnät Turun alueella.
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Liite 7. Karttamerkinnät, asuinalueen ulkopuoliset palvelut

Asuinalueiden ulkopuolisten palvelujen karttamerkinnät keskustan alueella.
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Asuinalueiden ulkopuolisten palvelujen karttamerkinnät Turun alueella.
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