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Turun kaupunki, kaavoitus

Yleiskaava 2029 – yleisötilaisuus, teemana koko yleiskaava

Aika 26.11.2018 klo 16.30–19.30

Paikka Vimma, Aurakatu 16

Osallistujat noin 50 hlöä

1 Kaupungin strategiat & yleiskaava

Christina Hovi kertoi kaupungin strategisista linjauksista ja niiden yhteydestä yleiskaavaan. Tämän jäl-
keen yleisö esitti Christinalle kysymyksiä.

Yleisöstä kysyttiin Christinalta mm.
· Airiston ruoppausjätteistä
· Koko kaupunkiseudun väestönkehityksestä
· Sanojen ja tekojen ristiriidoista, kuten autoton keskusta & toriparkki, hyvinvointia tukeva ympä-

ristö & viheralueille rakentaminen
· Länsi-Turun palveluista, onko odotettavissa esim. monitoimitaloa?

2 Yleiskaava 2029

Andrei Panschin esitteli Yleiskaavan 2029 vaiheita. Lisäksi Andrei kertoi yleiskaavan Yhdyskuntara-
kenne-, Asuminen- sekä Palvelut ja elinkeinot -karttojen sisällöistä. Jaana Mäkinen esitteli Liikenne-
kartan sisältöä, ja Kimmo Savonen kertoi Yhdyskuntatekniikka-kartan sisällöstä. Tuuli Vesanto esitteli
sekä Viherympäristö ja maisema- että Kestävä vesien hallinta -karttoja. Samuli Saarinen kertoi Arvok-
kaat rakennetun ympäristön kohteet -kartasta ja karttaan liittyvistä selvityksistä.

Esitysten jälkeen tilaisuudessa oli avointa keskustelua karttojen ääressä suunnittelijoiden kanssa. Kar-
tat oli jaettu neljään eri pisteeseen. Karttoihin pystyi jättämään kommentteja myös post-it -lapuilla.

3 Yhdyskuntarakenne (pääkartta), Asuminen sekä Palvelut ja elinkeinot (Andrei Panschin,
Suvi Niskanen)

Keskusteltiin mm. seuraavista aiheista:

Kupittaan C-alue – päällekkäinen karttamerkintä
· Kysyttiin, miksi alue on C-merkinnällä
· Kysyttiin, miksi ruotsalaistalojen alue on C-merkinnällä ja miten alue voi olla suojeltu ja samalla

keskustoimintojen aluetta
à Vastattiin, että alue on C-merkinnällä yhtenäisyyden vuoksi, eikä päällekkäismerkintä ole on-
gelmallinen, vaan päällekkäisyyttä on myös muilla alueilla

Kupittaan siirtolapuutarha
· Kaupungin tulisi kehittää aluetta
· Joidenkin mielestä alue on kamala rötiskö, ja kaupungin tulisi kehittää isoa tonttia keskustan

alueella

Muuta
· Keskusteltiin Parkin kentästä
· Keskusteltiin ideasta Aurajoen alittavasta tunnelista, josta autot saataisiin ”pistoina parkkiin”
· Keskusteltiin, miksi Kurjenmäenkalliolle ei rakenneta kerrostaloja
· Keskusteltiin Itäharjun kannen sijainnista
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· Keskusteltiin raitiotien mahdollisista linjauksista
· Ehdotettiin ”pikavuoroa” mm. Varissuolle – nykyisellään matka kestää liian kauan pysähdyksien

takia
· Keskusteltiin Matkakeskuksen tarkoituksesta
· Keskusteltiin Mälikkälän tielinjauksesta

Yleisiä kommentteja yleiskaavasta:
· Kommentti koko yleisötilaisuuden toteutuksesta

o Osallistujat olivat tulleet kertomaan julkisesti mielipiteensä, ja olisivat halunneet kertoa
asiansa myös muille osallistujille

o Koska tällaista mahdollisuutta ei ollut, vaan mielipiteet annettiin karttojen äärellä, ei kah-
den osallistujan mielestä tilaisuutta voinut kutsua yleisötilaisuudeksi

o Erityisesti koettiin ongelmallisena, ettei Tuulin esityksen jälkeen ollut mahdollista kom-
mentoida/keskustella yhteisesti Kupittaan siirtolapuutarhasta

o Myös liikennettä olisi haluttu kommentoida, mm. sitä, ettei puhuttu lainkaan rahasta
o Hoville olisi haluttu esittää enemmän kysymyksiä, aikaa olisi haluttu lisää

· Kommentti edellisestä tilaisuudesta
o Kommentoitiin, että liikenteen tilaisuutta ei mainostettu tarpeeksi aikaisin ja tarpeeksi

paljon
· Kommentti kaupungin selvityksistä ja julkaisuista

o Selvityksiä ja julkaisuja tulisi markkinoida puolueille ja yhdistyksille, eikä niitä saisi jättää
lojumaan ainoastaan nettiin

o Tällöin asukkailla ja päättäjillä olisi tunne, että taustalla on valtavasti tietoa ja osaamista

Yhdyskuntarakenne -kartalle merkityt post-it -laput:
· Siirtolapuutarha säilytettävä
· Siirtolapuutarha säilytettävä
· Miten VAK-alue vaikuttaa asumiseen jos se siirtyy enemmän Ovakon alueelle päin
· Virkistys- ja viheralueet säilytettävä. Kallion louhinta estettävä.
· Siirtolapuutarha ja kaikki olemassa olevat viheralueet tulee säilyttää. Uudisrakentaminen raken-

tamattomille alueille.
· RP/C siirtolapuutarha ehdottomasti säilytettävä, samoin ympäristöön ei liikehuoneistoja
· #viherympäristöliitto / Sirpa Pietikäinen, Kupittaan siirtolapuutarha säilytettävä SIIRTOLAPUU-

TARHANA
· Kaikki viheralueet säilytettävä
· Turun linnan alue kehittynee merel. vetovoimatekijäksi => Hirvensalon pohjoisnurkkaan ei sovi

n. 4000 asukkaan kerrostalolähiö

Palvelut ja elinkeinot -kartalle merkityt post-it -laput:
· Parkin kentän asuntorakentamissuunnitelma on liian massiivinen! Kulttuurihistoriallisen ent.

Verkatehtaan eteen ei pidä sallia asuntotorneja. Pyrkivän talon tilalle Tuureporinkadun viereen
on ok ja Maakuntamuseonkin puolelle.

· Kupittaan siirtolapuutarha säilytettävä siirtolapuutarhana!
· Eikö lentokentän ympäristöön löydy vetovoimaisempaa ja lentoaseman toimintaa tukevaa käyt-

töä?
· Ruissaloa vastapäätä on teollisuutta ja vapaavarastoja merinäköaloin. Alueet voisivat olla veto-

voimaisemmassa käytössä!
· Hyödynnettävä 1. sij. vanhoja epäkäytännöllisiä ja vähällä käytöllä olevia teollisuusalueita -> ei

viheralueita
· Saisiko junaradan kiertämään Ukin radan kautta satamaan

Asuminen -kartalle merkityt post-it -laput:
· Miten huomioitu satama-alueen rakentaminen ja tulvavaaran ennakointi
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· Kupittaan siirtolapuutarha-alueelle ei kerrostaloja. Liikenne mm. jo nyt tukkeutunut. Tarvitaan
viheralue katujen väliin!

· Ns. Kupittaan ruotsalaistaloalue: MIKSI osa omakotialuetta on merkitty C-keskustatoimintojen
alueeksi? Pitäisi olla A – valmis asuinalue, kuten Kaskenkadun toisella puolella oleva osa oma-
kotitaloaluettakin

· Kurjenmäen kalliolle rakentamista, EI SIIRTOLAPUUTARHAAN!
· Kupittaan siirtolapuutarha täytyy säilyttää
· Siirtolapuutarhan saa jo rakentaa uusiksi…
· Kupittaan ruotsalaistaloalue: Merkintä hämmentää, ei ymmärretä miten voi olla kaksi päällek-

käistä merkintää (C + suojelu), asukkaana huolettaisi
· Kupittaan siirtolapuutarha täytyy säilyttää
· Siirtolapuutarha säilytettävä nykyisellä paikalla puutarha-alueena!

4 Liikenne (Jaana Mäkinen, Matilda Laukkanen)

Keskusteltiin mm. seuraavista aiheista:

Joukkoliikenne
· Keskusta tulisi pitää elävänä, pääseekö bussilla jatkossa keskustaan esim. Pahaniemestä?
· Raitiotien turvallisuus aiheutti huolta
· Raitiontien linjaus, miksi ei mene Kalevantietä pitkin?
· Mihin tarvitaan raitiotietä/superbussia, kun on tulossa runkolinjat? Mistä näille kaikille saadaan

matkustajia?
· Suunniteltujen raitiotiepysäkkien välit liian pitkiä
· Keskusteltiin kehälinjasta
· Joukkoliikenteen vaihtopaikkojen tulisi olla mm. tuulelta ja sateelta suojattuja
· Keskusteltiin joukkoliikenteen matkustajamääristä. Mistä tiedetään, millä pysäkillä ihmiset pois-

tuvat (esim. Suurtori tai Varissuo)? Kauppakeskuksilla on anturit, miksei busseissa? Ratkai-
suksi ehdotettiin bussien täyttöasteiden selvittämistä kuvaamalla kännykkäkameralla.

· Jos kerran Varissuolle tarvitaan raitiotie/superbussi, miksi sinne ei ole nykyään pikalinjaa?

Raideliikenne
· VAK-ratapiha -merkintä Iso-Heikkilän pohjoispuolella ihmetytti, läheisyydessä asutusta ja tu-

lossa myös uusia asukkaita
· Satamaan menevät junat olisi hyvä siirtää eri reitille
· Kupittaalle tarvittaisiin lisäraide, kun alue kehittyy

Autoliikenne
· Nyt kun rakennetaan joukkoliikennettä, eikö tulisi jättää uudet autoväylät rakentamatta?
· Keskusteltiin Hirvensalon liikenteen purkamisesta, yhden uuden sillan ei koeta ratkaisevan on-

gelmaa
· Kaupan uudet hankkeet & liikenne, tulisi suunnitella yhdessä. Esim. Vähäheikkiläntien uusi Lidl

on ruuhkauttanut liikennettä.
· Keskusteltiin tunnelista Aurajoen ali, esim. Latokarista mantereelle

Pyöräily
· Miksi keskustan läpi ei ole osoitettu pyöräreittejä?

Muuta
· Keskusteltiin liikennekokeiluista
· Kansainväliset tutkimukset liikenteestä mukaan yleiskaavallisiin selvityksiin
· Onko pelastuslaitos mukana suunnitelmissa, kun mietitään joukkoliikenteen omia kaistoja?
· Keskusteltiin sataman siirtämisestä Pansioon
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Kartalle merkityt post-it -laput:
· Kevyen liikenteen väylä Ruissaloon helpommaksi esim. Sataman yli/läpi
· Junarataa voisi kierrättää Ukin radan kautta satamaan
· 2 lisäraidetta Kupittaan asemalle
· Miksi Kölikadun päähän venebensa-asema/ravintola. Liikenneongelma kapealle Kölikadulle.
· Kun päätetään esim. Tuomiokirkkosillan sulkemisesta koemielessä yksityisautoilta, niin pitää

olla suunnitelma valmiina jatkosta ja heti pitää olla esim. parkkiluola Hämeenkadulta, jotta au-
toilua voidaan ohjata

5 Viherympäristö ja maisema, Kestävä vesien hallinta ja Yhdyskuntatekniikka (Tuuli Ve-
santo, Kimmo Savonen)

Keskusteltiin mm. seuraavista aiheista:

Yleiskaavan laadinta
· Toivottiin yleiskaavayhteistyötä naapurikuntien kanssa

Luonto ja viheralueet
· Kartassa ei ole näytetty, mitkä viheralueet poistuvat (mm. Uittamolla Kannuskadun varrella)
· Mälikkälän metsistä tehty uusi luontoselvitys. Alueella mm. lahokaviosammalesiintymä.
· Kaerlan Valkiaisvuoren ja Makslanpuiston pähkinäpensaslehtojen suojelu sai myönteistä kiin-

nostusta alueen asukkailta
· Kuninkojan uoma merkittävä virkistyskäytön ja luonnonympäristön, erityisesti vesiluonnon kan-

nalta (mm. kalasto). Uoman putkituksia tulisi avata Länsikeskuksen alueella.
· Uusien väylien rakentaminen ei vähennä liikennettä vaan lisää sitä (Kähärin puistotie, Myllyyn

johtava tie ym.)

Yhdyskuntatekniikka
· VAK-ratapihan suunnittelua tulee vauhdittaa
· Kallioresurssialueiden aiheuttamista kielloista rakennuslupamenettelyssä haluttiin lisätietoja.
· Raitiotien rakentamisen aiheuttamat katutyöt koettiin liikkumista vaikeuttavana haittana keskus-

tan alueella

Kartalle merkityt post-it -laput:

· Ei korkeita asuintaloja vaan viheraluetta enemmän
· ”Pirunkivi” Kärsämäki Aerotie tulisi suojelukohteeksi
· Kupittaan siirtolapuutarha on liitettävä kansalliseen kaupunkipuistoon ja säilytettävä nykyisellä

paikallaan!
· Kupittaan siirtolapuutarha osana Kupittaan puistoa säilytettävä! Viheralue kulttuurihistorialliset

arvot, monimuotoinen, geneettinen, kestävä kehitys #turunstrategia
· Siirtolapuutarha säilytettävä sekä sen ympäristö urheilualueena. Ei liikehuoneita.
· Ma-2 > Kölikatu 16 – Suunniteltu ravintola/venebensa-asema ei sovi ko alueelle!

Kestävä vesien hallinta -kartalle merkityt post-it -laput:
· Miksi joudun maksamaan hulevesimaksuni vaikka imeytän vedet?
· Kuninkoja pois putkesta Länsikeskuksessa (samoin muut putkitetut uomat)
· Uomien luonnonmukaistaminen (Suikkilan kartanon eteläpuoli) + virk. käytön lisääminen
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6 Arvokkaat rakennetun ympäristön kohteet (Samuli Saarinen, Jimi Antikainen)

Keskustelu oli vähäistä. Lähinnä keskusteltiin ruotsalaistaloalueen asukkaiden edustajan kanssa ko.
alueesta, mm. onko alueelle tai läheisyyteen tulossa täydennysrakentamista. Keskusteltiin myös mitä
karttamerkinnät tarkoittavat tällä alueella, selvitettiin valtakunnallisen rky-rajauksen ja asemakaavan /s-
merkintöjen eroa. Todettiin, että alueen arvot on hyvin turvattu. On mahdollista, että jossain vaiheessa
tulevaisuudessa läheisen huoltoaseman tontin käyttö voi muuttua, mutta muutoksessa tulee ottaa huo-
mioon pientaloalueen arvot ja Kupittaanpuiston läheisyys. Lisäksi tuli yksittäinen kysymys sisäilmaon-
gelmaisen U-sairaalan tulevaisuudesta. Tulevaisuus on kaavoituksen osalta avoin, rakennusta ei ole
suojeltu, mutta alue kuuluu valtakunnallisesti arvokkaaseen alueeseen, mikä on osoitettu yleiskaava-
luonnoksessa. Asemakaava mahdollistaa sekä säilyttämisen että korvaamisen.

Kommentti: Hyvä, että asiat on esitetty omilla teemakartoillaan. Voi perehtyä siihen karttaan, jonka ai-
hepiiri kiinnostaa.


