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LYHENNELMÄ 

Turussa valmistellaan ”viherkaavaksi” kutsuttua suunnitelmaa, josta tulee aikanaan yleiskaa-
van liitekartta. Osana tätä työtä toteutettiin keväällä 2007 viheralueita koskeva sosiaalisten 
arvojen kartoitus asukaskyselynä. Sosiaalisten arvojen kartoitus on Ruotsissa kaavoitusta 
palvelemaan kehitetty menetelmä, jonka avulla voidaan selvittää, mitkä viheralueet ovat 
asukkaille tärkeitä ja miksi. 
 
Turussa toteutettuun kyselyyn saattoi vastata kirjallisesti tai kartalle piirtämällä. Kirjallisessa 
kyselyssä kysyttiin mm., mitä viheralueita vastaaja arvostaa, mitkä viheralueet eivät houkutte-
le ja minne voisi mahdollisesti rakentaa. Kartalle piirtämällä saattoi kertoa, miltä viheralueilta 
löytyy erilaisia myönteisiä tai kielteisiä ominaisuuksia, kuten kaunis maisema, metsäntuntu tai 
pelottavuus. Kyselyyn oli mahdollista vastata keväällä 2007 järjestetyissä yhdeksässä viheril-
lassa sekä kahdeksassa kirjastossa. 
 
Vastauksia saatiin 111 kyselylomakkeella sekä kartoille piirrettyinä. Kirjallisen kyselyn vastaa-
jien enemmistö oli naisia. Ikäjakauma oli monipuolinen mutta painottui keski-ikäiseen ja vart-
tuneempaan väkeen. 
 
Vastaajat mainitsivat yleensä useita itselleen tai perheelleen tärkeitä alueita. Ne sijaitsivat 
yleensä kohtuuetäisyydellä kodista, mutta myös kauempana – jopa toisella puolella kaupun-
kia – sijaitsevia tärkeitä viheralueita mainittiin melko usein. Selkeästi eniten mainintoja keräsi 
Ruissalo. 
 
Tärkeillä alueilla yhdistyvät useimmiten useat myönteiset ominaisuudet: yksittäinen viheralue 
on tärkeä monesta eri syystä.  Viheralueet ovat vastaajien mukaan tärkeitä mm. ulkoilu- ja lii-
kuntaharrastuksille, virkistäytymiselle, rauhoittumiselle ja henkiselle hyvinvoinnille sekä ympä-
ristön viihtyisyydelle. Ne toimivat lasten leikki- ja seikkailupaikkoina, kulkureitteinä, koiran ul-
koilutusmaastoina, sienimetsinä, retkipaikkoina jne. Viheralueista tekevät tärkeitä myös mo-
nenlaiset luontoon, kulttuuriympäristöihin ja maisemakuvaan liittyvät erityispiirteet ja arvot. 
 
Kielteisiksi miellettyjä viheralueita mainittiin vähemmän kuin myönteisiä. Joskus tiettyä aluetta 
pidettiin tärkeänä mutta mainittiin, ettei se houkuttele nykytilassaan tai tiettynä ajankohtana. 
Eniten viheralueiden viihtyisyyttä vähentää vastausten perusteella roskaisuus. 
 
Vastaajien mielipiteitä rakentamiseen soveltuvista tai soveltumattomista alueista saatiin run-
saasti. Aiheesta oli vastaajilla varsin erilaisia näkemyksiä. Eniten kannatusta rakentamisalu-
eina saivat kuitenkin Maaria-Paattinen sekä teollisuus- ja joutomaat. Rakentamiselta halutaan 
varjella varsinkin tiiviisti rakennetun kaupunkialueen viheralueita, erityisesti metsiä. Myös saa-
rille rakentamiseen vastaajat suhtautuivat kriittisesti. 



 8 

1 TYÖN TARKOITUS 

1 . 1  M i t ä  s o s i a a l i s t e n  a r v o j e n  k a r t o i t u k s e l l a  t a r k o i -
t e t a a n ?  

Viheralueita arvostetaan monista eri syistä. Jollekin ovat tärkeitä viheralueiden tarjoamat toi-
mintamahdollisuudet, kuten liikunta; toinen arvostaa rauhoittumista ja hiljaisuutta. Joku halu-
aa tarkkailla luontoa, toinen kaipaa metsäntuntua, kolmas nauttii avarista maisemista. 
 
Kaavoituksessa tarvitaan tietoa siitä, mitkä viheralueet ovat asukkaille eri tavoin tärkeitä. Tuk-
holman kaavoitusosastolla onkin kehitetty sosiaalisten arvojen kartoitukseksi kutsuttu mene-
telmä, jonka avulla voidaan selvittää näitä viheralueiden merkityksiä. Siinä vastaajat merkit-
sevät esim. kartalle, miltä alueilta he löytävät kysyttyjä ominaisuuksia. 
 
Sosiaalisten arvojen kartoituksesta käytetään myös nimitystä sosiotooppikartoitus. Sosio-
tooppi määritellään tietyksi ympäristöksi sellaisena, kuin ihmiset sen kokevat tietyssä kulttuu-
risessa ja sosiaalisessa yhteydessä. 

1 . 2  S u o m e s s a  t e h t y j ä  s e l v i t y k s i ä  

Sosiaalisten arvojen kartoitus on otettu menetelmänä käyttöön Suomessakin. Maassamme 
viheralueiden sosiaalisia arvoja on tutkittu ainakin Itä-Helsingissä vuonna 2003, Espoon kes-
kuksessa ja Kauklahdessa 2004 sekä Länsi-Vantaalla 2005. Jyväskylässä viheralueiden ar-
vokartoitus on toteutettu vuonna 2007. 
 
Sosiaalisten arvojen kartoituksissa vastaajat saivat yhdistää kysyttyjä ominaisuuksia karttoi-
hin tai ilmakuviin. Helsingin, Espoon ja Vantaan tutkimuksissa kysely toteutettiin postikysely-
nä, joka lähetettiin satunnaisesti valituille asukkaille. Jyväskylässä menetelmäksi valittiin työ-
ryhmätyöskentely. 
 
Parhaillaan on käynnissä laaja, uraauurtava tutkimushanke nimeltä OPUS – Oppiva kaupun-
kisuunnittelu ja asumisen arki (ks. Viitteet). Hankkeessa tutkitaan ja kehitetään vuorovaikut-
teista kaupunkisuunnitteluprosessia. Tutkimuksessa on kehitetty ns. pehmoGIS-menetelmää, 
jonka avulla asukkaat voivat paikallistaa ympäristökokemuksiaan kartalle internetissä. Peh-
moGIS-menetelmää on käytetty jo mm. Järvenpäässä. 
 
Yksi OPUS-hankkeen tutkimuskohteista on Turku. Turussa hankkeen tarkoituksena on kehit-
tää internet-pohjainen arviointimenetelmä ympäristön lapsivaikutusten arvioimiseksi. Hank-
keessa selvitetään laajasti turkulaislasten ja -nuorten näkemyksiä ympäristöstään. 

1 . 3  T u r u n  a r v o k a r t o i t u k s e n  t a r k o i t u s  

Turussa alettiin syksyllä 2005 valmistella viheralueita koskevaa yleiskaavallista suunnitelmaa, 
josta on tarkoitus aikanaan tulla seuraavan laadittavan Turun yleiskaavan liitekartta. Tämän 
”viherkaavaksi” kutsutun suunnitelman tavoitteena on hahmotella Turkuun viherverkosto ja 
edistää sen arvojen säilymistä ja kehittämistä. 
 
Asukkaiden näkemykset viheralueista ja maankäytön suunnittelusta ovat yksi näkökulma vi-
herkaavan laadinnassa. Asukkaiden mielipiteitä pyrittiin selvittämään järjestämällä alue-
kumppanuuden, kiinteistölaitoksen ja ympäristö- ja kaavoitusviraston yhteistyönä yhdeksän 
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viheriltaa eri puolilla kaupunkia huhti-toukokuussa 2007. Viherilloissa esiteltiin sekä viherkaa-
vaprojektia että kiinteistölaitoksessa laadittua viheralueohjelmaa ja keskusteltiin viheralueisiin 
liittyvistä asioista. 
 
Viherillat olivat luonteva lähtökohta toteuttaa myös Turun viheralueiden sosiaalisten arvojen 
kartoitus. Kartoituksessa haluttiin keskittyä viheralueiden arvostusta ja maankäytön suunnit-
telua koskeviin kysymyksiin. Kartoituksen laajuus täytyi suhteuttaa käytettävissä olevaan ai-
kaan ja resursseihin, joten sitä ei voitu toteuttaa kovin laajana.  

1 . 4  V i h e r a l u e i d e n  m e r k i t y k s i i n  l i i t t y v i ä  s e l v i t y k s i ä  j a  t u t -
k i m u k s i a  T u r u s s a  

Keväällä 2007 valmistui kiinteistölaitoksen laatima viheralueohjelma, joka ohjaa viheralueisiin 
liittyvien suunnittelun ja ylläpidon resurssien kohdentamista. Viheralueohjelman laadinnassa 
asukkailla on ollut merkittävä rooli, joten ohjelmassa asukkaan näkökulma on vahvasti läsnä. 
Viheralueohjelma antaa hyvän käsityksen turkulaisten viheralueita koskevista näkemyksistä. 
Tätä tietoa on luonnollisesti hyödynnetty viherkaavan valmistelussa. Viheralueohjelmassa ei 
kuitenkaan oteta kantaa maankäytön suunnitteluun.  
 
Aiemmin turkulaisten mielipiteitä viheralueista on selvitetty ainakin Varissuon, keskustan ja 
Raunistulan osalta (Paavola & Haapaniemi 1991; Malmsten 2003; Salokannel & Taponen 
2006). Tuoreessa Raunistulan asemakaavanmuutoksen sosiaalisten vaikutusten arvioinnissa 
selvitettiin laajasti eri-ikäisten raunistulalaisten mielipiteitä ympäristöstään, mm. myönteisinä 
tai kielteisinä pidetyistä paikoista. 
 
Nyt tehtävän arvokartoituksen vastaajien ennakoitiin olevan enimmäkseen aikuisia. Tätä ei 
kuitenkaan pidetty ongelmana, koska parhaillaan on käynnissä em. OPUS-hanke (Oppiva 
kaupunkisuunnittelu ja asumisen arki) (ks. Viitteet), joka tuottaa tietoa turkulaisten lasten ja 
nuorten näkemyksistä mm. viheralueista. Hankkeessa kerätty tieto saadaan ympäristö- ja 
kaavoitusviraston käyttöön. 

2 
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2 SELVITYKSEN TOTEUTUS 

2 . 1  M i s t ä  a l u e i s t a  h a l u t t i i n  t i e t o a ?  

Viheralueohjelma koskee asemakaavoitettuja kaupungin omistamia viheralueita. Sen sijaan 
viherkaavatyössä ”viheralue” on määritelty laajemmin: viheralueiksi katsotaan kaikki enem-
män tai vähemmän luonnonvaraiset sekä hoidetut kasvulliset maanpinnan alueet sekä toi-
minnalliset virkistysalueet, kuten leikkipaikat ja urheilukentät, kaavoitustilanteesta ja maan-
omistusoloista riippumatta. 
 
Sosiaalisten arvojen kartoituksessa ei haluttu rajata, mistä viheralueista kommentteja toivot-
tiin. Vastaajat esittivätkin näkemyksiään niin kaavoitetuista virkistys- ja maisemansuojelualu-
eista kuin yksityisten omistamista maa- ja metsätalousalueistakin, samoin suojelualueista, 
siirtolapuutarhoista, hautausmaista jne.  

2 . 2  M i l l a i s t a  t i e t o a  h a l u t t i i n  s a a d a ?  

Sosiaalisten arvojen kartoituksen avulla pyrittiin saamaan käsitystä siitä, mitä viheralueita 
asukkaat arvostavat, jotta asukkaille tärkeitä alueita pystyttäisiin vaalimaan yleiskaavoituk-
sessa. Samoin haluttiin selvittää asukkaiden näkemyksiä asuinalueensa sekä muun Turun 
mahdollisesta lisärakentamisesta. 

2 . 3  K i r j a l l i n e n  k y s e l y  

Sosiaalisten arvojen kartoitusta on yleensä tehty karttapohjaisena. Nyt haluttiin karttapohjai-
sen lähestymistavan rinnalla toteuttaa kirjallinen kysely, jotta vastaamiskynnys madaltuisi ja 
erilaiset ihmiset löytäisivät itselleen luontevan tavan vastata. 
 
Kirjallisessa kyselyssä kysyttiin toisaalta, mitkä viheralueet ovat tärkeitä vastaajalle tai hänen 
perheelleen ja miksi, sekä toisaalta, mitkä viheralueet eivät houkuttele ja miksi. Samoin kysyt-
tiin, minne vastaajan asuinalueella tai muualla Turussa voisi rakentaa sekä perusteluja sille, 
jos asuinalueelta tai sen tuntumasta ei löytynyt rakentamiseen soveltuvia alueita. Kyselyn lo-
pussa oli avoin kysymys ”Muita viheralueisiin liittyviä kommentteja”. Kirjallisen kyselyn loma-
ke on raportin lopussa liitteenä 1. 
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2 . 4  K a r t t a p o h j a i n e n  k y s e l y  

Karttapohjaisessa kyselyssä asukkaita pyydettiin merkitsemään kartoille rajauksin tai symbo-
lein, mihin viheralueisiin he yhdistävät erilaisia myönteisiä ja kielteisiä ominaisuuksia. Kysytyt 
ominaisuudet olivat samoja, joita oli käytetty Itä-Helsingin, Länsi-Vantaan ja/tai eräiden Es-
poon kaupunginosien sosiaalisten arvojen kartoituksissa. Myönteisiä ominaisuuksia oli yh-
deksän ja kielteisiä kolme: 
 

Kaunis maisema 
Metsäntuntu 
Hieno luontokohde 
Hieno puisto 
Historia ja kulttuuri 
Kohtaamispaikka 
Toimintamahdollisuudet 
Tilan- ja vapaudentuntu 
Rauha ja hiljaisuus 
 
Pelottavuus 
Ruuhkaisuus 
Epäviihtyisyys 

 
Varsinaisen sosiaalisten arvojen kartoituksen lisäksi kysyttiin, minne vastaajan mielestä voisi 
rakentaa. Karttapohjaisen kyselyn sisältö on raportin lopussa liitteenä 2. 

2 . 5  V a s t a a j a t  

Kirjallinen kysely ja karttapohjainen kysely esitettiin vaihtoehtoisina vastaustapoina. Muuta-
mat vastasivat kuitenkin sekä kirjallisesti että kartalle piirtämällä, minkä huomasi vastausten 
ja perustelujen samankaltaisuudesta. Useimmiten vastaaja kuitenkin valitsi jommankumman 
tavan. 
 
Karttapohjaisessa kyselyssä ei voitu kerätä vastaajien taustatietoja, koska kysely ei ollut hen-
kilökohtainen. Tätä puutetta kompensoi kirjallinen kysely, jossa kysyttiin myös vastaajan ikää, 
sukupuolta, asuinaluetta ja asumismuotoa. 
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2 . 6  K y s e l y y n  v a s t a a m i n e n  

Keväällä 2007 järjestetyissä viherilloissa oli mahdollista vastata sekä kirjalliseen että kartta-
pohjaiseen kyselyyn. Viheriltoihin osallistui n. 250 asukasta, joista kirjalliseen kyselyyn vastasi 
tilaisuuksissa 57 henkilöä. Tämä on n. 23 % osallistujista. Osa palautti kyselyn myöhemmin 
kirjastoon tai ympäristö- ja kaavoitusvirastoon, joten kokonaisprosentti on todellisuudessa 
suurempi. Karttapohjaiseen kyselyyn vastanneiden määrää on vaikea arvioida. 
 
Koska viheriltojen osallistujamäärä oli suppea, vastaajajoukkoa haluttiin laajentaa viemällä 
kysely kirjastoihin. Kyselyyn oli mahdollista vastata kahdeksassa kirjastossa vaihtelevan pi-
tuisena aikana huhti-toukokuussa 2007. Kirjastot olivat: pääkirjasto, Hirvensalo, Ilpoinen, Va-
rissuo, Nummi, Runosmäki, Pansio ja Maaria. Vastausaikaa oli 2-7 viikkoa, paitsi pääkirjas-
tossa, jossa esittelytilan varausten takia kyselyä pystyttiin pitämään vain viikon. Keskustan 
asukkaiden viheralueita koskevia mielipiteitä on kuitenkin tutkittu ennenkin (Malmsten 2003), 
mikä osaltaan kompensoi puutetta. Vastausaika ei korreloinut vastausten määrän kanssa: 
esim. Hirvensalossa vastausaikaa oli seitsemän viikkoa, mutta varsinkin kirjallisen kyselyn 
vastauksia kertyi niukasti. 
 
Kirjallisia kyselyitä palautettiin palvelualueittain seuraavasti: 
 

KIRJALLISIA KYSELYLOMAKKEITA 
PALAUTETTIIN (KPL) 

VIHERILLAT PVM 
(2007) 

OSAL-
LISTU-
JIA VIHER-

ILLASSA 
KIRJAS-
TOON 

VIRAS-
TOON 

YHT. 

Keskusta  23.4. 20 4 3 1 8 
Hirvensalo-Kakskerta 11.4. 35 3 3 1 7 
Skanssi-Uittamo  22.5. 21 6 1 - 7 
Varissuo-Lauste  18.4. 26 11 9 - 20 
Nummi-Halinen  16.4. 37 1 12 1 14 
Runosmäki-Raunistula  15.5. 21 3 2 4 9 
Länsikeskus 8.5. 40 15 1* 5 21 
Pansio-Jyrkkälä 25.4. 22 5 1 - 6 
Maaria-Paattinen 2.5. 30 9 9 - 18 
Naapurikunnat - - - 1 - 1 
YHTEENSÄ      111 

 
* Alueella ei ole kirjastoa. Alueen asukas oli vastannut toisessa kirjastossa. 
 
Vastaukset on ryhmitelty taulukkoon vastaajan asuinpaikan mukaan. Palvelualuejako on esi-
tetty raportin lopussa liitteenä 3. Asiattomasti täytettyjä kyselylomakkeita tuli yllä mainittujen 
111 vastauksen lisäksi 4 kpl. 

2 . 7  V a s t a u s t e n  m ä ä r ä  

Kirjallisia kyselylomakkeita palautettiin yhteensä 111 kpl. Kartalle näkemyksiään kirjasi arviol-
ta yhtä moni. Kirjallisesti ja kartalla saatujen vastausten määrä korreloi useilla alueilla keske-
nään mutta käänteisesti: jos alueella innostuttiin vastaamaan kirjalliseen kyselyyn, karttavas-
tauksia tuli vähän, kun taas jos karttavastauksia kertyi runsaasti, kyselylomakkeita palautui 
vähemmän. 
 
Saatu aineisto on melko suppea. Vastausten määrää ei kuitenkaan pystynyt arvioimaan etu-
käteen. Saatujen vastausten määrä selvisi siinä vaiheessa, kun kysely haettiin pois kirjastois-
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ta. Tuolloin ei lähdetty enää miettimään, miten vastaajia saataisiin lisää, vaan saadut vasta-
ukset hyväksyttiin sosiaalisten arvojen kartoituksen lähtömateriaaliksi. 

2 . 8  V a s t a u s t e n  k o k o a m i n e n  

Kirjallisen kyselyn vastaukset koottiin ensin Excell-taulukoksi. Koko laajaa aineistoa ei pystyt-
ty liittämään taulukkomuodossa tähän raporttiin. Siksi aineiston tärkein sisältö koottiin kol-
meksi taulukoksi, jotka ovat liitteinä 4-6 raportin lopussa. Ensimmäisessä ovat vastaajille tär-
keitä alueita koskevat kommentit, seuraavassa kaavoitusta ja rakentamista koskevat kom-
mentit. Viimeiseen on koottu liikenne- ja katusuunnitteluun sekä ulkoilureitteihin liittyvät vas-
taukset. 
 
Myös viheralueiden ja reittien rakentamista, ylläpitoa ja käyttöä koskevia kommentteja saatiin 
runsaasti. Nämä asiat kuuluvat viheralueohjelman piiriin, joten saatu palaute ohjattiin kiinteis-
tölaitokselle eikä sitä kokonaisuudessaan sisällytetty tähän raporttiin. Näitäkin kommentteja 
kuitenkin analysoidaan raportissa. 

 
Karttamuotoiset vastaukset siirrettiin paperikartoilta paikkatietomuotoon (MapInfo). Aineistos-
ta tulostettiin viisi karttaa, jotka ovat liitteinä tämän raportin lopussa. 

2 . 9  O n g e l m i a  v a s t a u s t e n  k o k o a m i s e s s a  

Saatujen kirjallisten vastausten vienti taulukkomuotoon ei ollut aina ongelmatonta. Joskus 
kysymyksiin oli vastattu asian vierestä. Vastaukset kirjattiin taulukkoon sen kysymyksen alle, 
mihin ne lähinnä vastasivat. 
 
Ongelma, johon ei ollut kyselyä laadittaessa osattu varautua, koski kysymystä 2. Mitkä Turun 
viheralueet ovat tärkeitä Sinulle tai perheellesi? ja kysymystä 3. Mitkä viheralueet eivät houkut-
tele? Useampikin vastaaja mainitsi kohdassa 2 viheralueita, jotka vastaajan mukaan nykyisel-
lään ovat rumia, törkyisiä jne. Vaikka nämä alueet ilmeisesti koettiin tärkeiksi viheralueiksi, 
joille pitäisi jotain tehdä, taulukossa ja vastausten analysoinnissa ne kuitenkin päätettiin luo-
kitella alueiksi, jotka eivät houkuttele. 
 
Sitä, mihin vastaajien mielestä ei pitäisi rakentaa, ei erikseen kysytty. Moni kuitenkin kom-
mentoi asiaa muiden kysymysten yhteydessä. Taulukkoon päätettiin siksi lisätä erillinen sa-
rake, johon em. asiaa koskevat kommentit kerättiin. 

2 . 1 0  O n g e l m i a  v a s t a u s t e n  t u l k i t s e m i s e s s a  

Koska vastausaineisto oli melko suppea ja vastaajien maantieteellinen ym. jakautuminen 
epätasaista, vastausten ei voida katsoa kuvastavan koko Turun väestön näkemyksiä. Esim. 
aktiivisen asukasyhdistyksen tai viheriltaan osallistuneiden naapuriperheiden näkemykset 
voivat suhteettomasti korostua. Tietyt selkeät linjat ovat kuitenkin havaittavissa aineistosta, ja 
voidaan olettaa, että myös laajemmassa tutkimuksessa samat seikat olisivat tulleet esille. 

3 
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3 KIRJALLISEN KYSELYN VASTAUKSET 

3 . 1  T a u s t a t i e t o j a  v a s t a a j i s t a  

3.1.1 VASTAAJIEN MÄÄRÄ JA JAKAUMA PALVELUALUEITTAIN 

Kirjalliseen kyselyyn vastanneiden määrä vaihteli huomattavasti palvelualueen mukaan. Näin 
ollen joidenkin alueiden asukkaiden näkemyksistä saatiin edustavampi kuva kuin toisten. 
Kuitenkin kirjallisten vastausten vähyyttä kompensoi yleensä karttapohjaisten vastausten 
runsaus. Aktiivisimmin kirjalliseen kyselyyn vastattiin Länsikeskuksen sekä Varissuo-Lausteen 
palvelualueilla. 
 

PALVELUALUE VASTAAJIEN LUKUMÄÄRÄ (KPL) OSUUS 
KAIKISTA 
VASTAAJISTA 
(%) 

Keskusta IIIII-III 8 7,2 
Hirvensalo-Kakskerta IIIII-II 7 6,3 
Skanssi-Uittamo IIIII-II 7 6,3 
Varissuo-Lauste IIIII-IIIII-IIIII-IIIII- 20 18,0 
Nummi-Halinen IIIII-IIIII-IIII 14 12,6 
Runosmäki-Raunistula IIIII-IIII 9 8,1 
Länsikeskus IIIII-IIIII-IIIII-IIIII-I 21 18,9 
Pansio-Jyrkkälä IIIII-I 6 5,4 
Maaria-Paattinen IIIII-IIIII-IIIII-III 18 16,2 
Naapurikunnat I 1 0,9 
YHTEENSÄ  111  

 
Vastaajat on ryhmitelty asuinpaikkansa mukaan. Jos vastaaja mainitsi erikseen talvi- ja kesäasuinpaikkansa, pää-
asialliseksi asuinpaikaksi on katsottu talviasuinpaikka. Jos vastaaja ei maininnut asuinaluettaan, hänet on ryhmitelty 
siihen palvelualueeseen, jonka viheriltaan hän osallistui tai jonka kirjastossa hän on vastannut kyselyyn.  

3.1.2 SUKUPUOLIJAKAUMA 

Naiset olivat enemmistönä kirjalliseen kyselyyn vastanneiden joukossa lähes kaikilla palvelu-
alueilla. 
 

SUKUPUOLI VASTAAJIEN LUKUMÄÄRÄ OSUUS 
KAIKISTA 
VASTAAJISTA 
(%) 

Nainen IIIII-IIIII-IIIII-IIIII-IIIII-IIIII-IIIII-IIIII-IIIII-IIIII- 
IIIII-IIIII-IIIII-IIIII- 

63,1 

Mies IIIII-IIIII-IIIII-IIIII-IIIII-IIIII-II 28,8 
Nainen + mies II 1,8 
Ei vastannut kysymykseen IIIII-II 6,3 

3.1.3 IKÄJAKAUMA 

Eniten kyselyyn vastattiin ikäryhmässä 61- v. Vastaajien ikäjakauma vaihteli huomattavasti 
palvelualueen mukaan. Esim. Varissuo-Lausteen alueella lähes kaikki vastaajat olivat yli 50-
vuotiaita ja heistäkin enemmistö oli täyttänyt 61 vuotta. Sen sijaan esim. Maaria-Paattisilla 
vastaajia oli tasaisesti kaikista ikäryhmistä. Keskimäärin nuorimmat vastaajat asuivat Nummi-
Halisissa, jossa valtaosa vastaajista kuului ikäryhmään 21-30 v. 
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Viheriltoihin osallistui enimmäkseen keski-ikäistä ja varttunutta väkeä. Sen sijaan kirjastoissa 
kyselyyn vastasivat myös nuoremmat. 

 
IKÄRYHMÄ VASTAAJIEN LUKUMÄÄRÄ OSUUS 

KAIKISTA 
VASTAAJISTA 
(%) 

- 20 v. III 2,7 
21-30 v. IIIII-IIIII-III 11,7 
31-40 v. IIIII-IIIII-IIIII-III 16,2 
41-50 v. IIIII-IIIII-III 11,7 
51-60 v. IIIII-IIIII-IIIII-IIIII-IIII 21,6 
61- v. IIIII-IIIII-IIIII-IIIII-IIIII-IIIII-IIIII- 31,5 
Ei kertonut ikäänsä IIIII- 4,5 

 
Kyselyyn oli mahdollista vastata myös lastensa puolesta, mutta tätä vaihtoehtoa valittiin har-
voin. Tällöinkin vastaaja ilmoitti yleensä myös oman ikänsä. Vastaajat ilmoittivat vastaavansa 
lastensa puolesta seuraavasti: 
 

Vastaan lapseni/lasteni 
puolesta. 
Lapsen/lasten ikä 

VASTAAJIEN LUKUMÄÄRÄ OSUUS 
KAIKISTA 
VASTAAJISTA 
(%) 

0-2 v. III 2,8 
3-6 v. IIIII-I 5,5 
7-11 v. II 1,8 
12- v. I 0,9 

3.1.4 ASUMISMUOTO 

Vastaajien enemmistö asui kerrostalossa. Toisaalta omakoti-, rivi- tai paritalossa tai puutalo-
huoneistossa asuvia oli yhteensä lähes yhtä paljon (47,7 %). 
 
Viheralueet ovat selvästi tärkeitä niillekin vastaajille, joilla on oma piha. Tosin muutamat vas-
taajat perustelivat viheralueiden tärkeyttä sillä, että kerrostalossa asuvilla ei ole omaa pihaa. 
Joku mainitsi perusteena, että kesämökkiä ei ole. 
 

ASUMISMUOTO VASTAAJIEN LUKUMÄÄRÄ OSUUS 
KAIKISTA 
VASTAAJISTA 
(%) 

Kerrostalo IIIII-IIIII-IIIII-IIIII-IIIII-IIIII-IIIII-IIIII-IIIII-IIIII-IIIII-II 51,4 
Rivi- tai paritalo IIIII-IIIII-IIII 12,6 
Puutalohuoneisto IIII 3,6 
Omakotitalo IIIII-IIIII-IIIII-IIIII-IIIII-IIIII-IIIII- 31,5 
Ei vastannut kysymykseen I 0,9 
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3 . 2  A s u k k a i d e n  a r v o s t a m a t  v i h e r a l u e e t  

3.2.1 VASTAAJIEN MAINITSEMAT ALUEET 

Kysymys oli muotoiltu ”Mitkä Turun viheralueet ovat tärkeitä Sinulle tai perheellesi?” Saadut 
vastaukset on koottu taulukkomuotoon raportin loppuun liitteeksi 4. 
 
Mainintojen määrällä mitattuna selkeästi suosituimmaksi viheralueeksi osoittautui Ruissalo. 
Ruissalo kokonaisuudessaan keräsi 22 mainintaa, lisäksi kansanpuisto neljä ja Saaronniemi 
kaksi.  
 
Aurajoen laakso Tuomaansillan ja Kaarinan rajan välillä esiintyi 12 vastauksessa ja oli näin 
jaetulla toisella sijalla. Aurajokivarret Tuomaansillalta alajuoksulle saivat huomattavasti vä-
hemmän ”ääniä”.  
 
Keskustan puistot keräsivät yhteensä runsaasti mainintoja. Keskustan puistoista selkeästi 
useimmin mainittiin Kupittaanpuisto/Seikkailupuisto (10). 
 
Tämä vastaajamäärältään melko suppea sosiaalisten arvojen kartoitus antoi siis samansuun-
taisia tuloksia kuin keväällä 2007 valmistunut Turun viheralueohjelma, jossa asukkaiden 
kommenttien perusteella  laajasti arvostetuiksi Turun aarteiksi nimettiin samaiset Aurajoen 
rannat, keskustan puistot ja Ruissalo. 
 
Odotetusti myös laajat viheralueet kuntoratoineen osoittautuivat tärkeiksi. Näitä olivat Metsä-
kylän-Kuninkojan-Mälikkälän viheralueet (12 mainintaa), Pääskyvuoren-Varissuon-Kohmon 
metsät (11) ja Nunnavuoren-Runosmäen metsät (8). Katariinanlaakson mainitsi kuitenkin 
vain kuusi vastaajaa ja Ilpoisten-Luolavuoren metsät tai entisen kaatopaikan mäen yhtä mo-
ni, mikä johtunee Skanssi-Uittamo-alueen vähäisestä vastaajamäärästä. 
 
 
 

Mainintojen määrällä mitattuna suosituin viheralue oli Ruissalo. Kuva kansanpuistosta. 
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Vastauksista kävi ilmi myös se, että asukkaat voivat pitää tärkeinä sellaisiakin alueita, joiden 
nykytilassa on roimasti parannettavaa. Monissa vastauksissa esitettiin kannanottoja alueiden 
hoidosta, leikkivälineiden kunnosta jne. 

 
ALUE MAININTOJA 

(KPL) 
MAINITTU MYÖS 
KARTTAVASTAUKSISSA 
ARVOKKAANA 
ALUEENA 

KESKUSTA   
Aurajoen rannat Tuomaansillalta alajuoksulle IIIII- on 
Puolalanpuisto IIII on 
Urheilupuisto II on 
Samppalinnanmäki IIII  
Vartiovuori III  
Kupittaanpuisto/Seikkailupuisto IIIII-IIIII- on 
Tuomiokirkon ympäristön puistot III  
Tuomaanpuisto I  
Parkinkenttä ympäristöineen I  
Puutori II  
Rautatientori I  
Tallimäenpuisto I on 
Pakkarinpuisto I  
Linnanpuisto I  
Ratakatu I  
Uudenmaantien varren vanhat puistot I  
Ruissalo IIIII-IIIII-IIIII-IIIII-II on 
Ruissalon kansanpuisto IIII  
Saaronniemi II  
HIRVENSALO-KAKSKERTA   
Kaasavuori I on 
Seulun kalliot I on 
Syrjälänranta I on 
Jänessaaren-Seulun kulttuurimaisema I on 
Maanpään Länsitalon kulttuurimaisema I on 
Ruotsalanmetsä II on 
Maunulan/Friskalan metsäalue I on 
Friskalanlahti I on 
Muut Hirvensalon luonnonsuojelualueet I  
Sorttamäki I  
Kaistarniemen metsät I  
Illoistenjärvi I on 
Illoisten siirtolapuutarha I  
Hirvensalon viheralueet II  
Hirvensalo I  
Satavan pohjoisosien tammimetsät I on 
Satavan metsät ja kalliot I  
Mäenpään länsipuoleiset kalliot ja niiden 
välinen sola 

I on 

Hennala ympäristöineen III on 
Käyränmäki kuntoratoineen I on 
Marielund ja Runebergin polku I on 
Kakskerran viheralueet I  
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Satava-Kakskerran pellot ja niityt II  
Satava-Kakskerran selänteet/kalliot II  
Satava-Kakskerran rannat II  
Latosaari I  
SKANSSI-UITTAMO   
Katariinanlaakso IIIII-I on 
Rauvolanlahti I  
Haritun viljelymaisema (Kallamäenpuisto) I  
Katariinan palstaviljelyalue I  
Akumentinpuisto II  
Ispoisten uimaranta / Kengittäjänpuisto I on 
Uittamon viheralueet I on 
Lausteelta Uittamolle vievä ulkoilureitti II  
Uittamon ja Ilpoisten väliset metsät I  
Ilpoisten-Luolavuoren metsät II on 
Entisen kaatopaikan mäki (Ilpoistenpuisto) IIII on 
Peltolan siirtolapuutarha I  
Kakkaraistenpuisto I  
Lauritsanpuisto I  
Koivulan viheralueet I  
Tähkäpuiston ruusutarha I  
Harittu I  
Puistomäki I  
VARISSUO-LAUSTE   
Jaaninojan laakso [osittain Nummi-Halisten 
palvelualueella] 

IIIII on 

Pääskyvuoren-Varissuon-Kohmon kuntora-
dan metsä 

IIIII-IIIII-I on 

Pääskyvuoren kasarmin ympäristö I on 
Niilo Oravapuun puisto / Majanummen moni-
toimitalon ympäristö 

III  

Hintsa Knaapin kadun viheralueet I  
Katteluksenkadun bussin kääntöpaikan vi-
heralue 

I  

Varissuon pikkumetsät I  
Varissuon kalliot I  
Varissuon koirapuistot I  
Varissuon viheralueet I  
Laukkavuori IIII on 
Hurttivuori I on 
Frouvanniittu I  
Kaavan urheilualuevaraus Vaalassa I  
Pääskyvuori-Lauste I  
NUMMI-HALINEN   
Aurajoen rannat Tuomaansillalta Kaarinan 
rajalle [osittain Runosmäki-Raunistulan pal-
velualueella] 

IIIII-IIIII-II on 

Aurajoen laakso II on  
Halistenkoski I on 
Virnamäki IIIII- on 
Pähkinämäki I on 
Halisten palstaviljelyalue I  



 19 

Koroistenniemi IIIII-II on 
Vähäjoen laakso IIII on 
Peltoaukea Maarian kirkon luoteispuolella I on 
Linnasmäki II on 
Hamaronvuoren-Korkiakallion kuntoradan 
metsä 

II on 

Kuralan Kylämäen pellot I on 
Kohmon viheralueet I  
Säkömäki I  
Vainuvuori I  
Munkkionpuisto III on 
Hannunniittu I  
Paaskunnanpuisto I on 
Elinanpuisto I  
Nummen keskuspuisto I  
Kuuvuori II on 
Nummenmäen puutaloalue I  
RUNOSMÄKI-RAUNISTULA   
Nunnavuoren-Runosmäen metsät IIIII-III on 
Leafin tehtaan ympäristö I  
Mullintien leikkipaikka ja Kirveenpuisto I on 
Virusmäenpuisto II on 
Raunistulan puistot I on 
Raunistulan leikkipaikat I on 
Raunistulan koulun mäki [kuuluu varsinaises-
ti Länsikeskuksen palvelualueeseen] 

II on 

LÄNSIKESKUS   
Metsäkylän-Kuninkojan-Mälikkälän viheralu-
eet 

IIIII-IIIII-II on 

Hepo-ojan ja Kuninkojan laaksot I on 
Teräsrautelankenttä/ Teräsrautelanpuisto I  
Tammikankare I on 
Nuppulanpuisto III  
Vakka-Suomenpuisto IIII on 
Koukkukankareenpuisto II  
Suikkilanpuisto/Århusinpuisto kuntoratoineen III  
Villamäki I  
Runosmäki-Kuninkoja I  
PANSIO-JYRKKÄLÄ   
Suursaarenpuiston lehto II on 
Laivanrakentajanpuiston metsä/kalliot II on 
Kisapuisto ympäristöineen I on 
Paakarlanpuisto I  
Pansion viheralueet I  
Pernon metsät I  
Raisionjoen laakso II on 
Pahaniemenpuiston kalliot I  
Jyrkkälänmäki I  
Pahaniemi-Jyrkkälä I  
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MAARIA-PAATTINEN   
Pomponrahka/Isosuo IIII on 
Jäkärlän alueen luontokohteet I  
Jäkärlän uimapaikka ympäröivine metsineen IIIII-I on 
Kaupungin taimitarhan alue II  
Kivikauden polku I  
Jäkärlän Läpikäytävän leikkipaikka I  
Jäkärlän koulun ympäristön viheralueet I  
Jäkärlän tori ja viereiset metsät II  
Jäkärlän metsiköt asutuksen lomassa I  
Lampolankadun ympäristö I  
Paattistenjoen laakso I  
Paattistenjoen varret Kreivilän/Uron ja kirkon 
välillä 

IIIII-I on 

Paattistenjoen varret Paattisten kirkolta moot-
toritielle 

I  

Paattisten kirkon ja moottoritien väliset alueet I  
Kreivilän kulttuurimiljöö I  
Pansion kulttuurimiljöö Paattisilla I  
Ikkalan kulttuurimiljöö I  
Kaupinhaan metsät I on 
Isonmäenkukkula I on 
Tortinmäen kuntorata II on 
Airikkalan luontopolku I on 
Karhunsauna I on 
Kuhankuono I  
Iskoisten urheilukenttä / viereiset viheralueet II  
Eskolanpuiston leikkipaikka I  
Paattisten viheralueet I  
Paattisten asemakaavoittamattomat alueet I  
Oma piha I  
KOKO TURUN VIHERALUEET   
Luonnonsuojelualueet I  
Hautausmaat II  
Kaikki viheralueet III  
NAAPURIKUNTIEN VIHERALUEET   
Littoistenjärvi lähialueineen IIII  
Littoinen I  
Vaarniemen viheralueet I  
Haunisten allas I  

3.2.2 PERUSTELUT 

Vastaajilta toivottiin perusteluja, miksi heidän mainitsemansa viheralueet ovat tärkeitä. Kysy-
mys oli muotoiltu yksinkertaisesti: ”Miksi on tärkeä?” Perusteluja pyydettiin erikseen jokaises-
ta vastaajan mainitsemasta kohteesta. Lähes kaikki, jotka mainitsivat heille tärkeitä alueita, 
myös perustelivat valintojaan. 
 
Vastauksista kävi ilmi, että arvostettuihin alueisiin yhdistetään usein monia erilaisia myöntei-
siä ominaisuuksia. Alueilla yhdistyvät esim. luonto, liikuntamahdollisuudet ja hiljaisuus tai 
kaunis maisema, kulttuuriympäristöt ja avaruuden tuntu. 
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Asukkaiden mainitsemia asioita ryhmiteltiin jonkin verran. Esim. ilmaisut liikunta, kuntoilu, 
sauvakävely, lenkkeily, hiihto jne. yhdisteltiin kokonaisuudeksi liikuntamahdollisuudet. Myös 
kentillä ja halleissa tapahtuva liikunta oli syytä yhdistää saman otsikon alle, koska monissa 
vastauksissa liikunnan laatua ei määritelty ja useilla alueilla monenlainen liikunta on mahdol-
lista. Liikunnallisista harrastuksista uinti, patikointi ja ratsastus erotettiin omiksi kohdikseen. 
 
Tämä asioiden ryhmittely vaikutti mainittujen perusteiden keskinäisiin määriin. Siksi oheisesta 
taulukosta ei voidakaan tehdä suoria johtopäätöksiä siitä, mitkä viheralueisiin liittyvät asiat 
olivat vastaajille tärkeimpiä. Jotain johtopäätöksiä kuitenkin voidaan tehdä. 
 
Liikunta on olennainen osa viheralueiden käyttöä. Vastauksista kävi ilmi, miten tärkeitä viher-
alueet ovat liikunnan harrastamiselle ja sitä kautta väestön terveydelle. Liikunta-
mahdollisuudet yhdistettiin erityisesti laajoihin metsiin, joissa on kuntoratoja ja ulkoiluteitä. 
Keskustan puistoista selvästi eniten mainintoja keräsi Kupittaanpuisto, jota arvostettiin mm. 
monenlaisten liikuntamahdollisuuksien takia. Mielenterveyttä ja jaksamista edistävät rauhoit-
tuminen, ”mietiskely” ja hiljaisuus, jotka myös tulivat esille vastauksissa. 
 
Viheralueiden luonto on itsestään selvästi ihmisille tärkeä asia. Luonto (ylipäänsä) mainittiin 
perusteena viheralueen tärkeydelle lähes yhtä usein kuin liikuntamahdollisuudet. Tähän lu-
kuun ei laskettu niitä vastauksia, joissa kuvattiin alueen erityistä kasvillisuutta tai eläimistöä. 
Tällaisiakin vastauksia kertyi runsaasti. Kasvillisuutensa ansiosta arvokkaita alueita vastaajat 
löysivät eri puolilta Turkua. Erityisesti mainittiin mm. jalopuut, lehdot, suot ja kalliot. 
 
Kolmanneksi useimmin mainittu peruste viheralueen tärkeydelle oli sen läheisyys. Vaikka 
kauempana sijaitsisi hyviäkin ulkoilumaastoja, viheralueita tarvitaan myös kodin läheisyydes-
sä. Hyvin toimivat viheryhteydet edistävät varmasti myös kaukaisempien viheralueiden käyt-
töä.  
 
Lasten tarpeita painottivat monet vastaajat. Lasten tarpeisiin liittyvät perustelut koskivat paitsi 
rakennettuja leikkipaikkoja myös pulkkamäkiä, lasten omia seikkailupaikkoja ja lasten kanssa 
retkeilyyn soveltuvia viheralueita. Monet vastaukset kuvastivat lähimetsien, purojen jne. mer-
kitystä lasten elinympäristössä sekä sitä, kuinka tärkeää on lähteä koko perheen voimin luon-
toon. Toivottiin myös nykyisten rakennettujen leikkipaikkojen parempaa kunnossapitoa sekä 
uusien rakentamista. 

Liikuntamahdollisuudet, luonto, läheisyys, ulkoilu ja lasten tarpeet olivat useimmin mainittuja perusteita 
viheralueen tärkeydelle. 
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Tärkeinä pidettyihin 
viheralueisiin liitettiin 
monia myönteisiä 
ominaisuuksia. Esim. 
Kuninkojan ja 
Mälikkälän viheralueilla 
yhdistyvät asukkaiden 
mielestä hyvät 
ulkoilureitistöt, kauniit 
maisemat, ainut-
laatuinen luonto ja 
historian tuntu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Myös ulkoilu ja koiran ulkoilutus mainittiin usein. Nämä teemat toistuivat vastauksissa vastaa-
jan asuinalueesta riippumatta. Alueellinen erityispiirre oli ratsastuksen tärkeys Paattisten alu-
eella. 

 
Vastauksista ilmeni, että turkulaiset käyttävät metsiä yllättävänkin samantapaisesti asuinpai-
kasta riippumatta: esim. sienestystä ja marjastusta harrastetaan melko tiiviistikin rakennetuil-
la kaupunkialueilla. Sieni- ja marjamaastoja löytyy varsinkin laajoista metsistä, joita on Ru-
nosmäen, Pääskyvuoren, Varissuon, Ilpoisten ja Luolavuoren asuinalueiden tuntumassa. Yh-
tä lailla sienestykseen ja marjastukseen käytetään myös pienempiä metsäalueita kuten Suik-
kilanpuistoa, Paakarlanpuistoa, Laukkavuorta ja Lauritsanpuistoa. Hirvensalossa hyviä sieni- 
ja marjametsiä ovat Ruotsalanmetsä ja Seulun kalliot. 
 
Moni perusteli mainitsemansa alueen tärkeyttä myös sen kauniilla maisemalla, kulttuuriym-
päristöllä tai näköalalla. Historiallisia ja maisemallisia arvoja liitettiin erityisesti Nummi-
Halisten, Maaria-Paattisten ja Hirvensalo-Kakskerran viheralueisiin mutta myös muualle. 
 
Pienvedet mainittiin perusteluissa yllättävän usein. Pienvesiksi katsottiin tässä lammet sekä 
Kuninkoja, Saukonoja ja Jaaninoja. (Joiksi katsottiin Aurajoki, Vähäjoki-Paattistenjoki sekä 
Raisionjoki.) Sen sijaan meri ei tullut mitenkään erityisen paljon esille vastauksissa. Tämä ku-
vastaa sitä, että vaikka meren rannalla sijaitseekin, Turku ei ole erityisen merellinen kaupunki 
ja joillakin alueille meri on lähes tai täysin saavuttamattomissa. 
 
Vastaajien mainitsemat perustelut on ryhmitelty oheiseen taulukkoon. 
 

OMINAISUUS MAININTOJA KPL 
HYVINVOINTI:   
virkistys IIIII-IIIII-IIII 14 
viihtyisyys IIIII-I 6 
asumisviihtyvyys IIIII-I 6 
hyvinvointi ja terveys IIII 4 
ilman puhtaus III 3 
hiljaisuus IIIII-IIIII-III 13 
rauhoittuminen IIIII-IIIII-IIII 14 
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pyhä paikka I 1 
lasten tarpeet IIIII-IIIII-IIIII-IIIII-IIIII-IIIII-I 31 
nuorten tarpeet I 1 
kestävä kehitys I 1 
ei ole omaa pihaa I 1 
ei ole kesämökkiä I 1 
nostalgisuus III 3 
TOIMINTA:   
toiminnallisuus II 2 
ulkoilu IIIII-IIIII-IIIII-IIIII-IIIII-IIIII-II 32 
kaupungin sisäinen ulkoilureitistö IIIII-IIIII-IIIII-II 17 
seudullinen ulkoilureitistö IIIII-II 7 
luontopolku IIII 4 
polkuja III 3 
koiran ulkoilutus IIIII-IIIII-IIIII-IIIII- 20 
liikuntamahdollisuudet IIIII-IIIII-IIIII-IIIII-IIIII-IIIII-IIIII-IIIII-IIII 44 
patikointi II 2 
ratsastus IIIII- 5 
marjastus IIIII-IIIII-II 12 
sienestys IIIII-IIIII-IIIII- 15 
palstaviljely III 3 
siirtolapuutarha I 1 
uimaranta/uimapaikka IIIII-IIIII-II 12 
kulkureitti IIIII- 5 
retkikohde IIIII-III 8 
oleskelu IIII 4 
piknik-paikka IIIII- 5 
perhepuisto IIII 4 
ystävien tapaaminen III 3 
hyvä tunnelma I 1 
kahvilat ja ravintolat I 1 
VIHERALUEEN OMINAISPIIRTEET:   
läheisyys IIIII-IIIII-IIIII-IIIII-IIIII-IIIII-IIIII-IIII 39 
keskeinen sijainti IIIII-III 8 
laajuus II 2 
metsäisyys IIIII-III 8 
vaihtelevuus IIIII-III 8 
poikkeuksellisuus I 1 
luonnonmukaisuus IIIII-IIIII- 10 
maaseutumaisuus IIIII-I 6 
kaupunkimaisuus I 1 
edustavuus III 3 
turvallisuus I 1 
hieno puisto IIII 4 
kauniit istutukset III 3 
lintulammikot II 2 
ympäristötaide I 1 
kehittämismahdollisuuksia IIIII-I 6 
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LUONTO, HISTORIA JA MAISEMA:   
luonto IIIII-IIIII-IIIII-IIIII-IIIII-IIIII-IIIII-IIIII-II 42 
meri IIIII-I 6 
järvi II 2 
joki IIIII-IIII 9 
pienvesi IIIII-IIII 9 
saaristo II 2 
monimuotoisuus IIIII- 6 
ekologinen toimivuus I 1 
vuodenaikojen vaihtelu IIIII- 5 
luonnon ääniä IIIII- 5 
luonnon tuoksuja I 1 
erityinen kasvillisuus IIIII-IIIII-IIIII-IIIII-IIIII-I 26 
erityinen eläimistö IIIII-III 8 
erityinen linnusto IIIII-IIII 9 
vanha metsä I 1 
vanhoja puita IIII 4 
jalopuita IIII 4 
vanhoja rakennuksia III 3 
muinaismuistoja IIIII-II 7 
kulttuuriympäristö IIIII-IIIII-IIIII-IIIII-IIIII-I 26 
puutaloalue I 1 
erityinen historia II 2 
peltoja IIIII-III 8 
maisemanhoito IIII 4 
kotieläimiä IIIII-I 6 
kaunis maisema IIIII-IIIII-IIIII-IIIII-IIIII-III 27 
näköala IIIII-IIIII-IIIII-I 16 
merinäköala IIIII- 5 
avaruuden tuntu IIIII-IIII 9 
ajattomuuden tuntu II 2 

 

Monet vastaukset kuvastivat viheralueiden merkitystä rauhoittumiselle, virkistymiselle ja hyvinvoinnille.  
 
 



 25 

3.2.3 POIMINTOJA VASTAUKSISTA 

"Mahdollisuus liikkua edes vähän puiden keskellä ja kuulla luonnon ääniä, katsella ja haistella." 
(Nainen, 21-30 v., Räntämäki; Hamaronvuoren-Korkiakallion kuntoradan metsä) 
 
"Asumme rivitalossa metsäsaarekkeen vieressä ja siitä on suora yhteys noihin mainittuihin lä-
himetsiin. Olemme kolunneet ensin isä + lapset ja nyttemmin lapset kuljeskelevat mm. eväs-
retkillä siellä keskenään" (Mies, 31-40 v., Kohmo; Säkömäki, Vainuvuori ja Kuralan Kylämäen 
pellot) 
 
"Asumme kerrostalossa, käymme päivittäin ulkoilemassa siellä. 'Meidän piha', koska asumme 
kerrostalossa.” (Nainen, 31-40 v., Teräsrautela; Metsäkylän-Kuninkojan-Mälikkälän viheralu-
eet) 
 
"Suomessa on ihanaa, että hautausmaat ovat myös puistoja. Niitä hoidetaan ja ylläpidetään 
niin srk:n kuin omaisten työllä → vrt. muiden maiden hyvinkin erilaisiin hautausmaihin, joissa ei 
ole viihtyisyydestä tietoakaan." (Nainen, 41-50 v., Suikkila) 
 
"Rikas kasvusto, mustikkaa, puolukkaa, sieniä, hyviä polkuja myös lapsen kanssa samoiluun” 
(Nainen, ikä ei tiedossa, Tasto; Jäkärlän uimapaikan läheiset metsät) 
 
"Ihana tilan ja avaruuden tuntu. Näkee kauas ja voi selvittää ajatuksia. Kalliolla on mukava is-
tuskella." (Nainen, 21-30 v., Nummi; Kuuvuori) 
 
"Lapsille ja aikuisillekin kiva/vaihteleva luonnonvarainen 'seikkailu'puisto." (Nainen, 41-50 v., 
Pitkämäki; Villamäki) 
 
"Niinkuin kaikille: virkistystä, 'akkujen latausta', hiljaisuuden kokemista, luonnon tarkkailua, mie-
lenterveyttä, maisemia, marjastus, sienestys." (Nainen, 61- v., Satava; Satava-Kakskerran 
metsät ja pellot) 
 
"Aurajokilaakso on hienosti valaistuksineen freesattu. Talvinen Impivaaran hiihtomaa on ollut 
loistava satsaus." (Nainen, 31-40 v., Ruohonpää) 
 
"Pidän alueista, jotka ovat 'puolivillejä' ja 'villejä' kasvillisuudeltaan, ei niin rakennettuja alueita, 
mutta polkuja, joilla kulkea." (Nainen, 31-40 v. Nummi; Ruissalo, Katariinanlaakso, Virnamäki 
ym.) 
 
"Meillä on paljon lapsia, jotka ovat 'metsittyneitä'.” (Nainen, 31-40 v., Ruohonpää; Vakka-
Suomenpuisto) 
 
"Pikkujoet viehättävät, niitä ei onneksi ole valjastettu mitenkään ns. hyöty-huvikäyttöön, eläin-
tenbongauspaikkoja (linnut, pikkunisäkkäät)." (Nainen, 41-50 v., Pohjola; Vähäjoen laakso, 
Raisionjoen laakso) 
 
"Pellot ja niityt kuuluvat saaristomaisemaan. Ne kertovat saarten historiasta olemassaolollaan. 
Ihminen tarvitsee ympärilleen avaruutta.” (Nainen, 51-60 v., Satava) 
 
"Kodin ympärys. Tänä keväänä (-07) mustarastaat pesiytyneet lähistölle. Ihana herätä klo 5-6 
niiden huiluääniin." (Nainen 61- v., Varissuo) 
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3.2.4 VIHERALUEIDEN VAIKUTUSALUEET 

Kyselyssä pyydettiin varsinaisesti nimeämään tärkeitä Turun viheralueita. Kysymys oli muo-
toiltu huonosti, sillä luonnollisesti turkulaiset käyttävät myös naapurikuntien viheralueita. Ky-
symyksen muotoilusta huolimatta vastaajat mainitsivat myös naapurikunnissa sijaitsevia alu-
eita. Tämä osoitti hyvin seudullisten viheryhteyksien ja ulkoilureittien tärkeyden.  
 
Littoistenjärvi ja Littoisten viheralueet ovat selvästi Varissuon suunnalla asuvien suosimia vir-
kistysalueita. Kaarinan Vaarniemen viheralueet mainitsi toisella puolella Turkua asunut vas-
taaja, mikä ei ole ihme: Katariinanlaakso ja Rauvolanlahtikin keräsivät mainintoja asuinpai-
kasta riippumatta. Yhteydet Raisioon sekä lentokentän taakse tulivat esille useiden Länsikes-
kuksen palvelualueen asukkaiden vastauksissa. Haunisten altaan mainitsi runosmäkeläinen 
vastaaja. 
 
Turun viheralueista keskustan puistot esiintyivät odotetusti myös muiden kuin keskustassa 
asuvien vastauksissa.  
 
Ruissalo-vastauksia saatiin keskustan, Pansio-Jyrkkälän, Länsikeskuksen, Runosmäki-
Raunistulan, Nummi-Halisten, Varissuo-Lausteen ja Maaria-Paattisten alueilla asuvilta, ja var-
masti sinne suunnataan myös muilta palvelualueilta. 
 
Aurajokilaakso, Halisten Virnamäki ja Koroistenniemi mainittiin eri puolilla Turkua asuvien 
vastauksissa Paattisia myöten. Myös Vähäjoen ja Raisionjoen nimesivät lähiseutujen asuk-
kaiden lisäksi myös Pohjolassa ja Paattisilla asuvat vastaajat. 
 
Nunnavuoren-Runosmäen metsät ovat tärkeitä paitsi lähialueiden myös erityisesti Länsikes-
kuksen palvelualueen asukkaille.  Pomponrahka-Isosuo on Länsikeskuksen ja Runosmäki-
Raunistulan asukkaiden suosiossa. Pääskyvuoren, Varissuon ja Kohmon välinen metsä kun-
toratoineen palvelee lähialueiden lisäksi ainakin Nummen asukkaita. 

 
Myös Hirvensalon, Satavan ja Kakskerran viheralueet keräsivät ”ääniä” vastaajan asuinpai-
kasta riippumatta. Mm. Illoistenjärvi, Illoisten siirtolapuutarha ja Ruotsalanmetsä mainittiin 
muidenkin kuin hirvensalolaisten vastauksissa. 
 
Myös näköalapaikoilla voi olla kaupungin laajuista merkitystä: Länsikeskuksen palvelualueel-
la asuva vastaaja nosti esille sekä Kuuvuoren että Ilpoisten-Luolavuoren entisen kaatopaikan 
mäen. 

Halisten Virnamäki on luonnoltaan Turun ja Aurajokilaakson arvokkaimpia katajaketoja. Paikkaa arvosta-
vat myös asukkaat: Virnamäki keräsi mainintoja eri puolilla kaupunkia asuvilta. 
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3.2.5 POIMINTOJA VASTAUKSISTA 

"Tällainen pitkä ulkoilureitti on ainutlaatuinen. Siitä pääsee myös Kaarinaan. Reitin varteen on 
rakennettu jo nytkin liikaa." (Mies, 31-40 v., Teräsrautela; Lausteelta Uittamolle vievä ulkoilu-
reitti) 
 
"Käyn siellä 'mietiskelemässä'. Pyöräretken yks paikka." (Nainen, 61- v, Varissuo; Littoistenjärvi 
lähialueineen) 
 
"Hyvät ulkoilureitistöt, josta pääsee Raisioon asti. Näitä ei saa tuhota. Reitiltä pääsee myös 
Nunnavuoreen.” (Mies, 31-40 v., Teräsrautela; Metsäkylän-Kuninkojan-Mälikkälän viheralu-
eet) 
 
"Koiranulkoiluttajia tulee tänne Turun keskustasta asti lenkille” (Nainen, 31-40 v., Paattinen) 

3 . 3  A l u e e t ,  j o t k a  e i v ä t  h o u k u t t e l e  

3.3.1 VASTAAJIEN MAINITSEMAT ALUEET 

Kysymys oli muotoiltu ”Mitkä viheralueet eivät houkuttele?” 
 
Merkillepantavaa on, että moni vastaaja mainitsi saman alueen sekä itselleen tai perheelleen 
tärkeäksi alueeksi että alueeksi, joka ei houkuttele. Viheralue voi olla tärkeä esim. läheisyy-
tensä tai monipuolisen luontonsa takia, mutta nykytilassaan se voi olla roskaantunut ja/tai 
vaarallinen (esim. Vakka-Suomenpuisto, Kakkaraistenpuisto, Suikkilanpuisto). Tai viheralue 
voi olla pimeään aikaan pelottava, vaikka muuten olisikin miellyttävä ja houkutteleva (esim. 
Jäkärlän uimapaikkaa ympäröivät metsät, Vartiovuorenpuisto). Jotkut viheralueet eivät hou-
kuttele tietyn tapahtuman kuten Ruisrockin tai jokivarren markkinoiden aikaan. 
 
Näin ollen vastauksista ei pidä tehdä johtopäätöstä, että mainitut alueet olisivat välttämättä 
merkityksettömiä. Pikemminkin voidaan sanoa, että monet kyseisistä alueista ovat kaupunki-
kuvan tai lähivirkistyksen kannalta merkittäviä mutta nykytilassaan epämääräisiä, hoitamat-
tomia tai pelottavia. Alueet kaipaisivat siis kohennusta. 
 
Vastaajien mainitsemat alueet, jotka eivät houkuttele, sijaitsivat useimmiten vastaajan lä-
hiympäristössä. Keskustapuistoja kommentoi myös jokunen muualla kuin keskustassa asu-
va. 

 
ALUE MAININ-

TOJA 
(KPL) 

MAINITTU 
MYÖS 
KARTTA-
VASTAUK-
SISSA * 

TÄRKEIMPIÄ PERUSTELUJA 

KESKUSTA    
Samppalinnanpuisto II  epämääräistä väkeä, turvatto-

muus, roskaisuus 
Vartiovuorenpuisto II  epämääräistä väkeä, häiriökäyt-

täytymistä, turvattomuus 
Puolalanpuisto II  liikaa ihmisiä 
Puutori I on istutusten puute, meluisuus, 

epämääräistä väkeä 
Tuomiokirkonpuisto I  turisteja, epämääräistä väkeä 
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Mannerheiminpuisto I on meluisuus, turvattomuus 
Kaupunkikeskustan pienet 
puistot 

I  liian pieniä, kuluneisuus 

Kaupunkikeskustan viheralueet II  roskaisuus, liikaa ihmisiä, liian 
”tehtyjä” 

Aurajoen rannat paikoitellen I  epämääräistä väkeä 
Koulujen ja päiväkotien pihat I  istutusten puute 
Jätevedenpuhdistamoa ympä-
röivät viheralueet 

I   

Sataman radanvarsi I  roskaisuus, hoitamattomuus 
Ruissalo I  hoitamattomuus 
Ruissalon kansanpuisto II  Ruisrock, liian ”tehty” 
Ruissalon uimarannat I  likaisuus 
HIRVENSALO-KAKSKERTA    
Papinsaari I  ”Alue pilattu” 
Kissankulma I  ”Alue pilattu” 
Majamäki I  ”Alue pilattu” 
Hirvensalo II  ”Alue pilattu” 
SKANSSI-UITTAMO    
Petreliuksen koirapuisto I  liukkaus, pimeys 
Ispoisten koirapuisto I  liukkaus, liian pieni 
Eläinten hautausmaa I  hoitamattomuus 
Kakkaraistenpuisto I  roskaisuus, ilkivalta 
Ispoisten kuntoradalle johtavat 
ulkoilutiet 

I  turvattomuus 

VARISSUO-LAUSTE    
Niilo Oravapuun puisto / Ma-
janummen monitoimitalon ym-
päristö 

I  epämääräistä väkeä, turvatto-
muus 

Katteluksenkadun bussin kään-
töpaikan viheralue 

I  kuluneisuus 

Annikanpolku I  jätteitä/romuja, hoitamattomuus 
Littoistentien ja Suurpäänkadun 
risteyksen viheralue 

II  huomaamattomuus 

Varissuon kentät ja puistot I  ilkivalta 
Pääskyvuori I  turvattomuus 
Pääskyvuoren koulun läheinen 
notko 

I  jätteitä/romuja 

Laukkavuori I  koirien jätöksiä 
Laukkavuorenpuisto ympäris-
töineen 

I  hoitamattomuus, istutusten 
puute 

Sisääntuloväylä Laukkavuoreen I on jätteitä/romuja 
Pääskyvuoren pulkkamäki ym-
päristöineen 

I on hoitamattomuus 

Epäsiistit alueet I   
NUMMI-HALINEN    
Kalevantien, Savitehtaankadun 
ja Vanhan Littoistentien kulma-
us 

I on epämääräisyys 
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RUNOSMÄKI-RAUNISTULA    
Sillankorvan yömajan ympäristö I on vaarallisuus, epämääräistä vä-

keä 
Aurajoen rautatiesilta I on vaarallisuus 
Raunistulan puistotie I on vaarallisuus 
Raunistulantie I  istutusten puute 
Parolanpuiston reuna Nostovä-
enkadun varrella 

I  jätteitä/romuja 

Nostoväenkadun ja Lipunkanta-
jankadun risteyksen bussi-
pysäkki ympäristöineen 

I  roskaisuus, koirien jätöksiä 

LÄNSIKESKUS    
Länsikeskuksen läheiset kalliot I  roskaisuus 
Vakka-Suomenpuisto III  jätteitä/romuja, hoitamatto-

muus, vaarallisuus 
Suikkilanpuisto/Århusinpuisto 
kuntoratoineen 

I  roskaisuus 

Suikkilan koirapuisto I  hoitamattomuus 
Pitkämäki I  kaukaisuus 
Vätinpuisto I  tasaisuus 
PANSIO-JYRKKÄLÄ    
Hyrköistentien puistikko (Paa-
karlanpuiston osa) 

I  epämääräistä väkeä 

Hövelin palvelutalon ympäristö II  epämääräistä väkeä 
Pansion koirapuiston ympäristö I  epämääräistä väkeä 
Raisionjokilaakso Pahaniemes-
sä 

I  pusikkoisuus, epämääräistä 
väkeä 

MAARIA-PAATTINEN    
Jäkärlän viheralueet II  roskaisuus, likaisuus 
Perkkiönpuisto / Perkkiönkadun 
leikkipaikka 

III  roskaisuus, leikkivälineet rikki, 
koirien jätöksiä 

Jäkärlän uimapaikkaa ympäröi-
vät metsät 

II  turvattomuus, reittien puute 

Paattisten päiväkodin jätepis-
teen ympäristö 

I  roskaisuus 

Paattistentalon pysäköintialu-
een viereiset viheralueet 

I  vetisyys 

Leikkipaikat I  hoitamattomuus 
MUUT    
Tiiviisti rakennettujen alueiden 
viheralueet 

IIIII-  kuluneisuus, roskaisuus, koirien 
jätöksiä 

Epäsiistit viheralueet II   
Meluisat ja ruuhkaiset alueet II   
Hoitamattomat joutomaat I   
”En käy muilla alueilla” [vastaa-
ja käyttää Metsäkylän viheralu-
eita] 

I   

Halttassuon metsä (Kaarina) I  liian voimakas metsän käsittely 
 
* Alueeseen liitettiin karttavastauksissa ominaisuuksia pelottavuus, epäviihtyisyys ja ruuhkai-
suus tai muita kielteisiä kommentteja. 
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3.3.2 PERUSTELUT 

Vastaajilta toivottiin perusteluja, miksi heidän mainitsemansa viheralueet eivät houkuttele. 
Kysymys oli muotoiltu: ”Miksi ei houkuttele?” 
 
Vastaajat perustelivat vastauksiaan hyvinkin yksityiskohtaisesti. Kyselyssä esiin tulleet viher-
alueisiin liittyvät puutteet ja tarpeet koskivat etupäässä viheralueiden rakentamista, kunnos-
sapitoa tai käyttöä ja kuuluivat näin ollen viheralueohjelman piiriin. 
 
Eniten viheralueilla häiritsivät roskaisuus, hoitamattomuus ja epämääräinen väki. Erityyppisis-
tä viheralueista melko usein mainittiin leikkipaikat, joissa vaikuttaa olevan kohentamisen tar-
vetta eri puolilla kaupunkia. 
 
Keskustan ongelmiksi vastaajat kokivat erityisesti epämääräisen väen ja häiriökäyttäytymi-
sen. Myös meluisuus nostettiin esille. Lähiöissä ja pientaloalueilla lähimetsien roskaisuus 
tuntuu olevan tavallinen ongelma. Maaria-Paattisten alueella kommentit koskivat usein leikki-
paikkojen epäsiisteyttä ja huonoa kuntoa, kun taas laajempiin viheralueisiin oltiin yleensä tyy-
tyväisiä. 
 
Ongelmia ja puutteita, jotka olisivat ratkaistavissa kaavoituksen keinoin, ei kyselyssä kovin 
paljon tullut esille. Pikemminkin kaavoituksen toivottiin turvaavan viheralueiden ja –yhteyksien 
säilymisen. Odotetusti Pansiossa virkistyskäyttöön toivottiin Koivuluodon aluetta, joka nyt on 
puolustusvoimien omistuksessa ja yleisöltä suljettuna. Maariassa kaivataan uimahallia.  
 
Liikenteeseen liittyviä ongelmia tuli esille varsinkin Raunistulassa, Hirvensalossa ja Maarias-
sa. Raunistulan suunnalla ongelmana ovat vilkkaasti liikennöidyt tiet ja kadut. Myös Hirvensa-
lossa kaivataan varsinkin kouluille kulkevia turvallisia reittejä. Maariassa toivottiin Paimalan-
tien varteen pyörätietä, jonka rakentaminen alkaakin piakkoin.  
 

SYY MAININTOJA (KPL) 
TOIMINTA:  
Epämääräistä väkeä IIIII-IIIII- 
Häiriökäyttäytymistä II 
Liikaa ihmisiä II 
Turisteja I 
Ruisrock I 
Luvatonta pysäköintiä III 
Vapaana kulkevia koiria I 
OMINAISUUDET:  
Roskaisuus IIIII-IIIII-IIIII-IIIII-III 
Hoitamattomuus IIIII-IIIII-II 
Pusikkoisuus IIIII-II 
Liian voimakas metsän käsittely I 
Liian ”tehty” II 
Epämääräisyys II 
Istutusten puute IIII 
Valaistuksen puute II 
Reittien puute I 
Toiminnan puute I 
Liian pieni II 
Turvattomuus IIIII-III 
Vaarallisuus IIIII- 
Meluisuus III 
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Likaisuus IIIII- 
Kuluneisuus IIIII- 
Vetisyys II 
Liukkaus I 
Tasaisuus I 
Huomaamattomuus I 
Kaukaisuus I 
MUUT HAITAT:  
Jätteitä/romuja IIIII- 
Koirien jätöksiä IIII 
Leikkivälineet rikki I 
Varusteet/kalusteet rikki I 
Ilkivalta II 
Hajuhaitat [kommentti koski jäteveden-
puhdistamoa ympäröiviä viheralueita] 

I 

”Alue pilattu” [kommentit koskivat Hir-
vensaloa] 

II 

3.3.3  POIMINTOJA VASTAUKSISTA 

"Pelottaa mennä yksin.” (Nainen, 21-30 v., Halinen; Pääskyvuori) 
 
"Epäsiistejä, liian kova käyttö." (Mies, 31-40 v., Paattinen; tiiviisti rakennettejen alueiden viher-
alueet) 
 
"Luonto siellä aivan hulppea, lisäksi ainoa uimapaikka lähialueella. Kuitenkin vähän turvaton 
lapsen tai naisen yksin liikkua." (Nainen, 51-60 v., Jäkärlä; Jäkärlän uimapaikka ympäröivine 
metsineen) 
 
"Liian keskustassa, roskainen, likainen, liikaa ihmisiä, liian 'tehty', ei luonnonomainen." (Nainen, 
21-30 v., Nummi; Puolalanpuisto) 
 
"Ne ovat surkeassa kunnossa ihmisten toiminnan johdosta." (Mies, 61- v., Satava; tiiviisti ra-
kennettujen alueiden viheralueet) 
 
"Mitä enemmän melua, sitä epäviihtyisämpi alue." (Nainen, 61- v., Satava) 

3 . 4  A l u e e t ,  j o i l l e  e i  p i t ä i s i  r a k e n t a a  

3.4.1 VASTAAJIEN MAINITSEMAT ALUEET 

Kyselyssä ei suoraan pyydetty mainitsemaan alueita, joille ei pitäisi rakentaa. Kyselyyn kui-
tenkin sisältyi kysymys ”Jos asuinalueellesi tai sen tuntumaan ei mielestäsi voi enää rakentaa, 
miksi ei?” Tähän kysymykseen vastatessaan asukkaat usein mainitsivat nimeltä alueita. Mo-
net vastaajat kommentoivat myös rakentamista muualle Turkuun tämän tai muiden kysymys-
ten yhteydessä. 
 
Rakentamista ja kaavoitusta koskevat kommentit on koottu taulukkoon, joka on raportin lo-
pussa liitteenä 5. 
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Useimmin mainittuja alueita, joille rakentamiseen vastaajat suhtautuivat kriittisesti, olivat saaret (vas.), 
Pääskyvuori ja Jaaninojan laakso (oik.) sekä Koroisten pellot (kesk.). 
 
 
Jos vastaajan mielestä hänen asuinalueelleen tai sen tuntumaan ei enää saa rakentaa min-
nekään, vastausten tulkitseminen on hieman ongelmallista: tarkoittaako esim. Metsäkylän 
asuinpaikakseen maininnut vastaaja nyt lähinnä Metsäkylän kartanon ympäristöä, Kunink-
ojan seutua laajemmin vai koko Länsikeskuksen palvelualuetta? Tällaiset vastaukset on tau-
lukkoon kirjattu yksinkertaisesti muodossa ”Ei minnekään”. 

 
Useimmat kysymykseen vastanneista halusivat varjella rakentamiselta viheralueita. Erityisesti 
metsiä ei haluttaisi pirstoa, mutta myös maisemallisesti tai kulttuurihistoriallisesti arvokkaita 
peltomaisemia toivotaan säilytettävän. 
 

ALUE MAININTOJA (KPL) 
KESKUSTA  
Puistoihin I 
Korppolaismäelle I 
Kakolanmäelle I 
Tallimäenpuistoon I 
Kupittaalle I 
Ratapihalle I 
Amiraalistonkadun tyhjälle tontille I 
Kaasukellon ympäristöön I 
Ruissaloon I 
Ei minnekään III 
HIRVENSALO-KAKSKERTA  
Hirvensaloon IIII 
Satavaan III 
Kakskertaan II 
Satavaan ja Kakskertaan tiiviisti II 
SKANSSI-UITTAMO  
Katariinanlaaksoon I 
Akumentinpuistoon I 
Lauritsanpuistoon I 
Viheralueille I 
Joillekin alueille, jotka jo rakennettu 
”täyteen” 

I 

Ilpoisiin I 
Koivulaan I 
Skanssiin I 
Ei minnekään I 
Ei Hirvensalon siltaa I 
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VARISSUO-LAUSTE  
Pääskyvuoren rinteelle tai laelle III 
Pääskyvuoren kasarmialueelle raken-
netun alueen ulkopuolelle 

I 

Jaaninojan laaksoon III 
Munkkionpuistoon III 
Varissuolle II 
Ei minnekään III 
NUMMI-HALINEN  
Aurajoen ”yläjuoksulle” [vastaaja asuu 
keskustassa] 

I 

Koroisten pelloille III 
Kuralan Kylämäkeen I 
Nummenmäen puutaloalueelle I 
Polttolaitosta ympäröiviin metsiin I 
Ekotorin viereiselle puistoalueelle I 
Hannunniittuun I 
Ei minnekään II 
RUNOSMÄKI-RAUNISTULA  
Raunistulan jokirantaan I 
Virusmäenpuistoon I 
Raunistulan koulun mäelle II 
Autisten alueelle ja sen läheisyyteen I 
Ei minnekään I 
LÄNSIKESKUS  
Kylänalustanpuistoon I 
Metsiin I 
Puistoihin I 
Kuninkojantien varteen I 
Mälikkälän metsään II 
Kuninkojan laaksoon I 
Suikkilaan I 
Hepokultaan I 
Nättinummeen I 
Ei kerrostaloja Vehkaniitynkadun etelä-
puolelle (pientalot ok) 

I 

Ei minnekään III 
PANSIO-JYRKKÄLÄ  
Pansion (tammi)metsiin I 
Pernon (tammi)metsiin I 
Mielellään ei minnekään I 
MAARIA-PAATTINEN  
Paattistenjoen varsille II 
Laidunnetuille alueille I 
Paattisten keskustan pohjoispuolisille 
peltoalueille 

I 

Uroon I 
Auvaismäkeen I 
Kaupinhakaan I 
Kreivilään I 
Paattisten keskustaan I 
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Paimalantien ja moottoritien risteyk-
seen Jäkärlässä 

I 

Jäkärlään I 
Ei kerrostaloja Jäkärlään (pientalot ok) II 
MUUT  
Rakennettuihin ympäristöihin I 
Ei millekään Turun viheralueille Paatti-
sia lukuunottamatta 

I 

Littoisiin I 

3.4.2 PERUSTELUT 

Alla olevaan taulukkoon on kerätty perustelut, miksi vastaajan mainitsemalle viheralueelle 
(esim. Pääskyvuoren laki) tai koko asuinalueelle ei pitäisi rakentaa. 

 
Virkistysalueita tarvitaan IIIII-IIIII-IIIII-IIII 
Viheralueiden yhtenäisyys säilytettävä II 
Luontoarvoja menetettäisiin IIIII-III 
Turmelisi koko Turun laajuudessa arvokkaan alueen [kom-
mentti koski Hirvensaloon kaavailtua siltaa Ispoisten suun-
nalla] 

I 

Maisemalliset arvot huomioitava IIIII-II 
Historialliset arvot huomioitava III 
Lasten tarpeet huomioitava I 
Hevoslaitumia tarvitaan I 
Alue säilytettävä maalaismaisena III 
Asuinalueet säilytettävä väljinä IIIII- 
Asuinalueen viihtyisyys vähenisi IIIII-I 
Miljöö tuhoutuu [kommentti koski Nummenmäkeä] I 
Parkkipaikkojen tarve lisääntyisi I 
Liikenteen haitat lisääntyisivät IIIII-II 
Liikenneyhteyksiä parannettava ensin I 
Palvelut, kuten koulut, ylikuormitettuja I 
Vanhat rakennukset hyödynnettävä ensin I 
Hajuhaitat lisääntyisivät [kommentti koski polttolaitosta] I 
Viheralue toimii näkösuojana [kommentti koski polttolaitos-
ta] 

I 

Muutos on peruuttamaton I 
”Hirvensalo jo pilattu” [kommentti koski Satavaa) I 
Alueelle rakennettu jo tarpeeksi / Alue rakennettu jo valmiiksi IIIII-IIIII-IIIII-I 
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3.4.3 POIMINTOJA VASTAUKSISTA 

"Älkää kaatako arvokkaita, ihania metsiä! - Kiitos -" (Nainen 21-30 v., Pansio) 
 
"Molemmat vanhaa viljelysaluetta, maalaismiljöötä ja kuitenkin Turun kaupungissa → varsin ai-
nutlaatuista, arvokasta." (Mies, 31-40 v., Paattinen; Paattisten keskustan pohjoispuoleiset pel-
lot, Kreivilä ja Auvaismäki) 
 
"Kaikkea (esim. viheralueita) ei tarvitse kaavoittaa eikä rakentaa, rajat tulevat vastaan, vaikka 
kuntia liitettäisiin yhteen. Saaret (Ruissalo, Hirvensalo, Satava-Kakskerta) muodostavat ainut-
laatuisen ja laajan kokonaisuuden ja varsinkin Hirvensalo/Satava/Kakskerta-alueen vielä raken-
tamattomat alueet saisivat kunnioittavan kohtelun." (Mies, 31-40 v. Paattinen) 
 
"Seudun ainoat luonnonpuut, upea näkymä. Vapaa luonto. Mäen rakentaminen todella huono 
ratkaisu." (Nainen, 61- v., Raunistula; Raunistulan koulun mäki) 
 
”Miksi uusien taloyhtiöiden nimet ovat 'aina' esim. ' TikkumäenPUISTO'. Puistoa ei ole lähellä-
kään ja kaikki puut kaadettu tontilta?” (Nainen, 41-50 v., Pohjola) 
 
"Koko Jaaninojan laakso on säilytettävä yhtenäisenä viheralueena." (Nainen, 61- v., Laukka-
vuori) 
 
"Harmittelen Korppolaismäen rakentamista, samoin Aurajoen 'yläjuoksun'" (Mies 31-40 v., kes-
kusta) 
 
"MUTTA älkää kaavoittako Hirvensaloa pilalle!!! (Harkitsimme ensin sinne muuttamista mutta 
emme uskaltaneet koska tulevaisuus pelottaa…)" (Nainen, 31-40 v., Ruohonpää) 
 
"Alue on rakennettu tiiviisti, lähialueilla ei ole enää tilaa asukkaiden hyvinvoinnin kannalta, eikä 
myöskään liikennettä voi lisätä. […] Asukkaiden viihtymiseen puusto on tärkeä elementti, vai-
kuttaa terveyteenkin. Alueella puusto on muutenkin vähäinen runsaan rakentamisen takia. Alue 
on myös valtateiden risteyksessä, jossa ilman laatu usein huonoa. Puusto puhdistaa hivenen 
ilmaa." (Nainen 61- v., Raunistula; Raunistulan koulun mäki) 
 
"Paattista lukuunottamatta kaikki Turun nykyiset viheralueet säilytettävä." (Mies, 21-30 v., Koi-
vula) 
 
”Koroisten pelto tuo kaivattua avaruutta maisemaan." (Mies, 21-30 v., Räntämäki) 
 
"Säilyttäkää arvokas Kuralan kylämäki monipuolisena ja toimivana, palana entisaikaa!!!" (Nai-
nen, 31-40 v., Ruohonpää) 
 
"Vanha puutaloalue olisi suotavaa säilyttää." (Mies 21-30 v., Nummi; Nummenmäki) 
 
"Kakola jätettävä viheralueeksi! Ehkä musiikkitalo sopisi sinne. Säästäkää edes jotain!" (Nai-
nen, 41-50 v., Pohjola) 
 
"Minne kaupunki hukkasi kuuluisat kukkulansa? Kaavoittakaa 'halpojen harrastusten alueita', ti-
laa juosta, kävellä, marjastaa.” (Nainen, 61- v., Satava) 
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3 . 5  A l u e e t ,  j o i l l e  v o i s i  r a k e n t a a  

3.5.1 VASTAAJIEN MAINITSEMAT ALUEET 

Kysymykset oli muotoiltu: ”Minne asuinalueellasi tai sen tuntumassa voisi mielestäsi raken-
taa?” ja ”Minne muualla Turussa voisi mielestäsi rakentaa?”  
 
Oheiseen taulukkoon on yhdistetty vastaukset molempiin kysymyksiin. Taulukossa ei ole ero-
teltu vastauksia sen mukaan, missä vastaaja asui, koska vastaajat saattoivat mainita edelli-
sen kysymyksen kohdalla hyvinkin kaukaisia alueita ja toisaalta toisen kysymyksen kohdalla 
asuinpaikkansa lähistöllä sijaitsevia alueita. Jos vastaaja ehdotti rakentamiseen kaukana 
asuinpaikastaan sijaitsevaa aluetta, hän useimmiten muotoili vastauksen yleispiirteisesti 
(esim. ”Maariaan” tai ”pohjoiseen”). Sen sijaan alueella asuva yleensä määritteli alueen tar-
kemmin (esim. ”Tortinmäkeen”). 
 
Lähes kaikki kyselyyn osallistuneet vastasivat näihin kysymyksiin. Vastaajien näkemykset 
mahdollisista rakentamisalueista Turussa poikkesivat melkoisen paljon toisistaan. 
 
Osa vastaajista oli tiiviin rakentamisen kannalla, jotta viheralueita pystyttäisiin säilyttämään. 
Nämä vastaajat kannattivat rakennettuun ympäristöön rakentamista, tonttien jakamista, ra-
kennusoikeuden lisäämistä tai ylipäänsä tehokasta rakentamista. Joku kritisoi täysin uusien 
asuinalueiden rakentamista esim. Maariaan tai Hirvensaloon. 
 
Vastaavasti osa halusi säilyttää asuinalueet väljinä. He epäilivät rakentamisen vähentävän 
vehreyttä, viihtyisyyttä ja virkistysmahdollisuuksia sekä lisäävän liikenteen haittoja. Nämä 
vastaajat ehdottivat usein rakentamista pohjoisemmas Maariaan ja Paattisille. 
 
Osa vanhoilla pientaloalueilla tai lähiöissä asuvista vastaajista löysi alueeltaan mahdollisia 
rakentamispaikkoja. Osa ei löytänyt vaan ehdotti rakentamiseen esim. keskustaa sekä Maa-
ria-Paattisten aluetta. Sen sijaan keskustan asukkaiden mielestä keskusta on jo varsin tiiviisti 
rakennettu. 
 
Maaria-Paattisilla asuvista vastaajista monet löysivät alueeltaan sopivia rakentamispaikkoja. 
Varsinkin Tortinmäen ja Jäkärlän asukkaat pitivät asuinaluettaan täydennysrakentamiseen 
soveltuvana. Osa asukkaista kuitenkin katsoi, että Maaria-Paattisten sijasta tulisi rakentaa 
esim. Ruskolle tai Vahdolle.  
 
Sen sijaan Hirvensaloa ei ehdottanut rakentamiseen kukaan vastaajista. Hirvensalon raken-
tamiseen suhtautuivat kaikki asiaa kommentoineet kriittisesti. Vastaajat eivät olleet itse hir-
vensalolaisia vaan asuivat eri puolilla Turkua. Myös Satavaan ja Kakskertaan rakentaminen 
huolestutti vastaajia saarten ulkopuolellakin. Satava-Kakskerran asukkaat kannattivat kor-
keintaan väljää rakentamista. 
 
Rakentamiselta halutaan varjella varsinkin metsiä mutta myös kulttuurihistoriallisesti arvokkai-
ta peltoja. Yleensä pelloille rakentamiseen suhtaudutaan suopeammin kuin metsien käyt-
töönottoon. 
 
Moni kannatti rakentamista teollisuus- ja satama-alueille sekä joutomaille, kuten keskustan 
laidoille tai Ohitustien varteen. Myös vilkkaasti liikennöityjen katujen tai teiden varsille raken-
taminen sai kannatusta; tällöin myös läheisten alueiden meluhaitat voisivat vähentyä. 
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MINNE VOISI RAKENTAA?  
KESKUSTA  
Keskustaan ja sen liepeille IIII 
Tyhjille keskustan tonteille I 
Tyhjille keskustan reuna-alueiden tonteille I 
Satama-alueelle ja sen tuntumaan II 
Kakolanmäelle maltillisesti I 
HIRVENSALO-KAKSKERTA  
Satavaan ja Kakskertaan väljästi II 
Satavaan ja Kakskertaan harkitusti maisema ja historia huo-
mioiden 

I 

SKANSSI-UITTAMO  
Skanssiin II 
Prisman / Uudenmaantien varren joutomaalle I 
Haritun entisen koulun ja päiväkodin väliin I 
Ilpoisten liikekeskukseen I 
Lauklähteenkadun päähän I 
Uittamon asuinalueiden välisiin pikkumetsiin I 
Tilaa on maltilliselle matalalle rakentamiselle I 
VARISSUO-LAUSTE  
Lausteen pelloille I 
Varissuon jäähallin louhosalueelle I 
Supermarket Annikan parkkipaikalle I 
Majanummen monitoimitalon yhteyteen I 
Radan varteen Vaalassa I 
Pääskyvuoren kasarmin rakennusten paikalle I 
Suokadun tienoille I 
NUMMI-HALINEN  
Orikedolle I 
Vanhan Tampereentien varteen I 
Korkeintaan Polttolaitoksenkadun itäpuolelle I 
Korkeintaan Koroistenkaaren varrelle I 
Hämeentien varteen I 
En osaa sanoa I 
RUNOSMÄKI-RAUNISTULA  
Raunistulan puistotien ja Raunistulantien risteyksen tyhjälle 
tontille 

I 

Tyhjälle tontille Shellin huoltoaseman viereen Tampereentien 
varressa 

I 

Pysäköintitiloja Raunistulan koulun alla olevaan luolavaras-
toon? 

I 

Vahdontien ja Tunturin pyörätehtaan väliin I 
Varusmestarintien ja Tiemestarinkadun kulmaan I 
LÄNSIKESKUS  
Teiden varsille II 
Raisiontien varteen I 
Kuninkojantien varteen I 
Citymarketin ympäristöön I 
Pelloille I 
Länsiportin pelloille I 
Suikkilan pelloille I 
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Suikkilan kartanon alueelle I 
Täydennysrakentamisena pientaloalueille I 
Vanhoille tonteille lohkomalla I 
Kerrostaloalueille lisäämällä tehokkuutta I 
Pitkämäkeen I 
Vehkaniitynkadun eteläpuolelle (vain omakotitaloja) I 
PANSIO-JYRKKÄLÄ  
Ruotsinsalmenkadun pelloille I 
MAARIA-PAATTINEN  
Ohitustien varren pelloille I 
Maariaan IIIII-II 
Jäkärlään II 
Jäkärlän pelloille I 
Paimalantien ja moottoritien risteykseen Jäkärlässä I 
Perkkiönkadun ja Talolankadun tuntumaan I 
Jäkärlän keskustaan I 
Jäkärlän uimapaikan tuntumaan (lomamökkejä) I 
Karhunojantien tuntumaan I 
Paimalantien ja Ylijoentien risteykseen I 
Paimalantien varteen II 
Moisioon III 
Paattisille IIIII-II 
Paattisten keskustan tuntumaan III 
Kinnariin II 
Paattistentien varteen I 
Sakontien tuntumaan I 
Mäntysaarentien tuntumaan I 
Tortinmäkeen III 
”Rakennuskaava-alueille” I 
Pohjoiseen II 
MUUT  
Vanhoille teollisuusalueille II 
Pelloille I 
Ohitustien varren pelloille I 
Huhkolaa vastapäätä I 
Paikoille, jossa luonto ja vanhat asukkaat eivät kärsi I 
Väljästi II 
Kaupungin laidoille II 
Ruskon ja Moision väliselle alueelle I 
Ruskolle I 
Vahdolle I 
Auran suuntaan I 
35-45 km päähän keskustasta I 
En osaa sanoa III 
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3.5.2 PERUSTELUT 

"Harkitusti jo olemassaolevaan rakennettuun ympäristöön. Kokonaan uusien alueiden raken-
taminen kyseenalaista (kyseenalaisia esimerkkejä: Jäkärlä, Hirvensalo).” (Mies 31-40 v., Paat-
tinen) 
 
"Ainoastaan peltoalueille." (Nainen, 61- v., Ruohonpää) 
 
"Nyt raskaasti kaavoitetuille alueille lisää tehoa ja nyt kevyesti pien-, rivitaloalueille samantyylis-
tä lisärakentamista - tilaa kyllä löytyy joka puolelta / raskasta betonirakentamista vilkasliiken-
teisten katujen varrelle, jotta korttelien sisäosat saavat suojan liikennemelulta. Kaupunkiin mah-
tuu ihmisiä ja asukkaita. Saa ja pitää tehdä uutta → syntyy kerroksellisuutta eri aikakausilta." 
(Mies, 41-50 v. Mälikkälä) 
 
"Paattisten alueella on kaavoitusta lisättävä, jotta koululaisten määrä pysyisi vakiona.” (Mies 
41-50 v., Paattinen) 
 
"Tyhjät keskustan ja keskustan reuna-alueiden tontit (ei puistot) rakennuskäyttöön" (Nainen, 
41-50 v. Maanpää) 
 
"Tortinmäkeen jotta alue pysyisi vireänä. Nyt palvelut ja ihmiset alueelta katoamassa." (Nainen 
31-40 v., Paattinen) 
 
"Hyvin harkitusti ja maisema ja historia huomioiden jonkun verran lisää rakennuksia mahtuu.” 
(Nainen, 51-60 v., Satava; Satava-Kakskerta) 
 
"Suikkilan kartanon alue. Turvattava Kustavinpuiston yhteys viherkaistalla Mälikkälän metsään." 
(Mies, 61- v., Mälikkälä) 
 
"Paikka mihin Sale-kauppa piti rakentaa on aivan surkea puistoalue, vain kaljan kittaajat istuvat 
siellä pusikossa kesäisin, se ei ole mikään puisto! Rakentakaa se kauppa sinne ja äkkiä!" 
(Nainen, ei mainunnut ikäänsä, Jäkärlä) 
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4 KARTTAVASTAUKSET 

4 . 1  V i h e r a l u e i d e n  m y ö n t e i s e t  o m i n a i s u u d e t  

4.1.1 YLEISTÄ 

Ihmisiä pyydettiin merkitsemään kartalle niitä viheralueita ja kohteita, joilta he löysivät tiettyjä 
myönteisiä ominaisuuksia. Kysytyt ominaisuudet olivat samat, mitä oli käytetty Vantaalla to-
teutetussa sosiaalisten arvojen kartoituksessa (Pelkonen & Tyrväinen, 2005). Vastaaja saattoi 
merkitä vaikkapa kauniin maiseman joko symbolina tai rajauksena, johon liitettiin kaunis mai-
sema –ominaisuuden tunnuskirjain (K). Karttapohjaisen kyselyn tekstit ovat raportin lopussa 
liitteenä 2. 
 
Muutamat vastaajista eivät kuitenkaan liittäneet rajaukseen tunnuskirjainta vaan oman kuva-
uksensa (esim. ”Henkireikä”) tai jättivät selityksen kokonaan pois. Nämä ”pelkät rajaukset” 
on tulkittu arvostetuiksi alueiksi. 
 
Pohjakarttoina käytettiin kunkin palvelualueen karttaa, jossa myös viereiset palvelualueet nä-
kyivät osittain. Mikäli vastaajan arvostamat alueet sijaitsivat kauempana kartan rajojen ulko-
puolella, niistä saattoi kertoa kirjallisessa kyselyssä. 

4.1.2 KAUNIS MAISEMA 

Kysytyistä ominaisuuksista eniten vastaajat löysivät kauniita maisemia. Kaunis maisema –
ilmaus yhdistettiin monenlaisiin ympäristöihin: peltomaisemiin ja kulttuuriympäristöihin, me-
renrantoihin ja näköalakallioihin, metsiin ja soihin. Usein kyseessä olivat laajat viheralueet, 
mutta yhtä lailla myös pienialaisia kohteita kuvattiin kauniiksi maisemiksi. Kauniita maisemia 
löytyi joka puolelta Turkua. 

4.1.3 METSÄNTUNTU 

Metsäntuntua vastaajat löysivät mm. Kuninkojan, Runosmäen ja Nunnavuoren metsistä sekä 
Pomponrahkalta. Metsäntuntu ei välttämättä vaadi laajaa aluetta – sitä löydettiin myös pie-
nistä lähimetsiköistä eri puolilta kaupunkia. 
 
 
 
 

Kauniita maisemia avautuu mm. Kastun Kirveenpuiston kallioilta ja Luolavuoren entisen kaato-
paikan mäeltä. Jäkärlän entisestä hiekkakuopasta on kehittynyt hieno luontokohde. 
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Kolme hienoa paikkaa: Puolalanpuisto (hieno puisto, kohtaamispaikka, toimintamahdollisuudet), Rau-
nistulan puistotie (kaunis maisema) ja Maanpäässä sijaitseva torppa ympäröivine tammineen (kaunis 
maisema, hieno luontokohde). 
 

4.1.4 HIENO LUONTOKOHDE 

Hieno luontokohde oli yksi vastaajien erityisesti suosimista merkinnöistä. Hienoja luontokoh-
teita löytyi joka puolelta Turkua. Hienojen luontokohteiden skaala ulottui komeista yksittäis-
puista aina laajoihin metsä- ja suoalueisiin asti. Myös kulttuurimaisemia, joissa vaihtelevat 
pellot, niityt, metsät ja vesistöt, kuvattiin usein hienoiksi luontokohteiksi. 

4.1.5 HIENO PUISTO 

Se, mitä vastaajat käsittivät hieno puisto –ilmauksella, vaihteli aika lailla. Rakennettujen puis-
tojen lisäksi hienoksi puistoksi nimettiin mm. luonnonvarainen kalliomännikkö, tällä hetkellä 
yleisöltä suljettu Kakolanmäki, kulttuurimaisema Halisissa ja luonnonsuojelualue Ruissalos-
sa. 
 
Varsinaisista rakennetuista puistoista hienoiksi mainittiin Puolalanpuisto, Samppalinnanmäki 
ja Kupittaanpuisto. Muiden historiallisten keskustapuistojen puuttuminen johtunee keskus-
tassa asuvien vastaajien vähäisyydestä. 

4.1.6 HISTORIA JA KULTTUURI 

Historiaa ja kulttuuria edustavat alueet olivat yleensä pienehköjä tai keskikokoisia. Historiaa ja 
kulttuuria vastaajat löysivät mm. Aurajoen, Vähäjoen ja Kuninkojan laaksoista, Maanpäästä 
ja Satava-Kakskerrasta. Hieman yllättäen keskustan kohteisiin ominaisuutta ei kyselyssä lii-
tetty. Vastausten sisältö vaihteli viljelymaisemista ja maalaistaloista puutaloalueisiin ja huvi-
lamiljöisiin, pappiloista ja hautausmaista muinaisjäännöksiin ja linnavuoriin. 

4.1.7 KOHTAAMISPAIKKA 

Kohtaamispaikka ei kerännyt mainintoja, vaikka varsinkin keskustasta kohtaamispaikkoja oli-
sikin voinut löytyä. Ainoat kartalle merkityt kohtaamispaikat olivat Puolalanpuisto ja Satavan 
Hennala. 

4.1.8 TOIMINTAMAHDOLLISUUDET 

Toimintamahdollisuudet yhdistettiin varsinkin keskustan suuriin puistoihin, lähiliikuntapaikkoi-
hin ja kuntoratoihin. Yllättäen joku vastaaja oli yhdistänyt toimintamahdollisuudet myös Kako-
lanmäkeen. 
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Myös Kakolanmäkeen 
liitettiin myönteisiä 
ominaisuuksia. 
Serpentiinitie 
puistoineen (kuvassa) 
on vaikuttava 
historiallinen ympäristö. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

4.1.9 TILAN- JA VAPAUDENTUNTU 

Tilan- ja vapaudentuntua vastaajat löysivät ennen muuta Aurajokilaaksosta, joka sai monia 
mainintoja. Muutenkin tilan- ja vapaudentuntu yhdistettiin kulttuurimaisemiin: mm. Kuninko-
jan ja Raisionjoen laaksot, Hirvensalon Jänessaaren pellot ja Satavan Hennalan maisemat 
mainittiin. Yhtä lailla tilan- ja vapaudentuntua vastaajat kokivat näköalakallioilla mm. Pansios-
sa. 

4.1.10 RAUHA JA HILJAISUUS 

Rauhaa ja hiljaisuutta vastaajat kokivat etenkin metsissä ja soilla: mm. Kuninkojan-
Mälikkälän metsissä, Pomponrahkalla ja Tastossa, Ispoisten-Ilpoisten metsissä ja Katariinan-
laaksossa, Halisten metsissä Kaarinan rajalla sekä Maanpään Kaasavuorella. Myös Korois-
tenniemeen yhdistettiin rauha ja hiljaisuus. Vastaukset osoittivat senkin, että rauhan ja hiljai-
suuden kokeminen on subjektiivista: näitä ominaisuuksia liitettiin sellaisiinkin alueisiin, jotka 
tosiasiassa eivät ole mitenkään hiljaisia. Rauhaa ja hiljaisuutta koskevia mainintoja kertyi 
melko vähän. 

4 . 2  M y ö n t e i s i k s i  k o e t u t  a l u e e t  

4.2.1 YLEISTÄ 

Viheralueisiin liitetyt myönteiset ominaisuudet näkyvät kartoista 1-4, jotka ovat raportin lopus-
sa. 
 
Karttavastausten määrää alensi ilmeisesti se seikka, että ihmiset välttivät kartan ”sotkemista” 
eivät näin ollen merkinneet kartalla niitä kohteita, jotka joku toinen oli jo merkinnyt. Siksi vas-
tauksista ei oikein välity kokonaiskuvaa siitä, kuinka monille vastaajille jokin alue oli tärkeä. 

4.2.2 KESKUSTA 

Keskustan karttavastauksissa esille nousivat odotetusti keskustan suuret puistot Puolalan-
puisto, Samppalinnanmäki ja Kupittaanpuisto sekä Aurajoen varret. Aurajoen varsista eräs 
vastaaja kirjoitti: ”Jokirantaan sopivat kaikki symbolit – hieno!” Keskustan palvelualueeseen 
kuuluva Ruissalo keräsi vain muutaman merkinnän varmasti osittain siksi, että muilla palve-
lualueilla asuvat eivät voineet tehdä merkintöjä Ruissalon karttaan. 
 
Tuntemattomampia tärkeitä paikkoja olivat mm. Tallimäenpuisto ja Kasarminrinteen jalo-
puumetsikkö Yliopistonmäen kupeella. 
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4.2.3 HIRVENSALO-KAKSKERTA 

Hirvensalossa merkinnät kasaantuivat Maanpään ja Jänessaaren suunnalle. Sieltä löydettiin 
miltei kaikkia kysyttyjä ominaisuuksia. Muita arvostettuja alueita ovat vastausten perusteella 
Ruotsalanmetsä, Maunulan-Friskalan metsäalue, Friskalanlahti, Vaahemäen tammimetsä, Il-
loisten jalopuumetsikkö, Kyyrlänmäki sekä Toijaisten ja Särkilahden kallioiset metsät. 
 
Satavassa tärkeitä viheralueita ovat mm. tammimetsät, Hennalan kulttuurimaisema, Ma-
rielundin kulttuuriympäristö, Höyttisten rannat ja kalliot sekä Käyränmäki kuntoratoineen. 
Kakskerran puolelta karttamerkintöjä saivat kallioiset metsät ja kirkon ympäristö. 

4.2.4 SKANSSI-UITTAMO 

Skanssi-Uittamon palvelualueella arvostetaan Katariinanlaaksoa samoin kuin Ispoisten ja Uit-
tamon rantametsiä. Näiltä merellisiltä viheralueilta löytyy asukkaiden mukaan niin kauniita 
maisemia ja hienoja luontokohteita kuin historiaa ja hiljaisuuttakin. Laajan yhtenäisen arvo-
alueen muodostavat myös Ispoisten-Ilpoisen metsät kuntoratoineen ja niihin liittyvä Ilpoisten-
Luolavuoren entisen kaatopaikan mäki. Mäeltä aukeaa kauniita maisemia yli eteläisen Turun, 
ja metsissä voi aistia rauhaa ja hiljaisuutta. 
 
Skanssin, Peltolan ja Haritun tärkeistä viheralueista ei saatu käsitystä, koska vastaajien jou-
kossa ei ilmeisesti ollut em. alueiden asukkaita. 

4.2.5 VARISSUO-LAUSTE 

Varissuo-Lausteen alueella arvokkaana pidettiin ennen kaikkea Jaaninojan laaksoa ja Pääs-
kyvuoren ja Varissuon metsiä. Alueella yhdistyvät asukkaiden mielestä kauniit maisemat ja 
näköalapaikat, hienot luontokohteet sekä toimintamahdollisuudet. Kaunis maisema avautuu 
myös Hurttivuoresta. Mainintoja saivat myös Laukkavuori ja Munkkionpuisto sekä lähiliikun-
tapaikat. 
 
Lausteen suunnalla asuvia ei ilmeisesti ollut vastaajien joukossa, joten Lausteen arvoalueista 
ei saatu tietoa. 

Hennala ympäristöineen on ehdottomasti Satavan hienoimpia paikkoja. Hennalan kulttuuriympäristöön 
yhdistettiin ominaisuudet tilan- ja vapaudentuntu, historia ja kulttuuri sekä kohtaamispaikka, viereistä 
Käyränmäkeä kuvattiin termein hieno luontokohde, metsäntuntu ja toimintamahdollisuudet.  
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4.2.6 NUMMI-HALINEN 

Nummi-Halisten alueella merkintöjä kasautui Aurajokilaaksoon Tuomaansillalta Kaarinan ra-
jalle asti. Aurajokilaaksoon liitettiin lähes kaikkia kysyttyjä myönteisiä ominaisuuksia. Kauniita 
maisemia, historiaa ja kulttuuria löydettiin myös Vähäjoen laaksosta. Moni nimesi kauniiksi 
maisemaksi Kuralan Kylämäen peltoineen. 
 
Vaikka kulttuurimaisema hallitseekin palvelualuetta, metsäntuntua aistitaan mm. Halisten 
metsissä, Paaskunnanpuistossa ja Orikedon kuntoradan metsissä. Rauhaa ja hiljaisuutta voi 
kokea Halisissa ja Koroisissa. Tiiviisti rakennetulla Nummenmäellä pienetkin viheralueet ovat 
asukkaille tärkeitä. Elinanpuiston pohjoisosan muinaismuistoalueelta löytyy hienoa luontoa, 
ja Kuuvuorelta avautuvat komeat näköalat yli Turun. 

4.2.7 RUNOSMÄKI-RAUNISTULA 

Nunnavuoren ja Runosmäen laajat metsäalueet mainittiin odotetusti usein. Niihin liitettiin mo-
nia myönteisiä ominaisuuksia. Yhtä lailla arvostetaan myös pienempiä lähimetsiä, kuten Ru-
nosmäkeä, Kaerlan Valkiasvuorta ja Kastun Kirveenpuistoa. Jälkimmäisten laelta aukeaa 
kauniita maisemia. Kauniina maisemana pidetään myös Raunistulan puistotietä, yhtä Turun 
hienoimmista sisääntuloväylistä. 
 
Pienetkin lähivirkistysalueet, kuten Kastun Vuorenpäänpuisto ja Kastakainen sekä Raunistu-
lan puistot saivat mainintoja. Varsinaisesti Länsikeskuksen palvelualueeseen kuuluva Raunis-
tulan koulun mäki, joka tuli esille kirjallisissakin vastauksissa, on erityisen arvostettu viheralue 
Raunistulan suunnalla. 

4.2.8 LÄNSIKESKUS 

Aivan kuten kirjalliset vastaukset, myös karttavastaukset keskittyivät Metsäkylän, Kuninkojan 
ja Mälikkälän metsien, peltojen ja jokivarsien muodostamalle alueelle. Laajalta viheralueelta 
löydettiin niin kauniita maisemia ja hienoja luontokohteita kuin metsäntuntua, tilan- ja vapau-
dentuntua ja rauhaa ja hiljaisuuttakin. 
 
Hienoksi luontokohteeksi mainittiin myös Mustasmäki. Muita asukkaille eri tavoin tärkeitä alu-
eita ovat Laureninmäki, Vätinpuisto, Vakka-Suomenpuisto ja Nuppulanpuisto.  

Kastun Kirveenpuistosta (vas.) ja Aurajokilaaksosta (oik.) löytyi monia myönteisiä ominaisuuksia. Aurajo-
kilaakso Tuomaansillan ja Kaarinan rajan välillä keräsi erittäin paljon mainintoja sekä karttapohjaisessa 
että kirjallisessa kyselyssä. 
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Raisionjoen (vas.), Paattistenjoen (kesk.) ja Maarian altaan (oik.) rantamia. Kaikki nämä kohteet tulivat 
esille sekä karttapohjaisissa että kirjallisissa vastauksissa. 
 

4.2.9 PANSIO-JYRKKÄLÄ 

Pansio-Jyrkkälän vastaukset keskittyivät pitkälti samoille alueille, jotka nousivat esille kirjalli-
sessakin kyselyssä. Hienoa luontoa asukkaat paikallistivat Suursaarenpuistosta ja Raisionjo-
kilaaksosta. Jälkimmäiseen yhdistettiin myös tilan- ja vapaudentuntu. Laivanrakentajanpuis-
ton ja Kisapuiston kallioilta aukeavat merinäköalat. Puolustusvoimien käytössä oleva Koivu-
luoto mainittiin odotetusti tärkeäksi alueeksi. 
 
Yllättävää oli, että vastaajat yhdistivät Raisionjokilaaksoon ja satamaan rauhan ja hiljaisuu-
den. Metsäntuntuakin löydettiin monilta pieniltä metsäalueilta. 

4.2.10 MAARIA-PAATTINEN 

Karttapohjaisia vastauksia saatiin Maaria-Paattisten suunnalta vähän. Mainintoja saivat kui-
tenkin myös kirjallisessa kyselyssä esiin nousseet Paattisten jokipolku ja Jäkärlän hiekka-
kuoppa ympäristöineen. Taston metsistä löytyy rauhaa ja hiljaisuutta ja Maarian altaalta kau-
niita maisemia. Maaria-Paattisten alueella sijaitseva Pomponrahka keräsi mainintoja palvelu-
alueen ulkopuolella asuvilta. 
 
Yli-Maariassa asuvat eivät ilmeisesti vastanneet karttapohjaiseen kyselyyn, joten alueesta ei 
saatu tietoja. 

4 . 3  V i h e r a l u e i d e n  k i e l t e i s e t  o m i n a i s u u d e t  

4.3.1 YLEISTÄ 

Asukkaita pyydettiin myös paikallistamaan viheralueiden negatiivisia ominaisuuksia. Kysytyt 
ominaisuudet olivat Vantaalla tehdyn sosiaalisten arvojen kartoituksen mukaisesti pelotta-
vuus, ruuhkaisuus ja epäviihtyisyys. Viheralueisiin liitetyt kielteiset ominaisuudet näkyvät kar-
tasta 5, joka on raportin lopussa. 
 
Kartalle paikallistetut kielteiset ominaisuudet keskittyivät tiiviisti rakennetuille alueille. Satava-
Kakskertaan tai Paattisille ei niitä yhdistetty.  Vastaajat merkitsivät kartoille melko vähän kiel-
teisiä ominaisuuksia myönteisiin ominaisuuksiin verrattuna. Varsinkin epäviihtyisyyttä Turun 
viheralueilta kuitenkin löytyy monin paikoin, koskapa kirjalliseen kyselyyn vastanneet nimesi-
vät lukuisia nykytilassaan epäviihtyisiä alueita. 
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4.3.2 PELOTTAVUUS 

Vastaajien merkitsemät pelottavuuteen yhdistetyt paikat olivat yleensä pienialaisia ja sijaitsi-
vat rakennetussa ympäristössä tai sen tuntumassa. Laajoja virkistysalueita kuten metsiä ei-
vät vastaajat nimenneet pelottaviksi. Vastaajat eivät perustelleet, miksi tietty alue tuntui pelot-
tavalta. Kirjallisen kyselyn vastausten perusteella vaikuttaa siltä, että varsinkin epämääräinen 
väki ja häiriökäyttäytyminen tekevät paikasta pelottavan. 
 
Viheralueen hoitamaton ilme näyttää olevan yhteydessä pelottavuuteen. Pelottavuus liittyi 
myös liikenteen vaaroihin esim. Raunistulan puistotiellä. Samoin pelottavana pidetään Aura-
joen ylittävän rautatiesillan ja kevyen liikenteen väylän risteystä, jossa kävelijät ja pyöräilijät 
ovat törmäyskurssilla. 

4.3.3 RUUHKAISUUS 

Ruuhkaisuus oli sanana vaikeaselkoinen käytettynä viheralueiden yhteydessä, mutta sitä 
päädyttiin käyttämään kyselyssä, koska muutkin käytetyt termit olivat samat kuin Vantaan vi-
heralueiden sosiaalisten arvojen kartoituksessa. 
 
Ruuhkaisuutta ei viheralueilta löytynyt, vaan vastaukset liittyivät liikennealueisiin. Ruuhkaisiksi 
kuvattiin mm. Kuninkojantietä, Raunistulan puistotietä ja Virusmäentietä. 

4.3.4 EPÄVIIHTYISYYS 

Kysytyistä kielteisistä ominaisuuksista eniten viheralueilta löydettiin epäviihtyisyyttä. Kartta-
vastauksia ei juurikaan täydennetty selittävin tekstein. Kirjallisen kyselyn vastausten perus-
teella voidaan kuitenkin olettaa, että epäviihtyisyys johtui myös karttavastaajien mielestä mm. 
entisille pelloille perustettujen virkistysalueiden hoitamattomasta ilmeestä, liikenteen melusta, 
roskaisuudesta, viheralueilla aikaansa viettävästä epämääräisestä väestä sekä häiriökäyttäy-
tymisestä. 
 
Myös eräitä katuja ja teitä kuvattiin sanalla epäviihtyisä. Esim. Markulantie kaipaa vastaajan 
mielestä puuistutuksia. 

4 . 4  A l u e e t ,  j o i l l e  v o i s i  r a k e n t a a  

Vastaajat saivat halutessaan merkitä kartalle rakentamiseen soveltuvia paikkoja. Tällaisia 
alueita kartalle merkittiin vain muutamia. Ne sijaitsivat Hannunniitussa, Halisissa ja Maarias-
sa. 
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5 SOSIAALISTEN ARVOJEN KARTOITUKSEN YHTEENVETO 

Yhteenveto on tehty enimmäkseen kirjallisten ja karttapohjaisten vastausten perusteella. Li-
säksi tähän lukuun on kirjattu viheriltojen keskusteluissa esiin tulleita asioita niiltä osin, kuin 
ne koskevat maankäytön suunnittelua, ulkoilureitistöä tai muita viherkaavan aihepiiriin kuulu-
via asioita. Johtopäätökset pohjautuvat siis suppeahkon mutta viheralueista kiinnostuneen 
joukon vastauksiin, eikä niitä voida suoraan yleistää. 

5 . 1  Y l e i s t ä  

Kulku- ja ulkoilureitit mainittiin melko usein, mutta niitä koskevia parannusehdotuksia tuli vä-
hän. Sen sijaan monessa vastauksessa muistutettiin viheryhteyksien säilyttämisen tärkeydes-
tä. 
 
Eri puolilla Turkua asuvat vastaajat korostivat myös, että viheralueet on tärkeää säilyttää riit-
tävän laajoina, jotta niitä voidaan käyttää virkistykseen. Monen mielestä pienillä asutuksen 
saartamilla lähimetsiköillä ei ole juuri virkistyksellistä arvoa; toisaalta vastausten perusteella 
lapset tuntuvat hyödyntävän pieniäkin viheralueita monipuolisesti seikkailu- ja retkipaikkoina. 

5 . 2  K e s k u s t a  

Keskustapuistoja ja Aurajoen varsia arvostetaan joka puolella Turkua. Puistoista selvästi 
suosituin vaikutti olevan Kupittaanpuisto Seikkailupuistoineen. Seikkailupuistoon tullaan 
Paattisia myöten.  Keskustan puistoihin ollaan varsin tyytyväisiä. Kriittisimpiä tuntuvat olevan 
keskustan asukkaat. Eniten haittaavat puistoissa viihtyvä epämääräinen väki, häiriökäyttäy-
tyminen ja ajoittainen roskaisuus sekä esim. Mannerheiminpuistoon kuuluva liikenteen melu. 
Myös jotkut leikkipaikat ovat kohentamisen tarpeessa: epäkohtia ovat epäsiisteys, huonot 
leikkivälineet, riittämätön valaistus ja istumapaikkojen puute. 
 
 
 

Kupittaanpuisto oli 
keskustan suurista 
puistoista suosituin. 
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Aurajoen varsille 
toteutetut kulkureitit 
saivat kiitosta. 
Piispankadun puolella 
reitistö yhä katkeaa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Myös puistojen esteettömyyttä pitäisi edistää, samoin tuoda penkkejä joka puolelle keskus-
taa ikääntyneen väen liikkumisen helpottamiseksi. Tarve on suuri, sillä vanhempaa väkeä 
asuu alueella paljon. 
 
Suurten puistojen ja jokirannan lisäksi vastaajille tärkeitä ovat mm. tuomiokirkon ympäristön 
puistot, Tuomaanpuisto, Kasarminrinne, Rautatientori, Tallimäenpuisto, Pakkarinpuisto, Lin-
nanpuisto ja Fleminginpuisto. Kakolanmäkeä toivotaan virkistyskäyttöön. Joku mainitsi myös 
Lonttisten puutaloalueen. 
 
Aurajoen länsirannalle Multavierunkadulta Koroistenniemelle kesällä 2007 valmistunut uusi 
kävelyreitti sai eri puolilla Turkua asuvilta ihmisiltä kiitoksia. Myös itärannalle Piispankadun 
kohdalle toivottaisiin kävelyreittiä. 
 
Piispankadun ja Caribian läheisen alikulkutunnelin välillä ei ole yksiselitteistä kevyen liiken-
teen reittiä. Osuudella täytyy ylittää pysäköintialue tai kulkea yliopistoalueen läpi. Reitin sel-
kiyttämiseen olisi tarvetta. Helsinginkadun varren pyörätietä voi kyllä kulkea Tuomaansillan 
suuntaan, mutta reitti ei houkuttele. 
 
Radanvarsi Linnanfältin tuntumassa on kapeudestaan huolimatta suosittu spontaanisti syn-
tynyt ulkoilureitti, jonka varrella kasvaa myös harvinaista kasvilajistoa, arkeofyyttejä. Reitin 
toivottiin säilyvän. Hirvensalolaiset pitivät tärkeänä pyöräily-yhteyttä Korppolaismäen poh-
joispuolitse. 
 
Keskustan asukkaiden palautteessa korostuivat kaupunkikuvalliset asiat. Puutoria moni pitää 
tärkeänä paikkana, mutta nykytilassaan se pistää monen silmään ankeana ja siivottomana ja 
houkuttelee epämääräistä väkeä. Reipas kohennus olisi siis tarpeen. 
 
Puita kaivataan kipeästi katukuvaa vehreyttämään kaikkialle keskustaan, minne niitä vain voi 
istuttaa. Erikseen mainittiin Tuureporinkadun itäosa, Aninkaistenkatu, Ratapihankatu ja Länti-
nen pitkäkatu. Samoin toivotaan, että näkymä Kakolanmäen länsipään kallioilta Turun linnalle 
vehreytyisi. Linnanfältin kaavoituksessa tulisi pitää mielessä puiden säilyttäminen ja lisäämi-
nen. 
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Keskustan palvelualueeseen kuuluva Ruissalo on koko kaupungin mitassa erittäin tärkeä ja 
suosittu virkistysalue. Erityisen paljon sinne suunnataan keskustasta, Pansio-Jyrkkälästä ja 
Länsikeskuksen alueelta. Ruissalon autoliikenne häiritsee saaren virkistyskäyttöä. 
 
Kaavoitusta koskevaa kritiikkiä tuli jonkin verran. Keskustan täydennysrakentaminen ei saa-
nut kannatusta keskustan asukkailta. Jossain vastauksessa rakentamiseen ehdotettiin van-
hoja teollisuusalueita. Toisaalta ratapihan kaavoitusta arvosteltiin, koska aluetta on käytetty 
virkistykseen ja siellä on vanhaa puustoa. Ylipäänsä viheralueille rakentaminen herätti vastus-
tusta. 
 

”Ovat omaa luokkaansa.” (Mies, 31-40 v., Paattinen; keskustan puistot) 
 
"Joki ja puistot luovat keskellä kaupunkia virkistävän kauniin kulttuurikokonaisuuden." (Nainen, 
61- v, Raunistula) 
 
"Siellä on lintuja, lasten leikkipaikkoja, siellä voi uida ja olla kavereiden kanssa." (Nainen, -20 
v., Littoinen; Kupittaanpuisto) 
 
”Kaunis puutaloalue.” (Karttavastaus; Lonttinen) 
 
"Jos haluaa voi mennä uimaan, lähellä keskustaa, paljon muitakin → hyvä tunnelma." (Nainen 
21-30 v., Kurala; Kupittaanpuisto) 
 
"Ainutlaatuinen saaristomiljöön tuulahdus perusturkulaiselle luonnonsuojelualueella.” (Mies, 
51-60 v., Suikkila; Ruissalo) 

 

Ruissaloon tullaan joka puolelta Turkua. Kuva kansanpuistosta. 
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Maanpäässä yhdistyvät avarat kulttuurimaisemat, hyvin säilyneet rakennetut ympäristöt, monipuolinen 
luonto ja komeat näkymät Airistolle. 

5 . 3  H i r v e n s a l o - K a k s k e r t a  

Hirvensalolaiset arvostavat sekä metsiään että kulttuurimaisemiaan. Maiseman, historian ja 
virkistyksen kannalta erityisen tärkeä alue on Maanpää-Jänessaari. Siellä viehättävät mm. 
Jänessaaren, Seulun ja Länsitalon kulttuurimaisemat sekä Seulunmäen kalliot. Merimaisemi-
en kannalta omaa luokkaansa on Maanpään Kaasavuori. 
 
Ulkoilulle erityisen merkittäviä ovat laajat Ruotsalanmetsä ja Maunulan-Friskalan metsäalue. 
joiden toivotaan säilyvän yhtenäisinä. Ylipäänsä metsien pirstominen asutuksella huolestut-
taa; pieniä asutuksen keskelle jääneitä metsäkaistaleita ei voi juuri käyttää virkistykseen. Mui-
takin metsiä arvostetaan: mainintoja saivat mm. Vaahemäen, Sorttamäen ja Illoisten jalo-
puumetsiköt, Kyyrlänmäen, Toijaisten ja Särkilahden kallioiset selänteet sekä Retivuori. 
 
Myös Friskalanlahti ja Illoistenjärvi ovat asukkaille tärkeitä. Rantojen umpeenkasvu huolettaa, 
ja talkoovoimaakin löytyisi avointen maisemien säilyttämiseksi esim. Kaistarniemen uimaran-
nan tuntumassa. 
 
Hirvensaloon toivottiin lisää kevyen liikenteen väyliä asuinalueiden välille ja asuinalueilta kou-
luihin, kuten Särkilahdesta Wäinö Aaltosen koululle ja Majamäestä Haarlan koululle. Viher-
kaavatyössä hahmoteltu kevyen liikenteen reitti Hirvensalon Mustalahdesta Toijaisten ja Sy-
välahden kautta Hirvensalon sillan suuntaan vaikuttaa asukkaista hyvältä. Uusi kevyen liiken-
teen silta Hirvensalon sillan entisellä paikalla olisi tervetullut. 
 
Satavan arvostetuimpia alueita ovat vastausten perusteella jalopuumetsiköt, Marielundin kult-
tuurimiljöö sekä erityisesti Hennala ympäröivine peltoineen. Myös Hennalan viereinen Käy-
ränmäki kuntoratoineen on tärkeä ja käytetty virkistysalue, joka pitäisi osayleiskaavassakin 
säilyttää. Hennalasta Käyränmäen ja Marielundin kautta Höyttisiin kulkevalle reitille olisi sel-
västi tarvetta; nyt reitti on olemassa joiltakin osin. Höyttisten rannat ja kalliot kuuluvat samoin 
arvokohteisiin. Toinen tärkeä aineistossa esiin tullut viheryhteys kulkee Satavan keskiosien 
metsän kautta aina Erikvallaan saakka. 
 
Kakskertaa koskevia vastauksia saatiin vähän. Esille tulivat kuitenkin mm. Kakskerran kirkon 
ympäristö ja kallioiset mäet. 

 
Hirvensalon, Satavan ja Kakskerran viheralueisiin ollaan tyytyväisiä. Rantojen saavutettavuu-
den ja käyttömahdollisuuksien parantaminen olisi alueella kuitenkin tärkeää. Toivottaisiin 
mm. laitureita, melontareittejä ja rantautumispaikkoja. Rannoille rakentamiseen suhtaudutaan 
kriittisesti, pikemminkin haluttaisiin nykyistä enemmän rantoja kaikkien ulottuville. 
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Hirvensalolaiset eivät kommentoineet Hirvensalon kaavoitusta. Sen sijaan eri puolilla Turkua 
monet vastaajat kritisoivat Hirvensalon rakentamista liian raskaaksi. Joku mainitsi harkin-
neensa muuttoa alueelle mutta luopuneensa ajatuksesta Hirvensalon tulevaisuudennäkymi-
en vuoksi. Uittamon suunnalla asuvia huolettavat mahdollisen uuden sillan vaikutukset Uit-
tamon viheralueisiin. 
 
Satava-Kakskerran tulevaisuudesta oltiin huolissaan eri puolilla Turkua. Satavalaiset kannat-
tivat väljää rakentamista, ja muuallakin asuvat vastaajat suhtautuivat kriittisesti raskaaseen 
rakentamiseen. 
 

"Maisema. Vanhat maalaistalot & lato, tammia, muuttolintujen levähdyspaikka. Yksi kauneim-
mista tiemaisemista Maanpääntien alkupäästä - näkymiä Pikkupukkiin asti" (Nainen, 41-50 v., 
Maanpää; Jänessaaren-Seulun peltoaukea) 
 
”Henkireikä.” (Karttavastaus; Ruotsalanmetsä ja Maunulan-Friskalan metsäalue) 
 
"Hennalan pappilan alue pitäisi säästää jälkipolville avarana ja kauniina kokonaisuutena." (Nai-
nen, 61- v., Satava) 
 
"Mahtava näköala Airistolle, hiljainen, ympäröivissä metsissä runsaasti vanhoja puita, tikkoja 
(harmaapäätikka, palokärki), korppeja yms." (Nainen, 41-50 v., Maanpää; Kaasavuori) 
 
”Vertaansa vailla oleva kokonaisuus!” (Nainen 61- v., Satava; Marielund ja Runebergin polku) 
 
"Näköalat! Vain saaristossa voi 100:n metrin matkalla olla yhtä jyrkkiä luonnon vastakohtai-
suuksia!" (Nainen, 61- v, Satava; Mäenpään länsipuoliset kalliot ja niiden välinen sola) 

 
 
 

 
 

Saarissa turkulaisia viehättävät niin kulttuurimaisemat kuin rehevät jalopuumetsiköt ja jylhät kalliotkin – 
saaristomaisemalle tyypillinen vastakohtaisuus ja vaihtelevuus. Kuvat Friskalasta. 
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Katariinanlaaksoon ja Rauvolanlahdelle tullaan toiseltakin puolelta kaupunkia. Suosiolla on myös kääntöpuolensa: 
moni kertoi lehtokasvillisuuden kärsineen, koska kävijät eivät pysy reiteillä. 

 

5 . 4  S k a n s s i - U i t t a m o  

Skanssi-Uittamo-palvelualueella on monia hienoja viheralueita. Vastauksissa ja keskustelus-
sa ei mikään yksittäinen kohde kohonnut ylitse muiden, vaan mainintoja saivat tasaisesti niin 
Katariinanlaakso, Akumentinpuisto ja Ispoisten rannat kuin Ilpoisten-Luolavuoren metsät ja 
entisen kaatopaikan mäkikin. Katariinanlaaksoon tullaan kuitenkin selvästi myös kauempaa 
eri puolilta kaupunkia. 
 
Myös Haritun avaria viljelymaisemia arvostetaan. Pähkinäpensaitakin kasvavan Lauritsan-
puiston luonto on monimuotoista ja osittain lehtomaista. Kakkaraistenpuistossa viehättää 
mm. vanha asuinpaikka. 

 
Ispoisista Skanssin kautta Lausteelle ulottuvaa ulkoilureittiä pidetään tärkeänä, ja sen mainit-
si jopa toisella puolella Turkua asuva vastaaja. Reitin selkeys on kuitenkin kärsinyt uusien ka-
tujen rakentamisen myötä. 
 
Merelliset viheralueet ovat alueen aarre. Rannat ovat saavutettavissa paremmin kuin useim-
milla muilla alueilla Turussa, ja myös Pitkäsalmi tarjoaa virkistysmahdollisuuksia. 
 
Palvelualueen viheralueet ovat vastausten perusteella yleensä viihtyisiä ja houkuttelevia. Pai-
koitellen harmina ovat roskaaminen, ilkivalta ja puutarhajätteiden vieminen metsiin. Ongel-
mana on myös maaston herkkyys kulumiselle: mm. Uittamon ja Ispoisten suunnan kallioiset 
metsät ovat kärsineet pahoin. 
 
Asukkaita huolettaa erityisesti Katariinanlaakson luonnon säilyminen. Alueen käyttö ja sen 
myötä kuluminen on lisääntynyt huimasti. Tarvittaisiin polkujen parantamista, jotta kävijät 
saataisiin pysymään reiteillä. Nyt tallaaminen uhkaa harvinaista kasvillisuutta. 
 
Alueella ollaan huolissaan myös mahdollisen Hirvensalon uuden sillan rakentamisesta. Silta 
pirstoisi Ispoisten tai Uittamon merellisiä viheralueita, jollaisia manner-Turussa on vähän. Ka-
tariinanlaakson rauhan pelätään olevan mennyttä. Myös vaikutukset luonnonsuojelu-
alueeseen epäilyttävät. 
 
Vastaajien mielipiteet Skanssi-Uittamon palvelualueen lisärakentamisesta vaihtelivat. Varsin-
kin olemassa olevia asuinalueita pidetään valmiiksi rakennettuina, eikä niiltä juuri löydetä 
mahdollisia rakentamispaikkoja. Jonkun mielestä palvelualueelta kuitenkin löytyy tilaa maltil-
liselle matalalle rakentamiselle. Rakentamiseen vastaajat ehdottivat Uudenmaantien varressa 
olevaa joutomaata sekä muutamia pienempiä kohteita. 
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"Hieno suojelualue, tammien tyyssija, 'pyhiinvaelluskohde' keväällä vuokkojen kukkiessa.” 
(Nainen, 21-30 v., Harittu; Katariinanlaakso) 
 
"Lähimetsiäni, voi ihailla kallioita ja soita niitten päällä, marjastaa, etsiä sieniä, pistäytyä. " (Nai-
nen, 61- v., Ilpoinen; Uittamon ja Ilpoisten väliset metsät) 
 
"Laaja vapaa alue, upeat näköalat ympäri Turkua. Tuntematon monelle, kehitettävä?" (Nainen, 
41-50 v., Uittamo; Ilpoisten-Luolavuoren entisen kaatopaikan mäki) 
 
”Talvella yhteys Pitkänsalmen jäälle.”(Nainen, 21-30 v., Harittu; Akumentinpuisto) 

 

Ilpoisten-Luolavuoren entisen kaatopaikan mäestä on tullut suosittu virkistysalue, joka viehättää avaruu-
dellaan ja laajoilla näköaloillaan. Aluetta voisi hyödyntää nykyistä enemmänkin virkistykseen ja liikuntaan. 

5 . 5  V a r i s s u o - L a u s t e  

Palvelualueen asukkaat arvostavat erityisesti Jaaninojan laaksoa sekä Pääskyvuoren ja Va-
rissuon metsiä. Tämän laajan ja monipuolisen viheralueen yhtenäisyyttä halutaan vaalia. 
Asukkaille tärkeitä ovat myös Munkkionpuisto, Laukkavuori ja Hurttivuori näköalapaikkoineen 
sekä lähiliikuntapaikat. 
 
Rautatien pohjoispuolelle Hintsa Knaapin kadun ja Rastaantien välille kaivattaisiin ulkoilureit-
tiä. Radanvartta kulkeva ulkoilureitti ohjaisi luontevasti kulkua lännempänä sijaitsevalle alikul-
kutunnelille. Tätä samaa reittiä on jo viherkaavatyön aikana hahmoteltukin, joten oli myönteis-
tä huomata, että ehdotus on osunut oikeaan. 
 



 54 

Varissuolaisille Niilo Oravapuun puisto voisi olla tärkeä ja keskeinen paikka, mutta nykytilas-
saan alue ei houkuttele. Moni piti Niilo Oravapuun puistoa ja Majanummen monitoimitalon 
ympäristöä nykyisellään epäviihtyisänä ja turvattomana, ja sen kerrottiin houkuttelevan epä-
määräistä väkeä. Paikalle kaavaillun perhepuiston toteuttamista odottaa moni, ja paikka on 
selvästikin valittu oikein. 
 
Littoistentien varret kaipaavat kohentamista puu- ja pensasistutuksin. Useissa vastauksissa 
mainittiin myös, että Jaanintien, Littoistentien ja Västäräkinkadun välinen alue ja sisääntulo-
väylä Laukkavuoreen ovat epäsiistejä ja rumentavat kaupunkikuvaa. Varsinkin roskaaminen 
vähentää palvelualueen viheralueiden viihtyisyyttä. 
 
Pääskyvuoren kasarmin nykyisten rakennusten paikalta löydettiin rakentamiseen soveltuvia 
paikkoja, kun taas kasarmialueen vaihtelevien jokivarsien, metsien ja kallioiden toivottiin säi-
lyvän. Myös Pääskyvuoren lakea halutaan varjella rakentamiselta. 
 
Eräs vastaaja näki radanvarressa Vaalassa sijaitsevan yleiskaavan urheilualuevarauksen 
mahdollisena rakentamiseenkin. Myös esim. Varissuon Supermarket Annikan parkkipaikalle 
rakentamista ja Majanummen monitoimitalon laajentamista ehdotettiin. Ehdotusvaiheessa 
olevaa, Munkkionpuiston laitaan sijoittuvaa Itäharju-60 –kaavaa kritisoitiin. 
 

"Lasten kanssa teemme viikonloppuisin kävelyretkiä alueen halki ja Jaaninojan kautta kotiin. 
Parhaimmillaan reissuun voi kulua jopa 3 tuntia, vaikka tämän isommasta metsästä ei olekaan 
kysymys. Metsä on vaihtelevaa ja mukavaa kävelyreittiä. Löytyy lehtoja, kallioita ja jopa kevät-
puro. Soita ja sienestyspaikkoja alueella on myös. Metsissä aika kuluu kuin siivillä 3 pojan 
kanssa." (Mies, 31-40 v., Kohmo; Pääskyvuoren-Varissuon-Kohmon metsät) 
 
"Hienoa aluetta niin keväällä kuin kesälläkin. Lapset uittavat tikkuja Jaaninojassa. Hieno, veh-
reä alue. Olemme jopa luistelleet parina talvena Jaaninojan jäällä. 'Vihreä keidas'." (Mies, 31-
40 v., Kohmo; Jaaninojan laakso) 
 
"Perhepuistoksi, alueen asukkaiden käyttöön, nyt se alkaa olla 'mäyräkoirien ulkoilutuspaikka'." 
(Nainen, ei kertonut ikäänsä, Varissuo-Lauste; Niilo Oravapuun puisto) 

 

Varissuon, Pääskyvuoren ja Kohmon välinen laaja metsä sekä Jaaninojan laakso ovat ympäröivien kau-
punginosien asukkaille erityisen tärkeitä virkistäytymisen, ulkoilun ja luonnon tarkkailun paikkoja. 
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Aurajoen laakso nousi vastauksissa esille kohteena, jota arvostetaan asuinpaikasta riippumatta ja jonne 
ei haluta rakennettavan. 

5 . 6  N u m m i - H a l i n e n  

Aurajokilaakso Halisissa ja Koroisissa nousi esille hyvin monissa vastauksissa vastaajan 
asuinpaikasta riippumatta. Vastaajat arvostivat erityisen paljon Halisten osuutta. Usein mai-
nittuja Aurajokilaakson helmiä olivat Virnamäen perinnemaisema ja Koroistenniemen mui-
naismuistoalue. Aurajoen laakso kokonaisuudessaan on selvästi tärkeä turkulaisille ja sitä 
halutaan varjella rakentamiselta. Erityisesti keskustan asukkaille Aurajoki- ja Vähäjokivarret 
tarjoavat luontevan pääsyn laajoille viheralueille. Aineiston perusteella keskustan asukkaat 
lähtevät usein ulkoilemaan juuri Nummen ja Halisten suuntaan jokea seuraillen. 
 
Vähäjokilaakson virkistyskäyttömahdollisuuksia ei ole juuri hyödynnetty. Vähäjokilaaksossa 
on mm. asukkaiden tärkeinä pitämiä muinaismuistoalueita, kuten Räntämäen Linnasmäki ja 
Orionin viereinen patteri. Aurajoki- ja Vähäjokilaaksoja seurailevat uudet ulkoilureitit houkutte-
lisivat varmaankin ulkoilijoita eri puolilta Turkua. Aurajokilaakson uudesta kulttuuripolusta on 
jo tullut suosittu. 
 
Myös Kuralan Kylämäellä on virkistysmerkitystä koko kaupungin mitassa. Kuuvuori taas on 
yksi Turun parhaista näköalapaikoista. 

 
Nummella sijaitsevalla Kanttorinmäellä on merkitystä viereisen koulun opetuskohteena. Alue 
voisi kunnostettuna palvella paremmin sekä asukkaita että koulun oppilaita, joista osa liikkuu 
pyörätuolilla. 
 
Paaskunnanpuiston metsä on tärkeää säilyttää yhtenäisenä. Nummen Elinanpuisto vaatii ke-
hittämistä, mutta sen pohjoisosan muinaismuistoalueen kasvillisuutta on syytä vaalia. 
 
Muita asukkaille tärkeitä viheralueita ovat mm. Orikedon kuntoradan metsät, Halisten metsä-
alueet Kaarinan rajan tuntumassa, Kohmon Säkömäki ja Vainuvuori sekä Itäharjun Ruu-
kinaukio, Paimenpuisto ja kolerahautausmaa. Itäharjun teollisuusalueella sijaitseva Mikko-
lanmäki on tärkeää säilyttää virkistysalueena, kun aluetta kaavoitetaan uudelleen. Myös puu-
taloalueita käytetään virkistäytymiseen. 
 
Monet vastaajat asuinpaikasta riippumatta toivat esille, että Aurajokilaakson viheralueille tai 
Koroisten pelloille ei tulisi rakentaa. Useat Nummi-Halisten asukkaista ehdottivat rakentami-
seen Vanhan Tampereentien varsia tai Oriketoa. 
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"Luonnon itse muokkaamia suurimmilta osin, vettä, metsää, niittyä: on monipuolinen alue. Iha-
na paikka rauhoittua ja vaikka kerätä yrttejä. Lapseni rakastaa seikkailla täällä!" (Nainen, 21-30 
v., Nummi; Virnamäki) 
 
"Kaunis luonnonympäristö ja tunnelmallinen, vanha rakennettu ympäristö. Yhdistyy kätevästi 
lähialueen lenkkipolkuihin." (Mies, 21-30 v., Räntämäki; Virnamäki) 
 
"Ihanan avara paikka, jossa voi olla rauhassa." (Nainen, 21-30 v., Nummi: Koroinen) 
 
"Aluetta voimakkaasti rakennettu, jäljellä olevien metsä-viheralueiden soisi säästyvän, mui-
naismuistoja, vanhaa maisemaa, viljelyaluetta." (Mies 31-40 v., Paattinen; Aurajoen laakso Ha-
lisissa) 

 

Vähäjokilaaksosta löytyy yllättävän hienoja paikkoja. Jokivarsi olisi varmasti suosittu virkistysalue, jos kul-
keminen olisi helpompaa. Jokea seuraileva reitti olisikin toteuttamisen arvoinen. Kuva on Orikedolta. 

5 . 7  R u n o s m ä k i - R a u n i s t u l a  

Runosmäki-Raunistulan alueella sijaitsevat laajat Nunnavuoren ja Runosmäen metsät kunto-
ratoineen ja hiihtolatuineen. Alueella on kaupungin laajuista merkitystä ulkoilun ja liikunnan 
kannalta. Varsinkin Länsikeskuksen palvelualueen asukkaat käyttävät sitä aktiivisesti. Alueen 
ulkoilureitistö sai kiitosta. Yhteydet Runosmäen metsistä Pomponrahkalle ja edelleen lento-
kentän pohjoispuolelle ovat tärkeitä. 
 
Runosmäki-Raunistulan asukkaat arvostavat myös pienempiä lähimetsiään, kuten Runos-
mäkeä, Kaerlan Valkiasvuorta ja Kastun Kirveenpuistoa. 
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Nunnavuori ja Runosmäen länsipuoliset metsät muodostavat laajan, vaihtelevan alueen, jonka arvoa li-
sää hyvä kuntoratojen ja luontopolkujen verkosto. Alue sai kiitosta ulkoilu- ja liikuntamahdollisuuksista. 
 
 
Myös toinen laaja viheralue, Aurajoen ja Vähäjoen laaksojen muodostama kokonaisuus, ulot-
tuu tälle palvelualueelle. Laaksoja halutaan varjella rakentamiselta. Vastikään toteutettu kult-
tuuripolku on suosittu kulkureitti, joten varmasti myös reitistön jatkaminen pohjoiseen Vähä-
joen suuntaisesti tulisi tarpeeseen. Toteuttaa tulisi myös Aurajoen ylittävä turvallinen kevyen 
liikenteen silta rautatiesillan tuntumaan. Nykyinen rautatiesilta on vaarallinen ja periaatteessa 
kielletty mutta silti käytetty ylityspaikka. 
 
Tiiviisti rakennetuissa Raunistulassa ja Kastussa myös pienet lähivirkistysalueet ja leikkipai-
kat ovat selvästi merkittäviä. Raunistulassa korostettiin jäljellä olevien viheralueiden ja puus-
ton merkitystä asukkaiden viihtyvyydelle ja hyvinvoinnille. Autistenaukion tiivistä kerrostalora-
kentamista moni kritisoi, samoin vireillä olevaa Alfa, Barker & Raunistulan siilot –kaavaa. 
 
Tarkkaan ottaen Länsikeskuksen palvelualueeseen kuuluva Raunistulan koulun mäki on tär-
keä etenkin Raunistulan ja Kastun alueen asukkaille. Alueen toivotaan säilyvän nykyiseen ta-
paan pääosin rakentamattomana ja virkistyskäytössä, vaikka Raunistulan alakoulu siirrettäi-
siinkin Kastun koululle. 
 
Palvelualueen vilkkaasti liikennöidyssä eteläosassa erityisen tärkeäksi asiaksi nousee myös 
kevyen liikenteen yhteyksien turvallisuus. Jo ennen sosiaalisten arvojen kartoitusta oli tiedos-
sa, että Tampereen valtatielle olisi syytä rakentaa alikulku Vätinpuiston ja Laihasmäenpuiston 
välille. Tämä tarve tuli selkeästi esille myös kyselyssä sekä viherillassa käydyssä keskuste-
lussa. Alikulku parantaisi mm. lasten koulumatkojen turvallisuutta. Myös Raunistulan puistotie 
– niin kaunis sisääntuloväylä kuin asukkaiden mielestä onkin – kaipaa vastaajien mukaan lii-
kenneturvallisuuden parantamista mm. liikennevaloin ja paremmin sijoitelluin suojatein. Mar-
kulantien varsia sen sijaan pidetään epäviihtyisinä. Puuistutukset kohentaisivat pääväylän il-
mettä. 
 
Roskaisuus on haittana myös tällä suunnalla kaupunkia. Erityisesti huomiota täytynee tule-
vaisuudessakin kiinnittää mm. Raunistulan Sillankorvan yömajan ympäristöön, Runosmäen 
Parolanpuiston laitoihin ja Kastun Kirveenpuistoon. 
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"Hyvä 'pururata'. Pohjolassa päin ei ole mitään lenkkeilypaikkoja!!!" (Nainen, 41-50 v., Pohjola; 
Nunnavuori) 
 
"Kovassa käytössä, suosittu." (Nainen, 31-40 v., Raunistula; Aurajoen kulttuuripolku) 
 
"Raunistulan koulun mäki tulee säilyttää puistona. Koulun rakennuksen tulee näkyä kulttuuri-
maisemaan kuuluvana. Esim. nykyisin päiväkodin ulkoilupaikka tulee säilyttää jatkossakin lähi-
alueiden lasten ulkoilutilana.” (Nainen, 61- v., Raunistula) 
 
”Päiväkoti Ketunpesä käyttää Mullin metsää säännöllisesti retkeilyyn (ja pitää sitä myös siistinä, 
keräävät roskia jne.)” (Nainen, 31-40 v., Raunistula; Kirveenpuisto) 

5 . 8  L ä n s i k e s k u s  

Alueen helmi on Metsäkylän, Kuninkojan ja Mälikkälän viheralueiden muodostama kokonai-
suus, jossa vaihtelevat tammimetsät ja karut kalliot, pellot, niityt ja mutkittelevan Kuninkojan 
varret. Alueella sijaitsee myös Metsäkylän kartanon kulttuurimiljöö. Tämä kokonaisuus nousi 
asukkaiden vastauksissa ylitse muiden, ja sitä kuvattiin ”alueen keuhkoiksi”. Vastaajat kiitteli-
vät alueen hyviä ulkoilureittejä. 
 
Myllyn suunnan rakentaminen ja Kuninkojantien liikenteen lisääntyminen luovat paineita uu-
teen tieyhteyteen ja lisärakentamiseen. Metsäkylä-Kuninkoja-Mälikkälän viheralueita halutaan 
varjella näiden paineiden keskellä: esim. uusia tieyhteyksiä alueen halki ei pitäisi rakentaa. 
 
Kuninkojan viheralueiden viihtyisyyttä vähentää Kuninkojantie, jonka liikenne on kova ja li-
sääntyy Ikean rakentamisen myötä. Haittojen vähentämiseksi ehdotettiin nopeusrajoitusten 
alentamista, läpiajokieltoa ja raskaan liikenteen ajokieltoa. 
 
Useat vastaajat painottivat viheryhteyksien säilyttämisen tärkeyttä. Yhteyksiä Kuninkojalta  
Impivaaraan pidetään toimivina, ja ne tuleekin ehdottomasti säilyttää. 

Metsäkylän, Kuninkojan ja Mälikkälän viheralueiden muodostama kokonaisuus on alueen aarre, jota ku-
vasi lähes jokainen alueen vastaaja. Asukkaat painottivat, että aluetta ei pitäisi pirstoa esim. uusilla teillä.  
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Kyselyvastaukset kuvastivat hyvin sitä, 
miten tärkeitä pienetkin lähiympäristön 
metsiköt voivat olla erityisesti lapsille. 
Kuvassa maja Ruohonpäässä. 

 
 
Luontoarvoja löytyy myös Mustasmäestä, jonka laella on mm. ajoittain sammakoidenkin 
asuttama lampi. Sen toivotaan säilyvän viheralueena. Tammikankareen metsässä puoles-
taan on havaittu liito-orava. 
 
Arkipäivässä tärkeitä ovat myös pienemmät lähivirkistysalueet, kuten Suikkilanpuis-
to/Århusinpuisto, Vakka-Suomenpuisto, Koukkukankareenpuisto, Teräsrautelankenttä ja Vil-
lamäki. 
 
Useimmat kohentamistarpeet koskivat vastausten perusteella juuri pieniä lähimetsiköitä ja -
niittyjä. Ongelmana on mm. lähimetsien roskaantuminen. Vastausten perusteella huomiota 
olisi tarpeen kiinnittää erityisesti Vakka-Suomenpuistoon, Suikkilanpuistoon/Århusinpuistoon 
ja Kuninkojan kallioihin Länsikeskuksen kupeessa. 

 
Asukkaat toivovat alueelleen Ruissalon tapaan toteutettuja luontopolkuja. Paikoiksi ehdotet-
tiin Metsäkylää ja Suikkilanpuistoa. 

 
Länsikeskuksen kauppakeskusta pidetään ikävännäköisenä. Vehreyttä ja penkkejä haluttai-
siin sinne lisää. Markulantien varret kaipaavat puuistutuksia – sama toive tuli esille myös Ru-
nosmäki-Raunistulan palvelualueella. 
 
Länsikeskuksen palvelualueen lisärakentamisesta asukkaat ovat montaa mieltä. Useiden 
mielestä lisärakentamispaikkoja ei alueella enää ole; jonkun mukaan tilaa kyllä löytyy ja uutta 
saa rakentaa. Mahdollisiksi rakentamispaikoiksi mainittiin mm. Länsiportin pellot ym. pelto-
alueet sekä teiden varret, jonne sijoittuva tiivis rakentaminen suojelisi viereisiä alueita melulta. 
Asuinalueiden täydennysrakentaminen jakoi mielipiteitä. Metsiin asukkaat eivät halua kajot-
tavan. 
 

"Hyvät ulkoilureitistöt, kauniit maisemat. Ainutlaatuinen luonto. Tätä ei saa tuhota Myllyn, Ikean 
tai muiden ostoskeskusten takia. Sen arvoa ei voi rahalla mitata.” (Mies, 31-40 v., Teräsraute-
la; Kuninkojan viheralueet) 
 
"Maisema peltoineen on ihanan tilava, rauhoittava kokonaisuus, sitä reunustaa Kuninkojan pa-
jukko − metsä taustana ja valtaisat rauhoitetut tammet. Siinä on ajattomuuden ja historian tun-
tu.” (Nainen, 51-60 v., Teräsrautela; Metsäkylän-Kuninkojan-Mälikkälän viheralueet) 
"Sen luonto on hieno ja kuntopolusto johtaa Raisioon, Runosmäkeen ja Lentokentälle." (Mies, 
61- v., Pläkkikaupunki; Mälikkälän metsäalue) 
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”Hyvä liikuntapaikka.” (Nainen, 41-50 v., Pitkämäki; Suikkilanpuisto/Århusinpuisto) 

5 . 9  P a n s i o - J y r k k ä l ä  

Alueen ongelmana on merenrannan saavuttamattomuus, vaikka meren läheisyydessä asu-
taankin. Pansio-Pernon asukkaiden lisäksi myös Varissuolla asuva vastaaja toi esille, että 
Pansion suuntaan olisi saatava merellinen virkistysalue ja uimaranta. Puolustusvoimien hal-
lussa olevan Koivuluodon saaminen virkistyskäyttöön parantaisi alueen virkistysmahdolli-
suuksia huimasti. Tämä toive oli tiedossa jo ennen sosiaalisten arvojen kartoituksen tekemis-
tä. 
 
Kaavoituksessa on syytä huomioida myös näköalapaikkojen kuten Laivanrakentajanpuiston 
ja Pahaniemenpuiston merkitys asukkaille.  Näköalapaikat tuovat merellisyyttä alueelle, jossa 
rannoille ei juuri ole menemistä. 
 
Hyödyntämättömiä virkistysarvoja on myös Raisionjokilaaksolla. Toisaalta jokivarren ulkoilu-
reitit houkuttelevat myös laitapuolen kulkijoita. 
 
Pansion ja Pernon metsät polkuineen ovat alueen asukkaille tärkeitä. Erityisesti vaalia halu-
taan alueen monimuotoisia tammimetsiä, joissa on myös monipuolinen eläimistö. Alueen 
helmi on Suursaarenpuiston lehto Ankkurikylän kartanon takana. Suikkilantienpuistossa on 
harvinaisen hieno kurjenmiekkaesiintymä, jonka toivotaan säilyvän. 
 
Metsissä kulkevat paavonpolut ovat toimineet ilmeisen hyvin, eikä toivomuksia rakennetuista 
ulkoiluteistä esitetty. Paavonpolkujen merkinnät kaipaavat kuitenkin uusimista. 
 
Pansion kisapuisto on yksi hienoimpia ja monipuolisimpia liikuntapaikkoja Turussa, mutta sil-
ti sitä käytetään melko vähän. Asukkaiden mukaan alueen avoimuus ei houkuttele ainakaan 
lapsiperheitä.  
 
 

Pansio-Pernossa on vielä jäljellä reheviä lehtoja 
järeine tammineen, vaikka paljon lehtoja on 
aikojen saatossa jäänyt teollisuuden ja 
satamatoiminnan jalkoihin. Säilyneet metsät 
ovat asukkaiden henkireikä. 
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"Meille kaikki Pansiossa olevat viheralueet ovat ehdottoman tärkeitä. Liikumme Pansion met-
sissä paljon ja hyvin moni niissä kulkee. Pansio-Perno kävelyreitit metsissä ovat juuri se syy 
miksi täällä asumme." (Nainen, 21-30 v., Pansio) 
 
"Upea luonnonmukainen alue." (Ei kertonut sukupuoltaan, 51-60 v., Pansio; Suursaarenpuis-
ton lehto) 
 
"Aivan upeat maalaismaisemat. Avaruutta." (Nainen, 51-60 v., Pansio; Raisionjokilaakso) 
 
”Ja se iänikuinen uimaranta pitäisi alueelle saada.” (Nainen, 61- v., Pansio-Perno) 

5 . 1 0  M a a r i a - P a a t t i n e n  

Maaria-Paattisten palvelualueeseen kuuluva Pomponrahka on arvostettu viheralue, jonne tul-
laan kaukaakin. 
 
Maariassa arvostetaan erityisesti Jäkärlän hiekkakuoppaan muodostunutta uimapaikkaa ja 
sitä ympäröiviä metsiä. Myös Maarian altaan pohjoispäähän sijoittuva kaupungin taimitarhan 
alue viehättää. Maarian altaan itäpuolen osayleiskaavoitus on nyt vireillä. Asukkaat muistutti-
vat, että alueen monipuoliset virkistysarvot on huomioitava kaavatyössä. 
 
Uimapaikkoja alueella kaivattaisiin lisää. Paattisten Mäntysaarentien hiekkakuoppia kannat-
taisi vastaajien mielestä kehittää uimapaikoiksi. Jäkärlän asukkaat toivovat uimahallia. 
 
Reitistön suurin puute lienee pyöräteiden vähyys. Pyörätien tarvetta on kyselyn mukaan mm. 
Paimalantiellä ja Auvaismäentiellä. Paimalantien varren pyörätietä aletaankin piakkoin toteut-
taa. Yli-Maariaan toivottaisiin myös lisää ulkoilureittejä. 
 
Paattisia koskevissa vastauksissa korostuivat maisemalliset ja historialliset arvot sekä mai-
semanhoito. Paattisten rakennettuja kulttuuriympäristöjä, muinaismuistoja, perinnebiotoop-
peja ja arvokkaita viljelymaisemia kuvattiin tarkasti monissa vastauksissa. Historiallisista ja 
maisemallisista syistä tärkeitä alueita vastaajille olivat mm. Auvaismäen, Kreivilän, Pansion ti-
lan ja Ikkalan kulttuuriympäristöt. 
 
 

Ikkalan Klooti on 
valtakunnallisestikin 
arvokas rakennettu 
ympäristö. 
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Laidunnetut niityt rikastuttavat Paattistenjoen luontoa ja maisemaa. Paattislaiset – niin hevostilalliset kuin 
muutkin −  haluaisivat entistä enemmän jokirantoja laidunnuksen piiriin. 
 
 
Erityisesti Paattistenjoen varsien maisemaa arvostetaan ja halutaan varjella rakentamiselta. 
Monet toivovat jokinotkoon lisää eläimiä laiduntamaan, ja hevosharrastajilla vaikuttaa olevan 
runsaasti kiinnostusta ottaa nykyistä enemmän jokivarsia laidunnuskäyttöön. Turun kaupunki 
omistaa maata useassa paikassa Paattistenjoen varrella, joten kaupunki voisi osaltaan edis-
tää laidunnuksen avulla maisemanhoitoa. 
 
Paattistenjoen varteen Kreivilän ja Paattisten kirkon välille toteutettu jokipolku on saavuttanut 
suuren suosion. Jokipolun jatkamista toivotaan, samoin lisää luontopolkuja. Retkeilyyn sovel-
tuvia kohteita ovat Kurjenrahkan kansallispuisto sekä Turun korkein kohta Karhunsauna, joka 
on jäänyt melko tuntemattomaksi turkulaisille. Isonmäenkukkulan ja Tortinmäen kuntoradat 
ovat käytettyjä. Isonmäenkukkulan merkitystä lisää sen vaihteleva luonto lampineen ja kalli-
oineen. 
 
Myös ratsastusharrastus on syytä huomioida Paattisten kaavoituksessa ja viheralueiden 
suunnittelussa. Paattislaiset toivovat esim. metsäpolkuja, joilla ratsastus olisi sallittu. 
 
Maaria-Paattisten alueen viheralueet ovat vastausten perusteella yleensä viihtyisiä. Epäkohtia 
löytyy eniten leikkipuistoista. Useat niistä vaikuttavat olevan rähjäisiä ja roskaisia, ja leikkiväli-
neet ovat huonossa kunnossa.  
 
Monet muualla kuin Maarian-Paattisten alueella asuvat ehdottivat rakentamiseen Maariaa tai 
Paattisia. Myös suuri osa palvelualueen vastaajista löysi alueeltaan mahdollisia rakentamis-
paikkoja, mutta tarkensi myös, minne vastaavasti ei pitäisi rakentaa. 
 
Rakentamiseen eivät vastaajien mukaan sovellu Uron jokilaakso eivätkä pitkään viljeltyinä ol-
leet peltoaukeat Auvaismäessä, Kreivilässä ja Paattisten keskustan pohjoispuolella. 

 
Paattisten maaseutumaisuutta arvostetaan. Toisaalta mainittiin, että Paattisille on kaavoitet-
tava lisää, jotta koululaisten määrä pysyisi vakiona. Erityisesti Tortinmäkeen toivottiin lisää 
asukkaita, koska tällä hetkellä Tortinmäen väkimäärä vähenee ja palvelut huononevat. Myös 
Paattisten keskustan tuntumaan ehdotettiin useassa vastauksessa olemassa olevaan raken-
nettuun ympäristöön tukeutuvaa rakentamista, samoin Kinnarin suunnalle, varsinkin metsän 
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puolelle. Muita ehdotettuja rakentamisalueita olivat mm. Paattistentien varsi, Sakontie ja 
Mäntysaarentie Paattisilla sekä rautatien itäpuoli Jäkärlässä.  
 
Jotkut eivät toivoneet Paattisille lisää rakentamista vaan ehdottivat rakentamiseen Moision ja 
Ruskon välistä aluetta, samoin Ruskoa ja Vahtoa ylipäänsä. 
 

"Hieno suoalue. Turvaa latuverkoston kentän taakse." (Mies, 61- v., Pläkkikaupunki; Pompon-
rahka-Isosuo) 
 
"Ihastuttava lehtomaisema lintuineen. Vanha sorakuoppa nykyisellään kuin luonnon kanjoni ja 
ainoa uimapaikka lähiympäristössä." (Nainen, 61- v., Jäkärlä; Jäkärlän uimapaikka ympäris-
töineen) 
 
"Vanha ns. kylämäki, rakennuskantaa, kasvillisuutta, kaksi lampea, toisen lammen rannalla 
huomattavan paksuja kuusia, mäntyjä." (Mies, 31-40 v., Paattinen; Kreivilän tilan alue) 
 
"Sopisi hevosten perinnemaisema-/hoitolaiduntamiseen kesäisin. Suojavyöhykealueet tulisivat 
tällöin hyötykäyttöön." (Nainen, 31-40 v., Paattinen; Paattistenjoen varsi Uron kohdalla) 
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