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Sisällys



• Itäisen Rantakadun valmiista 

yleissuunnitelmasta järjestettiin kaikille 

avoin Kerro kantasi -kysely 15.-28.3.2021.

• Kyselyllä kartoitettiin ihmisten näkemyksiä 

valmiista suunnitelmasta: ”Itäisen 

Rantakadun yleissuunnitelma on 

valmistunut ja nähtävillä kaupungin 

verkkosivuilla. Nyt toivoisimmekin sinun 

näkemystäsi suunnitelmasta; mikä on 

mielestäsi kiinnostavaa ja onnistunutta, 

mitä tulisi vielä kehittää?”

• Kyselyyn tuli yhteensä 52 kommenttia, 

jotka toimitetaan suunnitelman toteuttajille 

tiedoksi ja työn tueksi.

1. Tiedot Kerro kantasi -kyselystä



2. Kerro kantasi -kyselyn 

kommentointi



• Erään kommentoijan mukaan huoltoajopaikka Auransillalta alajuoksulle päin tulisi 

poistaa/siirtää, koska alue on ahdas.

• Yksi kommentoija kehui suunnitelmassa olevan hyvää se, että lastausalueet 

eivät ole pyörätiellä.

• Kommenteissa huomautettiin, että pari lastausaluetta lähellä Förin odotuslaituria 

on piirretty kävelykadun puolelle. Nämä tulisi kommentoijan mukaan jättää 

toteuttamatta, sillä suunnitelman mukaan jakeluliikenteen pitäisi ylittää 

pyöräkaista vaarantaen pyöräilijöiden liikenneturvallisuuden.

• Yksi kommentoija huomautti, että Kulttuuriaukion luona ennen suojatietä olevan 

huoltoauton pysäkin kohdalla tulisi varmistaa, ettei se ole mutkan takia näköeste 

autoilijoille ja pyöräilijöille.

Huoltojärjestelyt



VESILIIKENNE

• Useampi kommentoija toivoi parempia 

olosuhteita kevyelle vesiliikenteelle, kuten 

laitureita kajakeille ja pienvenepaikkoja. 

Maihinnousulle mahdollisiksi paikoiksi 

ehdotettiin esimerkiksi oleskelulaitureita tai 

tilapäistä venepysäköintiä. Saaristomeren 

melojia on mahdollista konsultoida esim. 

kajakkien laiturivaatimuksista.

• Eräs kommentoija huomautti, että 

Aurajoessa ristiaallokon lisäksi aallokkoa 

lisäävät moottoroidut veneet ja laivat. 

Suunnittelussa tulisikin ottaa huomioon 

erityisesti aloittelevien melojien turvallisuus.

Liikenne ja liikkuminen

• Muutama kommentoija pohti Martinsillan ja 

Myllysillan välisen lyhytaikaisen 

venepysäköinnin pysäköinninvalvontaa ja sitä, 

kuinka voidaan estää esimerkiksi veneen 

pysäköinti koko kesäksi. Eräs kommentoija 

pohti, olisiko mahdollista tehdä tähän liittyen 

yhteistyötä esim. alueen yrittäjän kanssa.

• Yksi kommentoija huomautti, että portaat, 

luiskat ja laitureiden käyntisiltojen pituudet eivät 

ole oikeassa suhteessa. Ainoastaan siirrettävän 

vesibussilaiturin käyntisillan nähtiin olevan 

tarpeeksi pitkä esteettömälle kululle.



KEVYT LIIKENNE

• Suunnitelmassa esitettyjä kevyen liikenteen ratkaisuja 

pidettiin selkeinä parannuksina nykyiseen tilanteeseen.

• Rantaväylästä uskottiin tulevan viihtyisä kuljeskelu- ja 

oleskelualue, kun pyörät siirtyvät omalle väylälleen. 

• Eräs kommentoija uskoi siitä olevan hyötyä kaikille, kun 

alueella panostetaan kevyeeseen liikenteeseen. 

• Kommenteissa toivottiin, että myös Auransilta-

Tuomiokirkko -väli varattaisiin vain kevyen liikenteen 

käyttöön ja Pinellan parkkipaikat poistuisivat.

• Yksi kommentoija ehdotti, että jalankulun turvallisuutta 

ja miellyttävyyttä lisäisi se, että Itäiseen Rantakatuun 

liittyvät pienemmät kadut tehtäisiin ylijatketuiksi 

jalkakäytäviksi hollantilaiseen/tanskalaiseen tyyliin.

• Pyöräilijämäärien uskottiin uusien 

kehittämistoimenpiteiden myötä kasvavan ja siten 

hankaloittavan mm. Teatterisillalle ajamista.

Liikenne ja liikkuminen • Kaupunkipyöräasemien ja polkupyöräpysäköinnin 

sijoittaminen ja riittävyys mietityttivät. Esim. kulttuuri-

palveluiden ympäristössä uskottiin olevan paljon kysyntää 

pyöräpysäköinnille kuten myös piknikpuiston kohdalla.

• Erään kommentoijan mukaan Tervahovin päässä ei tarvita 

76 pyöräpaikkaa, vaan näitä voisi sijoitella laajemmalle 

alueelle.

• Toinen kommentoija epäili, että 56 kappaletta 

pyöräpysäkkejä on liikaa, sillä Pumppuhuoneen vieressä 

nykyiset pysäkit ovat matalalla käyttöasteella.

• Pyöräpysäköinnin sijoittelua pyöräteiden yhteyteen 

pidettiin onnistuneena. Pyöräpysäkkien toivottiin olevan 

runkolukittavia telineitä.

• Kommentoija toivoi kiinnitettävän huomiota siihen, että 

pyörät pääsevät liikkumaan Föli-lautalle sujuvasti (myös 

tavarapyörät ja perävaunut).

• Vartiokujan kohdalla Marttiin päin menevien pyörien 

kadunylitykseen toivottiin kiinnitettävän huomiota, jotta 

puolenvaihdos on selkeä. Ehdotettiin esim. 

väistämisviivan maalaamista pyöräilijöille 

väistämisjärjestyksen selkeyttämiseksi.



KEVYT LIIKENNE

• Moni toivoi, että pyörien, sähköpotkulautojen ja -

mopojen liikkuminen omalla kaistallaan 

varmistettaisiin, etteivät esim. siltojen alitus ja 

valoristeykset houkuttele jatkamaan matkaa 

jalankulkijoiden joukossa.

• Useampi kommentoija toivoi, että yksisuuntaiset 

pyörätiet jatkuisivat koko matkalta autokaistojen 

rinnalla. Pyörätien päättymisen Merimiehenkadun 

risteykseen uskottiin aiheuttavan sekaannusta ja 

vaaratilanteita. Myös Hämeentielle, sekä Pinellan ja 

Auransillan välille toivottiin kaksisuuntaisia pyöräteitä.

• Pyöräilyn nopeusrajoitukset jakoivat mielipiteitä. 

Pyöräteiden nopeuksien toivottiin pysyvän 

kohtuullisina, jotta ne olisivat turvallisia kaikille, mutta 

toisaalta nopeiden pyöräteiden uskottiin olevan 

kilpailukykyinen vaihtoehto autoilulle.

Liikenne ja liikkuminen • Pyöräilijöiden ylityspaikkaa Kulttuuriaukion kohdalla ei 

pidetty suositeltavana vähäisen pyöräliikenteen takia.

• Eräs kommentoija huomautti, että Aurakadun ylitykseen 

riittää yksi ylityskohta.

• Myllysillan kohdalla olevaa pyöräilyn ylistystä kääntyvien 

kaistan oikealle puolelle pidettiin huonona ja vaarallisena 

ratkaisuna. Pitkän odottelun nähtiin ajavan pyöräilijät 

kulkemaan autojen liikennevaloilla.

• Pyöräteiden linjausta kiinni ajoradassa pidettiin hyvänä 

ratkaisuna.

• Risteyksiin toivottiin riittävästi odotus- ja 

ryhmittäytymistilaa pyöräliikenteelle ja valoristeyksiin 

polkupyöräopastimia.

• Pyöräilijöille toivottiin lepokaiteita sopiviin paikkoihin.

• Suojateiden odotustilan ja valojen sijoittelun toivottiin 

järjestettävän siten, etteivät jalankulkijat estä vihreillä 

valoilla eteneviä pyöräilijöitä.

• Eräs kommentoija oli huolissaan siitä, miten auraaminen 

ja autojen roiskeet vaikuttavat pyöräilyn mukavuuteen. 

Myöskään pyöräteiden suolausta ei pidetty toivottavana, 

sillä sen nähtiin aiheuttavan haittaa pyörille, eläimille ja 

alueen kasvillisuudelle.



AUTOILU JA PYSÄKÖINTI

• Autopysäköinnin väheneminen alueella herätti keskustelua puolesta ja vastaan. Osa 

kommentoijista pohti, mihin esim. kulttuuripalveluiden käyttäjät tai maauimalan asiakkaat 

parkkeeraavat, kun parkkipaikat vähenevät alueella. 

• Erityisesti Sotalaisenkadun päässä oleva alue herätti keskustelua. Erään kommentoijan 

mielestä on hienoa, että alue otetaan hyötykäyttöön, mutta moni oli huolissaan heikkenevistä 

autoilun olosuhteista. Eräs kommentoija uskoi pandemian kasvattavan autoilun suosiota.

• Autopysäköintipaikkojen vähentämisen nähtiin olevan ainoa mahdollisuus saada pyöräilijät 

pois rantaväylältä. 

• Eräs kommentoija huomautti, että parkkeerausmahdollisuuksia löytyy esim. keskustan 

toriparkista.

• Sotalaisenkadun vinoparkkeja ei toivottu muutettavan kohtisuoriksi parkeiksi, sillä niihin 

ajaminen ja niistä peruuttaminen nähtiin haastavana.

• Useampi kommentoija toivoi kadulle 30 km/h rajoitusta.

Liikenne ja liikkuminen



JOUKKOLIIKENNE

• Kaistapysäkkien kohdalla nähtiin tärkeänä sen huomioiminen, että pysäkkien käyttäjät 

pääsevät liikkumaan turvallisesti esim. pyörätien yli. Erään kommentoijan mukaan 

kaistapysäkkien suunnittelu on onnistunutta, kun kaiteet ohjaavat joukkoliikenteen 

käyttäjät ennakoitaviin ylityspaikkoihin.

• Kaistapysäkkejä kritisoitiin siitä, että ne vievät pysäköintipaikat, aiheuttavat liikenteellistä 

turvattomuutta ja ruuhkia kadulle ja Sotalaisenkadun liittymään.

• Suunnitelmaan merkityn kaistapysäköinnin huomautettiin heikentävän aikaisemman 

kokemuksen perusteella As Oy Martinsillan olosuhteita ja ruuhkauttavan 

Sotalaisenkadun risteystä. Pysäkin toivottiinkin säilyvän nykyisellä paikallaan tai 

siirrettävän uuteen paikkaan, esim. sataman puolelle ennen Sokerirannan liittymää, jossa 

katu on levennetty ja jalkakäytävä tilavampi. 

Liikenne ja liikkuminen



MUUT LIIKENNEJÄRJESTELYT

• Myllynahteen välityskyky ja siten Martin alueelle mahdollisesti aiheutuvat ruuhkat 

mietityttivät erästä kommentoijaa.

• Useampi kommentoija toivoi korotustöyssyjä nopeuksien ja melun hallitsemiseksi 

autoilijoille sekä pyöräilijöille. Myös korotettuja suojateitä toivottiin hidastusesteiksi 

ravintola Samppalinnan, Neitsytpolun ja Paavo Nurmen puistotien kohdalle.

• Useampi kommentoija toivoi ajoesteitä pyöräkaistan ja ajokaistan väliin, ettei 

pyöräkaistalle pysäköitäisi tai ajettaisi lastaamaan. Myös tasoerottelua ehdotettiin 

ratkaisuksi, mutta sen ei kuitenkaan nähty olevan toimiva ratkaisu pyöräkaistalle 

pysäköinnin estämiseen. Ajoesteiden nähtiin myös lisäävän pyöräilijöiden 

turvallisuuden tunnetta autokaistan rinnalla.

Liikenne ja liikkuminen



• Useampi kommentoija toivoi Telakkarantaan 

eloisuutta: puistonpenkkejä, jäätelökioskia, 

myyntikojuja ja oleskelualueita. Alueelle kaivattiin 

myös lisää roska-astioita koiranulkoiluttajille. 

• Förin alueelle toivottiin elävöitystä esim. kausimyynti-

kojun avulla. Förin toivottiin myös operoivan 

ympärivuorokautisesti vähintään kesäkautena.

• Kommenteissa pohdittiin lasten leikkipaikkojen 

tarpeellisuutta ja turvallisuutta rannassa. 

Leikkipaikoille ehdotettiinkin turva-aitoja, mutta myös 

oleskelulaiturin nähtiin olevan esteenä joelle.

• Eräs kommentoija toivoi, ettei lasten leikkipaikoista 

rakenneta sellaisia, että niihin voisi asiattomasti 

piiloutua.

• Useampi kommentoija kannatti turva-aitoja myös 

koko jokivarteen nyt, kun rannasta rakennetaan 

kaupunkilaisten olohuonetta.

Katutila ja -ympäristö • Oleskeluportaita kannatettiin, mutta sillä edellytyksellä, 

etteivät ne syö tilaa kävelyreitiltä ja aiheuta sumaa.

• Kulttuuriaukion väliaikaisille portaille ei nähty olevan 

tarvetta ja niiden kustannusten uskottiin olevan samat 

kuin pysyvillä portailla.

• Eräs kommentoija kehui, että on hyvä kun jokirannan 

oleskelumahdollisuuksia kehitetään monipuolisesti ja 

alueen identiteettiä kunnioittavilla ratkaisuilla. Toinen 

kommentoija totesi, että suunnitelman mukaan alue on 

liian täyteen ahdettu (esim. Sotalaisenkatu-

Savenvalajankatu väli). Kulttuurijokilautan kohtaa pidettiin 

oletettua väkimäärää nähden ahtaana ja myös 

mahdollisen konserttitalon ihmismassoja lisäävät 

vaikutukset huolestuttivat.

• Martinsillan puistoalueen kommentoitiin olevan vähällä 

käytöllä, eikä samankaltaisia alueita toivottu lisää.

• Kommenteissa toivottiin, että alueen asukkaat otettaisiin 

suunnittelussa huomioon (esim. pysäköinti ja meluhaitat).

• Samppalinnan ja Urheilupuiston viheralueiden yhteyttä 

jokirantaan toivottiin kehitettävän esim. korotettujen 

suojateiden avulla.



• Erään kommentoijan mukaan on hienoa, että 

asfaltin sijaan katua elävöittämään on suunniteltu 

kivetystä. Moni kommentoija kuitenkin toivoi tässä 

otettavan huomioon esteettömyyden, sillä 

luonnonkivi vaikeuttaa liikkumista ja on esim. 

sateisella säällä liukas. Luonnonkiveä pidettiin 

myös kalliina materiaalina, joka on altis 

laatuvirheille.

• Pyöräteihin liittyvissä materiaalivalinnoissa toivottiin 

saumatonta erotustilaa pyörätien pinnan kanssa, 

jotta ohituksille on riittävästi tilaa. Risteyskohtiin 

pyöräkaistoille toivottiin liikenneturvallisuuden ja 

ajomukavuuden vuoksi laatoituksen sijaan asfalttia. 

Lisäksi toivottiin että risteyskohtien asfaltti olisi 

punaista, jotta kääntyvät autoilijat huomioisivat 

suoraan jatkavan pyöräliikenteen paremmin.

Katutila ja -ympäristö

• Esteettömyyteen toivottiin kiinnitettävän enemmän 

huomiota (portaat ja pintojen korkeuserot).

• Yhden kommentoijan mukaan suunnitelmassa on 

liikaa uutta ja hän painotti, että vanhassa kaupungissa 

pitäisi kunnioittaa historiaa ja säilyttää toimivat osat.

• Eräs kommentoija huomautti, että suunnitelmassa on 

paljon muureja, portaita ja tukimuureja, jotka ovat 

kalliita erityisesti savimaalla.

• Telakkarannan alueelle toivottiin lisää vehreyttä ja 

puuistutuksia.

• Kommenteissa toivottiin, ettei vanhoja puita 

kaadettaisi ja nurmikot muutettaisiin kukkiviksi 

niityiksi. Myös pitkiin suoriin tieosuuksiin toivottiin 

lisättävän istutuksia.



• Moni kommentoija toivoi myös läntiselle puolelle uudistuksia ja jokivarren suunnittelua 

kokonaisuutena, sillä on oletettavaa, että uudistusten myötä käyttäjämäärät, ja 

esimerkiksi pyöräily alueella lisääntyy. Kehitystä toivottiin Förin molempiin 

päätepisteisiin sekä pyörätiejärjestelyihin (esim. Martinsillan ja Läntisen Rantakadun 

kohta, jossa tiukkoja käännöksiä, huono näkyvyys ja korkeuseroja asfaltoidussa 

pinnassa).

• Suunnitelman realistisuus herätti kommentointia puolesta ja vastaan.

• Kommenteissa pohdittiin, miltä alue näyttää ja miten se toimii talvella ja kiinnitetäänkö 

ympärivuotiseen kunnossapitoon jatkossa enemmän huomiota.

• Kommenteissa toivottiin julkisivukuvaa vastarannalta, jotta mittasuhteet olisi helpompi 

hahmottaa.

• Eräs kommentoija toivoi, että esiteltävät karttakuvat olisivat saatavilla pienempinä 

tiedostoina, jotta niiden lataaminen ei kestäisi niin kauaa. Lisäksi toivottiin, että 

lyhenteitä, kuten ”pp-tien väliin” vältettäisiin ja kuvaviittaukset olisivat merkittyinä.

Muut huomiot


