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Turun kaupunki, kaavoitus

Yleiskaava 2029 – yleisötilaisuus, teemana keskusta

Aika 19.11.2018 klo 16.30–19.30

Paikka Vimma, Aurakatu 16

Osallistujat noin 40 hlöä

1 Andrei Panschin – Yleiskaava 2029

Andrei esitteli tilaisuuden ohjelman ja kertoi lyhyesti yleiskaavasta ja sen vaiheista.

Kommentti: Virkamies lupasi paljon sanoessaan, että mielipiteet huomioidaan.

2 Riitta Birkstedt – Keskustavisio 2050

Riitta kertoi Keskustan kehittäminen -kärkihankkeesta ja sen tavoitteista: keskustan kilpailukyvyn ja ve-
tovoiman kehittäminen. Kärkihanke ohjaa keskustan kehittämistä. Keskustavisiossa näytetään kehityk-
sen suunta, vaikka siinä esitetään hyvinkin tarkkoja toimenpiteitä. Elokuussa julkistettiin toimeenpano-
suunnitelma.

Riitta kysyi, ketkä ovat kuulleet keskustavisiosta jo aikaisemmin. Kaikki tilaisuuteen osallistujat olivat
kuulleet jo aikaisemmin keskustavisiosta.

Kommentti torin uudistamisesta myös muille toiminnoille kuin torikaupalle: Siellä ei olekaan kohta enää
torikauppaa.

3 Tuuli Vesanto – Korkea rakentaminen ja Turun keskustan kaupunkikuva

Tuuli kertoi korkean rakentamisen selvityksestä sekä Turun keskustan kaupunkikuva -selvityksestä.

Kysymys korkeasta rakentamisesta, Harri Palsila: Esityksestä puuttuu kalvo MIKSI. Ainoana perusteena
imago. Turun vahvuuksia mm. vehreys ja ihmisläheisyys. Korkea rakentaminen on passé. Maat, joissa
tehdään korkeita rakennuksia, ovat Aasiassa ja Lähi-idässä, maissa joissa 5 miljoonaa asukasta ja lää-
niä vaikka kuinka paljon.

Vastaus kysymykseen, Tuuli: Selvityksessä on avattu problematiikkaa paljonkin. Koska korkea rakenta-
minen on tullut suosioon Suomessakin, herättänyt tarpeen selvittää asiaa. Jos Turkuun halutaan korkeaa
rakentamista, selvityksellä pyritään osoittamaan mm. kaupunkikuvallisesti järkevät paikat.

Kommentti: Turkuun rakennettiin Turun linna ja Tuomiokirkko 1300-luvulla, ovat merkittäviä maamerk-
kejä.

4 Paula Keskikastari – Keskustan täydennysrakentaminen

Paula esitteli keskustan täydennysrakentamisen mahdollisuuksia ja täydennysrakentamisen periaatteita.
Selvityksen tekeminen on vielä kesken.

Kommentti: Tarkoittaako 20 % sitä, että pihat ovat täynnä peltilehmiä?

Vastaus kysymykseen, Paula: Ei tarkoita, vaan nimenomaan maanvaraista eli mahdollisuus myös puus-
tolle.
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5 Keskustelua edeltävistä aiheista

Kommentti, Maarit Nermes: Virkamiehet tekevät, mitä apinat käskee. Keskustaan tulisi tehdä osayleis-
kaava. Valtuuston päätöksiä ei laiteta päätäntöön. Tämä, mitä nyt tehdään, on päinvastaista. C:llä värit-
täminen on keskustan epämääräistämistä. Visiot eivät ole maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia selvi-
tyksiä. Selvityksiä ei ole tehty. Liikennesuunnittelu on suunnittelua, ei selvitysten tekemistä.

Paula Keskikastari, vastaus keskustan osayleiskaavaan: Haetaan valtuuston päätös viemällä tämä te-
keillä oleva yleiskaava valtuustoon.

Kommentti, Jouni Riekki: Kannatuspuheenvuoro Harrille. Kovin herkästi vertaillaan Tampereeseen ja
milloin mihinkin. Turun pitää tehdä Turun näköistä. Hienoa, että virkamiehet ovat valmiita kertomaan
työstään, kunnioitetaan heitä eikä nälvitä. Kulttuurihistoriaa, yhdyskuntasuunnittelua yms. edustettu
Toispual jokke -keskikaupunkiyhdistyksessä.

Kommentti: Oletteko selvittäneet verkkokaupan vaikutusta kaupunkirakenteen kehityksessä? Verkko-
kaupan rooli tulee räjähtämään.

Andrei Panschin: Kaupan palveluverkkoselvityksessä on otettu kantaa myös verkkokauppaan. Selvitys
perustuu siihen, miten kaupunkialueella asukasmäärät kasvaa ja kuinka paljon ostopotentiaalia tulee
lisää. On arvioitu myös verkkokaupan potentiaalia. Verkkokaupan rooli kasvanut n. 5 %.

Kommentti Kupittaa-Itäharjun alueesta.

Andrei Panschin: Kupittaa-Itäharjun alueella oma hankesuunnitelma, missä on visioitu alueen tulevai-
suutta. KH on ohjeistanut, että näytetään yleiskaavassa. Yleiskaavassa merkitty Innovaatio- ja osaamis-
keskittymä -päällekkäismerkinnällä sekä osaltaan keskustatoiminnoiksi, osaltaan työpaikoiksi ja asu-
miseksi.

Kommentti, Paavo Manninen: Esityksessä vilahti sana kävelykeskusta. Yliopistonkatu on määritelty kä-
velykaduksi. Ollut puhetta, että yksityisliikenne Tuomiokirkkosillalla pannaan poikki. Kun asia tuli esille
lautakunnassa, kävelivät puheenjohtajan yli ja päättivät, ettei Tuomiokirkkosillalla voi missään nimessä
rajoittaa liikennettä, sieltä pitää päästä toriparkkiin. Liikenne menee Yliopistonkadun halki. Kun hollanti-
laiset pyöräilijät olivat Turussa, kysyivät, miten ajat pyörällä. Kun tulen itäpuolelta keskustaan, jätän pyö-
rän parkkiin kirjastolle ja kävelen.

Andrei Panschin: Jaana kertoo kohta lisää keskustan liikenteestä.

Kommentti, Artturi Elovirta, edustaa Forum-korttelia: Onko Turun kaupungin mahdollista auttaa, kun suu-
ria muutoksia tulossa. Yrittäjien yhteisö on tullut isoksi. Miten markkinoinnillisesti voidaan auttaa, ettei
kauppiaat menetä paikkojaan? Voidaanko tehdä yhteistyötä TOK:n ja kauppiaiden kanssa?

Kommentti, Matti Helen, edustaa kaupunginosayhdistyksiä: Forum- ja Fortuna -korttelit tulee saada mo-
lemmat mukaan markkinointiin. Fortuna-kortteli ykköskortteli, nykyisin pelkkä parkkipaikka.

Kommentti, Harri Palsila: Olen lukenut kaupungin visiota, se on todella hyvä. Tehdään kaupungista viih-
tyisämpi, tavoitteellisempi. Visiot tuodaan käytäntöön suunnitelmien kautta, esim. yleiskaavan. Valtuusto
päättää näistä. Tarvitaan päätöksiä ja rahaa, jotta voidaan toteuttaa. Tässä vaiheessa hienot visiot
yleensä katoavat. Yksi kiitti kaupunkia avoimesta vaikuttamismahdollisuudesta. Tuen tätä täysin, mo-
nissa maissa ei tällaista järjestettäisi ollenkaan.

Kommentti, Maarit Nermes: Puhuttiin kaupallisesta selvityksestä. Nyt kaupunki käytti paljon rahaa, jotta
toriparkkirakentamisen takia olisi ilmaisia parkkipaikkoja. Sopimuksen mukaan toriparkkiyrittäjän pitäisi
maksaa. Autoilijoiden paapominen pitäisi lopettaa. Esim. Tanskassa autolla ei tarvitse päästä vessaan,
vaan parkkipaikat tehdään keskustan ulkopuolella olevaan kallioon.
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Kommentti, Matti Helen: Arkkitehtikilpailujen voittajat ovat panostaneet paljon suunnitelmiinsa. Lopulta
sanotaan, ettei ikinä toteudu tässä muodossa. Tämä on koettu ongelmaksi. Miksi järjestää kilpailuja, kun
suunnitelmat eivät koskaan toteudu.

Kommentteja yleisöstä: Jos on hieno suunnitelma, se toteutuu. / Jos ei jää tarpeeksi viivan alle, se ei
toteudu. / Yhtään rakennusta ei rakenneta, jos sinne ei tule asukkaita.

6 Jaana Mäkinen – Keskustan liikenne

Jaana kertoi keskustan liikenneverkkotarkastelusta. Nettisivuilla voi tutustua tehtyyn tarkasteluun tar-
kemmin.

Kysymys: Liikennejärjestelyihin tullut muutoksia syyskuun loppupuolella. Puhuttiin, että kaupunki seuraa,
miten vaikuttaa. Miten kaupunki seuraa esim. läpiajokieltoa Auransillalla? Miten hiljentynyt? Itse asuu
siinä varrella, läpiajokielto ei toimi. Läpiajossa sallittu huoltoajot, taksit yms., lisäksi henkilöiden haku. Ei
järkeä, kulkee tuhansia autoja. Kuka valvoo ja miten?

Vastaus kysymykseen, Jaana: Liikennekameroita, joista voidaan laskea. Poliisilla omat menetelmät. Pel-
killä liikennemerkeillä toteutettavat läpiajokiellot eivät toimi, toteutettava fyysisin, teknisin ajoestein. Ym-
päristö täytyy rakentaa niin, ettei pääse muut kuin bussit. Pelkkä liikennemerkki ei ole pysyvänä ratkai-
suna toimiva.

Kommentti: Täytyy olla nollatoleranssi. Myöskin tonteille ajossa.

Kysymys: Seudulliset toiveet ja pyrkimykset, mitä naapurikaupungit toivovat. Kuinka paljon nämä kes-
kustelevat keskenään?

Vastaus kysymykseen, Jaana: Seudulla tehdään kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelmaa.
Siinä mukana kestävien liikkumismuotojen edistäminen ja kulkumuotojakauman muuttaminen. Sitä hae-
taan keskustan liikennesuunnitelmassakin. Lisäksi on valtiolta tulevat ilmastotavoitteet. Nämä ovat erit-
täin vaativia, kaupungissa pitää rajoittaa liikennettä. Seudullista kokonaisuuttakin täytyy katsoa. Naapu-
rikaupungista ei kuitenkaan tarvitse päästä lyhintä mahdollista reittiä pitkin keskustaan.

Kommentti, Matti Helen: Miksi kaikki liikenne kauppatorille? Kaupallinen keskus, sinne tulee saada ihmi-
siä mahdollisimman paljon. Joukkoliikenne tehokkain väline. Suurkaupungissa ihmiset voidaan tuoda
keskustan reunoille. Tulee kuitenkin muistaa meidän mittakaava. Jos piirrettäisiin kaupunki puhtaalta
pöydältä, ratkaisu voisi olla erilainen. Nyt Turussa on kuitenkin kauppatori.

Kommentti, Maarit Nermes: Keskustan liikenteen vaihtoehtosuunnitelmat ihan ansioituneita, mutta asi-
oita ei ole selvitetty. Pitäisi selvittää mm. melu, liikennemäärät, saasteet, taloudelliset vaikutukset. Nyt
pojat valitsevat mutulla, mistä autolla pääsee joka paikkaan. Pitäisi auttaa poliitikkoja selvityksillä. Ny-
kyisessä yleiskaavassa lukee, että Aninkaistenkadun liikennettä pitäisi vähentää.

Jaana Mäkinen: Haluttiin ensin tuoda vaihtoehdot keskusteluun. Ehdotusvaiheessa tehdään selvityksiä.
Nyt tehdyillä vaihtoehdoilla tarkoituksena saadaan tavoiteltava suunta selville. Aninkaistenkadulle ei ole
tehty oleellisia muutoksia, olisi jo aika tehdä.

Kommentti, Maarit Nermes: Keskusta-alueella on joka paikassa kova melu. Ainoa paikka, jossa alittuu
55 desibeliä on kävelykatu. Myös keskustan asukkailla pitäisi olla oikeus meluttomaan ympäristöön.

Jaana Mäkinen: Kaikista vaihtoehdoista ei ole tehty meluselvitystä. Keskustan liikennesuunnitelma eriy-
tyy yleiskaavasta. Tehdään liikenteen yleissuunnitelma, jossa piirrettään kadulle kaistajärjestelyjä yms.
Siinä tulee olla tarkemmat vaikutusten arvioinnit tehtynä, vertaillaan 0+ -vaihtoehtoon. Myös meluselvi-
tyksen voi tehdä tässä kohtaa. Liikennemalli on tällä hetkellä ”remontissa”. Toiveena on saada parempi
versio, jossa myös jalankulku ja pyöräily huomioidaan.
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Kommentti, Harri Palsila: Esityksestä puuttuu uusi elämyskeskushanke. Puolen miljardin investointi,
kymmenen tuhannen ihmisen monitoimiareena. Lisäksi asuntoja yli tuhannelle, uusia työpaikkoja yli tu-
hat. Keskus ei toimi vain kerran viikossa, vaan ajatuksena on, että joka päivä tapahtuu jotakin. Tulee
olennaisesti vaikuttamaan kaikkiin liikennevirtoihin. Esim. megakonsertti, jossa 10 000 ihmistä. Loppuu
samalla kellonlyömällä, ihmismassa purkautuu. Osa hyppää omaan autoon, osa julkisiin. Suuri kysymys
(elämyskäytävä, Humalistonkatu) miten porukka, joka kävelee ja pyöräilee kilometrin kohti Turun kes-
kustaa, kulkee sinne 0,5 m leveitä jalkakäytäviä? Tulee olemaan tiivis tunnelma. Yksi pääjoukkoliiken-
neväylistä, lisäksi myös pyöräilyliikenne. Turun keskustan painopiste tulee muuttumaan radikaalisti elä-
myskeskusprojektin ansioista. On eriäviä mielipiteitä halutaanko se vai ei. Tässä on hyvä mahdollisuus
kaupungin elvyttämiselle ja keskustan laajentamiselle.

Kommentti elämyskeskukseen, Maarit Nermes: Kehitetään ohi kaupungin ajatuksen. Lypsetään kaupun-
gin rahat. Jos elämyskeskus halutaan, olisi kannattanut ajatella liikennettäkin. Käsittämätöntä, että kau-
pungin pitäisi tehdä jotain investointeja tähän.

Kommentti, Harri Palsila: Jos elämyskeskus perustuu yksityisautoiluun, ei varmasti toimi. Tulee perustua
joukkoliikenteeseen, pyöräilyyn ja jalankulkuun.


	1 Andrei Panschin – Yleiskaava 2029
	2 Riitta Birkstedt – Keskustavisio 2050
	3 Tuuli Vesanto – Korkea rakentaminen ja Turun keskustan kaupunkikuva
	4 Paula Keskikastari – Keskustan täydennysrakentaminen
	5 Keskustelua edeltävistä aiheista
	6 Jaana Mäkinen – Keskustan liikenne

