
 

 

Turku Future Forum 13.2. ohjelma / osallistamisworkshopit 
 
 
Hyvinvointi ja onnellisuus – Millainen on ”emotionally smart city” Anri Niskala, Mari Helin ja Tuuli 
Vesanto 
 
Uhat 

FEISSARIT Liikennesääntöjä 
noudattamattomat nurkkiin 
pissivät pyöräilijät 
Piispankadulla 

Regulaatio luvituksen hitaus 
esim.pop.up kahvilat suurtorilla 

Glögiä joulurauhan julistukseen 
vapaasti 

Kaikki julkiset palvelut 
ydinkeskustaan 

Yhteiseen toimintaa liittyvät 
osallistujan kustannukset 

Miten luoda viihtyisiä 
hengailupaikkoja, joihin ei tule 
pultsareita? & miten heitä 
autetaan? 

Palvelut katoaa Kylmyys terassilla 

Vaarallinen liikenne Työpaikat häviää keskustasta, 
ei enää lounas ym ravintoloita 

Arkkitehdit ja virkamiehet 

Turun uskomatoin 
ROSKAISUUS Kaikki kadut 
käytävä läpi joka aamu 

- Toriparkki 
- yksityisautoilun kasvu 
- tapahtuminen 

lupabyrokratia 

Kävijäkunta yksipuolinen 

Kaljalossit Äänekäs liikennemelu Kadotetaan Turun historia ja 
ominaisuudet -> ei nähdä näissä 
olevaa potentiaalia vetovoimana 

MELU tiettyhen tapahtumien 
yhteydessä on UHKA. Musiikkia 
EI tarvita niin paljon vahvistimia 

Grynderit – taloudellisuus 
päälimäisenä arvona 

Tyksin lääkärit kahdessa 
työpaikassa yksityinen/julkinen 

Liikenne autojen ehdoilla Ankeuttava organisaatio: ei saa; 
ei voi; ei onnistu; maksaa liikaa 

Osallisuustilaisuudet työaikana, 
pitäisi olla iltaisin 

Kaikki julkinen liikenne 
kauppatorin ympärillä 

Sekava liikenne pyöräilijät/ autot 
jalankulkuväylillä 

Kaupallisuus ajattelu, 
ketjuyritykset kauppojen 
siirtyminen pois keskustasta 

Myös hyvinvointiin vaikuttaa 
kävelykadun liikenne 

Hyvä veliverkosto Suvaitsematon huutelu 

Turun kunnallispolitiikan 
arvaamattomuus ja hyvän 
kaupunkisuunnittelun 
arvostamisen puute 

Asukkaat eivät koe kaupunkia 
omakseen esim. koetan että sitä 
kehitetään jonkin yksittäisen 
tahon etu edellä 

Autot eivät luo viihtyisyyttä 
keskustaan ->läpiajokielto 
keskustaan 

Urheilupuistoa on parannettava ! 
Sauna takaisin y, Paavo Nurmi 
Games 13. kesäkuuta- yhä 
korkeampi status 

Rakennetaan vaan tähän 
päivään -> tulevaisuus edellä 

Uhana gryndereiden ylivalta 
virkamiehiin  

Melu   

 
Unelmat 

Kukkaloistoa lisää Ravintolamaailma ilman 
keinotekoisia rajoja, ruokaa-
juomaa-ohjelma 15/7 

Aurajoen ylityksiä esim. 
automaattiföri muutamaan 
paikkaan 

Aurajoki puhtaaksi (samea) Kaupunkiviljely Turun mäet käyttöön, 
Neitsytpolun silta 

Kävely, erilliset pyöräväylät Nuoren mukaan keskustan 
suunnitteluun  (osallisuus esim- 
yhteiskuntaopin tunneille) 

Enemmän yhteisksi koettavia, 
houkuttelevia julkisia tiloja 

Aurajokiuimala ja 
beach+avantouintipaikka 

Sieni- ja ruokaneuvontaa Telakkarantaa jo keväällä 2017 
kahvikioskeja 



 

 

Hiljaisuus tietyissä pisteissä 
kaupungilla on tärkeää! 
Urheilupuisto on vihreä keidas 

-kävelykeskusta 
-tapahtumat 
- katumuusikot 
-katutaiteilijat 

Kahvila-ravintola-terassien aidat 
ja rajaukset pois 

Fortuna kortteliin pop-up 
tapahtumille ja kahviloille 

Makerspace keskustaan 
tekemistä yhdessä oloa 

Salliva kaupunki, kyllä onnistuu! 
loistava idea! 

Turun teideteoksille selvät tekstit 
niiden nimistä, historiasta ja 
tekijöistä 

Omaehtoisten 
tapahtumajärjestämisen 
helppous 

Näkyvyyttä innovaatoille ja 
tieteellle- >näyttelykontit 

Viherkatot Uimala Aurajokirantaan Kaupunikulttuuri, pop-up-
toiminta 

Kaupunkibiitsi, kansituoleja, 
hiekkalaatikoita, vesialtaita 
(matalia) 

Tekemisen mahdollistavaa tilaa 
esim lapsille/nuorille 

Monikäyttöiset tilat, julkiset 
katutilat 

Uimala Aurajokeen Ideoiden jalostaminen yhdessä Uusi valtuusto (ei vanhoja 
”sidottuja” poliitikkoja) 

Vesisumuseinä alustaksi video- 
ja valoteoksille 

Joen & meren läheisyys Partiotyyppistä osallistavaa 
toimintaa ja tarvittaessa avittaa 
kohdata ei ikäisiä ulkotiloissa 

Joki, meri, vesielementi, puistot yksinelävät/yksittäistaloudet  
- enemmän palveluita tälle 

kohderyhmälle 
- osallistava tila ”mä 

aloitan, sä jatkat) 

Asukasyhdistykset mukaan 
suunnitteluun 

Viherkasveja paljon Auringonvalo katutasossa Viherkatot, kaupunkiviljelmät, 
puistot 

Tiloja, jotka mahdollistavat niin 
yhdessä olon kuin yksinolon 
(niin vapaa-ajalla kuin töissä) 

Monipuolisuus elävä katutaso- 
ei suljettu katu 

Vapautetaan lähipuistot 
mummojen istutuksille 

Aidataan Forum Marinumin 
edestä joki, lapsille tilaa 

Kymmenen haastattelee 10 
keskustassa kulkevaa eri-ikäistä 
toiveista julkisiin tiloihin 

Keskustan ”kaupunginosa/katu”-
tapahtumat 

Hiljaisuus = ei melua Kauppahallin tunnelma ja 
tuoksut 

Puhtaus, siisteys 

Runsaasti ruokaravintoloita, ei 
ketju sellaisia 

Saumattomat liikkumisratkaisut Kaikkea ihmisryhmiä, 
vanhuksia, lapsia, ulkomaalaisia 
suosiva 

Lisää kaupunkiviljelyä 
kadunvarsille 

Turku-seuraan lisään toimintaa 
ja ihmisiä 

HUBTURKU 

Kulttuuriin salliva ilmapiiri Kauppahalli, matalan kynnyksen 
kohtaamispaikka 

Jokiranta, vesi, avaruus 

Toimintaa koko perheelle Ihmisten kohtaamispisteitä 
paljon 

Pop-up asukkaat ja yhteisöt 
valtaamaan keskustan katuja 
vuorotellen katu kerrallaan 

Ympärivuotinen esim. 
maauimala ympärivuotiseen 
käyttöön 

Ihmisvirtaa Priorisointi taide julkisivuissa 

Ympärivuotinen kahvila torille Aurajoen ranta (toispual) Innovatiivisuutta ruokkiva 
ympäristö 

Helppo ja esteetön liikkuminen Pop-up puisto kauppatorille 24/7/365 katettuja tiloja 

Opiskelijat kaupunkiin Meluttomat ja puhtaat 
ympäristöt 

Vihreää & vehreää 

Terveyspuoli hyvin hoidettu Kirjastopalvelut + 
kulttuuripalvelut melko hyvät 

Yhteislaulu tilaisuuksia 

Osallistamista eri kanavien ja 
esim kaavoituksessa jo siinä 
vaiheessa kun kanvas on tyhjä 

Lisää musiikki-, kulttuuri- ja 
taidetapahtumia 

Avoin kaupunki, parempi 
tiedotus 

Kulttuuripalvelut, kirjasto ja 
teatteri 

Musiikkia ja ja elämisen tuntua  Autoista vapaa keskusta- 
kävely-ympäristöstä viihtyisää 



 

 

Katutaidetta suosimalla Eläkeläiset keskustaan kahville/ 
sosialisoimaan 

Lapsiperheet keskustaan 

Turun yliopistollinen 
keskussairaala 

Kulttuuriympäristö rakennukset Tiedottaa enemmän 
tapahtumista ja 
mahdollisuuksista kohdata 
ihmisiä 

 

 
Tulevaisuuden rakentaminen ja asuminen, Nella Karhulahti, Samuli Saarinen 
 
UHAT 

Sisämelu Turvallisuus eri vuorokauden 
aikana 

Ongelma huonoissa ideoissa, 
käyttäjien vähyys 

Täydennysrakentamiseen 
eheyttävä tyyli –> ei 
räystäslinjan rikkomista 

-Bisnesvetoinen rakentaminen 
tuhoaa vanhan miljöön 

Ei tornitaloja ydinkeskustaan > 
ei rikota kaupunkikuvaa lisää 

TORIPARKKI TORIPARKKI Toriparkki toivottavasti 
unohdettu asia 

Kaavoituksessa ei huomioida 
että myös keskustaan tulee 
kaavoittaa isompia asuntoja 
esim. perheille 

Väärä mittakaava 
täydennysrakentamisessa > 
rakennettu ympäristö 
huomioitava 

Linnakaupunki uhkana 
historiallisille kohteille 

Julkiset rakennukset 
liikuntaesteettömiksi (aina 
muistettava) 

- rakennetaan liian tiivisti 
- mentävä enemmän 

ylöspäin 

Tiivistetään mutta ei tuoda 
käyttöön julkisia tiloja > 
kaupunki koetaan ahdistavaksi 
& suljetuksi 

Liikenne, huonot ratkaisut Ei liian suuria 
päiväkoteja/vanh.taloja yhteen 
kompleksiin 

Aurajoen rantojen kehittäminen 
myös itäpuolella, satamaa tulisi 
kehittää nyt huonossa kunnossa 

Hinta! tavoitettavuus Ei omia tai seniori- tai 
opiskelijataloja 

Keskustan työpaikat katoavat, 
kun toimistorakennuksia 
muutetaan asunnoiksi yhä 
enemmän > keskusta autio 
päivisin 

BULK Juopot valtaavat parhaat julkiset 
tilat 

Ei korkeaa asumista Itäharjulle 

Puitukadulle ei 16 kerroksisia 
taloja 

Turku laaja käyttäkää maa 
hyödyksi 

Suljetut tilat 

 
Mahdollisuudet/ unelmat 

Liikennesuunnittelua tehdään 
myös jalankulkijoille ja pyörille 

Katojen kategoriat, erilaiset 
luonteet  

Rakennusten toiminta 
avautumaan näkymänä ja 
toimintana katutilaan ”rotterdam 
kautta” 

Laajat yhteistyökuviot Palvelut lähellä 
kävelyetäisyydellä, läpiajokielto 
keskustaan 

Kerrostalot itse bioyksiköitä 
-jätteet kiertoon 
-puutarha 
-vedenkeräys 
-aurinkovoima 
-jo rakennusvaiheessa 
kiertotalous 

Turvalliset julkiset tilat &alueet Keskustaan monimuotoisia 
käyttöjä samaan rakennukseen , 
asumista, työtä, harrastusta 

Skanssi alueelle uusi korkea 
Turku 

Veden päällä liikuteltavat kodit Tiivistä matalaa rakentamista 
Portsan tapaan uusille 
asuinalueille, tornitaloja 
harkitusti. Urbaani, tiivis 
kaupunki  

Liikuteltavat asunnot- pinottavat 
jne (pienet, kompaktit, 
asuinmodulit) 



 

 

Palvelut > saatavuus  Lisää puita katuvarsille Autopaikka-normi pienemmäksi 
keskustassa 

Pelailumahdollisuudet Kortteleihin yhteispihoja 
Lisää kulkureittejä kortteleiden 
läpi 

Yhteiset asunnot: vuokrakoti 
kalustein esim 3-6 kk 

Pieni julkinen tila, onko 
asukkaiden vai kaikkien 
julkisessa käytössä 

Vanhukset voivat olla lasten 
leikkipaikalla katsomassa 
elämää 

Mahdollisuudet 
monikäyttöisyyteen 

Puutarhat parverakenteessa ns-
parvekepihat 

Monitoimitalot yhteisöllinen 
asuminen 

Yksityiskohdat 

Modulaariset asunnot, jotka 
muuttuvat elämän eri tarpeiden 
mukaan >ajatus konttikerrostalo 
jota voi liikuttaa tarpeen mukaan 

Sovellettavat kodit  
-lapsiperheet 
-eläkeläiset 
-muunneltavat tilat 

Kauppatorille rakennetaan 
katoksia, kahviloita ja istuskelu 
paikkoja puiden katveeseen 

Piha-alueille pääsy sallittu myös 
naapurin lapsille 

Lenkkipolut taloyhtiössä toiseen 
esim. Linnakaupunki ja muut 
uudet 

Työpajan tulokset kaikille ja 
jatkokäsiteltäväksi 

Asunnot asumiseen, julkiset tilat 
oleskeluun 

Rakentamisen viihtyisä sokkeli 
(ihmisen silmän tasolle) 

Puusilta/tila joen yli 
Sibeliusmuseo 

Jaettu liikennetila Puutorin 
ympärille 

Ei tornitaloja Julkisen ja yksityisen tilan 
yhdistäminen 

Pihojen turvalliset yhteydet 
toisiinsa (mm. korotetut suojatiet 
tms) 

Älyteknologian hyödyntäminen Katutasosuunnittelun viihtyisyys 
> elävä katukerros > 
työtilat/yhteistilat 

Tiny Housing/ konttiasunnot Keskustasta pitää päästä 
helposti Ruissaloon (bussi 1 
satama- päätepysäkiltä suora 
yhteys Ruissaloon 

Yhdistetään vanhaa ja uutta 
niin, että kunnioitetaan Turun 
historiaa ja kulttuuria  

Monikäyttöisyys/ 
kaupunkiliikuntalajit – 
omaehtoiset ”happeningit” 

Parkkipaikkojen hyödyntäminen 
tulevaisuudessa 

Asuntojen siirrettävyys. 
mobiilikodit 

Joustava runkoratkaisu Tilaa ylöspäin ei ole olemassa 
korkeita 

Viihtyisä tori, ilman toriparkkia 

Tiivistämistä talojen katoille ns. 
ullakkorakentamista 

Keskustan taloyhtiöiden piha-
alueet avataan julkisiksi 
kulkureiteiksi 

Pelkästä jo Anttilan tapainen 
kauppa piristäisi keskustaa, 
vaikuttaisi myös Hansaa 

Viherelementtejä enemmän 
rakennuksiin - viherseinät & -
katot 

Kompakti kaupunki tilaa 50000 
ihmisille heti 

Näkötorni Kakolanmäelle jotta 
turistit saadaan heti alussa 
kohteisiin. Rakentamisen suunta 
on oikea 

Kahvilat, hotellit hotel route vrt. 
brend 

Hirvensalon asuma-alueiden 
pikabussiyhteydet keskustaan- 
Loistava idea 

Ulkoalueiden osittainen 
kattaminen 

Asuntojen laadun ja koon 
parantaminen 

  

 
Liikkuminen keskustassa – “Streets are also a destination” Andrei Panschin, Matilda Laukkanen, 
Jaana Mäkinen 
Uhat 

Parkkihalleista tulee 1/3 
vuodesta päivähoitopaikkoja 
autoille 

Raitiovaunu Toriparkki –saasteet 

Ihmiset eivät ymmärrä että 
Turussa ei keskusta-alueella ole 
pitkä matka mihinkään 

Toteutuksen rajapinnat Autot eivät luo viihtyisää 
kaupunkiympäristöä 

Pyöräilyn reitit ratkaistavaksi Rannat myös Itärantaan 
viherkaistalla varustettu, kevyt 
liikenne nyt hyvin vaikea 
rannassa kulkea 

Ideologinen kilpailu, mun 
raktikka paras jne 



 

 

Liian vähän ihmisiä Ei julkista liikennettä maanalle, 
ei toriparkkia – toriparkki on 
uhka 

Miksi helpot rakenteet häviävät 
päätösprosessille 

Suunnitteluun lähtökohtana vain 
ulkopuolelta omalla autolla 
tuleva, jota pitää palvella 

Ihmisten käyttäytymisen muutos 
kun liikkumisen tavat muuttuvat 

Helpossa keskustassa on 
itsetehdyt rajat/esteet 

Uhka on jos esim. Pohjolan alue 
jää ”henkisesti” keskustan 
ulottumattomiin, koska torin ja 
radan välinen alue on niin 
masentava 

Nähdään että yhteen 
liikennemuotoon panostaminen 
on pois toiselta, sen sijaan että 
ymmärretään yhden keittämisen 
auttavan myös muita 

Kauppatori jumittuu > nyt 
epä/akupunktiopiste 

Hitaus paalutusten 
toteutuksessa 

Liikekeskustan ”kuolema” 
lopettaa keskustan liikkumisen 

Yksityisautoilun kasvu 
Toriparkki 

Turha inventointi infraan, jonka 
robotiikka syrjäyttää 

Ennustamisen vaikeus Myllyn 3.vaihe 

Julkinen liikenne kerääntyy 
kauppatorin ympärille/ yksi piste 

Nykyisin kävelykadulla liikaa 
autoliikennettä, aiheuttaa vaaraa 

Ei huomioida, että keskustan 
liikkuminen on sekä 
läpiliikennettä, sisäistä 
liikennettä, että keskustasta ulos 
töihin liikennettä 

Netti Raskas liikenne Autio tila/ tyhjyys 

 
Mahdollisuudet 

Jokirannan käyttöönotto 
- oleskelusaarekkeita 
- ”kiveltä kivelle hyppely” 

Elämysreitit kaupungissa! 
Puolijulkiset tilat käyttöön osaksi 
kevyen reitistöä 

Pieni keskusta, helppo liikkua 

Toimiva (raide)liikenne selkeät 
maksuohjeet 

Helppo liikkuminen myös 
julkisilla kulkuvälineillä 

Hop-on-hop-off tyyppinen Turku 
shuttle keskustaan 

Riittävän nopeat ja joustavat 
liikenneyhteydet 

Kävelykeskusta 
- keskusta 
- vesialueiden äärellä 
- puisto, istumapaikat, 

yllätyksellisyys, kioskit, 
kahvilat 

Mikä huokuttaa 
- vanhat rakennukset 
- kiinnostava moderni 

rakentaminen 
- tapahtumat, kahvilat 

Viihtyisät kulkureitit myös torilta 
Logomoon päin 

Kampukselta silta 
Yliopistonkadun päähän 
kävelykadulle 

Voisi laajentaa kävelykatua 
Brahenkadulle asti  

Viheralueita kauppatorille & 
puutorille 

Kaupunkiviljelyä koristamaan 
erilaisia paikkoja 

Lapset keskustaan 

Pyöräkaistat 
pyöräkadut 
jaetut katutilat 

Nopeat pyöräbaanat Kattoverkostot, keskustan 
liikkuminen kattojen yllä – uusi 
näkökulma kaupunkiin 

Kolarivapaa alue pikkulapsille, 
liikuntavammaisille ja 
vanhuksille turvallista vapaata 
liikkumista 

Esteettömyys (sekä 
rakentamisessa & liikenteessä) 

Läpiajokielto keskustan alueelle 

Riittävä kävelykeskusta Erotetut pyöräväylät keskusta-
alueelle (kunnon parkkipaikat) 

Lapsissa on tulevaisuus, koulut! 

Pop-up puisto kauppatorille Raitiotie Hienot puistot ja aurajokiranta 

Älyopasteet Kevyen liikenteen helppous Kehittää ja lisätä vehreyttä sekä 
yllätyksellisiä & kiinnostavia 
paikkoja (esim. taidetta)  

Urheilupuiston hyödyntäminen 
kokonaan (paljon par.mahdoll) 

Sähköautojen hiljaisuus Pyöräilyn reitit ratkaistava 

Levähdyspaikkoja 
kahviloita/baareja 

Torit 
Kauppahallit 

Paljon paikkoja, joihin voi 
pysähtyä istumaan (paikat eivät 
saa olla liian tuulisia tai 
alastomia) Kirjaston piha on 
vielä liian alaston! 



 

 

Puutarhakadusta kaunis 
puistokatu 

Hansamaiset katetut tilat Julkiset palvelut (verotoimisto) 
muualle keskustasta 

Lämmitetyt mäet jalankulkijoille Selkeästi merkityt nähtävyydet Uudenmaankatu ja 
Aninkaistenkatu tunneliin 

Urheilupuisto Samppalinnan 
puistot sillalla yhteen, ny kaikki 
erillään aina korppoolaismäkeen 
saakka 

Vammaisten liikkuminen 
huomioitava paremmin 

Hirvensalon liikenteen ohjaus 
osin pois Martinmäestä eli 
toinen väylä 

Selkeämmät valinnat liikkumisen 
painopisteestä  

Matkakeskus – Ruotsi- 
Ahvenanmaa 

Nettivaraus älyautolle, busseille 

Kauppiaskatu jokirannasta torille 
kokonaan kevyelle liikenteelle 

Kävelyyn & pyöräilyyn 
panostaminen  

Lähellä lyhyen ajan kuluessa 

 


