
Rakenna Turkua -asukaskyselyn 
tuloksia 

 

Yleiskaava 2029 
Kevät 2014 



• Avoinna 26.3.-18.5.2014 
• Liittyi Yleiskaava 2029:n kehityskuvavaiheeseen, suunnattiin 

asukkaille 
• Kysely keskittyi seuraaviin asioihin: 

– Asumisen nykytilanne 
– Liikkumistottumukset 
– Mihin uutta rakentamista tulisi ohjata 
– Millaiset asuinalueet ovat vetovoimaisia 
– Miten Turkua tulisi kehittää 

• Tiedotettiin kaupungin nettisivuilla ja Facebookissa sekä 
lähetettiin mediatiedote 

• Saatiin 415 vastausta 
 
 
 

Rakenna Turkua -kysely 



Rakenna Turkua -kysely 

28 % 

22 % 
32 % 

15 % 

2 % 1 % 

Vastaajien ikäjakauma  
(n=415) 

Alle 18-vuotiaat (n=117)

19-25 -vuotiaat (n=90)

26-45 -vuotiaat (n=134)

46-65 -vuotiaat (n=62)

yli 65-vuotias (n=6)

ei tietoa (n=6)

• Noin 38 % vastaajista ilmoitti, että heillä 
on kotitaloudessaan lapsia.  

• Eniten lapsia on 46–65-vuotiaiden 
vastaajien  talouksissa eli 48 %:lla 
kyseisestä ikäryhmästä. 



Rakenna Turkua -kysely 

7 % 

48 % 

37 % 
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4 % 
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Vastaajat toimenkuvan mukaan: 
(n=415) 

Koululaiset (n=30)

Opiskelijat (n=200)

Työssäkäyvät (n=153)

Eläkeläiset (n=6)

Muu (n=16)

Ei tietoa (n=4)
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Vastaajat toimenkuvan mukaan: 
(n=415) 

Koululaiset (n=117)

Opiskelijat (n=113)

Työssäkäyvät
(n=153)

Eläkeläiset (n=6)

Muu (n=16)

Ei tietoa (n=4)

• Toimenkuvat muokattu siten, että 
– koululaisiin kuuluvat kaikki alle 18-v. 
– opiskelijoista on jätetty pois alle 18-v. 

 

• Toimenkuvat vastaajien ilmoittamina 

 



Vastaajat postinumeroalueittain 
• Vastaajia 25 Turun postinumeroalueelta 
 
 Keskustassa, sen reunavyöhykkeellä ja siihen kytkeytyvällä esikaupunkialueella asuu n. 42 % 

vastaajista 
– Keskustan, Pohjolan ja Ruissalona alueelta 12 % vastaajista 
– Ylioppilaskylän, Halisen, Nummen, Kuralan ja Kohmon alueilta  9 % vastaajista 
– Vähä-Heikkilän, Martin, Korppoolaismäen, Puistomäen, Pihlajaniemen ja Mäntymäen alueelta 8 % 

 

 Laajenevalta kaupunkivyöhykkeen alueelta 11,5 % vastaajista 
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Vastaajien suhteellinen osuus postinumeroalueittain  

(n=415) 

 

 



Vastaajien asumismuodot: 

• Noin 36 % asuu pientalossa taajama-alueella  
• Noin 29 % asuu kerrostalossa keskustan 

ulkopuolella 
• Noin 24 % asuu kerrostalossa keskustassa 
• Noin 11 % asuu pientalossa haja-asutusalueella 
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Kaikki (n=415)

Alle 18-vuotiaat (n=117)

19-25 -vuotiaat (n=90)

26-45 -vuotiaat (n=134)

46-65 -vuotiaat (n=62)

Asumismuodot kaikkien vastaajien osalta 

Kerrostalossa keskustassa

Kerrostalossa keskustan ulkopuolella

Pientalossa taajama-alueella

Pientalossa haja-asutusalueella

Ei tiedossa



Vastaajien tulevaisuuden asumistoiveet: 
• Pientalossa taajama-alueella haluaisi asua noin 39 % vastaajista 
• Kerrostalossa keskustassa haluaisi asua 33 % vastaajista.  
• Pientalossa haja-asutusalueella haluaisi asua 17 % vastaajista.  
• Kerrostalossa keskustan ulkopuolella haluaisi asua vain 10 % vastaajista.  
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Kaikki yhteensä (n=415)

Alle 18-vuotiaat (n=117)

19-25-vuotiaat (n=90)

26-45-vuotiaat (n=134)

46-65-vuotiaat (n=62)

Tulevaisuuden asumistoiveet eri ikäryhmien mukaan: 

Kerrostalossa keskustassa

Kerrostalossa keskustan ulkopuolella

Pientalossa taajama-alueella

Pientalossa haja-asutusalueella

Ei tietoa



Tulevaisuuden asumistoiveet suhteessa 
nykyiseen asumismuotoon: 

• suuri osa vastaajista haluaisi asua samassa asumismuodossa 
myös tulevaisuudessa 
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Kerrostalo keskustassa (n=98)

Kerrostalo keskustan ulkopuolella (n=119)

Pientalo taajama-alueella (n=148)

Pientalo haja-asutusalueella (n=45)

Tulevaisuuden asumistoiveet suhteessa nykyiseen asumismuotoon 
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Kerrostalossa keskustassa

Kerrostalossa keskustan ulkopuolella

Pientalossa taajama-alueella

Pientalossa haja-asutusalueella



Liikkuminen: 



Liikkuminen: 
Joukkoliikenne 

• Eniten joukkoliikennettä 
käyttävät alle 18-vuotiaat 

• Vähiten joukkoliikennettä 
käyttävät 46-65-vuotiaat 

 
• Joukkoliikenteen käytön 

lisääminen: 
– jos se olisi edullisempaa  

yli 50 % vastaajista 
–  jos se kulkisi useammin tai 

nopeammin  yli 40 % 
vastaajista 

– Jos reittien tai pysäkkien 
sijainnit olisivat minulle 
sopivampia  n. 32 % 
vastaajista 

– Muita syitä: 
• jos  sille olisi tarvetta  
• raitiotie 
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Kaikki vastaajat (n=399)

alle 18-vuotiaat (n=109)

19-25-vuotiaat (n=89)

26-45-vuotiaat (n=132)

46-65-vuotiaat (n=58)

Joukkoliikenteen käyttö eri ikäryhmien mukaan 

Useita kertoja viikossa

Useita kertoja
kuukaudessa

Harvemmin

0,00% 50,00% 100,00%

46-65-vuotiaat (n=37)

26-45-vuotiaat (n=108)

19-25-vuotiaat (n=71)

alle 18-vuotiaat (n=86)

Kaikki vastaajat (n=314)

Käyttäisin enemmän joukkoliikennettä, jos: 

Se kulkisi useammin tai
nopeammin

Reitit tai pysäkkien sijainnit
olisivat minulle sopivampia

Se olisi edullisempaa

Jokin muu syy



Liikkuminen: yksityisauton käyttö 

• Eniten autoa käyttävät 46-65-
vuotiaat vastaajat 

• Vähiten käyttävät 19-25-
vuotiaat vastaajat 

• Auton käytön lisääminen: 
– Jos se olisi edullisempaa  n. 

55 % vastaajista 
– Jos pysäköinti olisi helpompaa 
 n. 45 % vastaajista 

– Jos ruuhkia olisi vähemmän  
n. 16 % vastaajista 

– Muita syitä: 
• Jos se olisi 

ympäristöystävällisempää 
• Jos olisi ajokortti 
• Moni ei joko omista tai 

tarvitse lainkaan autoa 
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Kaikki vastaajat (n=344)

alle 18-vuotiaat (n=82)

19-25-vuotiaat (n=76)

26-45-vuotiaat (n=127)

46-65-vuotiaat (n=49)

Yksityisauton käyttö eri ikäryhmien mukaan: 
  

Useita kertoja
viikossa

Useita kertoja
kuukaudessa

Harvemmin

0,00% 50,00% 100,00%

Kaikki vastaajat
(n=182)

alle 18-vuotiaat
(n=59)

19-25-vuotiaat (n=55)

26-45-vuotiaat (n=47)

46-65-vuotiaat (n=19)

Käyttäisin autoa enemmän, jos: 

se edullisempaa

ruuhkia olisi vähemmän

pysäköinti olisi helpompaa

jokin muu syy



Liikkuminen: pyöräily 
• Eniten pyöräilevät 19-25-

vuotiaat vastaajat 
• Vähiten pyöräilevät 46-65-

vuotiaat vastaajat 
• Pyöräilyn lisääminen: 

– Paremmat reitit  54% 
vastaajista 

– Lyhyemmät etäisyydet  36 % 
– Jos terveyteni sallisi  n. 7 % 

vastaajista 
– Muut syyt: 

• Paremmat 
pyöräilyolosuhteet 
(enemmän ja parempia teitä, 
jne.) 

• Omistaisi pyörän tai se olisi 
paremmassa kunnossa 

• Paremmat sääolosuhteet 
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Kaikki vastaajat (n=371)

alle 18-vuotiaat (n=98)

19-25-vuotiaat (n=82)

26-45-vuotiaat (n=130)

46-65-vuotiaat (n=52)

Pyöräily eri ikäryhmien mukaan: 

Useita kertoja viikossa

Useita kertoja kuukaudessa

Harvemmin

0,00%20,00%40,00%60,00%80,00%100,00%

Kaikki vastaajat (n=281)

alle 18-vuotiaat (n=72)

19-25-vuotiaat (n=60)

26-45-vuotiaat (n=98)

46-65-vuotiaat (n=45)

Pyöräilisin enemmän, jos: 

Reitit olisivat parempia

Etäisyydet olisivat lyhyempiä

Terveyteni sallisi

Jokin muu syy



 



Sijoittaisin rakentamista ensisijaisesti: 
• 33,5 % sijoittaisi uutta 

rakentamista ensisijaisesti 
keskustaan ja sen 
reunavyöhykkeelle. 

• Enimmäkseen kerrostaloina 
esikaupunkialueelle rakentaisi 
ensisijaisesti n. 25 % 

 
 

 
 
 

• Enimmäkseen pientaloina n. 25 % 
kysymykseen vastanneista.  

• Pohjois-Turkuun Ohitustien 
pohjoispuolelle uutta 
rakentamista sijoittaisi 10 %.  
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Kaikki vastaajat (n=355)

alle 18-vuotiaat (n=93)

19-25-vuotiaat (n=79)

26-45-vuotiaat (n=119)

46-65-vuotiaat (n=54)

Sijoittaisin ensisijaisesti rakentamista: 

Keskustaan ja sen
reunavyöhykkeelle

Esikaupunkialueelle enim.
kerrostaloina

Esikaupunkialueelle enim.
pientaloina

Hirvensaloon

Satavaan ja Kakskertaan

Pohjois-Turkuun ohitustien
pohjoispuolelle

• Hirvensaloon sijoittaisi 
ensisijaisesti rakentamista vain 4,8 
% kysymykseen vastanneista ja 
Satavaan ja Kakskertaan 1,7 %.  

Silti vain 10 % sanoo haluavansa 
asua tulevaisuudessa 
kerrostalossa keskustan 
ulkopuolella (ks. s. 6)  



Sijoittaisin rakentamista myös: 
• Noin 39 % sijoittaisi rakentamista 

myös esikaupunkialueelle 
enimmäkseen kerrostaloina 
 

• Noin 37 % esikaupunkialueelle 
pientaloina  
 

• 36,5 % keskustaan ja sen 
reunavyöhykkeelle.  
 

• Noin 29 % Pohjois-Turkuun 
Ohitustien pohjoispuolelle 
 

• Hirvensaloon n. 22 % 
 

• Satavaan ja Kakskertaan rakentaisi 
vastaajista pienin osuus, vain 16 %.  
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Vastanneet yhteensä (n=348)

Alle 18-vuotiaat (n=92)

19-25-vuotiaat (n=78)

26-45-vuotiaat (n=114)

46-65-vuotiaat (n=55)

Sijoittaisin rakentamista myös: 

Keskustaan ja sen
reunavyöhykkeelle

Esikaupunkialueelle enim.
kerrostaloina

Esikaupunkialueelle enim.
pientaloina

Hirvensaloon

Satavaan ja Kakskertaan

Pohjois-Turkuun ohitustien
pohjoispuolelle



En sijoittaisi rakentamista lainkaan: 

• Noin 36 % ei sijoittaisi lainkaan 
rakentamista Satavaan ja Kakskertaan 

• Noin 20 % ei rakentaisi lainkaan 
Pohjois-Turkuun Ohitustien 
pohjoispuolelle  

• Noin 20 % keskustaan ja sen 
reunavyöhykkeelle 

• Noin 13 % vastaajista ei sijoittaisi 
rakentamista Hirvensaloon 

• Noin 8 % ei sijoittaisi rakentamista 
kerrostaloina esikaupunkialueelle 

• Noin 4% ei sijoittaisi lainkaan 
rakentamista pientaloina 
esikaupunkialueelle 
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Vastanneet yhteensä
(n=333)

Alle 18-vuotiaat (n=88)

19-25-vuotiaat (n=70)

26-45-vuotiaat (n=112)

46-65-vuotiaat (n=54)

En sijoittaisi rakentamista lainkaan: 

Keskustaan ja sen
reunavyöhykkeelle

Esikaupunkialueelle
enim. kerrostaloina

Esikaupunkialueelle
enim. pientaloina

Hirvensaloon

Satavaan ja Kakskertaan

Pohjois-Turkuun
ohitustien pohjoispuolelle



Rakenna Turkua -kyselyn rakenne 

Minimiarvo on 0, maksimiarvo 100. 
Seuraavien sivujen kuvaajat on luokiteltu 
sen pohjalta. 
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Vastanneet yhteensä (n=350)

Alle 18-vuotiaat (n=89)

19-25-vuotiaat (n=77)

26-45-vuotiaat (n=119)

46-65-vuotiaat (n=55)

Korkeampi rakentaminen suhteessa nykyiseen rakennuskantaan 
 

0 = Turkuun ei pitäisi rakentaa nykyistä korkeampia rakennuksia 
100 = Turkuun voisi myös rakentaa nykyistä korkeampia rakennuksia 
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Nykyistä korkeampi rakentaminen saa kannatusta 
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Yhteensä (n=332)

Alle 18-vuotiaat (n=83)

19-25-vuotiaat (n=77)

26-45-vuotiaat (n=119)

46-65-vuotiaat (n=55)

Asuminen lähellä palveluita suhteessa pientaloasumiseen  kauempana palveluista 
 

0 = Arvostan asumista palveluiden läheisyydessä 
100 = Arvostan väljää pientaloasumista vaikka etäisyydet voisivat olla pitkiä 
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Palveluiden läheisyyttä arvostetaan 
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Vastanneet yhteensä (n=328)

Alle 18-vuotiaat (n=83)

19-25-vuotiaat (n=72)

26-45-vuotiaat (n=117)

46-65-vuotiaat (n=48)

Joukkoliikenteen kehittäminen 
 

0 = Joukkoliikenteen kehittäminen on minulle tärkeää 
100 = Joukkoliikenteen kehittäminen ei ole minulle tärkeää 
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Joukkoliikenteen kehittäminen koetaan tärkeäksi 



 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Vastanneet yhteensä (n=316)

Alle 18-vuotiaat (n=77)

19-25-vuotiaat (n=68)

26-45-vuotiaat (n=113)

46-65-vuotiaat (n=48)

Tiivis rakentaminen suhteessa väljään rakentamiseen 
 

0 = Mielestäni tulisi rakentaa tiiviisti, jolloin jäisi laajoja viher- ja virkistysalueita 
100 = Mielestäni tulisi rakentaa väljästi, jolloin viher- ja virkistysalueet olisivat pienempiä 

 

0-9

10-19

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70-79

80-89

90-100

Tiivistä rakentamista ja laajoja virkistysalueita suositaan 
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Vastanneet yhteensä (n=323)

Alle 18-vuotiaat (n=78)

19-25-vuotiaat (n=71)

26-45-vuotiaat (n=111)

46-65-vuotiaat (n=55)

Sekoittunut asuinalue suhteessa yksipuoleiseen asuinalueeseen 
 

0 = Mielestäni asuinalueella on hyvä olla erilaisia toimintoja ja vaihtelevasti kerros- ja pientaloja 
100 = Mielestäni asuinalueella tulisi olla samantyyppisiä rakennuksia, joko kerros- tai pient 
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Monipuolista alueen rakennetta arvostetaan 
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Vastanneita yhteensä (n=319)

Alle 18-vuotiaat (n=75)

19-25-vuotiaat (n=70)

26-45-vuotiaat (n=112)

46-65-vuotiaat (n=53)

Monipuoliset ja elävät asuinalueet  suhteessa rauhallisiin asumispainotteisiin asuinalueisiin 
 

0 = Pidän elävistä, palveluita ja tapahtumia tarjoavista, monipuolisista asuinalueista 
100 = Arvostan rauhallisia ja hiljaisia, pääsääntöisesti asumiseen keskittyv 
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Monipuolisia asuinalueita arvostetaan 
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Vastanneita yhteensä (n=309)

Alle 18-vuotiaat (n=89)

19-25-vuotiaat (n=77)

26-45-vuotiaat (n=119)

46-65-vuotiaat (n=55)

Keskusta-asuminen suhteessa omakotitaloasumiseen 
 

0 = Asuisin mielelläni keskustassa, jos toivomiani asuntotyyppejä olisi tarjolla ja hinta olisi kohdallaan 
100 = Omakotitalo etäämmälläkin on unelma, jonka haluan ehdottomasti toteuttaa 
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Keskusta-asumista pidetään houkuttelevana 



Rakenna Turkua 
-kyselyn rakenne 
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Vastanneet yhteensä (n=353)

Alle 18-vuotiaat (n=90)

19-25-vuotiaat (n=77)

26-45-vuotiaat (n=119)

46-65-vuotiaat (n=57)

Keskustaa tulisi ensisijaisesti kehittää: 
 

Täydentämällä vain vähän
Täydentämällä jonkin verran
Täydentämällä voimakkaasti

Yli puolet on sitä mieltä, että keskustaa tulisi täydentää jonkin verran 
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Vastanneet yhteensä (n=342)

Alle 18-vuotiaat (n=84)

19-25-vuotiaat (n=75)

26-45-vuotiaat (n=118)

46-65-vuotiaat (n=55)

Myönteistä väestönkehitystä tuetaan ensisijaisesti: 
 

Tiivistämällä ja tehostamalla maankäyttöä
erityisesti palveluiden läheisyydessä

Tiivistämällä ja tehostamalla maankäyttöä
erityisesti työpaikkojen ja joukkoliikenteen
läheisyydessä

Tarjoamalla monipuolisesti pientalotontteja
houkuttelevilta alueilta

 45 % on sitä mieltä, että maankäyttöä tulisi ensisijaisesti tiivistää 
työpaikkojen ja joukkoliikenteen läheisyydessä 
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Vastanneet yhteensä (n=344)

Alle 18-vuotiaat (n=83)

19-25-vuotiaat (n=75)

26-45-vuotiaat (n=120)

46-65-vuotiaat (n=56)

Kestävät liikenneratkaisut toteutuvat parhaiten: 
 

Parantamalla jalankulun ja pyöräilyn
mahdollisuuksia erityisesti keskustassa ja
muissa keskustamaisissa ympäristöissä

Kehittämällä maankäyttöä
joukkoliikennereittien varsilla

Laajentamalla yhdyskuntarakennetta
nykyisten kyläkeskusten ja tieverkoston
läheisyydessä

60 prosentin mielestä kestävät liikenneratkaisut toteutuvat parhaiten 
parantamalla jalankulun ja pyöräilyn mahdollisuuksia erityisesti 
keskustassa ja muissa keskustamaisissa ympäristöissä 



Yhteenveto 
Rakentaminen keskustan ulkopuolelle 
 
Tulosten perusteella suuri osa vastaajista sijoittaisi rakentamista esikaupunkialueille 
kerrostaloina, mutta vastaavasti harva vastaaja kokee asumisen kerrostalossa 
keskustan ulkopuolella houkuttelevaksi. Rakentamista oltaisiin siis valmiita 
sijoittamaan kerrostalopainotteisena keskustan ulkopuolella sijaitseville alueille, mutta 
vastaajat itse eivät tulosten perusteella haluaisi asua tulevaisuudessa kyseisillä alueilla. 
• Taustalla voi vaikuttaa se, että kerrostalo keskustan ulkopuolella mielletään 

samaksi kuin lähiö (huonot mielikuvat ja imagot). 
• Tulevaisuuden asumistoiveet eivät välttämättä vastaa olemassa olevia realiteetteja 

vaan ovat enemmän ns. haavekuvia. 



Yhteenveto 
Kaupunkimainen rakentaminen 
 
Tulosten perusteella voidaan tulkita, että suuri osa vastaajista suosii ns. 
kaupunkimaista rakentamista ja kaupunkirakennetta erityisesti keskustassa ja siihen 
kytkeytyvillä reuna-alueilla sekä esikaupunkialueilla: 
• suositaan rakentamisen sijoittamista keskustaan ja sen reunavyöhykkeelle sekä 

esikaupunkialueelle joko kerrostalo- tai pientalopainotteisena  
– erityisesti 19–25-vuotiaat ja 26–45-vuotiaat  

• sallitaan nykyistä korkeampi rakentaminen 
• arvostetaan palveluiden läheisyyttä, asuinalueiden monipuolista rakennetta 
• suositaan tiivistä rakentamista ja laajoja virkistysalueita väljän rakentamisen ja 

pienien virkistysalueiden sijaan 
• keskusta-asuminen koetaan houkuttelevaksi 
• joukkoliikenteen kehittäminen koetaan tärkeäksi 

 



Yhteenveto 
Pieni ryhmä vastaajista sen sijaan suosi rakentamista esikaupunkialueelle ja 
laajenevalle kaupunkivyöhykkeelle Turun pohjoisiin osiin sekä Hirvensalon ja Satava–
Kakskerran alueelle. 
 
Tuloksissa erottuu myös selkeästi se, että alle 18-vuotiaissa sekä 46–65-vuotiaissa 
vastaajissa on muihin ikäryhmiin verrattuna enemmän heitä, jotka arvostavat väljää 
rakentamista, rauhallisia asumispainotteisia asuinalueita, eivät koe joukkoliikenteen 
kehittämistä tärkeäksi ja joille omakotitalo etäämmälläkin on unelma. Erityisesti alle 
18-vuotiaissa on muita suurempi osuus heitä, jotka eivät sijoittaisi rakentamista 
lainkaan keskustaan. 
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