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1 Johdanto 

Melu on huomattava ympäristöongelma, johon on vasta viime vuosina alettu kiinnittää 

laajemmin huomiota. Melulla on merkittäviä vaikutuksia niin ihmisten terveyteen kuin 

elinympäristön viihtyvyyteenkin. Melulähteiden lisääntyminen vaikuttaa suoraan 

myös hiljaisten alueiden määrää vähentävästi. Varsinkin kasvavissa kaupungeissa 

olemassa olevien hiljaisten alueiden vaaliminen ja mahdollisesti uusien luominen on 

tärkeää.  

 

Ihmiset kokevat hiljaisuuden hyvin eri tavoin, mikä vaikeuttaa sen määrittelyä. 

Hiljaisuus on harvoin äänettömyyttä. Luonnonäänet, kuten linnunlaulu tai lehtien 

havina, ovat usein osa hiljaisuuden kokemista.  Hiljaisuudella on usein positiivinen 

vaikutus ihmisten hyvinvointiin. Hiljaiset alueet tarjoavat mahdollisuuden 

rentoutumiseen ja virkistäytymiseen arjen kiireiden keskellä.  

 

Hiljaisia alueita on alettu kartoittaa Suomessa 2000-luvun vaihteen jälkeen osana 

meluselvityksiä sekä omina tutkimuksinaan. Kartoituksia on tehty niin 

maakuntatasolla kuin kaupunkiympäristössäkin. Hiljaisten alueiden kartoitukseen ei 

ole toistaiseksi olemassa yleispäteviä ohjeita, joten sen voidaan katsoa vielä olevan 

lapsenkengissä.  

 

Tämä tutkimus on Turun kaupungin ympäristö- ja kaavoitusviraston 

yleiskaavatoimiston Turun ammattikorkeakoululta tilaama työ. Tutkimus aloitettiin 

kesällä 2006 ja se päättyi kevättalvella 2007. Tutkimuksessa selvitettiin Turun 

erityyppiset hiljaiset alueet osaksi Turun yleiskaavatoimistossa vuoden 2007 lopulla 

valmistuvaa viherrakennesuunnitelmaa, jonka laadinta on osa seuraavaan yleiskaavaan 

sisällytettävän ns. ”viherkaavan” valmistelua. Tämän raportin pohjalta valmistuu 

myös opinnäytetyö keväällä 2007 Turun ammattikorkeakoulusta Kestävän kehityksen 

koulutusohjelmasta. 
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2 Käsitteitä 

Melu on häiritsevää ja/tai terveydelle vahingollista ääntä tai siihen rinnastettavaa 

tärinää (Kuulonhuoltoliitto rya [viitattu 20.2.2007 ]). 

 

Desibeli on äänenpainetason mittayksikkö, jonka lyhenne on dB. Desibeliasteikon 

nollakohta on hiljaisin ääni, jonka terve ihmiskorva pystyy havaitsemaan. 

Desibeliasteikko on logaritminen ja kymmenkertainen. Kolmen desibelin nousu 

tarkoittaa äänen voimakkuuden kaksinkertaistumista.   (Suomen luonnonsuojeluliitto 

ry 2000 [viitattu 20.2.2007].)   

 

Ekvivalenttitaso on laskennallinen äänitaso, jonka avulla voimakkuudeltaan 

vaihtelevan äänen haitallisuutta pystytään arvioimaan. Melun haitallisuus perustuu sen 

voimakkuuteen ja altistuksen kestoon. Ekvivalenttitason avulla vaihteleva ääni 

saadaan matemaattisesti muutettua voimakkuudeltaan tasaiseksi. Ekvivalenttitasoa 

mitattaessa käytetään yleensä äänitasomittarin A-suodatinta, joka alentaa matalia 

ääniä ihmiskorvan tapaisesti. Tällöin mittaustuloksia ilmoitettaessa käytetään 

merkintää LAeq. (Kuulonhuoltoliitto rya [viitattu 20.2.2007 ].)    

 

Äänimaisema kuvaa tietylle ympäristölle ominaisia ääniä. Äänimaisema voi 

muodostua esimerkiksi luonnon, asumisen tai maatalouden äänistä. (Karvinen & 

Savola 2004, 6.) 

 

Tässä työssä hiljaisella alueella tarkoitetaan aluetta, jolla ihmisen aiheuttamia ääniä 

kuuluu vähemmän kuin ympäröivillä alueilla. Alueella kuuluvia luonnonääniä ei 

luokitella meluksi. 
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3 Melu ja sen vaikutukset ihmiseen 

Melu on yksi tämän päivän suurista ympäristöongelmista. Meluntorjuntalain 

(382/1987) mukaan melulla tarkoitetaan terveydelle haitallista, ympäristön 

viihtyisyyttä merkityksellisesti vähentävää tai työntekoa merkityksellisesti haittaavaa 

ääntä tai siihen rinnastettavaa tärinää (Valtion säädöstötietopankki Finlex® [viitattu 

20.1.2007]). Lyhyesti melu voidaan määritellä ei- toivotuksi ääneksi (Lahti 2003, 10). 

Melun häiritsevyys riippuu useista tekijöistä. Siihen vaikuttavat muun muassa melun 

voimakkuus, sen tasaisuus, vuorokaudenaika ja kuulijan suhtautuminen 

melulähteeseen. (Kuulonhuoltoliitto ryb [viitattu 30.1.2007 ].) Äänen luokitteleminen 

meluksi riippuu paljolti yksilöstä. Esimerkiksi puistokonsertti voidaan samanaikaisesti 

kokea häiritsevänä meluna tai alueen äänimaisemaan sopivana kauniina musiikkina. 

Melun fysikaalinen määrittely on mahdotonta, ja sen epämiellyttävyyden ja 

häiritsevyyden arvioinnissa käytetäänkin laajoja haastattelututkimuksia (Jauhiainen, 

Vuorinen, Heinonen-Guzejev & Paikkala 1997, 7).  

 

Melulla on sekä suoria että epäsuoria vaikutuksia ihmisen hyvinvointiin ja terveyteen. 

Melulla on vaikutuksia muun muassa uneen, työskentelyyn, viestintään ja oppimiseen. 

Se voi aiheuttaa stressiä ja erilaisia toimintahäiriöitä. Melu saattaa vaurioittaa 

pysyvästi korvaa ja aiheuttaa kuulon heikkenemistä.  Melun vaikutukset yksilöön ovat 

riippuvaisia sen mitattavien ominaisuuksien lisäksi erilaisista sosiaalisista, 

psykologisista ja fysiologisista tekijöistä. (Lahti 2003, 26–27.) Lisäksi melu vaikuttaa 

elinympäristön viihtyvyyttä ja laatua heikentävästi. 

 

 Kaupungistuminen, teollistuminen, väestönkasvu ja etenkin jatkuvasti kasvanut 

autoliikenne ovat kaikki lisänneet melun epätoivottuja vaikutuksia. Vaikka tieliikenne 

aiheuttaa myös muita ympäristöhaittoja, on OECD (The Organisation for Economic 

Co-operation and Development) nimennyt melun selvästi merkittävimmäksi 

tieliikenteen aiheuttamaksi ympäristöhaitaksi (Lahti 2003, 25). Tällä hetkellä noin 40 

% Euroopan väestöstä altistuu 55 dB:n (A) päivittäiselle melutasolle, ja 20 % 65 dB:n 

(A) melutasolle (Berglund, Lindvall & Schwela 1999, 3). Suomessa päiväajan yli 55 
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dB:n ympäristömelualueilla asuu nykyään noin 800 000–900 000 ihmistä, eli noin 17 

% suomalaisista (Liikonen & Leppänen 2005, 39). 

 

Taulukko 1: Valtioneuvoston melutason ohjearvot. (Valtion ympäristöhallinnon 
verkkopalvelu 2007[viitattu 30.1.2007]). 

 
Melun A-painotettu keskiäänitaso 
(ekvivalenttitaso), LAeq, enintään 

 
Päivällä 
klo 7-22 

Yöllä 
klo 22-7 

Ulkona   
Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet taajamissa ja 
niiden välittömässä läheisyydessä sekä hoito- tai oppilaitoksia 
palvelevat alueet 

55 dB 45-50 dB1) 2)

Loma-asumiseen käytettävät alueet, leirintäalueet, 
virkistysalueet taajamien ulkopuolella ja luonnonsuojelualueet 45 dB 40 dB3)

Sisällä   
Asuin-, potilas- ja majoitushuoneet 35 dB 30 dB 

Opetus- ja kokoontumistilat 35 dB - 

Liike- ja toimistohuoneet 45 dB - 

 
1) Uusilla alueilla melutason yöohjearvo on 45 dB. 
2) Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöohjearvoa. 
3) Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai 
luonnon havainnointiin yöllä. 

  

4 Hiljaisuus 

Hiljaisuus ei välttämättä ole äänettömyyttä, vaan se liitetään pääsääntöisesti 

meluttomuuteen. Pesosen (2004, 8) mukaan ”käsite ”hiljainen alue” voidaankin 

ymmärtää alueeksi tai tilaksi, jonne kuuluva ihmisten aiheuttaman melun voimakkuus 

on niin vähäinen ja muut ominaisuudet sellaisia, että kuulija luokittelee 

ääniympäristön hiljaiseksi”. Hiljaisuuden kokemiseen vaikuttavatkin usein melun 

voimakkuuden lisäksi myös alueen esteettiset ominaisuudet ja hiljaisuuden 

odotusarvo. Hiljaisuuden odotusarvo vaihtelee alueen sijainnin ja ympäristön mukaan.  

Esimerkiksi keskusta-alueen viheralueella hiljaisuudesta nauttiva ei luultavimmin 
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odota kokevansa alueella samantyyppistä hiljaisuutta kuin vaeltaessaan kaukana 

melulähteistä sijaitsevalla luontoalueella. 

 

Hiljaisuus ja hiljaiset alueet ovat tärkeitä muun muassa rentoutumisen ja 

virkistäytymisen kannalta. Moni ihminen kaipaa hiljaisuutta vastapainoksi nyky-

yhteiskunnassa vallitsevalle kiireelle ja hektisyydelle. Etenkin urbaanissa 

ympäristössä hiljaisten alueiden merkitys korostuu. Kaupunkialueilla ympäristöään 

hiljaisemmat pienetkin alueet toimivat henkireikinä arjen kiireessä.  

 

Suomessa hiljaisuuden vaalimiselle on hyvät lähtökohdat, sillä hiljaisia alueita löytyy 

vielä niin luonto- kuin kaupunkialueiltakin. Olemassa olevien hiljaisten alueiden 

säilyttäminen ja uusien luominen on tärkeää, sillä melualueet kasvavat ja melulle 

altistuu yhä useampi suomalainen. Hiljaisia alueita voidaan myös hyödyntää 

kaupallisesti esimerkiksi matkailussa. Piilolan (2005, 15) mukaan ”ihminen tarvitsee 

hiljaisuutta, etsii sitä ja on joskus myös valmis maksamaan siitä”. 

5 Lainsäädäntö 

Lainsäädännössä hiljaisiin alueisiin on vedottu Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivissä ympäristömelun arvioinnista ja hallinnasta eli niin sanotussa 

ympäristömeludirektiivissä (2002/49/EY). Direktiivi suosittelee jäsenvaltioita 

kartoittamaan hiljaiset alueensa osana meluselvityksiä. Meluselvitykset tulee laatia 

kesäkuuhun 2007 mennessä yli 250 000 asukkaan väestökeskittymistä ja 

pääliikenneväylistä sekä vuoteen 2012 mennessä yli 100 000 asukkaan 

väestönkeskittymistä. Direktiivin tavoitteena on määritellä yhteinen toimintamalli, 

jonka avulla voidaan välttää, ehkäistä tai vähentää ympäristömelulle altistumisen 

haittoja. (EUR-Lex [viitattu 20.8.2006].) 

 

Direktiivin pohjalta hyväksyttiin Suomessa vuonna 2004 ympäristönsuojelulain 

muutos (469/2004), jonka tavoitteena on mm. varmistaa, että ihmiset saavat tietoa 

ympäristömelusta ja sen vaikutuksista. Muutos sisältää myös direktiivin 

täytäntöönpanoon tarvittavat kansalliset säädökset. Lain mukaan hiljaisten alueiden 
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kartoitukset tulee sisällyttää melukartoituksiin yli 100 000 asukkaan 

väestönkeskittymissä. (Valtion säädöstötietopankki Finlex®b [viitattu 15.1.2007].)  

Tarkempia ohjeita meluselvitysten ja meluntorjunnan toimintasuunnitelmien 

laatimiseen antaa Valtioneuvoston asetus Euroopan yhteisön edellyttämistä 

meluselvityksistä ja meluntorjunnan toimintasuunnitelmista (801/2004). (Valtion 

säädöstötietopankki Finlex® [viitattu 15.1.2007].) 

 

6 Työn tavoitteet 

Työn tavoitteena oli kartoittaa Turun erityyppiset hiljaiset alueet, joiden rajaukset 

sisällytetään Turun yleiskaavatoimistolta syksyllä 2007 valmistuvaan 

viherrakennesuunnitelmaan sekä lopulliseen viherkaavaan. Lopullinen viherkaava 

valmistellaan ja hyväksytään yleiskaava 2025 aikataulun mukaisesti. 

 

Kartoituksen yleisenä päämääränä voidaan pitää olemassa olevien hiljaisten alueiden 

vaalimista ja kehittämistä Turussa. Tätä kautta työn perimmäisenä tavoitteena on 

ihmisten hyvinvoinnin lisääminen. Kartoituksen tavoitteena oli myös kehittää jo 

olemassa olevia hiljaisuusluokituksia ja hiljaisten alueiden kartoitusten metodiikkaa 

kaupunkialueilla yleensä. 

 

7 Tutkimusmenetelmät 

Turun hiljaisten alueiden kartoituksessa käytettiin erilaisia tutkimusmenetelmiä. Työn 

alussa perehdyttiin muissa kaupungeissa tehtyihin meluselvityksiin ja hiljaisten 

alueiden kartoituksiin sekä meluun ja äänimaisemaan keskittyviin teoksiin. Muita 

tutkimusmenetelmiä olivat Turun kaupungin meluselvityksiin ja -lähteisiin 

tutustuminen, poissulkeva karttatarkastelu, keskustelut eri alueiden ja alojen 

asiantuntijoiden kanssa, asukaskysely sekä maastotarkkailut. 
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7.1 Taustamateriaaliin perehtyminen 

Aikaisemmin tehdyistä hiljaisten alueiden kartoituksista ja meluselvityksistä varsinkin 

Hämeenlinnan, Vantaan, Satakunnan ja Uppsalan hiljaisten alueiden kartoitukset sekä 

Kari Pesosen Hiljaiset Alueet -teos (2004) olivat hyödyksi etenkin 

tutkimusmenetelmien ja hiljaisten alueiden luokituksen kehittämisessä.  

 

Turun kaupungissa on tehty katu- ja tieliikennemeluselvitys viimeksi vuonna 1993. 

Selvityksen vanhuudesta johtuen siitä ei ollut mainittavaa hyötyä hiljaisten alueiden 

kartoituksessa. Turun kaupungin ympäristö- ja kaavoitusviraston 

suunnittelutoimistosta saatiin liikennemäärätiedot useiden katujen ja teiden osalta, 

joiden avulla pystyttiin laskemaan karkeat melun levinneisyysalueet. Nämä laskelmat 

eivät ota huomioon maastonmuotoja, rakennuksia tai muita melun leviämiseen 

vaikuttavia tekijöitä. Tästä johtuen laskelmia käytettiin vain alueilla, joilla yksittäinen 

tie oli lähes ainoa hiljaisuuteen vaikuttava tekijä. Turun Tiepiiriltä saatiin Turun 

kaupungin yleisten teiden melualueiden levinneisyydet, joita voitiin hyödyntää 

etenkin laajempia hiljaisia alueita tarkasteltaessa. Suuntaa-antavaa tietoa Turun 

hiljaisista alueista saatiin Baltic Region Healthy Cities Officen (Regional Council of 

Southwest Finland) vuonna 2000 julkaisemasta Road Traffic Noise Turku Urban Area 

-raportista, jossa tieliikennemäärien ja tieliikenteen laskentamallin perusteella 

selvitettiin Turun tieliikenteen melualueita. Vuonna 1996 valmistuneesta Turun 

lentoaseman meluselvityksestä saatiin lentoliikenteen aiheuttamien melualueiden 

laajuus. Turun VR Cargolta saatiin tiedot Turun alueen VR:n tavarajunaliikenteestä.  

Turun ympäristö- ja kaavoitusvirastosta saatiin yksittäisten kohteiden meluselvityksiä.  

7.2 Poissulkeva karttatarkastelu 

Poissulkeva karttatarkastelu toteutettiin rajaamalla kartalta pois ne alueet, jotka eivät 

meluisuutensa vuoksi täytä hiljaisten alueiden kriteerejä. Rajaus toteutettiin saatujen 

melutietojen pohjalta sekä yleisellä karttatarkastelulla, missä esimerkiksi 

vilkasliikenteisten katujen ja teiden ympäristöt rajattiin pois tarkastelusta.  
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7.3 Haastattelut 

Haastattelujen tarkoituksena oli saada eri alojen ja alueiden asiantuntijoilta tietoja 

Turun hiljaisista alueista sekä melulähteistä. Kartoituksen alkuvaiheessa keskusteltiin 

kymmenen Turun kaupungin kaavoitusarkkitehdin kanssa. Haastatteluiden tavoitteena 

oli selvittää, löytyykö heidän vastuualueiltaan mahdollisesti hiljaisia alueita ja mitä 

melulähteitä alueilla sijaitsee. Arkkitehtejä pyydettiin myös kommentoimaan 

alustavaa hiljaisten alueiden luokitusta. Haastattelut olivat hedelmällisiä ja antoivat 

yleiskuvan Turun kaupunginosien äänimaisemista. Suurin osa arkkitehdeistä merkitsi 

kartalle mielestään huomioitavia alueita niin hiljaisuuden kuin melunkin kannalta, 

mistä oli kartoituksessa myös myöhemmässä vaiheessa hyötyä. Arkkitehdit eivät juuri 

kommentoineet alustavaa hiljaisten alueiden luokitusta. 

 

Myös Turun viherlaitoksella puistojen kunnossapidon sekä puisto- ja talousmetsien 

hoidon parissa työskentelevää neljää henkilöä haastateltiin mahdollisesti hiljaisista 

alueista. Haastattelut koettiin tärkeinä, sillä Viherlaitoksen työntekijöiden tuntemus 

Turun viheralueista on hyvä. He merkitsivät kartalle hiljaisina pitämiään alueita, jotka 

tukivat kartoituksessa esille tulleita hiljaisia alueita. 

7.4 Kysely 

Osana kartoitusta toteutettiin kysely turkulaisille hiljaisista alueista. Kyselyn 

tarkoituksena oli kerätä turkulaisten ehdotuksia hiljaisiksi alueiksi. Kyselyä 

käsitellään tarkemmin kappaleessa 10. 

7.5 Kenttätyöskentely 

Alustavassa karttatarkastelussa löydetyillä hiljaisilla alueilla tehtiin maastotarkkailuja 

kesä- ja heinäkuussa 2006. Tarkkailut tehtiin korvakuulolla kartoitusta varten 

kehitettyä maastotarkkailulomaketta (LIITE 1) avuksi käyttäen. 

Maastotarkkailulomake tehtiin aikaisemmissa kartoituksissa käytettyjä lomakkeita 

mukaillen (Uppsala 2000 ja Satakunta 2004). Suurimmassa osassa kohteita tehtiin 

myös suuntaa-antavia melumittauksia elo- ja syyskuussa. Kaikki maastotarkkailut niin 
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korvakuulolla kuin melumittarillakin tehtiin kesäaikaan kello 17.00 – 19.00, jotta 

tulokset olisivat vertailukelpoisia. Maastotarkkailut tehtiin tuulen nopeuden ollessa 

alle 5 m/s ja sään ollessa poutainen.  

 

Mittauslaitteistona käytettiin integroivaa tarkkuusäänitasomittaria, joka on standardin 

IEC 651 mukainen. Mittarin kalibrointi suoritettiin äänitasokalibraattorilla, joka antaa 

vakioäänenpainetasot 94,0 ja 114,0 dB(A). Kalibraattori on standardin IEC 942 

mukainen. Mittarin tarkkuus on +/-1.5 dB. Mittarissa käytettiin A-taajuuspainotusta, 

joka vaimentaa matalia ääniä ihmisen kuulokynnyksen tapaisesti. Aikapainotuksena 

oli Fast, joka on yleisin tieliikenteen- ja teollisuuslaitosten melumittauksissa käytetty 

painotus. Mittarissa oli tuulensuojain. (Mattila, sähköpostiviesti 5.2.2007.) 

             

Alueilla mitattiin 60 sekunnin ekvivalenttiarvo (Leq). Hiljaisten alueiden rajausten 

tarkentamiseksi osalla alueista mittauspisteitä oli useita. Melumittaukset tukivat 

korvakuulolla tehtyjen tarkkailuiden tuloksia suurelta osin.   

 

8 Turun hiljaisten alueiden luokitus 

Turun hiljaisten alueiden kartoitukseen kehitetyn luokituksen lähtökohtana oli sen 

käyttökelpoisuus Turun ”viherkaavan” valmistelulle ja ylipäänsä yleiskaavoitukselle. 

Luokitus muodostettiin mukaillen olemassa olevia hiljaisten alueiden luokituksia. 

Uppsalan tutkimuksessa esitetty Ingemanssons Technology AB:n (1999) kehittämä 

luokitus oli pohjana Turun hiljaisten alueiden luokitusta muodostettaessa. 

Ingemanssons Technology AB:n ja Vantaan luokitukset on esitetty LIITTEESSÄ 2. 

Luokituksen kehittäminen aloitettiin kartoituksen esiselvitysvaiheessa ja lopulliset 

luokat muotoutuivat kartoituksen edetessä 

 

Turussa kuten useissa muissakin Suomen kaupungeissa on löydettävissä hyvin 

erilaisia alueita tiheään rakennetuista kaupunkiympäristöistä maaseutumaisiin 

alueisiin. Tästä johtuen Turun hiljaisten alueiden luokat kehitettiin kuvaamaan 

erityyppisten alueiden hiljaisuutta. Viheralueiden lisäksi hiljaisuutta voidaan löytää 
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myös rakennetusta ympäristöstä. Vaikka näiden alueiden äänimaisema eroaa paljolti 

viheralueiden äänimaisemasta, on alueiden hiljaisuus tärkeää varsinkin lähistön 

asukkaille.  

 

Luokituksessa erilaisia hiljaisia alueita yhdistävinä tekijöinä voidaan pitää seuraavia 

seikkoja: 

• Alueet ovat kaikkien käytettävissä olevia ulkotiloja, joten esimerkiksi 

yksityiset sisäpihat ja golfkentät on jätetty tarkastelun ulkopuolelle. 

• Ihmisen aiheuttamia ääniä kuuluu vähemmän kuin ympäröivillä alueilla. 

• Alueella kuuluvia luonnonääniä ei luokitella meluksi. 

 

Turun hiljaisten alueiden kartoituksessa päädyttiin käyttämään seuraavia neljää 

luokkaa:  

Hiljaiset keskustapuistot (melutaso ei tavallisesti nouse yli 50 dB:n) 

Hiljaiset virkistysalueet (melutaso ei tavallisesti nouse yli 45 dB:n) 

Hiljaiset asuinalueet (melutaso ei tavallisesti nouse yli 45 dB:n) 

Hiljaiset luonto-, maa- ja metsätalousalueet (melutaso ei tavallisesti nouse yli 35 

dB:n) 

 

Luokituksessa käytetyt desibelirajat ovat vain suuntaa-antavia. Varsinaisia tiukkoja 

desibelirajoja hiljaisille alueille ei haluttu asettaa, koska melun kokeminen on 

subjektiivista. Melun kokeminen on paljolti myös kiinni melun tyypistä, eikä niinkään 

desibeleillä mitattavasta melutasosta. Esimerkiksi linnunlaulu ja muut luonnonäänet 

saattavat yltää korkeisiinkin desibelitasoihin, mutta niitä ei yleensä koeta meluna. 

Desibelirajoihin perustuvaa hiljaisten alueiden määrittelyä on pidetty myös muissa 

hiljaisten alueiden kartoituksissa riittämättömänä. Esimerkiksi Uppsalan 

tutkimuksessa desibelirajojen asettamisen vaikeutta hiljaisille alueille perustellaan 

muun muassa sillä, että melutaso vaihtelee alueen sääolojen ja alueella tapahtuvien 

toimintojen mukaan (Marklund 2000, 18). 
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8.1 Hiljaiset keskustapuistot 

Hiljaiset keskustapuistot ovat tärkeitä hiljaisuuden keitaita keskusta-alueella. Alueiden 

äänimaisema koostuu sekä ihmisen aiheuttamista äänistä että luonnonäänistä.  Ihmisen 

aiheuttamia ääniä kuuluu selvästi enemmän kuin muilla Turun hiljaisilla alueilla, 

mutta melutaso ei tavallisesti nouse yli 50 dB:n. Keskustapuistot ovat tärkeitä 

paikkoja virkistäytymisen kannalta etenkin keskustassa asuville. Keskustapuistot 

tarjoavat mahdollisuuden rentoutumiseen ja rauhoittumiseen sekä liikunnan 

harrastamiseen ja sosiaaliseen kanssakäymiseen. Alueiden käyttöaste on varsinkin 

kesäisin suuri. 

8.2 Hiljaiset virkistysalueet 

Hiljaiset virkistysalueet ovat helposti saavutettavia viheralueita, jotka sijaitsevat niin 

kaupunkirakenteen sisällä kuin sen reunoillakin. Hiljaisia virkistysalueita voivat olla 

muun muassa kuntoradat, metsiköt, asuinalueiden puistot, hautausmaat ja kirkkojen 

pihapiirit sekä joutomaat. Varsinkin asuinalueiden läheisyydessä sijaitsevat kuntoradat 

ja metsiköt ovat asukkaille tärkeitä rentoutumisen ja virkistäytymisen paikkoja. 

Luonnonäänet hallitsevat alueen äänimaisemaa, joskin yhdyskuntamelu kuuluu usein 

taustakohinana. Hiljaisten virkistysalueiden melutaso ei tavallisesti nouse yli 45 dB:n. 

8.3 Hiljaiset asuinalueet 

Hiljaisten asuinalueiden äänimaisema koostuu lähinnä asumisen äänistä. Esimerkiksi 

lasten leikkien äänet ja ruohonleikkurin pörinä kuuluvat alueiden äänimaisemaan. 

Hiljaiset asuinalueet ovat usein sijoittuneet siten, etteivät suurten teiden tai muiden 

merkittävien melulähteiden äänet kuulu voimakkaina alueille. Asuinalueilla aiheutuu 

melua lähinnä töihin lähdön ja sieltä paluun aikaan. Muulloin asuinalueet ovat usein 

hyvinkin hiljaisia. Hiljaisten asuinalueiden melutaso ei tavallisesti nouse yli 45 dB:n. 
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8.4 Hiljaiset luonto-, maa- ja metsätalousalueet 

Hiljaisilla luonto-, maa- ja metsätalousalueilla melutaso ei tavallisesti nouse yli 35 

dB:n. Alueet sijaitsevat kaukana vilkkaasti liikennöidyistä teistä ja muista 

merkittävistä melulähteistä. Luonto- ja metsätalousalueilla kuuluu ihmisen 

aiheuttamia ääniä vain satunnaisesti ja luonnonäänet hallitsevat äänimaisemaa. 

Liikenteen taustakohina saattaa kantautua vaimeana alueille. Alueita käytetään 

virkistäytymiseen ja rentoutumiseen sekä mahdollisesti myös retkeilyyn. Hiljaiset 

maatalousalueet ovat peltoja ja muita maaseutumaisia alueita, joilla 

maatalouskoneiden äänet ovat osa äänimaisemaa.   

 

9 Turun hiljaiset alueet 

Turun hiljaiset alueet rajattiin alustavasti meluselvityksiin ja -lähteisiin perustuvan 

poissulkevan karttatarkastelun avulla. Rajauksia tarkennettiin korvakuulolla ja 

melumittarilla tehtyjen maastotarkkailujen perusteella. Hiljaisten alueiden rajaukset 

eivät ole tarkkoja, koska melutaso vaihtelee alueilla muun muassa vuorokauden- ja 

vuodenajan sekä sääolojen mukaan.  

 

Turun hiljaisten alueiden kartoituksessa löytyi yhteensä 92 hiljaiseksi luokiteltua 

aluetta. Hiljaisia alueita löytyi eniten luokista hiljaiset asuinalueet (34 kappaletta) ja 

hiljaiset luonto-, maa- ja metsätalousalueet (30 kappaletta). Hiljaisia keskustapuistoja 

löytyi 4 kappaletta ja hiljaisia virkistysalueita 24 kappaletta. Varsinkin hiljaiset 

virkistysalueet ja asuinalueet ovat painottuneet eteläiseen Turkuun, joskin alueita 

löytyi paljon myös muualta Turusta. Löydetyt hiljaiset alueet on listattu ja numeroitu 

LIITTEESSÄ 3. Kartoituksen yhtenä tuotoksena syntyi kartta, jossa esitetään löydetyt 

hiljaiset alueet numeroineen LIITE 4.   
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9.1 Löydetyt hiljaiset keskustapuistot 

Kartoituksessa löydettyjä hiljaisia keskustapuistoja olivat Urheilupuisto, 

Samppalinnanpuisto, Vartiovuori ja Puolalanpuisto. Puistojen maastonmuodot ja 

puistoja ympäröivät rakennukset luovat alueille ympäristöään hiljaisemman 

äänimaiseman. Keskustapuistojen virkistyksellinen merkitys on suuri varsinkin 

keskustassa asuville. Hiljaiset keskustapuistot on listattu LIITTEESSÄ 3 ja merkitty 

karttaan (LIITE 4) vaaleanvihreällä pystyraidoituksella. 

9.2 Löydetyt hiljaiset virkistysalueet 

Hiljaisia virkistysalueita löytyi 24 kappaletta. Löytyneet hiljaiset virkistysalueet ovat 

usein asuinalueiden läheisten kuntoratojen metsiä, joiden käyttöaste on yleensä suuri. 

Alueilla on virkistyksellistä merkitystä varsinkin lähialueiden asukkaille. Hiljaisia 

virkistysalueita löytyi etenkin eteläisestä Turusta, missä vilkasliikenteisiä teitä ja 

muita melulähteitä ei ole yhtä paljon kuin esimerkiksi Länsi-Turussa. Eteläisen Turun 

hiljaisia alueita ovat esimerkiksi Luolavuori-Ispoinen -kuntorata ympäröivine 

metsineen sekä Katariinanlaakso. Muualla Turussa hiljaisia virkistysalueita ovat muun 

muassa Mälikkälä-Kuninkoja - ja Pääskyvuori-Varissuo -kuntorata. Hiljaiset 

virkistysalueet on listattu LIITTEESSÄ 3 ja merkitty karttaan (LIITE 4) 

tummanvihreällä pystyraidoituksella. 

9.3 Löydetyt hiljaiset asuinalueet 

Kartoituksessa löytyi 34 kappaletta hiljaisia asuinalueita. Löytyneet alueet ovat 

pääosin pientalovaltaisia asuinalueita, jotka ovat usein sijoittuneet jonkin viheralueen 

läheisyyteen. Asuinalueiden läheiset viheralueet hiljentävät niiden äänimaisemaa. 

Asuinalueiden hiljaiset alueet ovat usein pirstoutuneita ja pinta-alaltaan melko pieniä, 

koska alueille johtavilta vilkasliikenteisiltä pääväyliltä kantautuu melua alueille. 

Hiljaisia asuinalueita löytyi eri puolilta Turkua, etenkin eteläisestä Turusta. Myös 

Nummelta ja Itäharjulta löytyi yhtenäisiä hiljaisia pientalovaltaisia asuinalueita. 

Hiljaiset asuinalueet on listattu LIITTEESSÄ 3. Asuinalueet on nimetty sen 

kaupunginosan mukaan, jossa ne sijaitsevat. Jos kaupunginosassa on useampi kuin 
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yksi hiljaiseksi luokiteltu asuinalue, on ne erotettu toisistaan numeroin. Alueet on 

merkitty karttaan (LIITE 2) ruskealla pystyraidoituksella. 

9.4 Löydetyt hiljaiset luonto-, maa- ja metsätalousalueet 

Hiljaisia luonto-, maa- ja metsätalousalueita löytyi kartoituksessa 30 kappaletta. 

Alueita löytyi varsinkin Hirvensalosta, Satavasta, Kakskerrasta, Ruissalosta ja 

pohjoisesta Turusta. Hirvensalon, Satavan ja Kaskerran hiljaiset alueet muodostuvat 

niin luonto- kuin maa- ja metsätalousalueistakin. Ruissalon hiljaiset alueet ovat 

suurimmaksi osaksi luontoalueita, joskin myös osa saaren maatalousalueista kuuluu 

hiljaisiksi luokiteltuihin alueisiin. Turun pohjoisosa on pääosin maa- ja 

metsätalousaluetta, jonka suurimpana melulähteenä voidaan pitää Paattistentien 

liikennettä. Turun pohjoiskärjestä pieni alue kuuluu Kurjenrahkan kansallispuistoon. 

Hiljainen alue löytyy myös Maarian altaan itäpuolelta. Tämä alue on niin luonto- kuin 

maa- ja metsätalousaluettakin. Hiljaiset luonto-, maa- ja metsätalousalueet on listattu 

LIITTEESSÄ 3. Alueet on nimetty sijaintipaikkansa mukaan ja merkitty karttaan 

(LIITE 2) sinisellä pystyraidoituksella. 

9.5 Aluekuvaukset 

Tässä kappaleessa kuvataan tarkemmin kahdeksaa hiljaista aluetta. Tarkemmin 

kuvattavaksi on valittu alueita, joilla on virkistyksellistä arvoa hiljaisuuden lisäksi 

sekä alueita, joiden hiljaisuudelle kohdistuu uhkakuvia rakentamispaineista johtuen. 

Kuvatut alueet ovat Vartiovuori, Luolavuori-Ispoinen -kuntorata, Mälikkälä-

Kuninkoja -kuntorata, Katariinanlaakso, Maarian altaan itäpuoli, Ruissalo, Satava-

Kakskerta ja Hirvensalo. Kuvausten yhteydessä on nähtävissä alueen kartta, josta käy 

ilmi rajattu hiljainen alue sekä alueen hiljaisuuteen vaikuttavat vireillä olevat 

asemakaavat.  
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9.5.1 Vartiovuori 

 
Kuva 1: Vartiovuori 

 

Sijainti 

Vartiovuori sijaitsee Turun ydinkeskustan tuntumassa vilkasliikenteisten 

Kaskenkadun, Hämeenkadun, Uudenmaankadun ja Sirkkalankadun rajaamana. 

Hiljaisen alueen rajaus on nähtävissä kuvassa 2.  

 
Kuva 2: Vartiovuoren sijainti ja rajattu hiljainen alue (hiljainen keskustapuisto).                   

Maasto 

Vartiovuorelta on löydettävissä niin viimeisteltyä puistomaisemaa kuin lähes 

luonnonmukaisiakin alueita.  
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Äänimaisema 

Liikenteen ja muut ihmisen aiheuttamat äänet kuuluvat alueella melko voimakkaina. 

Luonnonäänet ovat kuitenkin kuultavissa. 

 

Nykyinen virkistyskäyttö 

Aluetta käytetään sekä rentoutumiseen että ulkoiluun. Alueella sijaitsee Vartiovuoren 

kesäteatteri, leikkipuisto sekä kahluuallas. Puiston kupeessa sijaitsee myös 

Luostarinmäen käsityöläismuseo. Vartiovuoren virkistyksellinen merkitys on suuri 

varsinkin keskusta-alueen asukkaille.  

 

Kaavoitustilanne 

Yleiskaavassa 2020 alue on merkitty viheralueeksi (V) ja asemakaavassa puistoksi 

(VP). 
 

Tulevaisuus 

Alueen hiljaisuudelle ei kohdistu merkittäviä uhkakuvia. 

 

Luokitus 

Hiljainen keskustapuisto 

 

Asukaskyselyssä Vartiovuorta ehdotettiin hiljaiseksi alueeksi 27 kertaa (LIITE 10). 

9.5.2 Luolavuori-Ispoinen-kuntorata 

Sijainti 

Kuntorata sijaitsee eteläisessä Turussa. Aluetta ympäröivät vilkasliikenteiset 

Peltolantie, Eteläkaari, Ispoisten puistotie ja Luolavuorentie, mistä johtuen aluetta ei 

voitu kokonaisuudessaan luokitella hiljaiseksi. Alueen rajaus on nähtävissä kuvassa 3. 
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Kuva 3: Luolavuori-Ispoinen –kuntoradan sijainti ja rajattu hiljainen alue 
(hiljainen virkistysalue). 

Maasto 

Kuntorata ympäröivine alueineen on pääasiassa havupuuvaltaista sekametsää. 

Luolavuoren vanhalla maankaatopaikalla esiintyy niittykasvillisuutta. 

 

Äänimaisema 

Alueella on kuultavissa liikenteen hiljaista taustakohinaa. Luonnonäänet ovat 

kuitenkin vallitsevia. 

 

Nykyinen virkistyskäyttö 

Alueella sijaitsee valaistu kuntorata, joka toimii lumiseen aikaan hiihtolatuna. 

Hiljaisella alueella sijaitsee myös hiihtomaja. Alueen käyttöaste ja virkistyksellinen 

arvo on suuri. 

 

Kaavoitustilanne 

Yleiskaavassa 2020 alue on merkitty virkistysalueeksi (V) ja virkistys- ja 

liikuntapalvelujen alueeksi (VU). Hiljaisen alueen pohjoisosassa sijaitsee kaksi 

pienehköä suojeluun varattua aluetta (S). Asemakaavassa alue on lähivirkistysaluetta 

(VL). 
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Tulevaisuus 

Alue tulisi säilyttää jatkossakin yhtenäisenä virkistysalueena.  

 

Luokitus 

Hiljainen virkistysalue 

 

Asukaskyselyssä Luolavuori-Ispoinen –kuntorataa ehdotettiin hiljaiseksi alueeksi 24 

kertaa (LIITE 10). (Luolavuoren kukkula 9 kertaa, Luolavuoren kuntorata 4 kertaa, 

Ispoisten kuntorata 5 kertaa, Luolavuori-Ispoinen –kuntorata 5 kertaa ja Luolavuoren 

keskellä olevat kalliot 1 kerta). 

9.5.3 Katariinanlaakso 

Sijainti 

Katariinanlaakso sijaitsee eteläisessä Turussa merenrannalla lähellä Kaarinan rajaa.  

Alueen pohjoispuolella kulkee vilkasliikenteinen Eteläkaari, jonka melu vaikutti 

alueen rajaukseen. Hiljaisen alueen rajaus on nähtävissä kuvassa 4. 

 
Kuva 4: Katariinan laakson sijainti ja rajattu hiljainen alue (hiljainen 
virkistysalue).                                  

Maasto 

Katariinanlaakso on pääosin monipuolista lehtoa sekä jalopuumetsää.  
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Äänimaisema 

Alueelle kantautuu liikenteen vaimeaa taustaääntä, mutta luonnonäänet ovat 

vallitsevia. 

 

Nykyinen virkistyskäyttö 

Alueella kulkee 2,5 kilometrin pituinen luontopolku, jonka varrella on opastetauluja. 

Alueen käyttöaste ja virkistyksellinen arvo on suuri. 

 

Kaavoitustilanne 

Yleiskaavassa 2020 Katariinanlaakson ydinalue on suojelualuetta (S). Osa alueesta on 

merkitty virkistysalueeksi (V). Asemakaavassa Katariinanlaakso on merkitty 

luonnonsuojelualueeksi (SL) ja lähivirkistysalueeksi (VL). 

 

Tulevaisuus 

Kaarinan puolelle laaditaan osayleiskaavaa, jossa Turun rajan tuntumaan on varattu 

alueita pientalovaltaiselle asuntoalueelle. Toteutuessaan asuntoalue voi vaikuttaa 

Katariinanlaakson hiljaisuuteen. 

 

Luokitus 

Hiljainen virkistysalue 

 

Asukaskyselyssä Katariinanlaaksoa ehdotettiin hiljaiseksi alueeksi 22 kertaa (LIITE 

10). 
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9.5.4 Mälikkälä-Kuninkoja-kuntorata 

 
Kuva 5: Mälikkälä-Kuninkoja -kuntorata 

Sijainti 

Mälikkälä-Kuninkoja-kuntorata sijaitsee Länsi-Turussa Raision rajan tuntumassa. 

Alueen läheisyydessä on vilkasliikenteisiä teitä, mistä johtuen vain osa alueesta on 

luokiteltavissa hiljaiseksi. Alueen pohjoispuolelle kantautuu Ohikulkutien, itäpuolelle 

Kuninkojantien ja eteläpuolelle Satakunnantien liikenteen melua. Hiljaisen alueen 

rajaus on nähtävissä kuvassa 6. 

  
Kuva 6: Mälikkälä-Kuninkoja –kuntoradan sijainti ja hiljaisen alueen rajaus 
(hiljainen virkistysalue).  
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Maasto 

Mälikkälä-Kuninkoja –kuntorata ympäröivine alueineen on havupuuvaltaista ja 

kallioista sekametsää.  

 

Äänimaisema 

Alueelle kantautuu vaimeaa liikenteen taustaääntä, mutta luonnonäänet ovat 

vallitsevia.  

 

Nykyinen virkistyskäyttö 

Alueella sijaitsee valaistu kuntorata, joka toimii lumiseen aikaan hiihtolatuna. Alueen 

käyttöaste ja virkistyksellinen arvo on suuri. 

 

Kaavoitustilanne 

Yleiskaavassa 2020 alue on osoitettu virkistysalueeksi (V) ja sen sekä pohjois- että 

koillispuolelle on varattu alueet pientalovaltaiselle asuntoalueelle (AP). 

Pohjoisemmalla alueella on vireillä osayleiskaavoitus. Osayleiskaavassa on tarkoitus 

tutkia mahdollisuuksia sijoittaa alueelle tilaa vievän kaupan toimintoja yleiskaavan 

pientaloasumisen sijaan.  

 

Alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. Alueen pohjoispuolelle on vireillä 

olevassa asemakaavassa (11/2003 ”Kuninkojan laakso”) osoitettu pääasiassa 

pientalovaltainen asuinalue yleiskaavan 2020 mukaisesti.  

 

Tulevaisuus 

Kumpikaan yleiskaavassa 2020 pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi osoitetusta alueesta 

ei ulotu hiljaiseksi luokitellulle alueelle. Alueista eteläisemmällä tulisi toteutuessaan 

olemaan vaikutusta hiljaiseksi luokitellun alueen äänimaisemaan asumisen ääniä 

lisäävästi. Asuntoalue saattaa kuitenkin toteutuessaan vaimentaa alueelle 

Kuninkojantieltä kantautuvaa liikenteen melua. Vireillä olevan asemakaavan 

toteutuminen ei vaikuta merkittävästi alueen hiljaisuuteen.  
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Vireillä olevan osayleiskaavan mukainen kaupallinen keskittymä ja siihen 

mahdollisesti liittyvät uudet liikenneväylät voivat vaikuttaa merkittävästi Mälikkälä-

Kuninkoja –kuntoradan hiljaisuuteen. Toivottavaa kuitenkin olisi, että seudullisesti 

merkittävä virkistysalue säilytettäisiin mahdollisimman yhtenäisenä. 

 

Luokitus 

Hiljainen virkistysalue 

 

Asukaskyselyssä Mälikkälä-Kuninkoja –kuntorataa ehdotettiin hiljaiseksi alueeksi 4 

kertaa (LIITE 10). 

9.5.5 Maarian altaan itäpuoli 

 

 
Kuva 7: Uimapaikka Jäkärlän hiekkakuopalla. 

Sijainti 

Alue sijaitsee koillisessa Turussa Maarian altaan ja Liedon rajan välissä. Hiljaisen 

alueen rajaus on nähtävissä kuvassa 8. 
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Kuva 8: Maarian altaan itäpuolen sijainti ja hiljaisen alueen rajaus (hiljainen 
luonto-, maa- ja metsätalousalueet). 

Maasto 

Alue koostuu lähinnä havupuuvaltaisesta sekametsästä sekä peltosaarekkeista.  

 

Äänimaisema 

Luonnonäänet vallitsevat alueella. Vanhalta Tampereentieltä ja Tampereen valtatieltä 

kuuluu alueelle vaimeana liikenteen taustaääntä.  

 

Nykyinen virkistyskäyttö 

Alueella kiertää retkeilyreitti. Hiljaisella alueella on myös uimapaikka. Retkeilyreitin, 

uimapaikan ja Maarian altaan rantojen osalta alueella on virkistyksellistä merkitystä.  

 

Kaavatilanne 

Yleiskaavassa 2020 alue on suurimmaksi osaksi virkistysaluetta (V). Alueen itäpuoli 

on maa- ja metsätalousaluetta (M), minkä lisäksi sen eteläosassa on 

suunnittelutarvealuetta (ST). Maarian altaan vieressä on pienehkö suojelualue (S). 

Hiljaisen alueen pohjoispuolelle on varattu alue pientalovaltaiselle asuntoalueelle 

(AP). Alueella on vireillä osayleiskaava, jonka johdosta Maarian altaan ja Liedon 

välinen alue on menossa rakennuskieltoon syyskuuhun 2011 asti. Osayleiskaavassa 
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alueelle tullaan osoittamaan pientaloalueita. Alueella ei ole voimassa olevaa 

asemakaavaa. 

 

Tulevaisuus 

Toteutuessaan alueen pohjoispuolinen asuntoalue ei tule sijaitsemaan hiljaiseksi 

luokitellulla alueella, mutta tulee luultavasti vaikuttamaan alueen äänimaisemaa 

muuttavasti. Vireillä olevan osayleiskaavan rakentamissuunnitelmat hiljaiseksi 

luokitellulla alueella tulevat pienentämään hiljaista aluetta ja vaikuttamaan myös 

alueen äänimaisemaan melua lisäävästi.  

 

Etenkin Maarian altaan läheisyydessä on virkistyspotentiaalia tuleville asukkaille. 

Tästä johtuen hiljaisia alueita tulisi mahdollisuuksien mukaan pyrkiä säilyttämään 

nimenomaan altaan tuntumassa. 

 

Luokitus 

Hiljainen luonto-, maa- ja metsätalousalue 

 

Asukaskyselyssä Maarian altaan itäpuolista aluetta ehdotettiin hiljaiseksi alueeksi 

kuusi kertaa. (LIITE 10). (Jäkärlän uimapaikka 2 kertaa ja Jäkärlän luontopolku 4 

kertaa). 

9.5.6 Ruissalo 

Sijainti 

Ruissalon saari sijaitsee läntisessä Turussa. Pohjoisesta alueelle kantautuu Turun 

sataman ja Pansion junalauttasataman melu. Tämä on otettu hiljaisten alueiden 

rajauksessa huomioon. Alueelle kantautuu melua ajoittain myös saaren läpi kulkevalta 

Ruissalontieltä sekä saarta ympäröivien vesialueiden veneliikenteestä. Ruissalon 

hiljaisten alueiden rajaukset ovat nähtävissä kuvassa 9.  
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Kuva 9: Ruissalon sijainti ja hiljaisen alueen rajaus (hiljaiset luonto-, maa- ja 
metsätalousalueet).                       

Maasto 

Saaren länsipuoli on pääosin havu- ja sekametsää. Alue kuuluu 

tammimetsävyöhykkeeseen, laajimmat tammilehdot sijaitsevat saaren itäosassa. 

Ruissalosta on löydettävissä myös vanhoja peltoja, puutarhoja ja huviloita, jotka ovat 

osa saaren kulttuuriperintöä. 

 

Äänimaisema 

Luonnonäänet vallitsevat Ruissalon hiljaisilla alueilla. Liikenteen äänet kuuluvat 

alueille ajoittain varsinkin kesäisin, kun saaren virkistyskäyttö on suurin. Heinäkuussa 

järjestettävästä Ruisrock-festivaalista kuuluu alueille kyseisen viikonlopun aikana 

kovaakin melua. 

 

Nykyinen virkistyskäyttö 

Alueella on kattava luontopolkuverkosto ja sen läpi kulkee myös pyörätie. Ruissalossa 

on kolme lintutornia ja uimapaikkoja. Saari on seudullisesti merkittävä virkistysalue, 

jolla on myös huomattavaa matkailullista merkitystä. Alueen käyttöaste on suuri.  

 

Kaavoitustilanne 

Yleiskaavassa 2020 Ruissalo on merkitty pääosin virkistysalueeksi (V). Alueella on 

tällä hetkellä kaksi varsinaista luonnonsuojelualuetta: Ruissalo (55,85 ha) ja 
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Marjaniemi (29 ha) (Turun kaupunki [viitattu 31.1.2007]). Näiden lisäksi 

yleiskaavassa on suojeluun varattu muitakin alueita (S). Saaronniemi on yleiskaavassa 

loma- ja matkailualuetta (R). Ruissaloa ei ole asemakaavoitettu lukuun ottamatta 

Saaronniemen matkailualuetta ja Ruissalon kylpylän aluetta. 

 

Tulevaisuus 

Alueen hiljaisuudelle ei kohdistu merkittäviä uhkakuvia. 

 

Luokitus 

Hiljainen luonto-, maa- ja metsätalousalue 

 

Asukaskyselyssä Ruissaloa ehdotettiin hiljaiseksi alueeksi 58 kertaa. (LIITE 10). 

(Ruissalo 35 kertaa, tarkempia paikkoja mainittiin 23 kappaletta). 

 

9.5.7 Satava-Kakskerta 

Sijainti 

Satavan ja Kakskerran saaret sijaitsevat eteläisessä Turussa. Satavaan ja Kakskertaan 

on siltayhteys Hirvensalon kautta. Satavan ja Kakskerran hiljaisten alueiden rajaukset 

on nähtävissä kuvassa 10. 

 
Kuva 10: Satava-Kakskerran sijainti ja hiljaisten alueiden rajaukset (hiljaiset 
luonto-, maa- ja metsätalousalueet). 
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Maasto 

Alueella on sekä peltoa että pääasiassa havupuuvaltaista sekametsää. 

 

Äänimaisema 

Luonnonäänet ovat vallitsevia metsäalueilla. Paikoin on kuultavissa myös 

maatalouteen liittyviä ääniä. Brinkhallintieltä ja Vapparintieltä kantautuu hiljaisille 

alueille vaimeaa liikenteen taustaääntä. 

 

Nykyinen virkistyskäyttö 

Alueella on sekä pysyvää että loma-asutusta. Alueella on virkistyksellistä arvoa 

varsinkin ympärivuotisille ja kesäasukkaille. 

 

Kaavoitustilanne 

Alueella on vuonna 1985 hyväksytty ensimmäisen asteen osayleiskaava, joka on 

vanhentunut eikä sillä ole oikeusvaikutuksia. Maakuntakaavassa suurin osa Satavaa ja 

Kakskertaa on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M), jota voidaan 

käyttää myös haja-asutusluonteiseen pysyvään tai loma-asutukseen. Osia saarista on 

osoitettu virkistysalueiksi (V). Erikvalla ja Samppaantien itäpuoliset alueet on varattu 

suojelualueeksi (S). Yleiskaava 2020:ssa Satavan itäosa on osoitettu 

suunnittelutarvealueeksi ja on muilta osin ohjeena suojelumerkintöjen osalta. 

Asemakaavoja on vain Satavan länsiosan venesatama-alueella ja Vepsän saarella sekä 

ranta-asemakaava Järvistensaaren länsiosassa. Satava-Kakskertaan on valmisteilla 

osayleiskaava. 

 

Tulevaisuus 

Tulevaisuudessa Kakskerran rakentamispaineet tulevat kohdistumaan erityisesti 

saaren pohjoisosiin ja Harjattulaan. Satavassa rakentamispaineet kohdistuvat laajalti 

saaren eri osiin. Tällä hetkellä Satava-Kakskerrassa asuu noin 1300 ihmistä. (Turun 

kaupungin ympäristö- ja kaavoitusvirasto 2006, 3-4 ja 11–17 [viitattu 2.2.2007]).  

Satava-Kakskerran osayleiskaavan tämän hetkisen alustavan luonnoksen mitoituksen 

mukaan väkiluku voi kasvaa yli 12 000 asukkaaseen. Osayleiskaavan toteutuminen 

maankäyttövaihtoehdosta riippumatta lisää melua alueella ja tulee pirstomaan ja 
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pienentämään hiljaiseksi luokiteltuja alueita.  Asunto- ja maankäyttöohjelman 

ehdotuksessa vuosille 2006–2010 Satava-Kakskerran aluetta ei otettaisi käyttöön 

ennen vuotta 2010. 

 

Satavan keskiosan laaja hiljaiseksi luokiteltu metsäalue tulisi saareen kohdistuvista 

rakentamispaineista huolimatta pyrkiä säilyttämään yhtenäisenä. Alueella on 

hiljaisuuden lisäksi myös virkistyksellistä arvoa sekä nykyisille että tuleville 

asukkaille. Etelässä hiljainen alue ulottuu Höyttisten kylään ja Höyttistensuntin 

rantaan asti. Höyttisten kylällä ja kylätiellä on huomattavaa historiallista ja 

maisemallista arvoa, mikä osaltaan lisää tämän hiljaisen alueen virkistyksellistä 

merkitystä. Osayleiskaavaluonnokseen sisällytetty Höyttistentien ja Kivelänperäntien 

yhdistävä uusi katu halkaisisi hiljaisen alueen ja muuttaisi nykyistä miljöötä ja siihen 

kuuluvaa äänimaisemaa. Olisi suotavaa, että alue säilytetään ennallaan. 

 

Kakskerran pohjoisosien metsäselänteet tulisi pyrkiä säilyttämään yhtenäisinä. 

Brinkhallintien molemmin puolin sijaitsevan metsäalueen luonto-, maisemalliset ja 

historialliset arvot lisäävät alueen virkistyspotentiaalia saaren nykyisille ja tuleville 

asukkaille. Kakskerran eteläosan maisemallisesti ja historiallisesti merkittävimmät 

maalaismaisemat tulisi mahdollisuuksien mukaan säilyttää hiljaisena 

maatalousalueena. 

 

Luokitus 

Hiljainen luonto-, maa- ja metsätalousalue 

 

Asukaskyselyssä Satava-Kakskertaa ehdotettiin hiljaiseksi alueeksi 10 kertaa (LIITE 

10). (Kakskerta 3 kertaa, Satava 3 kertaa ja tarkempia paikkoja mainittiin 4 

kappaletta). 
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9.5.8 Hirvensalo 

Sijainti 

Hirvensalon saari sijaitsee eteläisessä Turussa ja sinne on siltayhteys mantereelta. 

Hirvensalon hiljaisten alueiden rajaukset ja hiljaisiin alueisiin toteutuessaan 

vaikuttavat vireillä olevat asemakaavat ovat nähtävissä kuvassa 11. 

 
Kuva 11: Hirvensalon sijainti ja hiljaisten alueiden rajaukset (hiljaiset luonto-, 
maa- ja metsätalousalueet (sininen), hiljaiset virkistysalueet (vihreä) ja hiljaiset 
asuinalueet (ruskea)). Hiljaisuuteen vaikuttavat vireillä olevat asemakaavat on 
merkitty punaisella katkoviivalla. 

Maasto 

Hirvensalossa on sekä peltoalueita että pääosin havupuuvaltaista sekametsää. 

Hirvensalon asutus muodostuu pääosin haja-asutuksesta ja pientalovaltaisista 

asuinalueista.  

 

Äänimaisema 

Luontoalueilla luonnonäänet ovat vallitsevia. Osalla alueista on kuultavissa myös 

maatalouteen liittyviä ääniä. Osalle hiljaisista alueista kantautuu liikenteen ääniä 

varsinkin Kakskerrantieltä.  

 

Nykyinen virkistyskäyttö 

Vaihtelee alueittain. 
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Kaavatilanne 

Hirvensalon osayleiskaavassa (hyväksytty 1999) on saareen osoitettu useita uusia 

pientalovaltaisia asuinalueita (AP). Särkilahdesta Toijaisten ja Kukolan kautta 

Kakskerrantielle on osoitettu kaavassa kokoojatie, joka toteutuessaan kulkisi alueen 

uusien asuinalueiden läpi. Hirvensalossa on myös vireillä useita asemakaavoja saaren 

eri osissa.  

 

Tulevaisuus 

Hirvensalon osayleiskaavassa osoitetut pientalovaltaiset asuinalueet etenkin 

Toijaisissa ja Haarlassa vaikuttavat hiljaisuuteen näillä alueilla. Myös uusi tie 

Särkilahdesta Kakskerrantielle tulee lisäämään melua ja pienentämään olemassa 

olevia hiljaisia alueita. Hirvensalon hiljaisiin alueisiin vaikuttavat asemakaavat 

Haarlassa, Kaistarniemessä, Toijaisissa ja Kukolassa. Rakentamispaineet Hirvensalon 

länsiosiin ovat suuret, joten alueelle todennäköisesti osoitetaan osayleiskaavan 

tarkistuksessa entistä enemmän asuinalueita. 

 

Hirvensalon hiljaisille luonto-, maa- ja metsätalousalueille sijoittuu kokonaan tai 

osittain monta vireillä olevaa asemakaavaa (mm. 4/2004 ”Iso-Haarla”, 46/2005 

”Harkkionmäki” 13/2006, ”Peippola”, 43/2003 ”Lounais-Kukola”). Toteutuessaan 

nämä pientaloalueet tulevat pienentämään olemassa olevia hiljaisia alueita. Myös 

Kaistarniemessä vireillä oleva kaava ”Kiviniemenpuisto” (14/2004) tulee 

toteutuessaan vaikuttamaan viereisen hiljaisen virkistysalueen äänimaisemaan melua 

lisäävästi. 

 

Hirvensaloon kohdistuvista rakennuspaineista huolimatta hiljaisia alueita tulisi pyrkiä 

ainakin osittain säilyttämään. Hiljaiseksi luonto-, maa- ja metsätalousalueeksi 

luokiteltu Maanpää soveltuu luontevasti hiljaisena säilytettäväksi alueeksi sijaintinsa 

sekä huomattavien virkistyksellisten, historiallisten ja maisemallisten arvojensa 

vuoksi. Se tulisi pyrkiä säilyttämään rakentamisen ulkopuolella. Eteläisessä 

Hirvensalossa sijaitseva Ruotsalanmetsä tulisi ainakin osittain säilyttää yhtenäisenä 

virkistysalueena, jossa myös hiljaisuuden kokeminen on mahdollista. Myös 

Friskalanlahdella ympäristöineen on virkistyksellistä arvoa hiljaisuuden lisäksi. Tästä 
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johtuen alueen säilymiseen hiljaisena tulisi kiinnittää huomiota asukasmäärien 

lisääntyessä sen läheisyydessä ja liikennemäärien kasvaessa Kakskerrantiellä. 

 

Luokitus 

Hiljaiset asuinalueet 

Hiljaiset virkistysalueet  

Hiljaiset luonto-, maa- ja metsätalousalueet 

 

Asukaskyselyssä Hirvensaloa ehdotettiin hiljaiseksi alueeksi 12 kertaa (LIITE 10). 

(Hirvensalo 6 kertaa ja tarkempia paikkoja mainittiin 6 kappaletta). 

9.6 Yhteenveto Turun hiljaisista alueista 

Eri luokkiin sopivia hiljaisia alueita löytyi Turun eri osista. Hiljaisimmat alueet 

sijaitsevat Paattisilla, Satava-Kakskerrassa, Hirvensalossa, Ruissalossa ja Maarian 

altaan itäpuolella, ja ne kuuluvat luokkaan hiljaiset luonto-, maa- ja 

metsätalousalueet. Hiljaisiin luonto-, maa- ja metsätalousalueisiin kohdistuu uhkia 

Hirvensalossa, Satava-Kakskerrassa ja Maarian altaan itäpuolella rakennuspaineista 

johtuen. Vaikka lisääntyvä rakentaminen väistämättä supistaa hiljaisia alueita, myös 

näillä alueilla tulisi mahdollisuuksien mukaan säilyttää yhtenäisiä hiljaisia alueita 

asukkaiden virkistyskäyttöön. Rakentaminen tulisi keskittää siten, että myös 

rakentamattomia alueita säilyisi. 

 

Hiljaiset virkistysalueet ovat tärkeitä paikkoja niin lähialueen asukkaille kuin 

muillekin kaupunkilaisille. Turun merkittävämpiä hiljaisia virkistysalueita ovat muun 

muassa Luolavuori-Ispoinen –, Mälikkälä-Kuninkoja - ja Pääskyvuori-Varissuo – 

kuntoradat.  Sijaintinsa vuoksi alueiden saavutettavuus on hyvä, joten niitä on helppo 

käyttää päivittäiseen virkistäytymiseen ja hiljaisuuden kokemiseen. Lähes kaikki 

hiljaiset virkistysalueet on kaavoitettu virkistyskäyttöön. Alueiden virkistysarvo on 

suuri muutenkin kuin hiljaisuuden takia, käyttö on intensiivistä ja ulkoilureitistö on 

hyvä. Näistä seikoista johtuen hiljaiset virkistysalueet on pyrittävä säilyttämään 

laajoina ja yhtenäisinä. 
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Hiljaisia asuinalueita löytyi eri puolilta Turkua. Alueet ovat pääasiassa 

pientalovaltaisia asuinalueiden osia. Laajimmat yhtenäiset hiljaiset asuinalueet 

löytyvät eteläisestä Turusta, Nummelta ja Itäharjulta. Kerrostalovaltaisista lähiöistä ei 

hiljaisuutta juurikaan löytynyt vastoin odotuksia. Vaikka useissa lähiöissä 

läpikulkuliikennettä ei mainittavasti ole ja kerrostalot antavat suojaa kauempaa 

kuuluvalta melulta, nousee melutaso useilla alueilla korkeaksi. Tämä johtuu alueiden 

suurista asukasmääristä ja palvelukeskittymistä. Kerrostalovaltaisten lähiöiden 

läheisyydestä on kuitenkin usein löydettävissä hiljaisia virkistysalueita. Tulevien 

asuinalueiden hiljaisuuteen tulisi jo suunnitteluvaiheessa kiinnittää entistä enemmän 

huomiota esimerkiksi rajoittamalla läpikulkuliikennettä, säilyttämällä tai istuttamalla 

tiheitä kasvillisuusvyöhykkeitä, alentamalla ajonopeuksia ja sijoittamalla 

ajohidasteita.  

 

Turussa on säilynyt keskusta-alueella muuta ympäristöä hiljaisempia puistoja: 

Vartiovuori, Samppalinnanmäki, Puolalanmäki ja Urheilupuisto. Hiljaiset 

keskustapuistot tarjoavat mahdollisuuden rentoutumiseen, virkistäytymiseen ja 

hiljentymiseenkin kaupungin kiireiden keskellä. Keskustan yleinen meluisuus 

häiritsee monia, ja keskusta-aluetta pitäisikin kehittää meluttomampaan suuntaan 

muun muassa liikennesuunnittelulla. 

 

10 Asukaskyselyn tulokset 

Osana Turun hiljaisten alueiden kartoitusta toteutettiin turkulaisille kysely, jonka 

tarkoituksena oli kerätä heidän ehdotuksia hiljaisiksi alueiksi. Vastaajia pyydettiin 

myös kuvailemaan mainitsemiensa alueiden äänimaisemaa sekä kuultavien äänien 

miellyttävyyttä ja häiritsevyyttä. Kyselyssä selvitettiin, mihin vuorokaudenaikaan 

vastaajien ehdottamat alueet ovat hiljaisimmillaan sekä kuinka usein ja miksi alueilla 

käydään. Lisäksi kysyttiin, onko hiljaisia alueita Turussa riittävästi, minkä alueiden 

tulisi olla hiljaisempia sekä miten tärkeinä hiljaiset alueet koetaan virkistäytymisen 

kannalta.  
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Ennen varsinaista kyselyä toteutettiin koekysely 11 eri-ikäiselle henkilölle. Vastausten 

perusteella kyselyyn tehtiin muutoksia. Osa koekyselyn vastaajista esitti myös oma-

aloitteisesti kyselyyn parannusehdotuksia. Koekyselyyn vastanneiden ehdottamat 

hiljaiset alueet on otettu mukaan varsinaisen kyselyn tuloksiin. Muita koekyselyn 

vastauksia ei ole käsitelty, sillä osa kysymyksistä muutettiin varsinaiseen kyselyyn 

(LIITE 5).  

 

Varsinaiseen kyselyyn oli mahdollisuus vastata kaikissa Turun 12 lähikirjastossa, 

Paattisten lainausasemalla, pääkirjaston aikuisten osastolla, Julinin lehtisalissa sekä 

musiikkikirjastossa. Vastausaikaa oli kirjaston aukioloajoista riippuen heinä-/elokuun 

alusta lokakuun alkuun. Kyselyyn pystyi vastaamaan myös sähköisesti Turun 

kaupungin verkkosivuilla elokuusta lokakuun puolenväliin. Kyselylomakkeita oli 

saatavilla ruotsinkielisenä (LIITE 6) Hirvensalon, Martin, Mikaelin, Nummen ja 

Varissuon kirjastoissa sekä Julinin lehtisalissa, musiikkikirjastossa ja pääkirjaston 

aikuisten osastolla. 

 

Vastauksia tuli yhteensä 163 kpl, joista 17 kpl oli käyttökelvottomia. Kaikki 

käyttökelvottomat vastaukset tulivat kirjastoista. Käyttökelpoisia vastauksia saatiin 

yhteensä 146 kpl, joista 102 kpl saatiin kirjastoista ja 44 kpl internetkyselystä. 

Kirjastoista vastauksia saatiin eniten pääkirjastosta (kuvio 1). Ruotsinkielisiä 

vastauksia tuli yksi kappale internetlomakkeena.  
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Kuvio 1: Kirjastoista ja internetistä saatujen vastausten määrät prosentteina. 

10.1 Taustatiedot 

Vastaajista (n=146) 69 % oli naisia ja 31 % miehiä. Kaksi vastaajaa ei ilmoittanut 

sukupuoltaan (kuvio 2). 

69%

31%

nainen
mies

 

 
 
 
Kuvio 2: Vastaajien sukupuolijakauma  

 
Nuorin vastaajista oli 12 ja vanhin 77 vuotta. Vastaajien keski-ikä oli 39 vuotta. 

Vastaajista suurin osa kuuluu ikäluokkaan 21–30 vuotta (kuvio 3). Tämä kertoo 
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nuorten aikuisten kiinnostuksesta aihetta kohtaan. Nuoret ihmiset joutuvat varmasti 

kohtaamaan yhä enemmän melun aiheuttamia ongelmia myös tulevaisuudessa, joten 

on positiivista huomata, että he ymmärtävät hiljaisuuden merkityksen jo nyt. 
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Kuvio 3: Vastaajien ikäjakauma.  

Ikäjakaumassa sukupuolen mukaan ei ollut huomattavissa merkittäviä eroja. Sekä 

miehissä että naisissa vastaajista yli kolmannes kuului ikäluokkaan 21–30 vuotta 

(kuvio 4). 
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Kuvio 4: Vastaajien ikäjakauma sukupuolen mukaan. 
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Kyselylomakkeessa vastaajia pyydettiin ilmoittamaan asuinalueensa tai -katunsa. 

Vastaukset luokiteltiin kaupunginosittain, poikkeuksena Hirvensalo, joka on yhtenä 

kaupunginosana vastaajien vähyydestä johtuen. Numeroitujen keskusta-alueen 

kaupunginosien lisäksi muodostettiin luokka ”keskusta määrittelemätön”. Tähän 

luokkaan kuuluvat osoitteet, joita ei vastauksen perusteella pystytty sijoittamaan 

keskusta-alueen kaupunginosiin. Vastaajista 36 % asui keskusta-alueella. Seuraavaksi 

eniten vastaajia asui Runosmäessä (9 %), Nummella (6 %) ja Ilpoisissa (5 %) (LIITE 

7).  

10.2 Vastaajien ehdottamat hiljaiset alueet Turussa 

Kysymyksessä 1 vastaajia pyydettiin mainitsemaan 1-3 heidän mielestään hiljaista 

aluetta asuinpaikkansa lähialueelta. Kysymyksen tarkoituksena oli saada vastaajat 

mainitsemaan alueita, jotka eivät ole niin sanotusti itsestäänselvyyksiä, kuten 

esimerkiksi kaikkien turkulaisten tuntema Ruissalo. Asukkailla on myös usein hyvä 

tuntemus asuinalueestaan ja sen lähiympäristöstä, jolloin näiden alueiden 

mahdollisesta hiljaisuudesta saadaan arvokasta tietoa.  Alueiden sijainti pyydettiin 

kuvaamaan käyttäen kadun nimiä, tunnettuja paikkoja ja rakennuksia. Alueiden tuli 

olla kaikkien kaupunkilaisten saavutettavissa olevia ulkotiloja.  Vastaajat saivat myös 

halutessaan piirtää alueen kartan paperin kääntöpuolelle. Kaksi vastaajaa piirsi kartan. 

Kysymyksessä 7 vastaajilla oli mahdollisuus mainita muitakin hiljaisia alueita 

Turusta.  

 

Turkulaisten ehdottamat hiljaiset alueet on merkitty kahteen karttaan. Toisessa 

kartassa esitetään ehdotetut kokonaiset kaupunginosat (LIITE 8) ja toisessa tarkemmin 

rajatut alueet (LIITE 9). Osa ehdotetuista alueista on mainittu hyvin yleispiirteisesti, 

kuten esimerkiksi ”Impivaaran seutu” tai ”Pansio osittain”. Näitä alueita ei ole 

merkitty kartalle niiden rajaamisen vaikeuden vuoksi. Kaikki ehdotetut alueet on 

lueteltu LIITTEESSÄ 10. Kartalle merkityt alueet on numeroitu luettelossa. Vastaava 

numero löytyy kartalta. 
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Ehdotettuja alueita oli 170 kappaletta. Osa alueista mainittiin useassa vastauksessa, 

jolloin ehdotuksien kokonaislukumäärä oli 458 kappaletta. Ruissaloa ehdotettiin 

hiljaiseksi alueeksi 35 kertaa. Lisäksi 23 vastaajaa näiden lisäksi ehdotti Ruissalosta 

tarkempaa paikkaa, kuten Kansanpuistoa ja Kuuvaa. Keskustapuistot nousivat myös 

ehdotuksissa selkeästi esille. Tähän voi syynä olla se, että vastaajista 36 % asuu 

keskusta-alueella, jolloin he myös käyttävät puistoja aktiivisesti virkistäytymiseen ja 

hiljentymiseen. Vartiovuorenmäki mainittiin 27, Samppalinnanmäki 17, Urheilupuisto 

11, Puolalanpuisto 10 ja Kupittaanpuisto 9 kertaa. Aurajoen ranta mainittiin 29 kertaa, 

joskin ehdotukset koskivat rannan eri osia. Suurin osa jokirantaa koskevista 

ehdotuksista sijoittui Tuomiokirkosta yläjuoksulle päin. Muita useasti mainittuja 

alueita olivat Luolavuori-Ispoinen -kuntorata ympäröivine alueineen (24 kertaa), 

Katariinanlaakso (22 kertaa), hautausmaat (12 kertaa), Virnamäki (9 kertaa) ja 

Varissuo-Pääskyvuori-Kohmo -kuntorata (8 kertaa). Useat ehdotetuista alueista ovat 

virkistys- ja viheralueita, kuten kuntoratoja sekä metsiköitä ja puistoja asuinalueiden 

läheisyydessä. Kokonaisia kaupunginosia eri puolilta Turkua mainittiin yhteensä 13 

kpl. Hirvensalo mainittiin kokonaisuudessaan 6 kertaa ja loput mainituista 

kaupunginosista yhdestä kolmeen kertaan. Yksittäisiä katuja mainittiin hiljaisina 

yhteensä yhdeksän kertaa. Neljä vastaajaa mainitsi Kupittaankadun ja kaksi 

Sirkkalankadun. Viikinkatu Jäkärlässä, Piispankatu ja Kellonsoittajankatu mainittiin 

yhden kerran. Vaikka alueiden tuli olla ulkotiloja, kirjastot mainittiin viisi kertaa, 

Tuomiokirkko kaksi kertaa ja Eskelin parkkitalon ylätasanne sekä Wäinö Aaltosen 

museo molemmat yhden kerran. 

10.3 Ehdotettujen alueiden kuvailu  

Kysymyksessä 2 vastaajia pyydettiin kuvailemaan ehdottamiansa alueita ja niiden 

äänimaisemaa. Suurin osa vastaajista on keskittynyt kuvailemaan alueella kuuluvia 

ääniä, joista yleisimmät ovat linnunlaulu ja tuulen humina. Useassa vastauksessa on 

myös mainittu lasten leikkien äänet, ihmisten puhe ja liikenteen taustakohina alueiden 

äänimaisemaan kuuluvina. Muutamat vastaajista ovat kuvanneet ehdottamiaan alueita 

tarkemmin: ”Kasvillisuutta on pieninä töppäinä hyvin erilaista.  Paljon ruusuja, 

pietaryrttiä, päivänkakkaraa, pajukkoa ja kaislaa sekä erilaisia heiniä kasvaa 

ryppäittäin eri kohdissa.  Ihanan korkea mäki, jossa pojat laskevat pyörillä 
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alamäkilaskua.  Talvisin en ole sillä käynyt, mutta mäestä voisi kyllä hyvin 

lasketellakin.  Hiljaisuus on taattu ja paljon lintuja livertää alkukesästä ja kesällä on 

kauniita perhosia. Paikalta on kiva kivuta matalille kallioille päivää paistattamaan.” 

(Naishenkilön kuvaus Luolavuoren vanhasta maankaatopaikasta). 23-vuotias nainen 

on kuvaillut Kärsämäen hiekkakuoppia seuraavasti: ”Maasto polveilevaa, hienoja 

hiekasta muodostuneita kumpuja ja ylhäällä hiekkakuopan reunoilla polkuja joista 

näkymä erittäin kaunis. Korkeimmalla ja jyrkimmällä kohdalla kasvaa vanha mänty 

aivan rinteessä, sen alta on aivan mahtava maisema. Alhaalla kuopassa pohjavedestä 

muodostuneita lampia. Linnun laulua, lehtien kahinaa, sammakon kurnutusta, iltaisin 

sirkkojen siritystä ja oravan nakerrusääniä.” Vastauksista käy selvästi ilmi, että 

hiljaisuuden kokemiseen vaikuttaa hyvin paljon myös alueen ympäristö. Hiljaisiksi 

ehdotetut alueet tarjoavat usein miellyttävän äänimaiseman lisäksi myös esteettisiä 

elämyksiä. 

10.4 Äänien miellyttävyys ja häiritsevyys ehdotetuilla alueilla 

Kysymyksessä 3 vastaajia pyydettiin pohtimaan ehdotetuilla alueilla kuultavien äänien 

miellyttävyyttä ja häiritsevyyttä. Vastaukset olivat hyvin samankaltaisia ehdotetuista 

alueista riippumatta. Luonnon äänet koettiin miellyttävinä 43 vastauksessa. 

Luonnonäänistä erikseen mainittiin linnunlaulu (30 vastaajaa), tuuli ja puiden havina 

(20 vastaajaa) sekä veden äänet (9 vastaajaa). 16 vastaajan mielestä kaikki heidän 

ehdottamillaan alueilla kuuluvat äänet ovat miellyttäviä. Nämä alueet ja niillä 

kuuluvat äänet poikkeavat toisistaan, mikä osoittaa, että ihmiset kokevat hiljaisuuden 

hyvin eri tavoin. Esimerkiksi 55-vuotiaan miehen mielestä Kellonsoittajan- ja 

Sirkkalankadulla kaikki äänet ovat miellyttäviä liikenteestä huolimatta. Hiljaisuuden 

kokemiseen mainituilla kaduilla saattaa vaikuttaa se, että näillä alueilla on 

hiljaisempaa kuin ympäröivillä alueilla. (Vilkasliikenteiset Uudenmaankatu, 

Hämeenkatu ja Itäinen Pitkäkatu sijaitsevat lähellä.) Vastaajista 59 henkilöä piti 

liikenteen ääniä häiritsevinä. Mopojen ja moottoripyörien äänet mainittiin häiritsevinä 

14:ssä ja moottorien, kuten ruohonleikkurien, äänet kuudessa vastauksessa. Seitsemän 

vastaajaa piti koirien haukuntaa epämiellyttävänä.  
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10.5 Hiljaisimmat ajankohdat ja hiljaisten alueiden käyttö 

Kysymyksissä 4, 5 ja 6 vastaajat valitsivat vaihtoehtoja, jotka sopivat parhaiten heidän 

ehdottamiinsa hiljaisiin alueisiin. Saadut vastaukset on käsitelty yleisellä tasolla 

liittämättä niitä mainittuihin alueisiin. Vastaukset näistä kysymyksistä käsiteltiin 

aluekohtaisesti neljän eniten mainintoja saaneen alueen (Ruissalo, Luolavuori-

Ispoinen -kuntorata, Vartiovuori ja Katariinanlaakso) osalta. 

 

Kysymyksessä 4 vastaajilta kysyttiin, mihin vuorokaudenaikaan heidän ehdottamansa 

alueet ovat hiljaisimmillaan. Vastaajilla oli mahdollisuus valita useampi kuin yksi 

vaihtoehto. Vaihtoehtoja olivat aamu, aamupäivä, keskipäivä, iltapäivä ja ilta. 

Vastaajilla oli mahdollisuus halutessaan merkitä tarkempi kellonaika valitsemansa 

vaihtoehdon viereen. Yö ei ollut vaihtoehdoissa, sillä lähes kaikki alueet ovat 

hiljaisimmillaan öisin ja vain hyvin harvat ihmiset käyttävät alueita tähän aikaan 

virkistäytymiseen. 68 % ehdotetuista alueista on hiljaisimmillaan aamuisin (kuvio 5).  

 

Vastaajilla ei välttämättä ole kokemusta mainitsemansa alueen hiljaisuudesta 

jokaisena vuorokaudenaikana, joten vastaukset saattavat osaksi perustua olettamuksiin 

tai vaihtoehto, josta ei ole omakohtaista kokemusta, on jätetty valitsematta.  

Esimerkiksi iltapäivän voidaan olettaa olevan muita vuorokauden aikoja vähemmän 

hiljainen johtuen muun muassa vilkkaasta liikenteestä ihmisten palatessa töistä kotiin. 

Toisaalta keskipäivä on todennäköisesti useilla alueilla hyvinkin hiljainen, mutta 

vastaajat ovat saattaneet jättää tämän vaihtoehdon valitsematta omakohtaisen 

kokemuksen puuttuessa.  
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Kuvio 5: Hiljaisimmat vuorokaudenajat ehdotetuilla alueilla. 

 
Kysymyksessä 5 vastaajia pyydettiin rastittamaan annetuista neljästä vaihtoehdosta se, 

joka kuvaa parhaiten heidän käyntitiheyttään mainituilla alueilla. Eniten hiljaisilla 

alueilla käydään muutamia kertoja kuukaudessa, joskaan käyntitiheyksissä alueilla ei 

ole huomattavia eroja (kuvio 6). 
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Kuvio 6: Vastaajien käyntitiheys ehdottamillaan alueilla. 

 
Kysymyksessä 6 vastaajilta tiedusteltiin, miksi he käyvät ehdottamillaan hiljaisilla 

alueilla. Vastaajilla oli mahdollisuus valita useampi kuin yksi seitsemästä 

vaihtoehdosta. Vastauksista on nähtävissä, että ihmiset eivät käy alueilla vain 
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hiljaisuuden vuoksi. Hiljaisuudesta nautitaan muun muassa luontokokemuksien, 

liikkumisen ja maisemien ihailun ohessa. Vaikka vastaajat ovat ehdottaneet alueita 

hiljaisiksi, he eivät välttämättä itse käy siellä varsinaisesti hiljaisuudesta nauttimassa. 

Vastauksista on havaittavissa, että monet ovat miettineet mainitsemiensa alueiden 

hiljaisuutta vasta kyselyn myötä. 54 %:lla turkulaisten ehdottamista alueista vastaajat 

ilmoittivat käyvänsä myös nimenomaan alueen hiljaisuuden vuoksi. (kuvio 7). 

Luonnosta ja maisemista nauttiminen sekä liikunnan harrastaminen olivat 

merkittävimpiä alueilla käynnin syitä. Muita syitä alueilla käymiseen olivat muun 

muassa alueella asuminen, alueen läpikulkureittinä käyttäminen, ystävien tapaaminen, 

retkeily ja mielenrauhan ylläpitäminen. Kaksi vastaajaa vierailee mainitsemillaan 

alueilla valokuvausharrastuksen myötä. Yksittäiset vastaajat käyvät mainitsemillaan 

alueilla rukoilemassa, seuraamassa säätä ja paikan tunnearvon vuoksi. 
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Kuvio 7: Ehdotetuilla alueilla käynnin syyt. 

10.6 Hiljaisten alueiden riittävyys 

Hiljaisten alueiden riittävyyttä Turussa selvitettiin kysymyksessä 8. Vastaajille ei 

annettu vastausvaihtoehtoja, vaan kysymys oli avoin. Vastauksista oli kuitenkin 

helposti nähtävissä vastaajan mielipide. Tästä johtuen vastaukset on luokiteltu 

vaihtoehtoihin kyllä, ei ja en osaa sanoa. Kaikista vastaajista yli puolet oli sitä mieltä, 
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että hiljaisia alueita ei ole Turussa riittävästi. Neljännes vastaajista oli tyytyväisiä 

hiljaisten alueiden määrään (kuvio 8).  

13%
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25%
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Ei
Kyllä

 
Kuvio 8: Onko hiljaisia alueita Turussa riittävästi? 

 

Turun Sanomien treffikysymykseen ”Onko hiljaisia alueita Turussa riittävästi?” (tulos 

julkaistu Turun Sanomissa 25.11.2006) vastanneista 66 % oli sitä mieltä, että alueita 

on riittävästi (Högmander 2006). Syy lähes päinvastaiseen tulokseen saattaa olla, että 

hiljaisten alueiden kyselyyn vastatessaan ihmiset ovat joutuneet pohtimaan hiljaisuutta 

laajemmin. Tämä taas on saattanut johtaa siihen, että vastaajat ovat omalta osaltaan 

tulleet ajatelleeksi tarkemmin hiljaisten alueiden olemassaoloa. ”Hiljaisuus on 

huomaamaton erityispiirre suosikkipaikoissani, en ole tullut miettineeksi sen 

merkitystä ennen tätä kyselyä. Hiljaisuus irrottaa kaupungin arjesta.”, toteaa 52-

vuotias nainen.  

 
Enemmistö sekä naisista että miehistä on sitä mieltä, että hiljaisia alueita ei ole 

Turussa riittävästi. Vastauksissa oli sukupuolten välillä kuitenkin nähtävissä pieniä 

eroavaisuuksia. Miehistä reilu kolmannes oli sitä mieltä, että hiljaisia alueita on 

riittävästi, kun taas vain alle viidennes naisista oli tätä mieltä (kuvio 9). 
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Kuvio 9: Onko hiljaisia alueita Turussa riittävästi? (Sukupuolijakauma) 

 
Vastauksista on nähtävissä, että kaikissa ikäluokissa enemmistö vastaajista kokee, että 

hiljaisia alueita ei ole Turussa riittävästi. Huomattavia eroavaisuuksia eri ikäluokkien 

välillä ei ole havaittavissa. Yllättävää kuitenkin on, että alle 21-vuotiaista kolme 

neljännestä on sitä mieltä, että hiljaisia alueita ei ole riittävästi, kun taas ikäluokassa 

21–30 vuotta vain vähän yli puolet vastaajista on samaa mieltä (kuvio 10). 
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Kuvio 10: Onko hiljaisia alueita Turussa riittävästi? (Ikäjakauma) 

10.7 Hiljaisemmiksi toivotut alueet 

Kysymyksen 8 toisessa osassa kysyttiin minkä alueiden tulisi olla hiljaisempia 

Turussa. Osa vastaajista mainitsi alueita, joissa heidän mielestään on liikaa melua. 

Nämä vastaukset on tulkittu siten, että näiden alueiden tulisi vastaajien mielestä olla 

myös nykyistä hiljaisempia (LIITE 11).  

 

Turun keskusta mainittiin vastauksissa 28 kertaa. Moottoriliikenne keskustassa 

koettiin useassa vastauksessa häiritseväksi ja ratkaisuksi ehdotettiin autotonta 

keskustaa. Kahden vastaajan mielestä keskustassa tulisi olla enemmän hiljaisia 

paikkoja, jotta myös liikuntarajoitteiset ja vanhukset pääsisivät niistä nauttimaan. 

Asuinalueiden meluisuus nousi esiin kuudessa ja jokirannan meluisuus kolmessa 

vastauksessa. Viisi vastaajaa toivoisi puistojen olevan hiljaisempia. Edellä 

mainittuihin ryhmiin kuulumattomia meluisia tai hiljaisemmiksi toivottuja alueita 

mainittiin 24. 
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10.8 Hiljaisten alueiden tärkeys  

Viimeisellä kysymyksellä selvitettiin hiljaisten alueiden merkitystä vastaajille 

virkistäytymisen kannalta. Kaikista vastaajista 81 % pitää hiljaisia alueita erittäin 

tärkeinä ja 17 % melko tärkeinä virkistäytymisen kannalta. Tulokseen saattaa osaltaan 

vaikuttaa se, että kyselyyn ovat vastanneet sellaiset henkilöt, jotka kokevat 

hiljaisuuden omalta kohdaltaan tärkeäksi. Vain 2 % vastaajista ei pidä hiljaisia alueita 

lainkaan tärkeinä virkistäytymisen kannalta (kuvio 11).  23-vuotias nainen perustelee 

hiljaisten alueiden merkityksettömyyttä itselleen seuraavasti: ”En pidä hiljaisuudesta 

ja siksi muutin Turkuun. Asuin ennen hiljaisella maaseudulla ja se oli puuduttavaa. 

Aistiärsykkeiden puute aiheuttaa turhautumista.”  

 

Vastaajat, joille hiljaiset alueet ovat melko tai erittäin tärkeitä virkistäytymisen 

kannalta, ovat vastanneet kysymykseen ”miksi?” varsin yhdenmukaisesti. Hiljaiset 

alueet ovat tärkeitä vastaajille virkistäytymisen kannalta muun muassa kaupungissa 

yleisesti vallitsevan meluisuuden vuoksi. Hiljaisuutta tarvitaan myös kiireisen 

elämänrytmin vastapainoksi. Suurin osa vastaajista on sitä mieltä, että 

virkistäytyminen ja rentoutuminen onnistuvat parhaiten hiljaisessa 

luonnonympäristössä. Virkistäytyminen hiljaisuudessa kohentaa usean vastaajan 

mielestä mielenterveyttä, hoitaa sielua ja vähentää stressiä (LIITE 12). 
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Kuvio 11: Hiljaisten alueiden tärkeys turkulaisille virkistäytymisen kannalta. 
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Hiljaisten alueiden tärkeydessä virkistäytymisen kannalta ei ole sukupuolten välillä 

havaittavissa merkittäviä eroja. Miehistä lähes 90 % ja naisista lähes 80 % pitää 

hiljaisia alueita erittäin tärkeinä virkistäytymisen kannalta. Ei lainkaan tärkeinä alueita 

pitää alle 10 % niin naisista kuin miehistäkin (kuvio 12). 
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Kuvio 12: Hiljaisten alueiden tärkeys turkulaisille virkistäytymisen kannalta 
(sukupuolijakauma). 

Kaikissa ikäluokissa yli puolet vastaajista pitää hiljaisia alueita erittäin tärkeinä 

virkistäytymisen kannalta. Hiljaisia alueita ei lainkaan tärkeinä pitäviä vastaajia löytyy 

vain ikäluokista 21–30, 41–50 ja yli 60 vuotta, kustakin alle 10 % (kuvio 13). 
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Kuvio 13: Hiljaisten alueiden tärkeys turkulaisille virkistäytymisen kannalta 
(Ikäjakauma). 

10.9 Muut kommentit 

Vastaajilla oli mahdollisuus antaa myös muita kommentteja hiljaisista alueista. 

Kartoitus sai suurimmaksi osaksi hyvää palautetta. Moni koki hiljaisten alueiden 

kartoituksen tärkeäksi ja muutama toivoi asialle enemmän julkisuutta. Hiljaisten 

alueiden säilyttäminen ja niiden lisääminen koettiin tärkeiksi. Hiljaiset alueet 

toivottiin myös otettavan huomioon kaavoituksessa. Liikenteen melu ja sen 

häiritsevyys nousivat myös esille kommenteissa. Kaksi vastaajaa nosti 

kommenteissaan esiin hiljaisten alueiden esteettisyyden. ”Hiljaisuus ei varmaankaan 

ole yksinään asia, mikä tekee jostakin paikasta viihtyisän tai rauhoittavan. 

Rauhoittavaan paikkaan liittyy hiljaisuuden ohella maisemat ja paikan 

luonnollisuus.” kirjoittaa 34-vuotias nainen. Kolme vastaajaa korostaa oma-

aloitteisuutta hiljaisuuden löytämisessä. ”Hiljaisen paikan löytää, jos viitsii etsiä 

sellaisen.” toteaa 25-vuotias mies. Osa vastaajista on huolissaan puistojen, luonnon ja 

kaupunkialueiden kunnioituksesta. ”Hiljaisten alueiden kartoitus sinänsä hyvä asia, 

mutta pitäisi kiinnittää huomiota myös siihen, että kaupunki noin yleisestikin olisi 
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inhimillinen paikka. Tuntuu, että muilla alueilla saa mekastaa miten vaan haluaa, kun 

on olemassa noita suojelualueita.” huomauttaa 27-vuotias mies. Yksi vastaajista 

ehdottaa hiljaisuuden vaalimisen avuksi kielto-, käsky- ja pyyntötauluja tietyille 

alueille (LIITE 13).  

10.10  Neljän eniten ehdotetun hiljaisen alueen tarkastelu 

Tässä luvussa tarkastellaan tarkemmin neljää aluetta: Ruissaloa, Luolavuori-Ispoinen -

kuntorataa ympäröivine alueineen, Vartiovuorenpuistoa ja Katariinanlaaksoa, joista 

jokaista ehdotettiin asukaskyselyssä yli 20 kertaa hiljaiseksi alueeksi Turussa.  

 

Tuloksia on tarkasteltu niiden vastaajien osalta, jotka ovat ehdottaneet aluetta 

hiljaiseksi kysymyksessä 1. Näistä vastauksista käytetään jatkossa nimitystä 

”ensisijainen”. Kysymyksessä 7 ehdotetut alueet on laskettu mukaan ehdotuksien 

lukumäärään, mutta niitä ei ole otettu tarkasteluun mukaan. Tämä johtuu siitä, että 

alueisiin ei liity jatkokysymyksiä, kuten kysymykseen 1.  

10.10.1 Ruissalo 

Ruissalon saari sijaitsee Turun edustalla. Ruissalolla on monipuolisine 

luontoympäristöineen suuri merkitys turkulaisille virkistysalueena. Saaressa on 

kattava luontopolkuverkosto ja hyvät pyöräilymahdollisuudet. Alueella sijaitsee muun 

muassa lintutorneja, uimapaikkoja, Turun yliopiston kasvitieteellinen puutarha, 

golfkenttä, leirintäalue ja Ruissalon kylpylä.  

 

Ruissalo kokonaisuudessaan mainittiin yhdeksi Turun hiljaiseksi alueeksi 35 kertaa. 

Tämän lisäksi Ruissalosta mainittiin 23 tarkempaa paikkaa. Ensisijaisesti Ruissalo 

mainittiin 19 kertaa, joten tulokset edustavat 33 % kaikista 58:sta Ruissaloa 

ehdottaneista. Ensisijaisista vastaajista (n=19) 61 % oli naisia ja 39 % miehiä. 

Vastaajien ikäjakauma käy ilmi taulukosta 2. 
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Taulukko 2: Ruissaloa ensisijaisesti ehdottaneiden vastaajien ikäjakauma. 

 Prosentti 
21-30 v 47,4
41-50 v 15,8
51-60 v 26,3
yli 60 v 10,5

Valid 

Total 100,0

 
 
Vastaajat asuivat eri puolilla kaupunkia, mikä osoittaa, että Ruissalo on monen 

turkulaisen ja lähikuntalaisen virkistysalue asuinpaikkaan katsomatta. ”Asun melko 

levottomassa taloyhtiössä ja lähiössä Kaarinassa enkä voi täällä virkistyä luonnossa. 

Ruissalo on elintärkeä ympäristö ollut minulle kaikin puolin” kertoo 43-vuotias 

nainen. 

 

Vastaajat ovat kuvailleet Ruissaloa kauniiksi ja luonnoltaan vaihtelevaksi alueeksi, 

jossa lintujen laulu, tuulen humina ja veden liplatus hallitsevat äänimaisemaa. Vaikka 

moni vastaaja kokee Ruissalossa pääsevänsä luonnonrauhaan rentoutumaan, saaren 

läpi kulkevan tien liikenne koetaan hyvin häiritsevänä varsinkin tien läheisyydessä. 

Ruissalossa järjestettävän kerran vuodessa järjestettävän Ruisrockin äänet moni kokee 

epämiellyttävänä ja alueen äänimaisemaan täysin kuulumattomana. 

 

Vastaajista suurimman osan mielestä Ruissalo on hiljaisimmillaan aamuisin. Myös 

iltaisin ja aamupäivisin Ruissalo on hiljainen usean vastaajan mukaan, kun taas 

iltapäivä ei ole monenkaan mielestä hiljaista aikaa (kuvio 14). Tämä saattaa johtua 

siitä, että alueen käyttöaste on tällöin korkea ja näin ollen meluakin on enemmän. 
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20% 40% 60% 80% 100%

Aamu

Aamupäivä

Keskipäivä

Iltapäivä

Ilta

 
Kuvio 14: Hiljaiset ajankohdat Ruissalossa. (Huom. Kuviossa 14 on otettu 
huomioon vain ne vastaukset, joissa Ruissaloa on ehdotettu hiljaiseksi 
alueeksi kysymyksessä 1.) 

Vastaajista yli 60 % käy Ruissalossa muutamia kertoja vuodessa ja yli 30 % ilmoittaa 

vierailevansa alueella muutamia kertoja kuukaudessa johtuen todennäköisesti alueen 

sijainnista ja saavutettavuudesta (kuvio 15). Ruissalo on suhteellisen kaukana 

suurimmasta osasta asuinalueita ja sinne kulkee vain yksi bussilinja. Vaikka Ruissaloa 

ei ehkä voida pitää ”arkivirkistysalueena”, jossa vieraillaan useita kertoja viikossa, 

sillä on hyvin tärkeä asema turkulaisten retkeily- ja vapaa-ajan kohteena. 

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Joka päivä

Muutamia kertoja viikossa

Muutamia kertoja kuukaudessa

Muutamia kertoja vuodessa

 
Kuvio 15: Käyntitiheys Ruissalossa. (Huom. Kuviossa 15 on otettu huomioon 
vain ne vastaukset, joissa Ruissaloa on ehdotettu hiljaiseksi alueeksi 
kysymyksessä 1.) 
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Luonto ja maisemat ovat tärkeimpiä Ruissalossa käynnin syitä. Yli puolet vastaajista 

käy alueella myös nimenomaan hiljaisuuden vuoksi (kuvio 16). Ruissalossa on hyvät 

edellytykset kävelemiselle, juoksemiselle ja pyöräilylle, mikä selittää sen, että lähes 

puolet käy alueella harrastamassa myös liikuntaa. 

20% 40% 60% 80% 100%

Liikunta

Hiljaisuus

Luonto

Lemmikki

Maisema

Sienestys/marjastus

Muu

 
Kuvio 16: Ruissalossa käynnin syyt. (Huom. Kuviossa 16 on otettu huomioon 
vain ne vastaukset, joissa Ruissaloa on ehdotettu hiljaiseksi alueeksi 
kysymyksessä 1.) 

10.10.2 Vartiovuori 

Vartiovuori on yksi Turun keskustapuistoista ja se sijaitsee ydinkeskustan tuntumassa 

Kaskenkadun, Hämeenkadun, Uudenmaankadun ja Sirkkalankadun rajaamana. 

Vartiovuorelta löytyy niin viimeisteltyä puistomaisemaa kuin lähes 

luonnonmukaisiakin alueita. Puistossa sijaitsee Vartiovuoren kesäteatteri, vanha 

tähtitorni, leikkipuisto ja kahluuallas. Puiston kupeessa on Luostarinmäen 

käsityöläismuseo. Vartiovuori on tärkeä virkistysalue varsinkin keskusta-alueen 

asukkaille. 

 

Vartiovuori mainittiin yhdeksi Turun hiljaiseksi alueeksi vastauksissa yhteensä 27 

kertaa. Ensisijaisia ehdotuksia näistä oli 11 kpl, joten tulokset edustavat 40,7 %:a 

kaikista Vartiovuorta ehdottaneista. Vartiovuoren ensisijaisena alueena maininneista 
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vastaajista (n=11) 55 % oli naisia ja 45 % miehiä. Vastaajien ikäjakauma käy ilmi 

taulukosta 4. 

 
 
Taulukko 3: Vartiovuorta ehdottaneiden vastaajien ikäjakauma. 

 Vastaajien ikäjakauma 
 

  Prosentti 
21-30 v 60,0
41-50 v 30,0
yli 60 v 10,0

Valid 

Total 100,0
 
Huom. Taulukossa 4 on otettu huomioon vain ne vastaajat, jotka ovat ehdottaneet Vartiovuorta 

hiljaiseksi alueeksi kysymyksessä 1. 

 
  
 
Vartiovuoren ensisijaisesti maininneista vastaajista kaikki asuvat keskusta-alueella. 

Tämä osoittaa, että keskustassa asuville puistot ovat hyvinkin tärkeitä 

virkistäytymisen kannalta.    

 

Vastaajat ovat kuvailleet Vartiovuorta ja sen äänimaisemaa hyvin samankaltaisesti. 

Vartiovuorta on kuvattu vehreäksi ja hyvin hoidetuksi saarekkeeksi kaupungin melun 

yläpuolella. Tuulen humina, linnunlaulu ja liikenteen taustakohina on mainittu alueen 

vallitsevina ääninä. Myös ihmisten puhe, koirien haukunta ja kesäteatterin äänet 

kuuluvat vastaajien mielestä ajoittain Vartiovuoren äänimaisemaan. Vaikka vastaajat 

pitävät Vartiovuorta ympäröiviä alueita hiljaisempana ja sopivana paikkana 

rentoutumiselle, liikenteen äänet häiritsevät jonkin verran. Kesäisin epämiellyttävinä 

ääninä koetaan liian kova musiikki sekä muut puistossa aikaansa viettävien ihmisten 

aiheuttamat äänet. 

 

Vartiovuori on vastaajien mielestä hiljaisimmillaan aamuisin. Vastaajista moni kokee 

myös illan olevan hiljaista aikaa Vartiovuorella, mikä on toisaalta yllättävää. 

Varsinkin kesäisin Vartiovuori houkuttelee ihmisiä viettämään aikaansa puistossa 

iltapäivästä myöhäiseen iltaan, jolloin myös melutaso on normaalia huomattavasti 
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korkeampi. Kesäiltaisin myös kesäteatteri vaikuttaa alueen melutasoa kohottavasti. 

Aamupäivä on selvästi koettu iltapäivää hiljaisemmaksi, mikä on osaksi 

perusteltavissa edellä mainituin seikoin (kuvio 20). 

 

20% 40% 60% 80% 100%

Aamu

Aamupäivä

Keskipäivä

Iltapäivä

Ilta

 
Kuvio 17: Hiljaiset ajankohdat Vartiovuorella. (Huom. Kuviossa 20 on otettu 
huomioon vain ne vastaukset, joissa Vartiovuorta on ehdotettu hiljaiseksi 
alueeksi kysymyksessä 1.) 

 
Suurin osa vastaajista käy Vartiovuorella joka päivä tai muutamia kertoja kuukaudessa 

(kuvio 21). Vastaajat, jotka käyvät Vartiovuorella muutamia kertoja kuukaudessa tai 

harvemmin, virkistäytyvät luultavimmin myös muilla keskustan alueilla, kuten 

Samppalinnanmäellä, Puolalanpuistossa, Kupittaanpuistossa ja Urheilupuistossa.  
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10% 20% 30% 40%

Joka päivä

Muutamia kertoja viikossa

Muutamia kertoja kuukaudessa

Muutamia kertoja vuodessa

 
Kuvio 18: Käyntitiheys Vartiovuorella. (Huom. Kuviossa 21 on otettu huomioon 
vain ne vastaukset, joissa Vartiovuorta on ehdotettu hiljaiseksi alueeksi 
kysymyksessä 1.) 

 

Vastaajista suurin osa käy Vartiovuorella maisemien takia. Luonto ja hiljaisuus ovat 

myös tärkeitä alueella käynnin syitä. Vaikka Vartiovuori ei tarjoa varsinaisia 

liikuntapaikkoja, puistossa käydään kävelemässä, lenkkeilemässä, pelaamassa palloa 

ja muita pelejä. Muita alueella käynnin syitä ovat mm. ystävien tapaaminen ja 

lepääminen (kuvio 22). 

10% 20% 30% 40% 50% 60%

Liikunta

Hiljaisuus

Luonto

Lemmikki

Maisema

Sienestys/marjastus

Muu

 
Kuvio 19: Käynnin syyt Vartiovuorella. (Huom. Kuviossa 22 on otettu 
huomioon vain ne vastaukset, joissa Vartiovuorta on ehdotettu hiljaiseksi 
alueeksi kysymyksessä 1.) 
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10.10.3 Luolavuori-Ispoinen -kuntorata ympäröivine alueineen 

Luolavuori-Ispoinen -kuntorata sijaitsee Kaakkois-Turussa kaupunginosien 

Luolavuori, Ilpoinen ja Ispoinen alueella. Alue on mäntyvaltaista metsää lukuun 

ottamatta Luolavuoren ja Ilpoisten välissä sijaitsevaa vanhaa maankaatopaikkaa, joka 

nykyään on niittymäistä virkistysaluetta. Kuntoradan pituus on 1,7 km ja lumiseen 

aikaan se toimii hiihtolatuna. Alueella sijaitsee myös Ispoisten hiihtomaja. 

 

Luolavuori-Ispoinen -kuntorata mainittiin yhdeksi Turun hiljaiseksi alueeksi 

vastauksissa yhteensä 24 kertaa. Suurin osa vastaajista on maininnut sekä 

Luolavuoren että Ispoisten alueet ja osa vain toisen. Alue voidaan käsittää kahtena 

erillisenä alueena, mutta tässä niitä käsitellään kokonaisuutena johtuen alueiden 

yhteneväisyydestä. Ensisijaisia ehdotuksia näistä oli 18, joten tulokset edustavat 75 % 

kaikista Luolavuori-Ispoisen maininneista. Luolavuori-Ispoisen ensisijaisesti 

maininneista (n=18) 72 % oli naisia ja 28 % miehiä. Vastaajien ikäjakauma käy ilmi 

taulukosta 3. 
  
 
Taulukko 4: Luolavuori-Ispoinen -kuntorataa ehdottaneiden vastaajien 
ikäjakauma. 

 Vastaajien ikäjakauma 
 

  Prosentti 
alle 21 v 5,9
21-30 v 41,2
31-40 v 17,6
41-50 v 23,5
yli 60 v 11,8

Valid 

Total 100,0
 
Huom. Taulukossa 3 on otettu huomioon vain ne vastaajat, jotka ovat ehdottaneet Luolavuori-Ispoinen 

-kuntorataa hiljaiseksi alueeksi kysymyksessä 1. 
 
 
Seitsemän vastaajista asuu Ilpoisissa ja kuusi muilla lähialueilla. Loput vastaajista 

asuvat keskusta-alueella, minkä voi katsoa kertovan alueen merkittävyydestä myös 

muille kuin lähiasukkaille. 
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Vastaajat ovat kuvailleet aluetta monipuoliseksi ja viihtyisäksi, koska polut on 

sijoitettu kauniisti luontoon ja vaihtelevaa maastoa löytyy joka makuun. Vanhan 

maankaatopaikan kukkulalta avautuvat näköalat ovat vastaajien mielestä yksi alueen 

parhaista puolista. 37-vuotias nainen kuvaa aluetta vihreänä henkireikänä kaupungin 

asukkaille. Vastaajien mielestä Luolavuori-Ispoisen äänimaisemaa vallitsevat 

luonnonäänet, joista tuuli ja linnunlaulut ovat merkittävimmät. Usean vastaajan 

mielestä alueelle kuuluvat kaupungin ja liikenteen äänet ovat vaimeita ja etäisiä, 

eivätkä ne näin ollen ole häiritseviä. 27-vuotias mies kuvaa kaupungin äänien 

kokemista alueella seuraavasti: ”Kaatopaikkakukkulalle vaimeana kantautuvat 

kaupungin äänet auttavat ottamaan etäisyyttä urbaaniin hälinään.”  

 

Luolavuori-Ispoinen -alue on vastaajien mielestä hiljaisimmillaan aamuisin, 

aamupäivisin ja iltaisin. Myös keskipäivä ja iltapäivä on mainittu suhteellisen monta 

kertaa, mikä osoittaa, ettei alueen hiljaisuudessa vuorokauden aikaan nähden ole 

vastaajien mukaan mainittavia eroja (kuvio 17). 

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Aamu

Aamupäivä

Keskipäivä

Iltapäivä

Ilta

 
Kuvio 20: Hiljaiset  ajankohdat Luolavuori-Ispoinen -kuntoradalla. (Huom. 
Kuviossa 17 on otettu huomioon vain ne vastaukset, joissa Luolavuori-
Ispoinen -kuntorataa on ehdotettu hiljaiseksi alueeksi kysymyksessä 1.) 
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Vastaajista yli puolet käy Luolavuori-Ispoinen -alueella joka päivä tai muutamia 

kertoja viikossa (kuvio 18). Tämä johtuu todennäköisesti alueen läheisestä sijainnista 

useisiin asuinalueisiin nähden. Toisin kuin Ruissaloa, aluetta käytetään 

”arkivirkistäytymiseen”. Muutama vastaaja käy alueella myös vain muutamia kertoja 

vuodessa. Näistä vastaajista suurin osa asuu kauempana alueesta, mikä selittää 

osaltaan käyntitiheyden harvuutta. 

10% 20% 30% 40% 50%

Joka päivä

Muutamia kertoja viikossa

Muutamia kertoja kuukaudessa

Muutamia kertoja vuodessa

 
Kuvio 21: Käyntitiheys  Luolavuori-Ispoinen -kuntoradalla.  (Huom. Kuviossa 
18 on otettu huomioon vain ne vastaukset, joissa Luolavuori-Ispoinen -
kuntorataa on ehdotettu hiljaiseksi alueeksi kysymyksessä 1.) 

 
Luolavuori-Ispoinen -alueella käydään useista eri syistä, joista liikunta on suosituin, 

joskin hyvin pienellä erolla luontoon ja maisemiin. Myös hiljaisuus on huomattava 

alueella käynnin syy. Alue on tarkemmin tarkastelluista alueista ainoa, jossa myös 

sienestys ja marjastus nousevat alueella käynnin syiksi (kuvio 19). Tämä kertoo 

osaltaan alueen monipuolisuudesta. Alue sijaitsee kaupunkirakenteen sisällä, mutta 

tarjoaa vastauksista päätellen tasaisesti erilaisia syitä alueella käymiseen ja siellä 

virkistäytymiseen. Muita alueella käynnin syitä ovat muun muassa sään seuraaminen, 

retket lapsen kanssa ja hiljentyminen. 
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Kuvio 22: Käynnin syyt Luolavuori-Ispoinen kuntoradalla.  (Huom. Kuviossa 19 
on otettu huomioon vain ne vastaukset, joissa Luolavuori-Ispoinen kuntorataa 
on ehdotettu hiljaiseksi alueeksi kysymyksessä 1.) 

10.10.4 Katariinanlaakso 

Katariinanlaakso sijaitsee meren rannalla Kaakkois-Turussa lähellä Kaarinan rajaa.  

Katariinanlaakson kasvillisuus muodostuu pääosin jalopuumetsästä ja monipuolisesta 

lehtokasvillisuudesta. Alueella kulkee noin 2,5 kilometrin mittainen luontopolku, 

jonka varrella on opastetauluja. Alue on suosittu virkistyskohde. 

 

Katariinanlaakso mainittiin yhdeksi Turun hiljaiseksi alueeksi vastauksissa yhteensä 

22 kertaa. Näistä ensisijaisia ehdotuksia oli 14, joten tulokset edustavat 64 % kaikista 

Katariinanlaaksoa ehdottaneista. Vastaajista (n=14) 64 % oli naisia ja 36 % miehiä. 

Vastaajien ikäjakauma käy ilmi taulukosta 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

http://opaskartta.turku.fi/cgi-bin/GifMap.dll?Theme=-%20Opaskartta&West=69555.1&South=99715.1&East=73155.2&North=102915.2&Height=400&Width=450&Command=DisplayLink&Language=fin&Info=100507.1,70803.1,Katariinanlaakso&Page


64 

Taulukko 5: Katariinanlaaksoa ensisijaisesti ehdottaneiden vastaajien 
ikäjakauma. 

 Vastaajien ikäjakauma 
 

  Prosentti 
alle 21 v 7,1
21-30 v 35,7
31-40 v 7,1
41-50 v 35,7
yli 60 v 14,3

Valid 

Total 100,0

 
Huom. Taulukossa 5 on otettu huomioon vain ne vastaajat, jotka ovat ehdottaneet Katariinanlaaksoa 

hiljaiseksi alueeksi kysymyksessä 1. 
    
Katariinanlaakson ensisijaisesti maininneista 86 % asuu alueen läheisyydessä. Tämä 

johtuu siitä, että kysymyksessä 1 vastaajia on pyydetty mainitsemaan hiljaisia alueita 

asuinpaikkansa läheisyydestä. 
 
Vastaajien mielestä Katariinanlaakson äänimaiseman merkittävimpiä ääniä ovat 

linnunlaulu, tuulen suhina vanhoissa tammissa sekä muut luonnon äänet. Satunnaisesti 

alueelle kuuluvia ääniä ovat vastaajien mukaan veneiden sekä liikenteen äänet. 

Aluetta kuvaillaan luonnolliseksi ja monipuolinen maasto tarjoaa siellä paikkoja 

rauhoittumiseen. Liikenteestä alueelle kantautuvat äänet häiritsevät osaa vastaajista. 

Muutkin ihmisen aiheuttamat äänet ovat muutamasta vastaajasta hyvin häiritseviä 

eivätkä sovi alueen äänimaisemaan. 22-vuotias nainen kuvaa Katariinanlaaksossa 

kuuluvia ääniä seuraavasti: ”Kaikki luonnonäänet ovat miellyttäviä ja liikenteen 

taustahälykin niin vaimeaa, ettei se oikeastaan häiritse. Pahinta ovat ne muutamat 

ihmiset (onneksi suurin osa ei ole tällaisia), jotka luulevat että puut ja linnut ovat 

kiinnostuneita heidän kovaäänisistä parisuhdeongelma-, rahahuoli- ja 

lastenkasvatusvaikeusselostuksistaan. Metsä on eläinten koti, ja eläimilläkin on oikeus 

kotirauhaan.” 

 

Katariinanlaakso on vastaajien mielestä hiljaisimmillaan aamuisin, joskin ilta on myös 

monen mielestä hiljaista aikaa alueella (kuvio 23).  
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Kuvio 23: Hiljaiset ajankohdat Katariinanlaaksossa. (Huom. Kuviossa 23 on 
otettu huomioon vain ne vastaukset, joissa Katariinanlaaksoa on ehdotettu 
hiljaiseksi alueeksi kysymyksessä 1.) 

 
Vain pieni osa vastaajista käy Katariinanlaaksossa päivittäin. Suurin osa vastaajista 

käy alueella muutamia kertoja viikossa, joskaan ero muutamia kertoja kuukaudessa ja 

vuodessa vieraileviin ei ole suuri (kuvio 24). Katariinanlaakson lähellä asuvat 

käyttävät aluetta ”arkivirkistäytymiseen”, kun taas kauempana asuvat käyvät alueella 

harvemmin, mutta saattavat viettää siellä enemmän aikaa. 
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Joka päivä
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Muutamia kertoja kuukaudessa
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Kuvio 24: Käyntitiheys Katariinanlaaksossa.  (Huom. Kuviossa 24 on otettu 
huomioon vain ne vastaukset, joissa Katariinanlaaksoa on ehdotettu hiljaiseksi 
alueeksi kysymyksessä 1.) 
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Kaikki vastaajat ovat valinneet yhdeksi Katariinanlaaksossa käynnin syyksi luonnon. 

Myös maisemat ja hiljaisuus ovat tärkeitä alueella käynnin syitä. Yli puolet vastaajista 

harrastaa alueella liikuntaa luonnosta, maisemista ja hiljaisuudesta nauttimisen ohella 

(kuvio 25).  
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Kuvio 25: Käynnin syyt Katariinanlaaksossa. (Huom. Kuviossa 25 on otettu 
huomioon vain ne vastaukset, joissa Katariinanlaaksoa on ehdotettu hiljaiseksi 
alueeksi kysymyksessä 1.) 

10.11  Asukaskyselyn yhteenveto 

Vastaajat ehdottivat hiljaisiksi erityyppisiä alueita eri puolilta Turkua. Ehdotettuja 

alueita oli yhteensä 170 kappaletta. Ehdotukset olivat pääasiassa puistoja ja muita 

viheralueita, asuinalueita, kokonaisia kaupunginosia sekä katuja niin vastaajien 

asuinpaikkojen läheisyydestä kuin muualtakin Turusta. Ruissalo, keskustapuistot, 

Katariinanlaakso, Aurajoen rannat ja muutamat kuntoradat mainittiin useassa 

vastauksessa. Vastauksissa mainitut alueet olivat osittain samoja kuin mitä 

kartoituksessa löydettiin.   

 

Vaikka ihmiset kokevat hiljaisuuden hyvin eri tavoin, mainituista alueista, niiden 

kuvailusta ja käynnin syistä on nähtävissä, että hiljaisuuden lisäksi myös muut tekijät 
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vaikuttavat hiljaisuuden kokemiseen.  Luonto, maisemat ja liikunnan harrastaminen 

olivat merkittävimpiä alueilla käynnin syitä. Yli puolella alueista käydään myös 

nimenomaan alueiden hiljaisuuden vuoksi.   

 

Yli puolet vastaajista oli sitä mieltä, että hiljaisia alueita ei ole Turussa riittävästi. 

Vastaajien mielestä hiljaisuutta tulisi edistää muun muassa keskustassa ja asuinalueilla 

sekä vaalia jo olemassa olevilla kaavoitetuilla ja kaavoittamattomilla viheralueilla.  

 

Vastaajista yli 80 % piti hiljaisia alueita erittäin tärkeinä virkistäytymisen kannalta. 

Usean vastaajan mielestä virkistäytyminen onnistuu parhaiten hiljaisilla luontoalueilla, 

mikä todistaa osaltaan ympäristön merkityksen hiljaisuuden kokemisessa.  

 

Kyselystä kävi ilmi, minkä tyyppisiä alueita vastaajat pitävät erityisen tärkeinä 

hiljaisuutta ajatellen ja miksi. Kyselystä oli huomattavissa, että turkulaisten 

mainitsemat hiljaiset alueet olivat osittain samoja, mitä kartoituksessa löydettiin. 

Tämä kertoo siitä, että osaa kartoituksessa löydetyistä alueista käytetään hiljaisuuden 

vuoksi ja ne koetaan tärkeiksi. Vastauksista, varsinkin avoimista kommenteista, kävi 

myös selvästi ilmi, että hiljaisten alueiden kartoitus oli vastaajien mielestä hyvin 

tervetullut ja asiaan toivottiin myös tulevaisuudessa kiinnitettävän huomiota. 

11 Yhteenveto ja johtopäätökset 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa Turun erityyppisiä hiljaisia alueita. 

Löydetyt hiljaiset alueet tullaan sisällyttämään Turun yleiskaavatoimistossa vuoden 

2007 lopulla valmistuvaan viherrakennesuunnitelmaan. Viherrakennesuunnitelman 

pohjalta valmistellaan ”viherkaavaksi” kutsuttu suunnitelma, josta tulee seuraavan 

laadittavan Turun yleiskaavan oikeusvaikutteinen liitekartta.  

 

Hiljaisten alueiden kartoitukset niin maaseudulla kuin kaupungeissa ovat tarpeellisia 

ja ajankohtaisia, sillä hiljaisuutta voidaan nykyään pitää katoavana luonnonvarana. 

Kaupunkiympäristöstä harvoin ajatellaan löytyvän hiljaisuutta. Hiljaisuus ei 

kuitenkaan ole yksiselitteinen asia, sillä sen kokeminen riippuu paljon muun muassa 
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yksilöstä ja ympäristöstä. Tästä johtuen ihminen voi kokea hiljaisuutta myös 

kaupunkialueella paikassa, joka on ympäröiviä alueitaan hiljaisempi. Suuressa osassa 

Suomen kaupungeista on keskusta-alueen ulkopuolelta löydettävissä rakentamattomia 

hiljaisia alueita, joita tulisi pyrkiä ainakin osittain säilyttämään. Näiden alueiden 

lisäksi hiljaiset lähivirkistysalueet ovat tärkeitä monille helpon saavutettavuutensa 

vuoksi. Hiljaisten alueiden kartoitukset auttavat tunnistamaan ja säilyttämään 

erityyppisiä hiljaisia alueita. 

  

Hiljaisten alueiden kartoittamisessa on tarpeellista käyttää useita erilaisia 

tutkimusmenetelmiä. Pelkästään melulaskentoihin ja – mittauksiin perustuvat 

tutkimukset sulkevat pois melun kokemuksellisuuden, joka on merkittävä tekijä niin 

melun kuin hiljaisuudenkin arvioimisessa. Hiljaisia alueita kartoittaessa on tärkeää 

huomioida niin eri alojen asiantuntijoiden kuin ”tavallistenkin ihmisten” näkemykset 

ja kokemukset eri alueiden hiljaisuudesta.  

 

Hiljaisia alueita on alettu kartoittamaan Suomessa vasta vuosituhannen vaihteen 

jälkeen. Yleispäteviä ohjeita hiljaisuuden kartoittamiselle ei toistaiseksi ole olemassa. 

Tästä johtuen kartoitusten metodiikka vaihtelee jonkin verran. Tutkimuksen alussa 

arvioitiin aikaisempien hiljaisten alueiden kartoitusten pohjalta mitä menetelmiä 

Turussa kannattaisi ja olisi mahdollista käyttää. Tässä tutkimuksessa hiljaisia alueita 

kartoitettiin poissulkevan karttatarkastelun, asiantuntijahaastatteluiden, asukaskyselyn 

sekä kenttätyöskentelyn avulla. Tärkeä osa tutkimusta oli myös aikaisempiin 

tutkimuksiin ja alan teoksiin tutustuminen.  

 

Kuten tutkimusmenetelmät myös hiljaisten alueiden luokitukset vaihtelevat eri 

tutkimuksissa. Hiljaisten alueiden luokitukseen vaikuttaa suuresti se, minkä 

tyyppisellä alueella kartoitusta tehdään. Esimerkiksi maakunta- ja kaupunkitasolle 

laadittavat hiljaisten alueiden luokitukset ovat väistämättä erilaisia. Turun hiljaisten 

alueiden luokitus muodostettiin mukaillen olemassa olevia hiljaisten alueiden 

luokituksia. Luokituksen lähtökohtina olivat käyttökelpoisuus Turun viherkaavalle 

sekä soveltuvuus Turun kokoiselle kaupungille. 
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Turun kokoisessa kaupungissa melu on varsinkin keskusta-alueella ja sen 

läheisyydessä merkittävä ihmisten terveyteen ja elinympäristön viihtyisyyteen 

vaikuttava tekijä. Kartoituksessa kuitenkin löydettiin ympäristöään hiljaisempia 

tutkimuksessa muodostettuun luokitukseen (hiljaiset keskustapuistot, hiljaiset 

virkistysalueet, hiljaiset asuinalueet, hiljaiset luonto-, maa- ja metsätalousalueet) 

sopivia alueita. Hiljaisimmat alueet Turussa ovat luonto-, maa- ja metsätalousalueita, 

jotka sijaitsevat Kakskerrassa, Satavassa, Hirvensalossa, Ruissalossa, Maarian altaan 

itäpuolella ja Paattisilla. Hiljaisia virkistys- ja asuinalueita löytyi eri puolilta Turkua ja 

ne sijaitsevat usein toistensa läheisyydessä. Keskusta-alueella ympäristöään 

hiljaisempaa äänimaisemaa tarjoavat neljä puistoa: Vartiovuori, Samppalinnanmäki, 

Urheilupuisto ja Puolalanpuisto.  

 

Kasvavissa kaupungeissa hiljaisuus on usein uhattuna. Vaikka Turusta löytyy hiljaisia 

alueita jokseenkin paljon, niiden olemassaoloa ja säilymistä ei tule pitää itsestään 

selvyytenä. Rakentamispaineet etenkin Satavassa, Kakskerrassa, Hirvensalossa ja 

Maarian altaan itäpuolella luovat uhan näiden alueiden hiljaisuudelle. Onkin hyvin 

tärkeää huomioida hiljaiset alueet kaavoituksessa muiden tekijöiden ohessa.   

 

Tutkimuksen tulokset esittävät hiljaiset alueet Turussa vuosina 2006–2007. 

Tutkimuksessa löydettyjen hiljaisten alueiden rajaukset eivät ole tarkkoja, koska 

melutaso vaihtelee alueilla muun muassa vuorokauden- ja vuodenajan sekä sääolojen 

mukaan. Kaupunki muuttuu jatkuvasti, jolloin myös hiljaiset alueet tulevat ainakin 

osittain muuttumaan. Tästä johtuen hiljaisten alueiden kartoitusta tulee aika ajoin 

päivittää. Tämä tulee ajankohtaiseksi, kun Turun on tehtävä meluselvitys ja 

meluntorjunnan toimintasuunnitelma valtioneuvoston päätöksen 801/2004 mukaisesti. 

Ympäristöministeriö toimittaa tiedot Turun kokoisista kaupungeista vuoden 2013 

alussa Euroopan komissiolle.  
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