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1. Johdanto

1.1. Suunnittelukohde
Suunnittelukohde sijaitsee Turun keskustassa. Suunnitelma käsittää sekä katu- että ranta-alueen
välillä Purserinpuisto-Rettiginrinne. Suunnittelualue rajautuu kaakkoislaidalla katualueen ja kiin-
teistöjen rajaan ja luoteisreunalla Aurajoen rantamuuriin.

Suunnitelma pohjautuu samalle katuosuudelle tehtävään yksisuuntaisten pyöräteiden yleissuunni-
telmaan.

Kuva 1. Suunnittelualue

1.2. Työn lähtökohdat ja tavoitteet
Yleissuunnitelman tavoitteena oli yhteensovittaa pyörätiesuunnitelmat rannan muun käytön ja
toimintojen kanssa. Tarkoituksena oli luoda turvallinen, toimiva, viihtyisä ja esteetön katuympä-
ristö Turun kaupunkistrategian 2029 mukaisesti. Lisäksi tavoitteena oli huomioida alueen historial-
liset, kaupunkikuvalliset ja luonnon arvot, Aurajokirannan osa-alueiden ominaispiirteet, alueen
tulevat hankkeet sekä eri sidosryhmien vaatimukset tarjouspyynnön mukaisesti.

1.3. Työn toteutus
Työn ohjausryhmään ovat Turun kaupungilta kuuluneet hankepäällikkö Mervi Lehto, liikennesuun-
nitteluinsinööri Maija Norava, infran suunnittelupäällikkö Kari Linnakoski, hankejohtaja Riitta Birk-
stedt, miljöösuunnittelija Tomi Hangisto, kaupunkirakentamisjohtaja Kimmo Suonpää, kaavoitus-
arkkitehti Katja Tyni-Kylliö, suunnitteluinsinööri Mika Laine, infran kunnossapitopäällikkö Mari He-
lin, liikennesuunnitteluinsinööri Susan Nymander, liikennesuunnitteluinsinööri Taneli Pärssinen,



4/23

8.3.2021

Yleissuunnitelmaselostus

suunnitteluinsinööri Erkko Välimäki, lupavalmistelija Kaisa Kauma-Laula, puuasiantuntija Aki Män-
nistö, ympäristötoimialan vastaava rakennuttaja Antti Aalto, yhteysjohtaja Antti Kirkkola, projekti-
koordinaattori Heini Viljanen ja maankäyttöinsinööri Essi Korpela.

Lisäksi työn ohjaukseen ja suunnitelmien kommentointiin on Turun Satama Oy:stä osallistunut
operatiivinen johtaja Antti Pekanheimo.

Työn toteutuksesta ovat WSP Finland Oy:ssä vastanneet projektipäällikkö Minna Turja-Mäkinen,
maisema-arkkitehti Vuokko Yli-Jama, liikennesuunnittelija ja esteettömyyden asiantuntija Riikka
Kallio, katu- ja infrasuunnittelija Jukka Takalo sekä maisema-arkkitehti Jouni Heinänen.

Suunnitteluprosessin aikana hankkeesta on järjestetty vuorovaikutustilaisuudet:

- Infowebinaari 10.9.20

o tiedotus hankkeen käynnissä olosta ja lähtökohdista

o tilaisuudessa noin 60 osallistujaa

- Sidosryhmätilaisuus alueen toimijoille (ravintolalaiva- ja kahvila-/kioskiyrittäjät)
25.9.2020, Aurajoen ranta

o toimijoiden tarpeiden ja olosuhteiden selvitys

o tilaisuudessa noin 10 osallistujaa toimijoilta

- Sidosryhmäpalaveri kuljetusliikkeiden edustajien kanssa 4.11.2020, Teams

o painopisteinä tavarantoimitusten ja huoltoliikenteen tarpeet ja olosuhteet

o tilaisuudessa 6 osallistujaa kuljetusyrittäjiltä

- Sidosryhmäpalaveri taksiyrittäjien edustajien kanssa 11.1.2021

o painopisteenä taksiliikenteen olosuhteet ja tarpeet, suunnitelmaluonnosten läpi-
käynti

o tilaisuudessa 4 edustajaa taksiyrittäjiltä

Lisäksi infowebinaarin yhteydessä toteutettiin Kerro Kantasi -nettikysely, joka oli avoinna 1.-
17.9.2020 ja johon saatiin 186 kpl vastauksia.

2. Nykytila ja kehittämistarpeet

2.1. Liikenne
Itäinen Rantakatu on vilkkaasti liikennöity kokoojakatu, jonka nopeusrajoitus suunnittelualueella
nykytilassa on 30/40 km/h. Katu on pääosin yksiajoratainen ja kaksikaistainen.

Itäinen Rantakatu palvelee suunnittelualueella nykytilassa Turun sisäistä liikennettä. Liikenne-
määrä on noin 10 000 ajoneuvoa vuorokaudessa Myllysillan, Teatterisillan ja Auransillan läheisyy-
dessä pienentyen satamaa kohti mentäessä. Tervahovinkadun ja Merimiehenkadun välillä liiken-
nemäärä on noin 5000 ajoneuvoa vuorokaudessa ja Merimiehenkadulta sataman suuntaan liiken-
nemäärä on merkittävästi tätä pienempi.
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Kadun kaakkois-/eteläpuolella on osin yhdistetty osin eroteltu jalankulku- ja pyörätie. Sataman
päässä myös kadun luoteis-/pohjoispuolella on yhdistetty jalankulku- ja pyörätie. Myllysillalta Au-
ransillalle kadun joen puoleinen jalankulku ja pyöräily on kokonaan rantamuurin tuntumassa ja
pyöräilijöiden toisinaan suuret nopeudet aiheuttavat vaaratilanteita jalankulkijoille.

Joen rantamuuriin on kiinnitettyinä useita ravintolalaivoja ja aukiomaisilla alueilla on kahvila- ja
kausimyyntitoimintaa. Näiden palveluiden huoltoliikennettä hoidetaan suurelta osin jalankulku- ja
pyörätieltä käsin rannan tuntumasta.

Nykyinen katu- ja ranta-alueen leveys suunnittelualueella vaihtelee 20…37 metrin välillä au-
kiomaisten alueiden ulkopuolella. Aukiomaisia alueita on Sotalaistenkadun päädyssä sekä Auran-
sillan molemmin puolin. Suunnittelualueella sijaitsee runsaasti vesihuoltolinjoja ja kaapeleita ja
lisäksi osin kaukolämpölinjoja. Ajoradan ja rannan jalankulku- ja pyörätien välissä on viherkaista,
jolla on merkittävät, säilytettävät puurivit.

2.2. Katuympäristö ja kaupunkikuva

2.2.1. Suunnittelualueen kaupunkikuvallisia piirteitä

Suunnittelualue sijoittuu keskeiselle kaupunkialueelle Aurajoen itärannalle, jossa erottuu toimin-
nallisesti, historiallisesti ja maisemallisesti erilaisia jaksoja.  Suunnittelualueen pohjoisosa kuuluu
Vanhakaupungin osuuteen, joka on osa vanhinta Turkua ja jota leimaavat mm. kapea joki, pieni-
mittakaavaiset empirerakennukset ja vanhat puistot.  Auransillan ja Martinsillan välillä jokiranta
on Kulttuurijokea, jossa sijaitsee muun muassa Kaupunginteatterin, Virastotalon ja Wäinö Aalto-
sen museon kokonaisuus sekä jokilaivoja. Suunnittelualueen eteläisin osa taas kuuluu Jokisata-
maan, jolle identiteettiä luovat telakkahistoria, venesatama, museolaivat ja Forum Marinum.

Itäisen Rantakadun laidalla on useita palveluita ja julkisia rakennuksia, joista suunnittelualueella-
merkittäviä ovat mm. Aboa Vetus & Ars Nova sekä Kaupunkiteatterin, Wäinö Aaltosen museo
sekä Manillan monitoimitalo. Joen puolella aluetta taas aktivoivat ravintolalaivat, kausimyynti ja
pienveneiden kiinnityspaikat.

Katuympäristöön suunnittelualueen pohjoisrajalta Martinsiltaan asti vaikuttavat kadun ja rannan
kävelyalueen väliset nurmikaistat, joissa kasvaa vanhoja, säilytettäviä puurivejä. Suunnittelualu-
een pohjoisosassa sijaitsee historiallinen Runeberginpuisto. Lisäksi Suunnittelualue rajautuu
Samppalinnanpuistoon, Itsenäisyydenaukioon ja Purserinpuistoon.

Suunnittelualueella on joitain aukiomaisia tiloja, joiden käyttöä ja luonnetta on tarkoitus kehittää.
Tällaisia on muun muassa Auransillan- ja Martinsillan kupeessa, jossa on nykyisin jo kahvilatoimin-
taa sekä ns. Hämähäkkitontilla ja Sotalaistenkadun päässä, jotka ovat nykyisin osittain paikoituk-
sen käytössä.
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Kuva 2. Jokirannan rakennusten pääasiallinen käyttö

Kuva 3. Alueen maisemarakenne
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2.2.2. Alueen arvoja

Aurajokirannalla on pitkän historiansa vuoksi valtavasti kulttuurihistoriallisia arvoja ja se on kau-
pungin identiteetin kannalta keskeinen alue. Suunnittelualueella valtakunnallisesti merkittäviä ra-
kennettuja kulttuuriympäristöjä ovat Turun historiallinen ydinalue Auransillan pohjoispuolella sekä
satama- telakka ja teollisuusalue jokisuulla.  Alueen maisemia suunniteltaessa tuleekin huomioida
alueen pääpiirteiden ja historian säilyttäminen.

Lisäksi suunnittelualue sijaitsee valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden, Aurajokilaakson
maisema-alueen ja joen edustan saariston, välissä. Keskustan Aurajokiranta toimii näiden arvokkai-
den kokonaisuuksien välissä merkittävänä linkkinä ja viheryhteytenä. Suunnittelualue on myös osa
Turun kansallista kaupunkipuistoa.

Maakuntakaavassa koko suunnittelualue on merkitty kulttuuriympäristön tai maiseman kannalta
tärkeäksi alueeksi. Tarkemmassa mittakaavassa huomioitavaa maisemallista arvoa on muun Tuo-
miokirkkosillalta Martinsillalle ulottuvissa puuriveissä, joista vanhimpien historia on 1800-luvun
kaavoituksessa.

Kuva 4. Alueen maisemallisia arvoja

Kuva 5. Alueen kulttuurihistoriallisia arvoja
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3. Vaihtoehtoja huoltoliikenteen järjestelyille
Eräs tärkeimmistä työn tavoitteista oli ravintolalaivojen ja muiden rannan toimijoiden huoltoajolii-
kenteen järjestäminen nykytilannetta turvallisemmin. Vaihtoehtotarkastelut rajattiin koskemaan
huoltoliikenteen järjestelyitä, sillä katu- ja ranta-alueen liikenteelliset ratkaisut oli jo päätetty.

Huollon järjestelyiden vaihtoehtoja rajoittavat useat fyysiset reunaehdot, kuten alueen suuret
poikittaiset korkeuserot ja liikennetilan yleinen kapeus. Nykyinen puurivi rannan tuntumassa tulee
säilyttää ennallaan, eikä huoltoajoa tulla sallimaan rantabulevardin kävelyosuudella lainkaan.

Vaihtoehtojen tutkimisen pohjaksi keskusteltiin myös rannan toimijoiden (ravintolalaivat, kioskit)
sekä kuljetusliikkeiden edustajien kanssa.

Jakeluliikenteen vaihtoehdoista kartoitettiin kaikki eri muodot: vesiliikenne, ilmaliikenne, raidelii-
kenne, pyöräilyjakelu sekä ajoneuvojakelun eri vaihtoehtoja. Lisäksi kartoitettiin muiden kaupun-
kien menettelytapoja Euroopassa ja muualla. Hankkeen toteutusajankohdasta ja kustannusta-
sosta johtuen otettiin tarkempaan tarkasteluun ajoneuvokuljetuksen järjestelyiden parantaminen.
Huollon lastausalueiden sijoitusta tutkittiin eri luonnosten avulla

Tutkittuja vaihtoehtoja:

Taskupysäköinti huoltoautoille

Vaihtoehdossa jakeluautolle on tehty lastausalue ja huoltoluiska viherkaistalle siten, että kuorma-
auto seisoo osin pyörätiellä kuorman purun/lastauksen ajan.
Kuorma-autolla ei kuitenkaan ole turvallista ja täten toivottavaa ajaa vinosti pyörätien yli, eikä
varsinkaan pysäköidä pyörätien kohdalle. Lisäksi huoltoluiska muodostuu liian jyrkäksi, kun lähtö-
kohtana on puiden säilyttäminen.

Kuva 6. Taskupysäköinti osin pyöräkaistalla.
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Huoltorampit rantaan ravintolalaivoille

Vaihtoehtona tutkittiin ajoluiskien tekemistä alas rantaan viherkaistojen kohdalle.

Rantabulevardi on kuitenkin hyvin alhaalla kadun pintaan nähden ja viherkaista hyvin kapea, joten
luiskista tulisi hyvin jyrkät ja niiden käyttökelpoisuus kuorma-autoille olisi kyseenalaista. Toisena
vaihtoehtona olisi luiskien loiventaminen, mutta se edellyttäisi säilytettävien puiden kaatamista
pidemmältä matkalta.

Kuva 7. Huoltorampit viherkaista läpi

Huoltotasku viherkaistalla

Kuljetusyrittäjien kertoman mukaan 4 % jyrkempi huoltoluiska ei toimi painavien rullakoiden
kanssa, joten tutkittiin myös vaihtoehto, jossa kuorma-auto ajaa viherkaistalle tehtävälle lastaus-
alueelle, josta johtaa 4% kaltevuudessa luiska alas rantaan. Kuorma-autolla joutuisi kuitenkin aja-
maan pyörätien yli myös tässä vaihtoehdossa ja lisäksi nykyisiä puita jouduttaisiin poistamaan
suhteellisen pitkältä matkalta.

Kuva 8. Huoltotasku 4 % luiskalla.
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Lastausalue ajoradalla

Yhtenä vaihtoehtona tutkittiin lastausruudun sijoittamista ajoradalle ajoratapysäkin omaisesti.
Huoltoluiska tehtäisiin nykyisten puiden väliin mahdollisimman kevytrakenteisena.

Huoltoluiskan leveys jää kuitenkin varsin pieneksi, mikäli jätteiden syväkeräyssäiliöt sijoitetaan
samaan yhteyteen luiskan kanssa. Nykyisten puiden säilyttämisen vuoksi huoltoluiskasta tulee
myös liian jyrkkä ollakseen käyttökelpoinen raskaille rullakkokuljetuksille.

Lisäksi ajoradalla sijaitseva lastausalue voi aiheuttaa turvallisuusriskejä ja vaikeuttaa liikenteen
sujuvuutta.

Kuva 9. Lastausalue ajoradalla

Tehtyjen tarkasteluiden pohjalta päädyttiin laatimaan yleissuunnitelma siten, että huollon
lastausalueet pyritään sijoittamaan ajoradan ja pp-tien väliin.
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Kuva 10. Yleissuunnitelman mukainen ratkaisu

4. Suunnitelmaratkaisu

4.1. Liikenneratkaisut
Kadulle on laadittu Turun kaupungin toimesta yksisuuntaisten pyöräteiden liikennesuunnitelma.
Liikennesuunnitelma on hyväksytty kaupunkiympäristölautakunnan kokouksessa 17.12.2019
(§502). Myllynahteen risteyksen kohdan pyörätiejärjestelyitä käsiteltiin lisäksi kaupunkiympäristö-
lautakunnan kokouksissa 3., 17. ja 24.11.2020 ja pyörätiet päätettiin viedä Myllysillan yli ajorato-
jen tasossa lautakunnan kokouksessa 24.11.2020 siten, että ratkaisu ei heikennä Myllynahteen
välityskykyä ja tuo siten suurempia ruuhkia Martin alueelle. Liikennesuunnitelmassa pyöräilylle on
luotu laadukkaat olosuhteet ajoratojen yhteyteen ja rantamuurin läheinen alue on rauhoitettu kä-
velijöille. Liikennesuunnitelmassa on poistettu kadunvarsipysäköintiä ja järjestelty joukkoliiken-
teelle ajoratapysäkit uudelleen. Yksisuuntaisten pyöräteiden liikennesuunnitelma on ollut yleis-
suunnittelun lähtökohtana.

Suunnitelmassa on luotu tilaa huoltojärjestelyille liikennesuunnitelman kanssa yhteensovittaen.
Huollon järjestelyt on huomioitu sekä jakeluliikenteelle että jätehuollon hoitamiseksi. Suunni-
telma-alueen taksipysäköinnin sijainnit ja taksiliikenteen toimintamahdollisuudet on tarkistettu
luomalla tarvittaviin kohtiin tilaa taksiajojen toteuttamiselle.

Rettiginrinteen ja Auransillan välillä Itäinen Rantakatu muutetaan ilmeeltään hidasliikennekaduksi
ja poikkileikkauksessa on varmistettu alueen kaikille toiminnoille riittävät tilavaraukset.

Rantabulevardin kävelytilan tasausta on yhtenäistetty poistamalla pitkittäissuuntaisia reunakivilin-
joja ja oleskelulle on luotu tilaa lisäämällä ja kehittämällä aukiomaisia alueita sopiviin kohtiin.

Suunnittelualueen eri osien toiminnot on sidottu luontevasti toisiinsa sopivaksi kokonaisuudeksi,
joka on kuvattu yleissuunnitelmassa.
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4.2. Katutila ja katuympäristö

4.2.1. Periaatteet

Katuympäristön suunnittelun lähtökohtana on ollut turvallisen, toimivan, viihtyisän ja esteettö-
män katuympäristön luominen huomioiden kaupungin suunnitteluperiaatteet, alueen historialli-
set, kaupunkikuvalliset ja luonnon arvot sekä Aurajokirannan osa-alueiden ominaispiirteet, alueen
tulevat hankkeet ja eri sidosryhmien vaatimukset. Alueelle on laadittu aikaisemmin muun muassa
Aurajoen rantojen ja sen käytön yleisperiaatteet, jotka toimivat yhtenä tärkeänä suunnittelun oh-
jenuorana.

Alueen suunnittelussa on otettu huomioon sen keskeisyys ja sijainti yhdellä kaupungin vetovoi-
maisimmista alueista ja pyritty hyödyntämään sen potentiaalia oleskelun ja kävelyn alueena.
Suunnittelussa on erityisesti keskitytty katuympäristön kehittämiseen suunnittelualueelta tunnis-
tetuilla aukiomaisilla kehityspotentiaalia omaavilla alueilla. Näiden viihtyisyyttä on pyritty lisää-
mään muun muassa kiveyspinnoilla ja kasvillisuuden sekä oleskelupaikkojen lisäämisellä.

Lisäksi rantaan on pyritty lisäämään eri-ikäryhmät huomioiden toimintoja, kuten kausimyyntiä,
leikin mahdollistavia elementtejä, näyttelytelineitä, tapahtumatiloja ja oleskelun paikkoja. Veden
ääressä oleskelua on lisätty esittämällä rantaan oleskelulaitureita ja portaikkoja.

Tärkeä kaupunkiympäristön elementti suunnittelualueella ovat säilyvät nurmikaistat ja niiden van-
hat puurivit. Lisäksi kasvillisuutta on pyritty lisäämään kadun muut tilatarpeet huomioon ottaen
missä mahdollista. Siltojen eteläpuolella tapahtumien ja rajallisen tilan vuoksi siirrettävät raken-
teet voivat sopia katutilaan kiinteitä ratkaisuja paremmin.

Yleissuunnitelmassa on esitetty alueen tilavaraukset ja yleiset periaatteet, mutta katuympäristön
tarkempi suunnittelu tapahtuu katu- ja toteutussuunnitelmien laatimisen yhteydessä. Jatkosuun-
nittelussa on huomioitava, että materiaali-, kaluste- ja kasvillisuusmaailmassa noudatetaan alueen
ominaispiirteitä ja yleisiä suunnitteluperiaatteita.
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Kuva 11.  Yleissuunnitelman yhteydessä laadittu konsepti katuvihreän jaksotuksesta, WSP

4.2.2. Hulevedet

Yleissuunnitelman laatimiseen ei ole sisältynyt hulevesisuunnittelua, eikä hulevesien käsittelylle
ole osoitettu katuympäristöön tilavarauksia.

Jatkosuunnittelun yhteydessä nykyisen hulevesiverkon toimivuus ja kapasiteetti tulee selvittää ja
tarvittaessa kehittää hulevesien hallinnan ratkaisuja.

Jatkosuunnittelussa voisi pohtia keinoja vähentää huleveden kulkeutumista liikennealueilta suo-
raa Aurajokeen. Yhtenä keinona voidaan tutkia muun muassa rannan hulevesien johtamista uusiin
kasvillisuusaltaisiin. Lisäksi esimerkiksi uusittavan rantamuurin alueella kysymykseen voisi tulla
hulevesiä puhdistavat maanalaiset suodatusarkut.

4.2.3. Kasvillisuus

Tärkeän osan suunnittelualueen katuvihreää muodostavat säilytettävät nurmikaistat ja niiden
vanhat puurivit. Puurivien säilytys on ollut yksi työn lähtökohdista, joka tulee huomioida myös jat-
kosuunnittelussa.

Kasvillisuuden valinta tehdään jatkosuunnittelussa alueen ominaispiirteitä kunnioittaen. Vanhojen
viherkaistojen pinta toteutetaan jatkossakin pääosin nurmetettuna, mutta paikoin luiskiin tai esi-
merkiksi roska-astioita peittämään istutetaan matalahkoja, katuympäristöön sopivia pensasistu-
tuksia.
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Siltojen eteläpuolella liikenteelliset tilatarpeet rajoittavat kasvillisuudelle käytössä olevaa tilaa.
Alueella katuvihreää on pyritty lisäämään tapahtumien ajaksi siirrettävissä olevilla kapeilla kasvilli-
suusaltailla. Niihin kasvillisuudeksi sopii pensaiden lisäksi myös muun muassa koristeheinät ja
muut perennat. Lisäksi suurimpiin altaisiin on mahdollista sijoittaa pikku puita tai puumaisia pen-
saita korvaamaan katupuiden vähyyttä.  Jatkosuunnittelun yhteydessä voidaan tutkia lisäksi köyn-
nösratkaisuja poikkileikkaukseltaan ahtaimmille katupätkille.

Suunnittelualueelle on lisäksi lisätty joitain uusia puita etenkin aukiomaisille alueille sekä Jahtisa-
taman kohdalle, jossa rantamuuri kivetään ja nostetaan ajoradan tasoon.

4.2.4. Materiaalit

Yleissuunnitelmaan on osoitettu uusia kiveyspintoja etenkin aukiomaisille alueille, joita kehitetään
toiminnallisesti. Tällaisia alueita on muun muassa Auransillan molemmin puolin. Suunnittelualu-
een pohjoisosassa (Rettiginrinne - Auransilta) rantakadulle on esitetty reunatukien poistoa ja alu-
een kiveämistä, mikä vastaisi kadun luonnetta kävely- ja pyöräilypainotteisena alueena. Edellytyk-
senä on, että samaa periaatetta noudatettaisi myös suunnittelualueelta pohjoiseen kohti Tuomio-
kirkkosiltaa. Jatkosuunnittelussa tulee siis pohtia historiallisen keskustan katujen kokonaisuutta ja
yhtenäisiä periaatteita. Samaa kiveystä on suunnitelmassa jatkettu myös Auransillan toiselle puo-
lelle korostamaan alueen toiminnallisuutta ja aukiomaista luonnetta. Kiveys voidaan toteuttaa
alueen historialliseen luonteeseen sopivalla luonnonkivisillä nupukivillä tai luonnonkivilaatoilla.

Lisäksi suunnitelmassa on esitetty kivettäväksi niin kutsuttu Hämähäkkitontti, joka suunnitelmassa
on nimetty Kulttuuriaukioksi. Koska kyseessä on väliaikaisten toimintojen alue, kiveys voitaisi to-
teuttaa esimerkiksi betonilaatoin. Tarkoitus on luoda alueesta viihtyisä, oleskeluun ja tapahtumiin
soveltuva aukio.

Lisäksi laajalti kivettäväksi alueeksi on esitetty Sotalaistenkadun päässä oleva aukio, joka muuttuu
paikoitukseen käytettävästä tilasta kausimyynnin, tapahtumien ja leikin mahdollistavaksi aukioksi.
Kiveykseksi sopii esimerkiksi betonilaatta.

Lisäksi suunnitelmassa rannan kävelybulevardille on ehdotettu luonnonkiviraidoitusta, joka osal-
taan auttaisi rannan leimautumista kävelyreitiksi.

Lisäksi suunnitelmassa on esitetty luonnon- ja betonikivialueita liikennealueelle muun muassa jal-
kakäytäville, välikaistoille, pysäkkialueille ja risteyksiin. Jatkosuunnittelussa tulee huomioida, että
kiveykset toteutetaan koko kadun matkalta samoin periaattein, vaikkakin eri osuuksien ominais-
piirteet huomioiden.

4.2.5. Valaistus

Yleissuunnitelman laatimiseen ei ole sisältynyt valaistuksen suunnittelua. Suunnitteluratkaisut on
kuitenkin luotu siten, että alueelle saa toimivan ja yhtenäisen valaistuksen, joskin katuvalaistus
saattaa käytettävissä olevasta tilasta, erikoiskuljetusreitistä, maanalaisista verkostoista sekä lii-
kenteellisten tilavarausten laajuudesta johtuen muotoutua osittain polveilevaksi.

Vaikka valaistuksella ei olisi välitöntä saneeraustarvetta, nykyinen valaistus ei vastaa teknisesti,
mittakaavallisesti tai ulkoasullisesti Aurajoen rannalle asetettuja kehittämistavoitteita. Jatkosuun-
nittelun yhteydessä onkin syytä suunnitella myös kadun ja ranta-alueen valaistus vastaamaan
yleissuunnitelmassa asetettuja tavoitteita.
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Valaistussuunnittelussa tulee huomioida katuympäristön suunnitteluratkaisut korostaen esitetty-
jen katujaksojen luonnetta ja tuoda näin myös pimeän ajan kaupunkikuvaan toiminnallisen valais-
tuksen lisäksi yleissuunnitelmassa esitettyjen ratkaisuiden mittakaavaa ja tunnelmaa. Valaistuksen
keinoin voidaan korostaa mm. aukiomaisia alueita, alueelle tehtäviä, kiinteitä rakenteita ja ylei-
sesti luoda esteettisesti miellyttävää joenrantaympäristöä.

4.2.6. Ympäristösuunnittelun painopistealueet

KAUPUNKIGALLERIA (Rettiginrinne-Auransilta)

Suunnittelualueen pohjoisosa on osa Turun vanhinta keskustaa, mikä on huomioitu alueen suun-
nitteluratkaisuissa ja tulee etenkin jatkosuunnittelussa tärkeäksi lähtökohdaksi materiaali- ja ka-
lustevalinnoissa.

Suunnitelmassa pihakatu kehittyy aukiomaiseksi tilaksi, joka on tasattu ja kivetty luonnonkiveyk-
sellä (ks. kohta 4.2.4.). Kiveyksen halki katupinnassa kulkee kaupungin historiasta kertova tyyli-
telty aikajana, joka voidaan toteuttaa esimerkiksi kivi- ja metallilaatoin. Aukiomaiseen tilaan tuo-
daan nykyisen terassitoiminnan lisäksi näyttelytoimintaa. Kadunvarren museon ja gallerian näyt-
telyt voivat laajeta ulkotilaan mm. erilaisin telinein ja jalustoin. Toiminta toteutetaan siten, että
kadulla säilyy edelleen tarvittava tila kävelylle ja pyöräilylle. Alueella lisätään myös pyöräpaikoi-
tusta sekä istuimia. Lisäksi Rantaan tuodaan veden äärellä oleskelua tukeva laiturirakenne, jossa
on porrastasoja istuskelua varten.

Historiallinen Runeberginpuisto säilytetään suurimmalta osin ennallaan. Alueelle järjestetään kui-
tenkin tilavaraus julkiselle WC:lle.

LEPO & KAHVI (Auransillan eteläpuolinen aukio)

Aukiota avarretaan, tasataan, jäsennellään selkeämmin ja avataan joelle päin. Lisäksi sille luodaan
enemmän istuskelupaikkoja.

Liikennealuetta ja rantaa erottava pensasluiska muutetaan tukimuuriksi, jota vasten sijoitetaan
kahvila ja kausimyyntikojut. Tukimuuria on mahdollista elävöittää muun muassa taideaiheilla tai
köynnösistutuksilla. Lisäksi tukimuurin päälle altaaseen toteutetaan puu- ja pensasistutuksia.

Rannan puusto säilytetään ja paikoin sitä täydennetään uusilla puilla.  Nurmialueet jäsennellään,
muotoillaan ja ympäröidään reunakivellä. Lisäksi rantaan toteutetaan joitain uusia pensasalueita.
Viheralueiden läpi luodaan kivettyjä reittejä ja portaikkoja rantaan, mikä tuo joen paremmin
osaksi kaupunkitilaa. Kivetylle aukiolle tuodaan pöytäryhmiä.

Istuskelupaikkoja alueella lisäävät paikan luonteeseen sopivat istuimet, istuinmuurit sekä uudet
portaikot. Lisäksi rantamuuriin rakennetaan portaikko, joka mahdollistaa veden äärellä oleskelun.
Suunnitelmassa on myös esitetty, että laivojen huoltolaiturin päälle toteutettaisi muun rannan ta-
soon kansi, mikä lisäisi kävelyn ja oleskelun käytössä olevaa tilaa rannassa.

Alueen suunnittelussa on lisäksi erityisesti huomioitu alueen huollon sujuvuus siten, että se sa-
malla mahdollisimman vähän häiritsisi rannan kävelyliikennettä ja muita toimintoja. Aluetta on



16/23

8.3.2021

Yleissuunnitelmaselostus

tasattu huoltoliikenteelle sopivammaksi ja huoltoautoille on osoitettu rannassa kahden huoltoau-
ton kokoinen pysähtymispaikka, josta käsin hoituu syväkeräyssäiliöiden tyhjennys sekä laivojen,
kahvilan ja kausimyynnin huolto.

HÄMÄHÄKKITONTTI /KULTTUURIAUKIO

Hämähäkkitontille luodaan väliaikainen julkiseen oleskeluun ja leikkiin houkutteleva tila, kulttuuri-
aukio, joka on kaupunkilaisten käytettävissä, kunnes tontin käytöstä on tehty uusia päätöksiä.

Aukiolle toteutetaan väliaikainen katosmainen/ paviljonkimainen rakenne, joka luo tilan tapahtu-
mille, näyttelyille, esityksille, konserteille, myyjäisille sekä muille väliaikaistoiminnoille ja tem-
pauksille. Lisäksi aukiolla on tilaa väliaikaiselle leikkipaikalle, joka toteutetaan urbaaniin kaupunki-
kuvaan sopivalla tavalla.

Lisäksi aukiolle voidaan toteuttaa esimerkiksi tapahtuman yhteydessä kevyenä väliaikaisraken-
teena portaikko. Katutasosta Samppalinnanpuistoon johtavat portaat luovat yhteyden jokirannan
ja puiston välille.  Portaat toimivat kuntoilun ja oleskelun paikkana sekä katsomona joelle ja kult-
tuuriaukiolle.

PIKNIKPUISTO (Martinsillan eteläpuolinen puistikko)

Kirsikkapuin istutettu puistikko Martinsillan tyvessä säilytetään vehreänä kahvittelun ja pikniktoi-
minnan paikkana.

Nykyistä polkua suoristetaan Itäisen Rantakadun suuntaiseksi, mikä lisää yhtenäistä nurmitilaa
rannassa. Tämä antaa tilaa myös uusille puuistutuksille. Ranta kivetään ja tasataan toimivammaksi
rantareitiksi. Vesibussin laituri siirretään etelämmäs, jossa matkustajille on enemmän odotteluti-
laa. Kahvilan eteen mahtuu kiinnittämään joitain isompia aluksia.

Katualueelle lisätään huoltotasku kahvilan huoltoa varten.

LEIKKI & POP UP (Rannan aukio välillä Sotalaistenkatu – Savenvalajankatu)

Nykyinen paikoitusalue muutetaan rannan potentiaalin paremmin hyödyntäväksi aukiotilaksi, joka
mahdollistaa alueella erilaiset väliaikaistoiminnot, kausimyynnin ja tapahtumat.

Aukiota rauhoittavat kadunvarren pensasistutukset ja vanha puurivi. Lisäksi rannassa on istutus-
laatikoita, jotka ovat tapahtumien ajaksi siirrettävissä muualle. Istutuslaatikoiden välissä on tilaa
pöytäryhmille ja istuimille, jotka lisäävät rantaan kaivattuja oleskelumahdollisuuksia.

Kirsikkapuistikon puoleiselle reunalle toteutetaan kasvillisuusallas, jonka reunoilla on paikkoja is-
tua ja odotella vesibussia. Vesibussin laituri siirretään nykyiseltä paikaltaan aukion kulmaukseen.

Aukiolle toimintaa lisäävät kausimyyntikojut, joille on varattu paikka aukion laidalta puurivin
edestä. Alueella tulee jatkosuunnittelussa varmistaa myös tapahtumat mahdollistava tapahtu-
masähkö. Lisäksi puistossa on esimerkiksi merelliseen teemaan liittyviä taide-elementtejä, jotka
mahdollistavat leikin jokirannan kaupunkitilaan sopivalla tavalla.  Leikkiin soveltuvien veistosten
alla voidaan käyttää muun muassa ympäristön sävymaailmaan sopivia turva- alustoja. Muuten
alue kivetään esimerkiksi betonilaatoin.
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Aukion eteen toteutetaan oleskelulaituri ja rannan kulmaukseen luodaan aurinkotuolein paikka
ihastella näköaloja Tuomiokirkolle ja jokisuulle. Charterlaituri sijoitetaan aukion eteläpuolelle.

Laivojen huoltoliikenne keskitetään aukion jokisuun puoleiseen päätyyn, josta alkaa myös charter-
laituri. Nykyinen sisäänajo Sotalaistenkadun kohdalta suljetaan autoilta. Huoltoreitin varrelle sijoi-
tetaan lajitteleva syväkeräyssäiliö ja WC.

FÖRIN LAITURI JA JAHTISATAMA

Förin pysähdyspaikka muodostaa solmukohdan Itäisen Rantakadun varrelle. Förille rakennetaan
nykyistä kookkaampi laituri kadun viereen, jolloin kadun rantareitistä muodostuu yhtenäinen ja
esteetön ja Föriä odottavat eivät ruuhkauta katutilaa.

Förin odotuslaiturilla on viihtyisiä portaikkoja ja penkkejä Föriä odottaville ja muille jokirannassa
levähtäville.  Jatkosuunnittelussa tulee huomioida muun muassa laiturin esteettömyys sekä se,
ettei laituri Föriä vastaanottavine ponttoniosineen vie liikaa tilaa joen poikkileikkauksessa.

Förin eteläpuolelle toteutetaan tulevaisuudessa Jahtisataman palveluponttoni. Yleissuunnitel-
massa tämä on huomioitu muun muassa jätehuollon ja huoltoauton paikan lisäämisellä. Lisäksi
suunnitelmissa on rantamuurin korotus ajoradan tasoon. Yleissuunnitelmissa alueelle on lisätty
puurivi alueen viihtyisyyttä ja vehreyttä lisäämään. Puiden lomaan sijoitetaan muun muassa istui-
mia ja roska-astioita.

4.3. Suunnitelman vaikutukset
Suunnitelman mukaisilla toimenpiteillä on arvioitu olevan seuraavia vaikutuksia:

Taulukko 1. Vaikutusten arviointi

Toimenpide Vaikutus

Yksisuuntaiset pyörätiet ka-
dun molemmin puolin

- Pyöräilyn olosuhteet paranevat ja houkuttelevuus lisääntyy
- Pyöräilyn sujuvuus ja turvallisuus lisääntyvät
- Jalankulkijoiden turvallisuudentunne ja viihtyisyys lisääntyvät rantabulevardilla
- Autojen pysäköintitila vähenee kadun varressa

Huoltoliikenteelle omat tila-
varaukset ajoradan viereen

- Pyöräilyn ja jalankulun sujuvuus ja turvallisuus lisääntyvät
- Rannan toimijoille tasapuoliset toimintamahdollisuudet
- Kuljetusliikkeille selkeämmät menettelytavat ranta-alueella
- Kuljetusmatkat pysäköidyn auton ja kohteen välillä pidentyvät joissakin koh-

teissa

Jalankululle osoitetaan ran-
taan oma tila ja lisätään oles-
kelun alueita, viheraiheita ja
taidetta

- Jalankulun turvallisuuden tunne paranee, nopealle pyöräilylle osoitetaan oma
reittinsä

- Rannan toiminnot ovat monipuolisemmat ja ranta-alue houkuttelevampi mo-
nille ikäryhmille

- Kävelylle ja oleskelulle on enemmän tilaa rannassa
- Esteettömyys parantuu: pituus- ja sivukaltevuuksia loivennetaan, pieniä ta-

soeroja poistetaan ja pintamateriaalit yhtenäistetään

Katuympäristön muutos - Katuympäristön muutos tukee liikennemuotojen erottelua omille alueilleen.
- Rantaan kehittyy entistä houkuttelevampia, oleskelua tukevia paikkoja.
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- Alue saa arvoisensa ilmeen ja katu yhtenäisemmät, alueen ominaispiirteitä
kunnioittavat materiaalit.

- Alueen katuvihreä lisääntyy.
- Alueella liikkuvien viihtyisyys paranee merkittävästi.
- Alueen viihtyisyys lisää alueella liikkumista ja kaupunkilaisten tyytyväisyyttä.
- Jokirannan ja koko keskustan vetovoima lisääntyy entisestään.
- Merellisyyden kokeminen alueella lisääntyy
- Veden saavutettavuus paranee.

Yleissuunnitelmassa esitetyillä ratkaisuilla luodaan lisää viihtyisää tilaa jalankululle ja oleskelulle
rantabulevardialueelle.

Alueen aukiomaisille tiloille on luotu omia identiteettejä ja suunnitelmaratkaisujen ohjaamana eri
käyttäjäryhmät ottanevat julkisia tiloja käyttöönsä hieman eri tavoin joen rannan eri osuuksilla.
Nuoremmalle, dynaamiselle käyttäjäryhmälle on ravintolalaivojen ympäristöä luotu käyttökelpoi-
semmaksi. Taiteesta ja korkeakulttuurista kiinnostunutta käyttäjäkuntaa tullee liikkumaan Rune-
bergin puiston ja teatterin läheisyydessä, ja niiden läheisyydessä onkin tilaa lyhyt- tai pidempiai-
kaiselle taiteen esittelylle.

Martinsillasta satamaan päin on tilaa rauhallisemmalle oleskelulle ja sekä puistomaiselle alueelle
että kausimyynnin alueelle tultaneenkin kokoontumaan koko perheen voimin nauttimaan alueen
palveluista ja atmosfääristä.

Yleissuunnitelman ratkaisut mahdollistavat julkisen vesiliikenteen käytön mukavasti ja tasapuoli-
sesti. Sataman suunnan nykyisin hiukan karukin ympäristö muutetaan vihreämmäksi mahdolli-
suuksien mukaan ja kapeaa katupoikkileikkausta jäsennetään ja rauhoitetaan kävely-ympäristöksi
kalusteiden ja istutusten avulla.

Yleissuunnitelma mahdollistaa joen ranta-alueen monipuolisen käytön ja ratkaisujen toiminnalli-
suus edesauttaa sekä pysyvien että väliaikaisten palveluiden toimintaa alueella.

5. Kustannusarvio
Itäisen Rantakadun yleissuunnitelmassa osoitettujen toimenpiteiden kokonaiskustannusarvio on
noin 13,1 milj. €, joka muodostuu hankeosakustannuksista 9,5 milj.€, kaupungin tilaajatehtävistä
1,4 milj.€ sekä kaupungin infrahankkeiden tarveselvitys- ja hankesuunnitteluohjeen mukaisesta
hankevarauksesta 2,2 milj.€.

Hankeosittain kustannukset jakaantuvat seuraavasti (ilman tilaajatehtäviä ja varauksia):

Kustannusarvio laadittiin Fore hankeosalaskennalla.
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6. Rakentamisen vaiheistus
Rakentamisen vaiheistuksesta on tehty alustava suunnitelma, jonka mukaan rakentaminen mah-
dollista toteuttaa siten, että katu on koko ajan liikennöity. Rakentaminen voidaan tehdä kadun
poikkileikkaussuunnassa kolmessa vaiheessa, jolloin koko ajan jää tilaa kahdelle läpikulkevalle
kaistalle. Kadunvarsipysäköinti joudutaan työmaan kohdalta poistamaan. Poikkileikkaussuuntai-
sen vaiheistuksen periaate on esitetty kuvassa 12.

Kadun pituussuunnassa vaiheistaminen tehdään siten, että työmaan aikana käytössä olevat bussi-
pysäkit sijaitsevat aina työmaa-alueen ulkopuolella. Kuvassa 13 on esitetty periaate pituussuuntai-
sesta vaiheistamisesta (vaiheet A ja B) ja esitys bussipysäkkien sijainnista työn eri vaiheissa. Peri-
aatteena on, että työvaiheen A aikana käytetään nykyisiä bussipysäkkejä ja vaiheen B aikana vai-
heessa A rakennettuja uusia pysäkkejä aina kuin mahdollista. B-vaiheessa poistetaan käytöstä ne
nykyiset pysäkit, jotka yleissuunnitelman mukaan poistuvat muutenkin käytöstä ja käytetään
muutamassa kohdassa työnaikaisia pysäkkejä.

Kadun poikkileikkaussuuntainen vaiheistus ja pituussuuntainen vaiheistus yhdistetään toisiinsa
siten, että ensin tehdään poikkileikkaussuunnassa välivaiheet 1 ja 2 koko kadun matkalta pituus-
suunnassa vaiheistaen eli ensimmäiseksi vaiheet A1 ja A2 ja sen jälkeen vaiheet B1 ja B2. Kun ajo-
rata, jalkakäytävät ja pyörätiet on saatu valmiiksi koko matkalta, tehdään kerralla ranta-alue eli
välivaihe 3.  Rannan rakentamisessa tulee ottaa huomioon rannan toimintojen tarpeet. Näin toi-
mien kävely ja pyöräliikenne ovat rakentamisen välivaiheiden 1 ja 2 aikana koko suunnittelualu-
eella rannassa ja rannan rakentamisen aikana koko matkalla uudistetulla katualueella.
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Kuva 12. Rakentamisen vaiheistamisen periaate kadun poikkileikkaussuunnassa.
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Kuva 13. Rakentamisen vaiheistuksen periaate kadun pituussuunnassa. Työvaiheessa käytössä olevat bussipysäkit on
ympyröity samalla värillä kuin työmaan vaihe.

7. Jatkosuunnittelussa huomioon otettavaa
Suunnitteluun liittyneen, kappaleessa 1.3 kuvatun vuorovaikutuksen kautta suunnitelmasta saa-
tiin runsaasti palautetta. Yleissuunnitelmatasolla merkittävät palautteet on otettu yleissuunnitel-
massa huomioon.

Erityisesti jatkosuunnittelussa tulee ottaa huomioon aukioimaisten tilojen yksityiskohtaisemmat
jatkotarkastelut ja tasaukset, oleva ja uusittava kunnallistekniikka, katu- ja puistovalaistus sekä
erikoisvalaistuksen mahdollisuudet.

Nykyisen hulevesiverkon toimivuus ja kapasiteetti tulee selvittää ja tarvittaessa kehittää huleve-
sien hallinnan ratkaisuja, kuten vesien ohjaamista uusiin kasvillisuusaltaisiin tai maanalaisiin, vesiä
puhdistaviin suodatusarkkuihin ennen jokeen johtamista.

Nykyinen puurivi tulee säilyttää ja materiaali-, kaluste- ja kasvillisuusvalinnoissa tulee noudattaa
alueen ominaispiirteitä ja yleisiä suunnitteluperiaatteita. Vanhojen viherkaistojen pinta toteute-
taan jatkossakin pääosin nurmetettuna, mutta paikoin luiskiin tai esimerkiksi roska-astioita peittä-
mään istutetaan matalahkoja, katuympäristöön sopivia pensasistutuksia. Jatkosuunnittelun yhtey-
dessä voidaan tutkia lisäksi köynnösratkaisuja poikkileikkaukseltaan ahtaimmille katupätkille.
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Pintamateriaalit tulee sovittaa yhteen ympäristön kanssa, erityisesti suunnittelualueen pohjois-
osassa (Rettiginrinne - Auransilta) rantakadulla. Jatkosuunnittelussa tulee huomioida, että kiveyk-
set toteutetaan koko kadun matkalta samoin periaattein, vaikkakin eri osuuksien ominaispiirteet
huomioiden.

Jatkosuunnittelun yhteydessä on syytä suunnitella myös kadun ja ranta-alueen valaistus vastaa-
maan yleissuunnitelmassa asetettuja tavoitteita. Valaistussuunnittelussa tulee huomioida katuym-
päristön suunnitteluratkaisut korostaen esitettyjen katujaksojen luonnetta ja tuoda näin myös pi-
meän ajan kaupunkikuvaan toiminnallisen valaistuksen lisäksi yleissuunnitelmassa esitettyjen rat-
kaisuiden mittakaavaa ja tunnelmaa.

Lepo & kahvi -alueella, Auransillan länsipuolella tulee jatkosuunnittelussa ottaa kantaa siihen, sal-
litaanko henkilöautojen huoltoajo kioskien yhteyteen vai tuleeko myös kioskien kaiken huoltoajon
tapahtua huollolle varatulta lastausalueelta käsin. Mahdollisista ajonesteistä tulee keskustella yl-
läpidon kanssa.

Piknik-puiston länsipäädyssä oleva jätepiste on siirretty sataman suuntaan, aukion toiseen pää-
tyyn. Seuraavassa suunnitteluvaiheessa on kuitenkin vielä varmistettava, riittääkö kyseinen sijainti
Cafe-Ankan toiminnoille, vai tulisiko kahvilalle osoittaa jätehuollon paikka lähelle nykyistä jäteas-
tian sijaintia, esim. pensasalueelle. Myös muualla (kuten Teatterisillan lähellä) tulee vielä kertaal-
leen tarkastella jätesäiliöiden sijainnit siten, ettei jäteastioiden tyhjennys häiritse tai tuo vaarati-
lanteita pyöräliikenteelle.

Jatkosuunnittelussa tulee huomioida Förin laiturin esteettömyys sekä se, ettei laituri Föriä vas-
taanottavine ponttoniosineen vie liikaa tilaa joen poikkileikkauksessa.


