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1890-luku

Alku
Tässä tutkimuksessa kuvataan niitä skenaarioita, jotka avautuvat
kaupunkikeskustan kehitykselle keskustan muutoksien alkaessa
muuttua sanoista todellisuudeksi. Työn ydintavoitteena on pohtia kaupunkikeskustan eri osien hierarkkisia suhteita toisiinsa
sekä myös niiden rooleja kokonaisuudessa. Keskustaa koskevia
suunnitelmia ei ole integroitu yhteen, joten eräänä tavoitteena
on etsiä analyyttisesti ratkaisuja eri suunnitelmien synteettisten
liitosten kitkakohdista.
Ristiriidat ja kitka eri suunnitelmien ja pyrkimysten välillä aikaansaavat sen, että tutkimuksessa esitetään tiettyjä ratkaisumahdollisuuksia puhtaan analyysin lisäksi. Tutkimuksen tarkoitus ei ole tuottaa konsensusta.
Perusajatuksena on että on, kaikkien edun mukaista maksimoida toteutettavien suunnitelmien yhteiskunnallinen ja taloudellinen hyöty.
Lyhyemmät työmatkat, helppokäyttöinen ja integroitu joukkoliikenne, mahdollisuus liikkua intuitiivisesti pyörällä, katutilan vapautuminen ihmisille, kaupunkiseudun verkostoituminen
sekä lukuisat liiketoimintamahdollisuudet ovat saavutettavissa
jos poliittista tahtoa löytyy.

1930-luku

Tutkimuksessa käsitellään sanoin, piirroksin, kartoin ja kaavakuvin Matkakeskusta, raideliikenneratkaisuja, pyöräilyä, Kauppatorin ympäristöä, sekä joenvarrella sijaitsevaa uutta vanhojen
ulkotilojen ja rakennuksien kokonaisuutta – Turun vanhaa kaupunkia.
Työn tutkimusprosessi on tehty karttojen ja kuvien kautta, tekstiosuus on karttojen tukena. Näiden kansien sisältö auennee
sinulle parhaiten, jos tutkit ensin aukeaman karttoja ja kuvia ja
vasta sen luet jälkeen kyseisen aukeaman tekstit.
Alex Oljemark, Turussa, elokuu 2012

Puusta ja tiilestä betoniin ja peltiin Engelistä Laisaareen

2000-luku

Turun keskustan nykyinen ulkomuoto pohjautuu Engelin ruutukaavaan. Vuoden 1828 kaavassa Turun keskusta siirrettiin
Vanhan Suurtorin ympäristöstä joen toiselle puolen, nykyisen
Kauppatorin ympäristöön. Kaupungin keskustan painopiste ja
kasvupaine siirtyi hitaasti 1800-luvun aikana sille kaavoitettuun
paikkaan.
Kivirakentamisen suosimisesta huolimatta Turkuun ei syntynyt mittavia korkeita kivitalokokonaisuuksia ennen 1900-lukua.
Kaupunki kasvoi leveyttä korkeuden sijaan maantieteellisten esteiden puuttuessa.
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Turun keskusta ei Helsingin keskustan lailla ehtinyt ikinä rakentua
valmiiksi, korkeaksi tiheäksi kivikaupungiksi. Ruutukaava-alueen oli
vielä sotienkin jälkeen matala ja jokseenkin puutalopainotteinen.
Alvar Aalto nimittikin Turun kaupunkirakennetta sotien jälkeen halveksien puutalovaltamereksi1. Keskustassa rakenne oli sotien jälkeen
Aallon määritelmää heterogeenisempi, matalien puutalojen ja korkeiden kivilinnojen sijaitessa useissa kohdissa vierekkäisillä tonteilla.
1950-luvulla Turun taudin toisen epidemian iskiessä tieltä saivat
väistyä niin puiset kuin kivisetkin rakennukset valitettavan monessa
kohteessa. Perusperiaatteena oli että kantakaupungin uudisrakentamishankkeille luvattiin 1950–1970 -luvuilla niin sanotulla ilmamyynnillä lisää rakennusoikeutta jos rakennukset vedettäisiin kauemmaksi katulinjasta.
Monien suomalaisten kaupunkien tapaan myös Turun kasvupaineita
liioiteltiin ja uudet rakennukset voitiin rakentaa kuvitteellisia tulevia
katulinjoja pitkin ja täysin ympäristöön sopimattomiksi, koska ajateltiin että vanhentunut rakennuskanta purettaisiin silti kohta pois.
Trotyylin lauetessa Pruitt-Igoen alla alettiin pohjolassakin herätä:
yleisen mielipiteen muuttuminen ja ensimmäiset onnistuneet suojeluhankkeet käänsivät hitaasti kehityksen suuntaa. Kivikaupungin
lailla myös betoni-Turku jäi lopulta puolivalmiiksi. Turun kantakaupunkia ja samalla keskustaa leimaakin nykyään sangen kakofoninen
sekoitus puutaloja, eri aikakausien kivitaloja ja elementtirakennuksia särjetyssä umpikortteliruudukossa.

Viime vuosikymmenien kehitystä
Viime vuosikymmeninä Turun kaupunkikeskusta on kehittynyt maltillisen verkkaisesti verrattuna aikaisempaan. Keskustan kehityksen
painopiste kääntyi hitaasti asuinrakentamisesta kaupalliseen rakentamiseen, kaupungin väestönkasvun päätyttyä kahdeksi vuosikymmeneksi 1970- ja 1980-luvuilla.
Keskustan kannalta merkittävimmät hankkeet ovat olleet erilaiset
kauppakeskukset jatäydennysrakentamishankkeet. Katulinjassa oleville tyhjille tonteille on rakennettu uusia asuin- ja liikerakennuksia.
Viime vuosikymmeninä täydennysrakentamiselle on ollut tyypillistä
se että uudet rakennukset on pyritty edullisin keinoin sovittamaan
lähiympäristöönsä, riippumatta siitä koostuuko lähiympäristö 1920klassismin tai 1970-luvun tehorakentamisen tuotoksista.
Vuonna 1958 valmistunut Wiklundin tavaratalo ja vuonna 1964
valmistunut KOP-kolmio alkoivat saada seuraajia. Kauppatorin laidoille ja läheisyyteen rakentui vuosien saatossa katettujen kauppakeskuksien sarja, osittain vanhojen rakennusten sisälle. City-Sokos
eli nykyinen Stockmann valmistui Kristiinankadun ja Yliopistonkadun kulmaan 1975. Kauppakeskus Forumin kortteli valmistui 1979,
Hansa-kortteli vuonna 1985. Viimeisin keskustan korttelien sisäisistä kauppakeskuksista on vuonna 1991 valmistunut Aleksandrakuja.
Yliopistonkadun kävelykatuosuus valmistui vuonna 2001. Bussiliikenne keskitettiin Aurakadun ja Eerikinkadun joukkoliikennekaduil-
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Säestävän täydennysrakentamisen esimerkkejä 2000-luvulta
le 1990-luvulla.
Erityisesti Hansa-kortteli ja Yliopistonkadun kävelykatu ovat melkein liian onnistuneita projekteja yhdessä. Ne alkavat olla ympäristössään niin vetovoimaisia kohteita, että kaupallinen ydinkeskusta
on hiljakseen kutistunut ja tiivistynyt.
Viime vuosina suuremmat ketjut ovat sijoittuneet yhä enenevissä
määrin Kauppatorin ympäristöön vaihtelevalla kaupallisella menestyksellä pienempien toimijoiden siirtyessä syrjemmäksi.
Tiettyjen Kauppatorin läheisyydessä olevien alueiden hiljentyminen
kertoo siitä että Turun keskustassa asioivat ihmiset liikkuvat nykyään
suhteellisen pienellä säteellä.
Keskustan vetovoimaisuutta ja saavutettavuutta on tahdottu turvata yksityisautoilulla. Paras esimerkki tästä on 2600 parkkitalopaikkaa
noin puolen neliökilometrin alueella. Jää nähtäväksi jatkuuko tämä
kehitys vielä toriparkin 700 paikkaisen parkkiluolan jälkeenkin. Paikoitushallien suosio on ollut vaihtelevaa saatavilla olevista osittain
ilmaisista kadunvarsipaikoitusmahdollisuuksista johtuen.
Samalla kun monet tahot ovat pontevasti 1950-luvulta asti tahto-
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neet korostaa yksityisautoilun elintärkeyttä Turun keskustalle,
ovat myös vastakkaiset näkökulmat ja intressit entistä paremmin
päässeet esille. Näkyvin esimerkki tästä oli 13 000 allekirjoituksen kansalaisadressi keskustan kehittämiseksi ilman toriparkkia.
Myös pyöräteiden määrää keskustassa on pyritty lisäämään
mutta yhtään pyörätietä ei ole rakennettu kaupallisen keskustan
läpi. Yliopistonkadun kävelykadun lisäksi uusien kävelykatujen
avaaminenkaan ei nykyliikennejärjestelyillä ole helppoa. Nykyistä kävelykatuakaan ei voida laajentaa merkittävästi Stockmannin, Anttilan, Centrumin ja tulevan toriparkin sisäänajoramppien
takia.
Turun keskustaa on lähivuosina pyritty elävöittämään kattamattomilla avoimilla sisäpihoilla, jotka tarjoaisivat vastapainoa kauppakeskuksille. Kirjaston sisäpihan ja Fortuna-korttelin myönteisten esimerkkien siivittämänä voidaan olettaa, että tämä kehitys
jatkunee muuallakin keskustassa. Turussa niin umpinaisten kuin
avointen korttelien sisäpihat ovat pääosin suljettuja; lähinnä
graffittien, päihtyneiden ja ulosteiden välttämiseksi. Kauppakeskusten läpikulkukäytävät ovat avoinna vain kauppakeskuksien
aukioloaikoina, samoin kuin kirjaston ja Fortunan pihatkin. Kaupunkikeskustaan on siten vähitellen rakentumassa jalkakäytävien lisäksi toinen integroituva kävelyreitistö, joka tosin on auki
vain puolet vuorokaudesta.Tällä reitistöllä olisi potentiaalia palvella monia diagonaaliyhteyksiä jotka helpottaisivat liikkumista
ruutukaavassa, ja laajentaisivat keskustan vaikutusaluetta.

Nykytilanne
Tutkittaessa laajempaa keskusta-aluetta voidaan todeta, että
viher- ja virkistysalueiden verkosto on erittäin laaja. Niin sanottujen seitsämän kukkulan lisäksi joki rantoineen sekä Vanhan
Suurtorin ympäristö ovat kooltaan niin laaja-alaisia, ettei asukkaita ja kävijöitä yksinkertaisesti riitä kaikkialle. Niin sanottu
vanha Turku: Rettigin palatsilta Åbo Akademin kortteleihin asti,
on kaupungin kulttuurihistoriallisesti arvokkaimpia ympäristöjä.
Nykytilanteessa tämä kaupunkikuvallisesti ja historiallisesti ainutlaatuinen alue on silti pelkkä ulkomuseo, josta pätkä joenrantaa ja Suurtoria saa toimia erilaisten ulkomarkkinoiden alueena pari kertaa vuodessa.
Kaupungin avoimista julkisista ulkotiloista etenkin Puutori on
vajaakäytön ja väliinpitämättömyyden kierteessä.
Keskustan nykyiset vaikutusalueet huomioden on kiinnostavaa
huomata että kahden korttelin päästä Kauppatorilta on aukio
jonka nykytilanne on niin surkea että jopa alueen muuttaminen
parkkipaikaksi aktivoisi sitä.
Virkistysalueiden ja julkisten ulkotilojen suuri pinta-ala ja sijainti eivät silti saa muodostua grynderien apajiksi. Ne tulee nähdä kulttuurihistoriallisesti arvokkaina ja tulevaisuuden kannalta
tärkeinä edellytyksinä kaupunkikeskustan jatkuvalle ja tiiviille
kasvulle.

Kenen keskusta?
Turun keskustassa liian monet intressit kamppailevat liian pienellä alueella. Kauppatorin lähialueesta pyritään samanaikaisesti tekemään liikenteellisesti yksityisautoilun, paikallisbussien,
seutubussien, pyöräilyn, kävelyn ja autopaikoituksen keskusta.
Keskusta ei voi toimia nykymuodossaan pelkästään kävelymatkan päässä asuvien ostovoimalla. Keskusta on suhteellisen
riippuvainen läpikulkuliikenteestä, mutta läpikulkevasta autoliikenteestä ei saa tehdä itseisarvoa keskustassa. Noin 80 000
turkulaista asuu alle 15 minuutin laskennallisen pöyräilymatkan
päässä ydinkeskustasta, näistä puolet ruutukaava-alueella.
Seuraavina vuosikymmeninä yli 70% kaupungin asukkaista tulee olemaan alaikäisiä, opiskelijoita tai eläkeläisiä, jotka liikkuvat
pääasiassa julkisilla kulkuneuvoilla, jalan tai pyörällä.
Onko vaivaton autoilu sittenkään keskustan elinvoimaisuuden
turva öljyn hinnan jatkaessa nousuaan, ja suurten ikäluokkien
siirtyessä kuskeista matkustajiksi?
Rakennammeko kaupunkia autolle, vai sen ratissa istuvalle ihmiselle?

Eerikinkadun todellisuutta vuosituhannen vaihteesta
Keskustan ylivoimaisesti vetovoimaisin julkinen ulkotila on jokiranta, lähinnä sijaintinsa ja helpon saavutettavuutensa takia.
Pyöräilyn ja liikkumisen mukavuus ja vaivattomuus päättyy joenrannan molemmin puolin. Suurimmat ongelmakohdat keskustassa ovat reitistöissä. Niin kävelyväylät kuin pyörätietkin
ovat epäyhtenäisiä, eivätkä reitit ole integroituneita toisiinsa.
Seinään päättyvä pyörätie, puisto josta ei löydä tietä ulos haluttuun suuntaan, tai kortteli jonne pääsee vain yhdeltä puolelta
sisään, vaikeuttavat turhaan liikkumista. Vaikka etäisyydet ovat
keskusta-alueella suhteellisen lyhyitä, on liikuttaessa usein kyse
liikkumisen intuitiivisuudesta ja helppoudesta.
Joukkoliikenteen käyttöä vaikeuttaa suuresti niinkin triviaali asia
kuin linja-autojen aikataulutus. Kaupunkiin ei ole tehty pysäkkikohtaisia aikatauluja, joten aikataulujen ymmärtäminen vaatii
aikaisempaa kokemusta kyseisestä linjasta. Lisäksi pääliikennesuunnat, joilla kulkee monia eri bussilinjoja, on ajoitettu niin,
että bussit menevät ryppäissä noin 20 minuutin välein. Tämä
pidentää odotusaikoja ja laskee käyttömukavuutta entisestään.
Lisäksi linjat lopettavat liikennöinnin usein ennen kello yhtätoista. Yölinjat sen sijaan lopettavat liikennöintinsä yli tuntia ennen
monien ravintoloiden sulkemisaikoja.
Ainoa liikennemuoto, jolla liikkuminen on vaivatonta ja intuitiivista myös keskustassa, on yksityisauto.
Yksisuuntiasia katuja on vähän, lähes kaikki kadut ovat avoinna
läpikululle. Jos parkkitalojen maksut kiristävät kukkaronnyörejä, edullista tai ilmaista kadunvarsipaikoitustilaa on keskustassa
mielin määrin.
Asukkaiden liikkumisen ja sitä kautta toiminnan mahdollisuudet
peilautuvat myös keskustan kaupallisessa rakenteessa. Keskeisillä paikoilla kauppakeskuksissa ja kivijalassa sijaitsevat autiot
kiinteistöt ovat seurasta muustakin kuin suhdanteista.
Keskusta ei kenties ole niin vetovaimainen kuin se voisi olla.

Parasta sitten Turun palon?
Kaupungit eivät ole tasapainoisia systeemejä. Ne ovat jatkuvassa epätasapainossa, johtuen kaupunkien eloisuudesta ja kompleksisuudesta.
Tämä näkökulma muuttaa lähtökohtia kaupunkien suunnitteluun, kaiken vaikuttaessa kaikkeen.
Turun keskusta ei ole mikään poikkeus. Ne muutokset jotka
lähivuosikymmeninä tulevat tapahtumaan Turun keskustassa,
ovat laadultaan niin merkittäviä että ne suurella todennäköisyydellä tulevat vaikuttamaan hyvin moneen muuhunkin seikkaan.
On luonnollista että tietyt tahot voivat kokea muutokset lyhyellä
aikavälillä ongelmallisiksi.
Matkakeskuksesta voidaan rakentaa pelkkä yhdistetty rautatieja linja-autoasema, siinä pelossa että kauppatorin ympäristö
kärsisi; samoin kuin pikaraitiotie voidaan rakentaa yksihaaraisena ja asetta kulkemaan yksityisautojen ja bussien kaistoille, siinä
pelossa että autokaistojen karsiminen tappaa keskustan.
Tämä tutkimus tulee silti lähtemään liikkeelle siitä, että on kaikkien etujen mukaista maksimoida toteutettavien suunnitelmien
yhteiskunnallinen ja taloudellinen hyöty.
Raideliikenneratkaisujen tai Matkakeskuksen lopullisia kokonaisvaikutuksia ei voida tarkalleen ennakoida, tiettyjä muutoksia voi silti suurella todennäköisyydellä ennustaa tutkimalla ympäristöä kartografisesti sekä seuraamalla muiden kaupunkien
kehittymistä vastaavien muutosten seurauksena.
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Ideoita ja ehdotuksia
Matkakeskukseksi
Matkakeskusta on ideoitu Turkuun vuosituhannen alusta lähtien. Sen on sijaittava paikassa, josta kaikki kolme rautatien pääliikennöintisuuntaa ovat saavutettavissa. Maantieyhteyksienkin
täytyy olla sujuvia erikoisjärjestelyjen välttämiseksi. Matkakeskuksen tulisi lisäksi olla lähempänä Turun ydinkeskustaa kuin
nykyinen rautatieasema. Luontevin paikka Matkakeskukselle
on alusta asti ollut Aninkaistensillan, Kauppiaskadun, Läntisen
Pitkäkadun ja Paratiisinkadun välinen alue. Paikka vahvistettiin
yleiskaavaan vuonna 2007.
Matkakeskuskesta on tehty useita ehdotuksia. Ne on esietty viereisillä sivuilla rakeisuuskuvina. Joissakin suunnitelmissa Matkakeskus on kiinteistötaloudellisesti ansiokas laatikkomainen rakennusmassa, toisissa töissä on muunlaisia ansioita.
Matkakeskuksen peruslähtökohdat toteutuvat silti parhaiten
nykyisistä suunnitelmista uusimmassa. Aarne Niemelän diplomityössä vuodelta 2010 kaikki lähestymissuunnat ja liikkumismuodot on huomioitu parhaiten. Suunnitelman kiistattomia
ansioita ovat myös sen lähtökohdat olemassa olevassa kaupunkirakenteessa joista rakentuu korkeinta arkkitehtoonista tasoa
edustava kokonaisratkaisu.
Niemelän suunnitelman julkiset ulkotilat ovat kiinnostavia ja
tarjoavat mahdollisuuden liikkua tehokkaasti ja vaivattomasti
ympäristössä joka on täynnä kaupunkikuvallista silmänruokaa.
Suunnitelma on kaksiulotteisesti haastava hahmottaa, mutta rakennuksen tehtävänä olevan ongelman ratkaisukaan ei ole millään lailla yksiulotteinen. Tämä tuktimuksen hypoteesit tulevat
perustumaan Aarne Niemelän "Kaupunkiin" - diplomityöhön.

Takaisin raiteille
Pikaraitiotie on raideliikenteen hybridimuoto. Pikaraitiotien ajatuksena on, että samalla kalustolla voidaan liikennöidä ahtaissa kaupunkikeskustoissa raitiovaunun lailla, maan alla tai päällä
omalla kaistallaan metron nopeudella, sekä joissain tapauksissa
samoilla raiteilla kuin rautatiekalusto.
Pikaraitiotietä on ideoitu ratkaisuksi Turun seudun joukkoliikenteen ongelmiin ja kasvun pontimeksi vuosituhannen alusta
lähtien. Raideliikenneratkaisu kerää kapasiteettinsa, lyhyempien
pysähdysten, lyhyempien matka-aikojen ja esteettömyyden takia 20–50% enemmän matkustajia kuin samalla linjalla kulkeva
tehokas runkobussilinja. Turussa liikenne olisi tarkoituksenmukaisinta aloittaa 200–300 matkustajan duoraitiovaunuilla, jotka
käyttävät valtion rataverkon raideleveyttä ja toimivat vailla kuljettajarahastusta.
Turun seudun raitiotien yleissuunnitelman laatiminen aloitetaan
syksyllä 2012, siinä luodaan pohjustus poliittiselle päätökselle
pikaraitiotien rakentamisesta.

Aarne Niemelä 2010
Johanna Mustonen 2007

Schauman Arkkitehdit 2004
evata development 2007
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Matkakeskus, Turku
Ruuhkatunnin aikana saapuva ja lähtevä joukkoliikenne
86
40
24
6
4
86

Pikaraitiotieyksikköä
Kaupunkiliikenteen täydentävää bussia
Runkobussia
Lähijunaa
Kaukojunaa
Kauko- ja seutuliikenteen bussia

Kaikkien matkustajapaikkojen
ollessa täynnä Matkakeskuksen
läpi kulkee noin 32 000
matkustjaaa ruuhkatunnin aikana
Vastaava luku Turunkauppatorille
on nykyään noin 12 000

Tampereen ja Helsingin valtateiltä.
Turun Matkakeskuksen kokonaispotentiaali on toisin sanoen suurempi kuin esimerkiksi Helsingin Kampin, suhteutettuna liikennöintialueiden asukasmääriin.
Kamppi ja Matkakeskus ovat muillakin tavoin kiinnostavia vertailukohteita. Etäisyys Kampista Aleksanterinkadulle on suunnilleen sama
kuin etäisyys Matkakeskuksesta Kauppatorille. Kumpaankin kokonaisuuteen sisältyy samoissa määrin asuntoja, terminaali-, paikoitus- ja
toimitiloja sekä julkista ulkotilaa.
Kampin keskus muutti ja muuttaa edelleen selkeästi lähiympäristöään, ja on nivouttanut sen selkeästi osaksi Helsingin ydinkeskustaa.
Erotuksena Matkakeskukseen, Kampin keskus rakennettiin tavallaan
reikään Helsingin keskustan kaupunkirakenteessa. Matkakeskus tulee
rakentumaan Turun kantakaupungin ja puutalokaupungin väliselle
joutomaalle.
Kampin keskus yhdistettiin olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen

1+1+1=9
Matkakeskuksen perusajatuksena on integroida liikennemuotoja.
Suomessa yleisin yhdistelmä on yhdistettu rautatieasema ja kaukoliikenteen bussiasema. Mutta mitä enemmän liikennemuotoja samaan origoon pystytään keskittämään, sitä suuremmaksi synergiaedut kasvavat.
Turussa Matkakeskukseen on mahdollista yhdistää lähi- ja kaukojunaliikenne Helsingin, Tampereen ja Uudenkaupungin suuntaan. seutu- ja kaukobussiliikenne, pikaraitiotieliikenne Runosmäen, Raision,
Linnakaupungin, Kaarinan ja Kaarinan Lemunniemen suuntaan, vähintään neljän runkobussilinjan liikenne sekä monien täydentävien
kaupunkiliikenteen bussilinjojen liikenne.
Turun matkakeskuksen sijainnilla on näiden yhdistämismahdollisuuksien lisäksi erinomainen saavutettavuus Naantalin, Rauman,

Matkakeskuksen alue 2000-luvulla
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lukuisien sisäänkäyntien lisäksi maanalaisilla kävely-yhteyksillä, Sähkötaloon, Anttilan tavarataloon ja Forumiin.
Matkakeskuksen tapauksessa on yhtä tärkeää toteuttaa helppokäyttöiset kevyen liikenteen yhteydet jokaiseen suuntaan kaikissa
tasoissa.
Maastonmuodot vaikuttavat Matkakeskuksen sitoutumiseen Turun
keskustaan, vaikka etäisyys on vain 800 metriä Kauppatorilta, (eli
sama kuin etäsiyys Kauppatorilta Tuomiokirkolle) estää välissä oleva Aninkaistenmäki suoran näköyhteyden. Näköyhteyden puuttumisen lisäksi Matkakeskuksen ja Kauppatorin vaikutusalueet eivät
suoranaisesti kohtaa.
Turun Matkakeskusta ei saa sidottua kiinteäksi osaksi Kauppatorin
ympäristöä. Lisäksi on todennäköistä etteivät Matkakeskuksen käyttäjät tule kävelemään edestakaisin kauppatorin ympäristöön kuluttaakseen kaupallisia palveluita, jotka löytyvät myös itse Matkakeskuksesta.

Kamppi, Helsinki
Ruuhkatunnin aikana saapuva ja lähtevä
joukkoliikenne
14
56
144
64
30

Raitiovaunua
Helsingin kaupunkiliikenteen bussia
Runkobussia Espoon suuntaan
Kauko- ja seutuliikenteen bussia
Metroa

Kaikkien matkustajapaikkojen
ollessa täynnä Kampin läpi kulkee
noin 28 000 matkustajaa
ruuhkatunnin aikana

On todennäköistä, että nykyinen keskusta tulee erikoistumaan
kaupallisesti suhteessa Matkakeskuskeen vice versa.
Matkakeskuksen alueella on valtavasti rakennusalaa ja Turun
mittakaavassa erinomaiset tieliikenneyhteydet joukkoliikenneyhteyksien lisäksi. Matkakeskus voi todennäköisesti kehittyä
uudenlaiseksi keskustaksi nykyisen keskustan reunalla.
Kävely-yhteys Matkakeskusksen ja Kauppatorin välillä on todetusti mäkinen ja mutkitteleva pituudestaan huolimatta. Jos yhteyttä tahdotaan aktivoida, ei riitä, että reitin alku- ja päätepisteet ovat kiinnostavat, itse matkan täytyy olla helppokulkuinen
ja kiinnostava. Sen on tarjottava palveluja, miellyttävää ulkotilaa,
silmänruokaa ja pysähtymispaikkoja.Tärkeimmät kehityskohteet
reitin varrella lienevät Puutori ja Brahe-Centerin kortteli.
Välille suunnitellut pyörätiet kohentavat yhteyttä, integroituessaan kaupungin olemassa olevaan pyörätieverkkoon.
Joukkoliikenneyhteydestä välillä Matkakeskus–Kauppatori vastaa pääasiassa viiden minuutin välein kulkeva pikaraitiotie.

Kampin alue ennen keskuksen valmistumista
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HAARAUTUMA

UUSIKAUPUNKI

MELLILÄ
KYRÖ

KALARANTA

AURA

SALMI

PIETOLA

LIETO

VINKKILÄ

MAARIA

MYNÄMÄKI

MOISIO

MASKU

RANTARATA:
PAIKALLISJUNALIIKENNETTÄ
60 MINUUTIN AIKAVÄLEIN
SATAMA–SALO

URUSVUORI

UUDENKAUPUNGIN RATA
PAIKALLISJUNALIIKENNETTÄ
60 MINUUTIN AIKAVÄLEIN
TURKU–UUSIKAUPUNKI

RS

KÄRSÄMÄKI - TOIMITILOJA
TYÖPAIKKOJA JA ASUMISTA

TURKUHALLI/MESSUKESKUS
BARKER

)

OS
A

NG
IN

AU
PU
IK

MARKOLA

US

A
EM

LINNAKAUPUNKI POHJOINEN

K
ES
AK

PA
NS
I

O

UUSI ASUINALUE

TAMPEREEN RATA:
PAIKALLISJUNALIIKENNETTÄ
60 MINUUTIN AIKAVÄLEIN
TURKU–LOIMAA

MAARIA

ÄM
ÄK
I

TI
L

A

RT
A

KÄ

R

LÄNSIKESKUS

Ä
SM
NO

M

RAISION ASEMA

U

UR
HE
I

RAISIO

KI

LU
PU
IS
TO
KA
UP
PA
TO
RI

PIIPANOJA
NAANTALI

K
AT
M

Turussa pikaraitiotien toteuttamislähtökohtina tulee käyttää kaikissa aikaisemmissa selvityksissä järkeviksi todettuja linjauksia,
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PANSION RATA
KAUPUNKIJUNALIIKENNETTÄ
20 MINUUTIN AIKAVÄLEIN
TURKU-PANSIO
(EI VIREILLÄ OLEVIA SUUNNITELMIA)
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On todettu, että maan ja kiinteistöjen arvo hyvien raideliikenneyhteyksien varrella on korkeampaa kuin keskinkertaisten tieliikenneyhteyksien varrella olevan maan. Ajatus siitä, että kaavoittamalla paljon asuntoja tai palveluja halvalle maalle tuotetaan
halpoja asuntoja ja edistetään yhteiskunnallista tasa-arvoa, on
virheellinen mutta valitettavan yleinen.
Rakentamalla uusia raideyhteyksia ja kaavoittamalla niiden ja
jo olemassa olevien raideyhteyksien varrelle on kokonaisuuden
kannalta parempi vaihtoehto. Tämän myötä maan ja kiinteistöjen
kokonaisarvo kasvaa. Hyvien yhteyksien varrelle kaavoitettujen
tonttien hinta laskee, sitä enemmän mitä niitä kaavoitetaan.
Samalla kun yrityksiä, ihmisiä ja julkisia toimijoita muuttaa parempien yhteyksien varrelle rakentuneille alueille, laskee kiinteistöjen arvo alueilla, joilta muutetaan. Näille alueille taas muuttaa
ihmisiä alueilta, joilla on huonoimmat liikenneyhteydet ja samalla
matalin arvo. Näin tonttien arvo laskee myös alueilla, joissa se on
ollut alun perin matalin.
Tällä ratkaisumallilla ihmiset asuvat keskimäärin parempien liikenneyhteyksien varrella kuin ensimmäiseksi esitetyssä mallissa
ja tontit ovat yhtä edullisia huonojen liikenneyhteyksien varrella
kuin ensimmäisessä tapauksessa.
On yleisesti tiedostettu ongelma, että väljä yhteiskuntarakenne
tulee kalliiksi kunnille. Hajautettu yhteiskuntarakenne on sen lisäksi kalliimpi myös asukkaille ja kaupallisille toimijoille, riippumatta
etäisyyksistä keskustoihin ja liikenneyhteyksiin. Raideliikenteellä
on kaiken kaikkiaan erittäin merkittävä rooli kaupunkirakenteen
kehityksessä.

LOIMAA

(R

Raideliikenteen, Turun tapauksessa lähinnä pikaraitiotien, rooli
on avainasemassa kaupunkiseutujen kehityksessä. Raideliikenne
on ensinnäkin paikallisesti päästöntä. Kaluston pitkän elinkaaren
takia suurin osa päästöistä syntyy epäsuorasti sähköntuotannon
kautta, joten raideliikenne on kestävän kehityksen kannalta parempi vaihtoehto kuin yksityisautoilu tai bussiliikenne.
Pikaraitiotien tarpeellisuus ei poistu sillä, että yksityisautokantamme muuttuisi sähköiseksi. Raideliikenne palvelee edullisesti
työssäkäyvien aikuisten lisäksi koululaisia, nuoria, opiskelijoita,
vanhuksia ja liikuntaesteisiä, joilla ei ole mahdollisuutta käyttää
omaa autoa. Raideliikenne pystyy kuljetuskapasiteettinsa ansioista palvelemaan laajempaa aluetta kuin bussi, vie katutilassa
merkittävästi vähemmän tilaa kuin saman ihmismäärän liikkuminen yksityisautoilla tai busseilla. Näin raideliikenteellä saadaan
osittain purettua kaupunkiseutuja vaivaavaa paikoitusongelmaa.
Kaupunkitilaa vapautuu kevyelle liikenteelle ja kulttuurille.

TOPOLOGINEN MALLI ESITETTÄVISTÄ RAIDELIIKENNERATKAISUISUISTA

USEAN JUNALINJAN
JA PIKARAITIOTIEN SOLMUKOHTA

UU
S

Raideliikenteen ja pikaratiotien
rooli Turun kaupunkiseudulla

YLHÄISI
SALO

PIKARAITIOTIE
10 MINUUTIN VUOROVÄLEIN
RUNOSMÄKI–SATAMA

TEKNO

PIKARAITIOTIELINJOJEN VAADITTAVAT
JATKEET VERKON YHDISTÄMISEKSI
PAIKALLISJUNALINJOIHIN
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joissa päätepisteet olisivat Hirvensalo, satama, Raisio, Runosmäki,
Varissuo, Kaarina ( ja ehkä tulevaisuudessa Turun seudun rakennemalliselvityksessä esillä ollut linja Kaarinan Lemunniemeen.)
Linjoja ja erityisesti niiden päätepisteitä tulee silti vielä tarkentaa.
On erittäin tärkeää integroida mahdollisuuksien mukaan pikaraitiotielinjojen päätepisteet lähijunaliikenteen asemiin ja mahdollistaa vaihto samalla laiturilla.
Näillä joukkoliikenteen solmukohdilla varustettuna pikaraitiotie
palvelisi merkittävästi paremmin myös seudullisia yhteyksiä, koska pikaraitiotiestä vaihtaminen muihin raideliikennemuotoihin
onnistuisi muuallakin kuin Matkakeskuksessa.

TUR
K

UHA
LL

PANSIO

Matka-aikojen muutos

Esimerkiksi: Runosmäki noin 8000
asukasta vaikutusalueella, nykyinen
matka-aika Matkakeskuksesta 14 min,
matka-aika esitettävällä ratkaisulla 12 min
		

= noin 1000 asukasta
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Keskustan kannalta matka-aikojen lyhentyminen tarkoittanee
sitä, että yhä useammat, ja yhä kauempaa tulevat käyttämään
keskustan julkisia ja kaupallisia palvelujax sekä viettämään vapaaaikaa keskustassa.

RUNOS
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Matkakeskukseen tulee keskittymään ennennäkemätön määrä
joukkoliikennettä ja sitä kautta matkustajia.
Ehdotetun joukkoliikenneratkaisun toinen parannus on matkaaikojen muutos.
Nykyisellä joukkoliikenneratkaisulla, jossa lähes kaikki Turun kaupunkisedun bussit pysähtyvät kaikilla pysäkeillä, ollaan tilanteessa jossa matka-ajat ovat hyvin pitkälti verrannollisia matkan pituuteen.
Kun liikennöintimuotojen määrä muuttuu kahdesta (linja-autot,
kaukoliikenteen bussit) kuuteen ( pikaraitiotie, runkobussit, linjaautot, kaukoliikenteen bussit, lähijuna ja kenties tiheävuoroinen
kaupunkijuna) voidaan todeta että liikennöintimuoto vaikuttaa
enemmän matka-aikaan kuin välimatka.
Muutos aikaperspektiivissä on suuri, Turun kaupunkiseutu kutistuu seitsemän pikaraitiotiehaaran ja varsinkin kolmen junalinjan
vaikutusalueilla. Raision ja Naantalin kaupunkikeskustat ja Varissuo ovat kiinnostavia muuttujia matka-ajan keskustaan lyhentyessä noin puolella.
Asetelma, jossa esimerkiksi 2,5 kilometrin päässä Matkakeskuksesta sijaitseva Suikkila on ajallisesti kauempana kuin 7 kilometrin
päässä sijaitseva Raisio, on vain yksi monista esimerkeistä, joissa
fyysisten etäisyyksien merkitys pienenee.
Poliittinen pyrkimys laadukkaisiin palveluihin jotka sijaitsevat lähellä, tai lyhyt työmatka saattaa tarkoittaa tulevaisuudessa jotain
aivan muuta kuin tänään
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Hämähäkkinä Varsinais-Suomen
verkossa
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Liikunnasta pääliikenteeksi
Kaupunkipyöräily on yksi niistä asioista, joita lähes jokainen väittää kannattavansa, mutta jonka eteen kukaan ei tunnu tekevän
yhtään mitään. Usein tuntuu siltä, että moottoritien rakentaminenkin on helpommin toteutettava hanke kuin uusi pyörätie.
Turun kaupunkikeskustassa pyörällä liikkuminen edellyttää hyviä
hermoja, nopeita refleksejä ja kuoleman halveksuntaa, etenkin
jos pyrkii noudattamaan liikennesääntöjä.
Liikkuminen pyörällä ja pysäköinti pyöräiltäessä vie vain murtoosan yksityisautojen tarvitsemasta tilasta kaupungissa.
Kansainväliset tutkimukset viittaavat siihen, että pyöräilystä koituvat kansanterveydelliset hyödyt ovat kansantaloudellisesti
monikymmenkertaiset verrattuna kuluihin ja kustannuksiin jotka syntyvät uuden infrastruktuurin ja pyöräilyonnettomuuksien
aiheuttamista kuluista. Neljä vuosikymmentä sitten liikenteessä
kuoli kymmenen kertaa enemmän pyöräilijöitä kuin nykyään. On
todettu että pyöräilyonnettomuuksien määrä ja vakavuus korreloivat suoraan autojen liikennöintinopeuksiin.
Pyörä ei enää ole vain köyhien ja sinkkujen kulkuväline. Pyöräily on hiljakseltaan saavuttanut yhä suurempaa suosiota kaikissa
ikäryhmissä. Entistä useampi perhe hoitaakin kauppamatkansa ja
lastentarhareissunsa peräkärryjä ja tavarankuljetuspyöriä käyttäen.
Nykyiset panostukset kaupunkirakenteeseen eivät tue näitä trendejä. Turun kaupallisen keskustan läpi ei mene yhtäkään pyörätietä. Joen suunnassa liikuttaessa tilanne on keskustassa vielä toivottomampi, joenrannan ja Ratapihankadun välisen alueen ollesa
vailla pyöräteitä
Nykyisiä auto- ja pyörätieverkostoja vertailtaessa tilanne on lähes
humoristisen nurinkurinen. Autoilija voi ajaa intuitiivisesti mistä
tahansa minne tahansa luottaen vain näköönsä. Pyöräilijä tarvitsee lähes navigaattorin.
Pyörätiet on rakennettu verkostoksi joka alkaa esikaupungeista
ja asuinalueista, ja harvenee keskustaa lähestyttäessä muutamaa
hassua pyöräilyn jakelukatua lukuunottamatta. Autoteiden verkosto taas on täysin kattava keskustassa. Lähes kaikki kadut ovat
avoinnat läpikulkuliikenteelle ja tienvarsipaikoitus on kaikkialla
jokaisen turkulaisen perusoikeus.
Kaupunkikehityksen kannalta olisi tärkeintä lopettaa kaikkien
pyöräilyyn menevien määrärahojen syytäminen metsien läpi kulkeviin kevyen liikenteen väyliin pelkän rakentamisen helppouden
takia. Noin 80 000 turkulaista asuu nykytilanteessa alle 15 minuutin laskennallisen pöyräilymatkan päässä ydinkeskustasta, näistä
puolet ruutukaava-alueella.
Vuonna 2010 tehdyssä Kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelmassa ehdotetaan viereisessä kuvassa olevia pyöräteitä ja pyöräilyreit

tejä Matkakeskusta lukuunottamatta. Näiden muutamien reittien
toteuttaminen on vähintä mitä pyöräilyn eteen voidaan tehdä
keskustassa.
Uusilla pyöräteiden lisäyksillä saadan hankalimmat umpikujat ja
ongelmakohdat ratkaistua. Tämä ei silti riitä.
Pyöräilyn lisääntyessä myös pyörät tarvitsevat paikoitustiloja.
Ajoneuvovarkaudet ovat pyöräilyä vaivaava vitsaus. Pienellä panostuksella olisi mahdollista luoda tusina pyöräparkkeja Turun
keskustaan. Pyöräparkkien valvominen olisi suhteellisen vaivatonta, ja edullista.
Monet eurooppalaiset kaupungit ovat edistäneet turistien ja samalla myös kaupunkilaisten liikkumista hankkimalla lainattavia
kaupunkipyöriä keskustoihinsa.
Toimivin tapa toteuttaa kaupunkipyöräjärjestelmä on rekisteröitymiseen perustuva pyörien käyttö. Rekisteröityminen hoituu
matkakortilla tai turistien tapauksessa luottokortilla. Eräs hyväksi
todettu ratkaisu on, että pyörissä ei ole lukkoja vaan ne täytyy
jättää vain niille tarkoitettuihin lukollisiin telineisiin. Telineitä tulee
olla tiiviisti kaupunkikeskustassa, joten yksittäiseen telineeseen ei
tarvitse mahtua kuin parikymmentä pyörää.
Tällä ajatuksella toteutetussa järjestelmässä kadonneet pyörät,
voidaan aina liittää niiden viimeiseen käyttäjään. Tätä kautta
korvausvastuu menee kotivakuutuksen tai turistien tapauksessa
matkavakuutuksen piikkiin. Suuri osa kaupunkipyörien kuluista
saadaan usein katettua mainostulojen kautta.
Kaupunkipyöräjärjestelmän toteuttaneiden kaupunkien kokoon
suhteuttuna, sopiva kaupunkipyörien aloitusmäärä Turussa olisi
noin 10-15 telinettä ja 150-250 pyörää.
Pyöräilyä edistämällä voidaan pienillä rahallisilla sijoituksilla parantaa ympäristoä, kaupunkitilaa, kaupungin houkuttelevuutta
sekä kansanterveyttä

NYKYISET PYÖRÄTIET
PYÖRÄILYLLE AVOIMET REITIT
JA SUOJATIET
NYKYISET JA SUUNNITELLUT PYÖRÄILYREITIT SEKÄ MATKAKESKUKSEN ALUEEN PYÖRÄTIET
MUKANA ESITETTÄVÄT PYÖRÄPARKIT JA KAUPUNKIPYÖRIEN TELINEET

TULEVAT PYÖRÄTIET
TULEVAT PYÖRÄILYLLE
AVOIMET REITIT JA SUOJATIET
VALVOTUT PYÖRÄPARKIT

PARIISIN KAUPUNKIPYÖRIÄ TELINEISSÄÄN

KAUPUNKIPYÖRIEN TELINEET
NOUTO JA PALAUTUS
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Joukkoliikenne keskustassa
Edellytys sille että joukkoliikenne voi toimia keskustassa kilpailukykyisesti nopeasti ja tehokkaasti on se että liikennemuodot
voivat toimia optimoidusti. Pikaraitiotie on suuri Turun, Kaarinan, Raision ja valtion rahoittama pitkäaikaisinvestointi, jonka
kerrannaisvaikutusket ja kiinteistötaloudelliset hyödyt ovat pitkällä aikavälillä miljardiluokkaa. Siksi on tärkeää välttää turhia
kompromisseja alusta alkaen.
Tässä tutkimuksessa esitetään ratkaisumahdollisuuksia siihen,
miten omalla väylällään kulkevan pikaraitiotien ja pyöräteiden
puistteissa mahdollistetaan mahdollisimman sujuva yksityisautoliikenne
Kadunvarsipaikoitus ja yksityisautojen läpikulkuliikenne eivät
saa muodostua esteiksi pikaraitiotien optimaaliselle toteutukselle kaupunkikeskustoissa. On välttämätöntä alleviivata, että
yhteisen joukkoliikennejärjestelmän on aina oltava etusijalla katutilaa jaettaessa.
Autokaistojen ja kadunvarsipaikoituksen määrä tulee laskemaan
vähintään neljällätoista kadulla keskustassa. Noin 150 metriä
Brahenkatua ja 300 metriä Yliopistonkatua muuttuu kokonaan
autottomiksi.Tämä ei vähennä keskustan vetovoimaisuutta tai
kilpailukykyä. Keskusta pystyy päinvastoin tällä ratkaisulla vastaanottamaan suuremman määrän ihmisiä.
Bussiliikenteen nopeuttamiseksi, myös linja-autoille on varattava omat liikennöintikaistat. Niiden muuttaminen jälkikäteen
tilanteen muuttuessa on huomattavasti yksinkertaisempaa kuin
raitioliikennekaistojen. Vaikka bussiliikenteelle ei ole yhtä tärkeää liikennöidä erotetusti muusta liikenteestä, tulee tähän silti
pyrkiä.Kauko- ja seutuliikenteen bussien reiteille ei ole suunniteltu omia liikennöintikaistoja, harvan pysäkkivälin ja porrastettujen lähtöaikojen vuoksi.

kohdissa keskilaituripysäkkiä.
Kantakaupungin ja keskustan pysäkeillä ei pystytä toteuttamaan
suoraa vaihtoa pikaraitiotiestä bussiin laiturin yli, koska bussien
ovet ovat väärällä puolella ajoneuvoa. Tästä riippumatta pysäkit
tulee mahdollisuuksien mukaan rakentaa vierekkäin vaihtojen
helpottamiseksi.
Tulevien runkobussilinjojen ja pikaraitiotien keskittäminen omille kaduilleen muuttaa katujen hierarkiaa keskustassa. Monet
nykyisin kuusi- tai nelikaistaiset tiet muuttuvat jatkossa yksityisautoille kaksikaistaisiksi. Joukkoliikennekatujen rakentamista
voidaan tavallaan myllysillan tilanteeseen vuonna 2011. Monien
asukkaiden mielestä uuden Myllysillan rakentaminen ei parantanut liikennetilannetta keskustassa, vaan ainoastaan palautti
turhaa läpikulkuliikennettä sinne. Autoilu on yleisesti hyvin mukautuvaa tilanteiden muutoksiin.
Ilmamyynnin ja paikoituksen edistämisen takia Turun katulinjat
ovat yleisesti erittäin poukkoilevat.
Liikenteen selkeyttämiseksi, kaupunkikuvan ehostamiseksi, ja
jalankulkutilan lisäämiseksi piirretty suorat katulinjat. Jäljelle
jääviin kadunvarsipaikkoihin ei ole otettu kantaa.Tutkimukseen
on piirretty vaadittavat ajoradat, kadunvarsiparkkipaikat sijaitevat kuvissa katulinjan ulkopuolella
Suoristetut katulinjat ovat monissa kohdin välttämättön ratkaisu jos ahtailla katuosuuksilla tahdotaan säilyttää autoliikennettä
pikaraitiotiekaistojen ja pyöräteiden lisäksi.
Suorat katulinjat ovat eräänlainen ohjenuora teitä muutettaessa. Niiden sisällyttäminen tutkimukseen ei tarkoita sitä, että
kaikki Turun kadut pitäsi rakentaa kerralla uudestaan vain linjojen suoristamiseksi. Suoristuksia tulee toteuttaa erikseen kun
pikaraitiotietä, pyöräteitä ja normaaleja muutostöitä tehdessä.

Pikaraitiotien pysäkit vievät tilaa niin pituus- kuin leveyssuunnassa. Tässä tutkimuksessa on käytetty pikaraitiotielinjojen ja
pysäkkien standardimitoituksia. Pysäkit on piirretty 60 metriä
pitkiksi, mahdollistaen liikennöinnin kahdesta 30 metrin vaunusta koostuvalla yksiköllä, tai kahden pikaraitiotienyksikön pysähtymisen peräkkäin samalle pysäkille.
2x30 metriä pitkän vaunuparin matkustajakapasiteetti on noin
350 matkustajaa, ja se vastaa noin viittä kaupunkiliikenteen
bussia.
Pikaraitiotien pysäkkien sijoittamisessa katutilaan, tarpeeksi leveiden paikkojen löytäminen osoittautui vaikeimmaksi. Parhaiten soveltuviksi paikoiksi osoittautuivat ilmamyynnin johdosta
syntyneet leveät katupätkät, joille siis vihdoin löytyi jokin järkevä käyttötarkoitus. Pysäkit on pyritty toteuttamaan kahdella laiturilla. Tilan puuttuessa on jouduttu soveltamaan tietyissä
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KESKUSTAA KOSKEVIEN JOUKKOLIIKENNESUUNNITELMIEN:
REITTIEN, PYSÄKKIEN JA ASEMIEN TARVITSEMA KATUTILA

PIKARAITIOTIEN AJOKAISTAT
JOUKKOLIIKENNEKADUN
BUSSIKAISTAT
KAUKO - JA SEUTUBUSSIEN
REITISTÖ
JUNALINJAT ASEMALAITUREINEEN
VILKAS JOUKKOLIIKENNEKATU
ILMAN BUSSIKAISTOJA
PIKARAITIOTIEN PYSÄKIT
KAUKO- JA SEUTUBUSSIEN
TERMINAALI
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VIHERALUEIDEN REUNA-ALUEET

KESKUSTAA KOSKEVIEN SUUNNITELMIEN VÄLISET ONGELMAKOHDAT

ISTUTUKSET
PUISTOJEN AVOIMET ALUEET

20

VIDERALUEIDEN KULKUREITIT

0

JALKAKÄYTÄVÄT
TORIT, AUKIOT JA KÄVELYKADUT

10

10

0

10

0

0

SHARED SPACE / PIHAKADUT

10

0

10

0

KATTAMATTOMAT AVOIMET SISÄPIHAT
KORTTELIEN SISÄISET KAUPPAKADUT
KULTTUURIPIHAT, AVOINNA TAPAHTUMISSA

20

0

75

PAIKOITUSTILAT SEKÄ PAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ

xxx

LIUSKA TAI PORRASTETTU KULKUREITTI
AUTOLIIKENNEKATU

0

BUSSIKAISTAT AUTOKADUN REUONILLA
PYÖRÄTIE KESKELLÄ JALKAKÄYTÄVÄÄ
PIKARAITIOTIEN PYSÄKKI
JUNALINJAT LAITUREINEEN
ONGELMAKOHTA JA SEN NUMERO
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I
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II
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0
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0
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XII

25
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40

0

XII

10

0

I

X

XI

20

16
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Suunnitelmien väliset kitkakohdat

VII

Viereisen sivun kartassa kaikki aiemmin esitellyt suunnitelmat
on pyritty sovittamaan yhteen. Rajalliseen katutilaan on silti
mahdoton mahduttaa kaikkea. Ongelmallisimmat kohdat esitellään vielä erikseen alla. Jokaiselle ongelmakohdalle on oma
roomalainen numeronsa, joka on sama sekä kartassa että tekstissä

Toriparkin sisäänajoramppi on liikenteellisesti huonossa paikassa. Koska liikenne Brahenkadun kautta Yliopistonkadulle estyy,
on hyödytöntä rakentaa ramppi Brahenkadun ja Kauppiaskadun väliin estämään yliopistonkadun käyttöä kävelykatuna tällä
välillä. Rampille tulsi etsiä uusi paikkaa Brahenkadun ja Aninkaistenkadun välistä.

VIII
Humalistonkadulle, Ratapihankadun ja Puolalankadun välille
mahtuu pyörätien ja pikaraitiotien lisäksi vain yksi autokaista.
Tontilleajo ei hankaloidu. Sisäänajo kortteliin tapahtuu nykytilanteessakin Rauhankadulta ja Puistokadulta.

Wiklundin parkkihallin nykyisen sisäänajorampin käyttö estyy.
Jos 120 paikkaisen parkkihallin käyttöä halutaan jatkaa, voidaan
uusi Toriparkin kanssa yhteinen ramppi rakentaa yliopistonkadulle Brahenkadun ja Aninkaistenkadun välille. Ratkaisu on melko helppo. Brahenkatu täytyy joka tapauksessa rakentaa uudelleen poistettaessa johtoja ja putkia pikaraitiotien alta

II

IX

Humalistonkadulle Yliopistonkadun ja Eerikinkadun välille mahtuu pyörätien ja pikaraitiotien lisäksi vain yksi autokaista. Tontille ajo hankaloituu Humalistonkadun puolelta Centrumin ja
entisen pääpostin korttelissa.

Koska Brahenkadulla ei ole mahdollisuutta autoliikenteeseen
Eerikinkadun ja Yliopistonkadun välillä, estyy yksityisautojen läpiajoliikenne Brahenkadun alkupäästä. Tätä kautta Linnankadun
rooli läpikulkukatuna heikkenee.

III

X

Brahenkadulle jää vain yksi autokaista Yliopistonkadun ja Matkakeskuksen välillä. Tontille ajo vaikeutuu Turun suomalaisen
yhteiskoulun korttelissa Brahenkadun puolella.

Uudenmaan- ja Aninkaistenkadulla, välillä Eerikinkatu–Hämeenkatu mahtuu vain yksi yksityisautokaista. Tuomiokirkkosillan leventäminen ei ratkaise ongelmaa. Uudenmaankadun suojeltujen rakennusten väliin ei silti saa ylimääräistä kaistaa.

I

IV
Puutorin ohi tulee menemään jatkossa enemmän joukkoliikennettä kuin Kauppatorin. Puutorista tulee tärkeä välietappi Kauppatorin ja Matkakeskuksen välillä. Koko Puutorin rooli keskustassa muuttuu. Puutori tulee suunnitella uudestaan.

XI
Bussit ja yksityisautot joutuvat käyttämään samaa kaistaa pikaraitiotiepysäkin kohdalla. Paikalle ei voida rakentaa bussipysäkkiä koska se tukkisi koko Hämeenkadun liikenteen.

V

XII

Brahe-Centerin korttelin läpi kannattaa suunnitella diagonaalinen kävelyhteys parantamaan Matkakeskuksen, Puutorin ja
Kauppatorin välistä yhteyttä.

Ryssänmäenrinteestä tulee tehdä kaksikaistainen katu Tehtaankadun ja Henrikinkadun yhdistämiseksi. Piispankadun muuttuessa pihakaduksi.

VI

XIII

Brahenkadulle ei mahdu autokaistaa Wiklundin korttelin kohdalle. Autokaistaa ei saa mahtumaan vaikka pikaraitiotien pysäkin poistaisi kohdalta. Yhteisen liikenteen kaista olisi suoraan
sanoen järjetön, 40 metrisen pikaraitiotieyksikön ajaessa läpi
puolentoista minuutin välein. Pikaraitiotien olisi sen lisäksi tärkeää pysähtyä sekä tällä kohdalla että Julian edessä, alueen ollessa ainoa kohta jossa kaikki neljä linjaa kohtaavat.
Tontille ajo Wiklundin kortteliin ja vastapäiseen kortteliin vaikeutuu.

Vähätorin ja Vanhan Suurtorin välille tarvittaan kävely-yhteys.
Tuomiokirkkosillan kapasiteetti kuormittuu entisestään kun
bussien ja autojen lisäksi pikaraitiotie käyttää siltaa.
Maisemallisista ja kaupunkikuvallisista syistä perinteinen silta ei
ole mahdollinen.
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VIHERALUEIDEN REUNA-ALUEET

KESKUSTAA KOSKEVIEN SUUNNITELMIEN VÄLISTEN ONGELMAKOHTIEN RATKAISUEHDOTUKSET

ISTUTUKSET
PUISTOJEN AVOIMET ALUEET
VIHERALUEIDEN KULKUREITIT
JALKAKÄYTÄVÄT
TORIT, AUKIOT JA KÄVELYKADUT
SHARED SPACE / PIHAKADUT
KATTAMATTOMAT AVOIMET SISÄPIHAT
KORTTELIEN SISÄISET KAUPPAKADUT
KULTTUURIPIHAT, AVOINNA TAPAHTUMISSA
PARKKITALOPAIKAT JA PARKKILUOLAT
LIUSKA TAI PORRASTETTU KULKUREITTI
AUTOLIIKENNEKATU
BUSSIKAISTAT AUTOKADUN REUONILLA
PYÖRÄTIE KESKELLÄ JALKAKÄYTÄVÄÄ
PIKARAITIOTIEN PYSÄKKI
JUNALINJAT LAITUREINEEN
RATKAISUEHDOTUKSET ONGELMAKOHTIIN
AIKAISEMMASSA KARTASSA MAINITTU
ONGELMALLINEN MUUTOSKOHTA JOHON
EI OLE SUORANAISTA RATKAISUA

I
II
III

V

IV

VI

VII

VIII

IX
18

22
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Ongelmakohtien ratkaisumalleja

V

Ehdotetut ratkaisumallit tuleviin ongelmakohtiin on pyritty toteuttamaan mahdollisimman yksinkertaisesti ja mahdollisimman monia tarpeita tyydyttäen.
Esitetyissä ratkaisumalleissa ei tarkoituksella ole otettu huomioon voimassa olevia tai työn alla olevia asemakaavoja, ratkaisuehdotuksien parantamiseksi.

Wiklundin parkkihallin sisääanajotunneli rakennetaan pikaraitiotien kiskojen alle tarvittavien pikaraitiotien vaatimien kadunrakennustöiden yhteydessä. Itse sisäänajoramppi tulee yhteiseksi toriparkin kanssa. Wiklundin parkkihallia voidaan töiden
yhteydessä laajentaa.

VI

I
Puutorista voidaan rakentaa puistomainen ulkotila. Aluetta voidaan piristää vesialtaalla, joka talvella jäädytettään ilmaiseksi
luisteluaukioksi. Sibeliuksen- ja Maariankadun reunoille voidaan istuttaa puurivit tiivistämään aukion vetovoimaisuutta sisälle päin. Maariankadun ja Brahenkadun kulmaan voitasiin esimerkiksi rakentaa veistoksellinen galleria tai kappeli.
Kappelin, Puutorin vessan ja vesialtaan väliin jäävä aukio voisi
toimia ulkokirpputorina ja siellä voitaisiin järjestää markkinoita.
Sibeliuksenkadusta tulee rakentaa kivettu pihakatu.

II
Brahe Centerin ja Kinopalatsin kortteliin rakennetaan kauppakatu. Kauppakatu yhdistää Kinopalatsin sisätilat, Kauppiaskadun
ja Maariankadun kulmassa sijaitsevan valopihan, Brahe Centerin
ja Puutorin kulman. Kauppakatu voidaan pääasiassa rakentaa
tyhjille sisäpihatonteille, taikka pienimuotoisten paikoitusrakennusten tilalle. Tuleva kauppakatu on yksi tärkeimmistä yhdysväleistä matkalla Kauppatorilta Matkakeskukseen. Kauppakatu
lyhentäisi kävelymatkaa Kauppatorin ja Puutorin välillä noin 100
metrillä

III
Toriparkin sisäänajoramppia siirretään yhden korttelin verran
kauemmaksi torista. Brahenkadun ja Kauppiaskadun välinen
matka Yliopistonkadulla voidaan rakentaa kävelykadun jatkeeksi. Sisään- ja ulostulo toriparkista nopeutuu ja katutillaa vapautuu kävelijöille, pyöräilijöille ja kulttuurille.

IV
Yliopistonkadulta rakennetaan katettu esteetön kulkuyhteys
Wiklundin korttelin sisäpihalle. Kulkuyhteys on välttämätön
Torin ympäristön korttelien sisäisten kulkuyhteyksien integroimiseksi.

Wiklundin korttelin valopihat Kauppiaskadun ja Eerikinkadun
puolilla laajennetaan yhteyksien integroimiseksi reiteiksi korttelin sisäpihalle.

VII
Vähätorin ja Vanhan Suurtorin välille rakennetaan leveä kelluva lauttasilta. Lauttasillalla voisi toimia kahvila tai pienehkö ravintola. Lauttasillalla saadaan yhdistettyä sesonkiajoiksi Turun
vanhan kaupungin molemmat puolet. Laiturisillalta luodaa uusi
näkökulma kaupungin kokemiseen ja katselemiseen tekemättä
pysyviä muutoksia, kaupunkikuvan arvokkaimpiin kokonaisuuksiin.

VIII
Bussikaistat Aninkaisten- ja Uudenmaankadulla, Eerikinkadun ja
Hämeenkadun välillä muutetaan tavallisiksi autokaistoiksi, jotta
henkilöautoilla pääsisi tarvittaessa liikennöimään katuja kumpaankin suuntaan.
Autokaistoja ei mahdu kahta pikaraitiotien kummallekkin puolelle, järkevin ratkaisu on rakentaa leveät kaistat jotka mahdollistavat jatkuvan liikenteen myös Tuomiokirkkopuiston bussipysäkkien kohdalla.

IX
Jotta bussit ja yksityisautot voivat liikennöidä Hämeenkadulla
eri kaistoilla liikenteen jouduttamiseksi, täytyy hovioikeuden pikaraitiotiepysäkki rakentaa hieman epätavanomaiseksi. Tulevan
pysäkin laiturit rakennetaan peräkkäin sen sijaan, että ne olisivat
limittäin. Näin leveyttä säästyy muulle liikenteelle. Ratkaisu on
mahdollinen tässä kohdassa, koska poikittaisliikenne pysäkkien
päädyissä on olematon. (Samaa ratkaisua ei esimerkiksi voida
soveltaa Wiklundin korttelin kohdalla Brahenkadulla, koska tila
pituussuunnassa ei riitä).
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Matkakeskuksen alue

MATKAKESKUKSEN VAIKUTUSALUEEN RAKENNE

Matkakeskuksen alueesta muodostuu matkustajavolyymien,
käytettävissä olevan rakennusalan ja synergiaetujen johdosta
uusi keskusta Turun kantakaupungin reunalle.
Alueelle rakentuu suuressa mittakaavassa työpaikkoja, asumista
ja kaupallisia palveluja. Matkakeskuksen aluetta suunniteltaessa on tärkeää sijoittaa alueelle myös tarpeeksi virkistysalueita
ja avointa julkista ulkotilaa. Pelkkä rakennusala ja kaupalliset
palvelut eivät riitä alueen täyden potentiaalin saavuttamiseen.
Alueen elinvoima koostuu joukkoliikenteen lisäksi kattavasta
pyöräteiden ja kävelyreittien verkostoista.

MATKAKESKUKSEN ALUE LÄNNESTÄ

Itse Matkakeskus on moniulotteinen hybridirakennus, jolle ei
vielä löydy vastinetta Suomesta. Jotta rakennus toimisi optimaalisesti on sen oltava jokseenkin monitahoinen ja sen on toimittava monessa tasossa, tarjoten hyvät yhteydet kaikilla liikennemuodoilla kaikkiin suuntiin.
Matkakeskuksen alue rakentuisi radan päältää kaikkiin suuntiin.
Alkaen itse keskuksesta, laajentuen ympäristöönsä, ja lopulta
lähiympäristön täydennysrakentamiseen.

Kärjistäen voidaan todeta, että jos Matkakeskuksen täysi potentiaali tahdotaan saavuttaa, tulee asemakaavoituksessa käyttää
täysin uusia metodeja kaksiulotteisen kartan lisäksi.
Matkakeskuksesta saattaisi kehkeytyä suljettu massa, joka ei
liittyisi tarpeeksi kiinteästi ympäristöönsä, jos ainoa kaavalähtökohta arkkitehtikilpailulle olisi kaksiulotteinen asemakaava. Näin
saataisiin aikaan kustannustehokas kauppakeskus, kohtalaiset
terminaalit ja korkeintaan kohtalaista kaupunkitilaa puuttellisilla kulkuyhteyksillä. Syynä tähän on että, kaksiulotteista asemaakaavoitusta ei ole suunniteltu sellaista rakennuskompleksia
silmälläpitäen jossa maanalaiset parkkitasot, bussiterminaaalit,
kauppakeskus, junalaiturit, puistot, kulkuyhteydet ja katutason
yläpuolinen paikoitus yhdistyvät samojen kattojen alla.
VIHERALUEIDEN REUNA-ALUEET
ISTUTUKSET

Vaikka asemakaavoittaminen kolmiulotteisesti tai leikkauksia käyttäen on vielä kokeiluasteella, olisi Matkakeskus erittäin
soveltuva pilottiprojektiksi Suomessa. Näin koko hankkeelle
saataisiin paljon lisää näkyvyyttä niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Tämä näkyvyys voisi edesauttaa houkuttelemaan
maailman huippusuunnittelijoita alueen osallistumaan kansainväliseen kaupunkisuunnittelu/arkkitehtikilpailuun alueesta.

PUISTOJEN AVOIMET ALUEET
VIHERALUEIDEN KULKUREITIT
JALKAKÄYTÄVÄT
TORIT, AUKIOT JA KÄVELYKADUT
SHARED SPACE / PIHAKADUT
KATTAMATTOMAT AVOIMET SISÄPIHAT
KORTTELIEN SISÄISET KAUPPAKADUT
KULTTUURIPIHAT, AVOINNA TAPAHTUMISSA

Juridisesti asemakaavan muoto voisi olla kaksiulotteinen koostuen monista tasoprojektioista ja leikkauksista. Tärkeintä olisi
että itse hankkeen kaavasuunnittelu tehtäisin alusta alkaen täysin kolmiulotteisesti, jotta kaikki yhteydet ja erilaisten toimintojen yhteisvaikutus saataisiin optimoitua.

LIUSKA TAI PORRASTETTU KULKUREITTI
AUTOLIIKENNEKATU
BUSSIKAISTAT AUTOKADUN REUONILLA
PYÖRÄTIE KESKELLÄ JALKAKÄYTÄVÄÄ
PIKARAITIOTIEN PYSÄKKI
JUNALINJAT LAITUREINEEN
KAUKO- JA SEUTUBUSSIEN REITIT
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MATKAKESKUKSEN ALUE LÄNNESTÄ
Ketarintien ja Verkatehtaankadun ympäristöjen alue tulee niin
ikään liittymään Matkakeskukseen kevyen liikenteen sillalla Ketarinpolulta.
Tämän ympäristön tulevassa täydennysrakentamisessa on tärkeää toteuttaa kadunreunoja seuraava rakenne, joka eristää alueita raskaalta autoliikenteeltä.

Matkakeskuksen alueen suhde
ympäröivään kaupunkirakenteeseen

Kantakaupungin suuntaan Matkakeskuksen tulee liittyä asteittain kaupunkitilallisesti. Synagogalta lähdettäessä täydennysrakentamisen tulee vahvistaa Engelin kaavaa ja olemassa olevia
katuja ympäristöön sovitetulla rakentamisella. Läntisen Pitkäkadun pohjoispuolelta matkakeskus voi lähteä rakentumaan omana kokonaisuutenaan.
Bussiaseman ympäristön suojelluille funkisrakennuksille tulee
jättää niiden vaatimaa tilaa ympärille. Matkakeskuksen alueen
rakentamisessa tulee pyrkiä kaupunkikuvalliseen tahtotilaan,
jossa keskus kurottautuu ympäristöönsä, samalla kun ympäristö
vastavuoroisesti kurottautuu kohti matkakeskusta.

MATKAKESKUKSEN ALUE LOUNAASTA

Matkakeskuksen alue osana Turun
keskustan kaupallista verkostoa

Matkakeskuksen alueen toiminnallisina edellytyksinä ei voida
ainoastaan pitää toimivia liikenneyhteyksiä. Ympäristön on kasvettava osaksi Turun kantakaupunkia.
Matkakeskuksen länsipuolelle rakentuu uusi asuinalue ratapihan
tuntumaan. Ratapihan aluella suurin painopiste on asumisella.
Ratapihan alueen palvelurakenne tulee pitkälti pohjautumaan
Matkakeskukseen. Ratapihan alueelta rakennetaan kulkuyhteys
Logomolta suoraan ratapihan yli Ratapihankadun toimistotaloille. Sen lisäksi tarvittaneen kevyen liikenteen yhteys ratapihan
alueen itäreunasta Matkakeskukseen ja Brahenkadulle.
Raunistulanportti jää aivan Matkakeskuksen alueen viereen,
mutta alueita tulee etäyttämään todellinen autoliikenteen barrikaadi. Siksi on ensiluokkaisen tärkeää että Raunistulanportin hanhenjalkakatujen risteyksestä rakennetaan sujuva yhteys
Matkakekeskukseen. Runsaan autoliikenteen lisäksi alueiden
välissä risteävät pyörätiet ja jalankulkureitit viidestä suunnista.
Raunistulanportin rauhallinen puukaupunginosa saattaa menettää osan luonteestaan ja idyllistään tulevan korkean rakentamisen ja raskaan autoliikenteen ytheydessä. Aludien väliin rakentuvalla puistolla on tärkeä tehtävä erottaa raunistulanportti
matkakeskuksesta, alueiden sijaitessa vieri vieressä. Myös alueen luonteeseen sopivalla täydennysrakentamisella raskaasti
liikennöityjen teiden vierillä voidaan parantaa aluetta ympäristöllisesti itsenäisenä kokonaisuutena Matkakeskuksen vieressä.

Matkakeskuksen alueella on rakennusalaa ja niin suuri laskennallinen matkustajavirta että näiden johdosta voidaan päätellä
että alueesta rakentuisi uusi kaupallinen keskusta kantakaupunginreunalle.
Kaupallista menestystä ei silti voida määrätä asemakaavoissa.
Matkakeskuksen alueen asiakaskunta tullee koostumaan pääasiassa eri liikennemuodoilla liikkuvasta läpikulkuliikenteestä. Näin ollen voidaan päätellä, että Matkakeskuksessa tulevat
parhaiten menestymään nopeatempoiset kaupalliset palvelut,
kuten pikaruokaketjut, marketit, kahvilat ja tehokkaiksi suunnitellut ketjuvaateliikkeet. Erikoiskaupan ja tilaa vievän kaupan
menestystekijät ovat suhteellisen kyseenalaiset. On todennäköistä että synergiaetujen johdosta matkakeskuksen lähistölle
rakentuu hotelli sekä tavaratalo.
Kauppatorin ympäristöstä otollisimmat Matkakeskukseen siirtyjät ovat luultavimmin keskikokoiset ketjuliikkeet.
Helsingin Kampin kehitystä seuraten voidaan todeta että Matkakeskuksen kaltaisessa liikenteen solmukohdassa kaupallisten
palvelujen menestys korreloi pitkälti korkeusetäisyydestä liikenteellisiin yhteyksiin. Kampin ylimpien kerroksien kaupat eivät
ole kannattavia, koska ne eivät ole luonnollisten kulkureittien
varrella.
Matkalla Matkakeskuksesta Kauppatorin ympäristöön on oltava
niin kaupallisia kuin kaupunkikuvallisia houkuttimia. Sekä Brahe
Centerin korttelin kauppakadulla että Puutorilla on tärkeä rooli
tällä välillä. Kulkuyhteyden välillä on oltava sekä mukava, nopea
että houkutteleva jos Matkakeskuksen kerrannaisvaikutusten ja
synergiaetujen tahdotaan valuvan myös Aninkaistenmäen toiselle puolelle.

MATKAKESKUKSEN ALUE LUOTEESTA

Raunistula liittyy Matkakeskukseen olemassa olevan tie- ja reittiverkoston lisäksi uudella, kevyen liikenteen sillalla Virusmäentieltä Matkakeskuksen koillisosaan.
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Vaikeuksien kautta voittoon

Rakentamisen painopiste tulee selvästi siirtymään Kauppatorin ympäristöstä Matkakeskukseen. Joukkoliikenteen nykyinen
keskittymä Kauppatorilla menettää seuhteellisen merkityksensä
pikaraitiotien ja Matkakeskusken valmistuessa. Kaupallisia toimijoita tulee siirtymään kohti Matkakeskusta. Pyörätiet ja pikaraitiotie tulevat johtamaan monien kadunvarsipaikoitusalueiden
ja autokaistojen poistumiseen. Toriparkin rakentaminen tulee
vaikuttamaan viiden vuoden rakennusajan aikana kielteisesti
Kauppatorin ympäristöön.
Vaikka muutoksilla on jonkin verran lyhytaikaisia negatiivisia
vaikutuksia nykyisen ydinkeskustan elinvoimaisuuteen, ovat pitkäaikaiset vaikutukset kiistämättä paljon vahvemmat.
Optimaalisella tavalla toteutettu raideliikennejärjestelmä kasvattaa joukkoliikenteen käyttöä samalla väestöpohjalla ja liikennöintimatkalla lähes jopa 40% verrattuna tehokkaasti toteutettuun bussijärjestelmään.
Kun puhutaan kaupallisesta menestyksestä ja kaupungin elinvoimasuudesta puhutaan aina ihmismääristä. Kaupunkitilaa
jakaessa on sekä kaupungin asukkaiden että kaupallisten toimijoiden pitkäaikaisen edun mukaista luoda järjestelmä, jossa

ISTUTUKSET
PUISTOJEN AVOIMET ALUEET
VIDERALUEIDEN KULKUREITIT
JALKAKÄYTÄVÄT
TORIT, AUKIOT JA KÄVELYKADUT

mahdollisimman monia etuja palvellaan mahdollisimman hyvin.
Toisin sanoen maksimoidaan asiakasvirrat samalla, kun kehitetään kaupunkia jossa liikkuminen on kaikille helppoa, edullista
ja vaivatonta.

SHARED SPACE / PIHAKADUT
KATTAMATTOMAT AVOIMET SISÄPIHAT
KORTTELIEN SISÄISET KAUPPAKADUT
KULTTUURIPIHAT, AVOINNA TAPAHTUMISSA
PARKKITALOPAIKAT JA PARKKILUOLAT

Konkreettisimmalla tasolla tämä merkitsee sitä, että esimerkkikadulla on yhden korttelin kohdalla neljä autokaistaa ja noin 20
parkkipaikkaa kadunreunassa. Kadulle kaavaillaan pikaraitiotien
pysäkkiä ja pyörätietä. Pikaraitiotien avulla kortteliin pysähtyy
vähintään joka kymmenes minuutti yksikkö jossa on maksimissaan 350 matkustajaa, pyörätietä voivat käyttää sadat pyöräilijät
tunnissa, autoille jää ratkaisussa jäljelle kaksi kaistaa, ja he voivat pysökidä viereiseen kortteliin.
Voidaanko siis väittää että nykytilanne loisi paremmat edellytykset liiketoiminnalle kuin ehdotettu esimerkkiratkaisu?
Jos Pikaraitiotietä, bussiliikennettä ja pyöräilyä vastustetaan sen
vähentäessä kadunvarsipaikoitusta ja autokaistoja, ei voida puhua kaupallisen toiminnan edistämisestä.
Se ei ole liiketoiminnallista edunvalvontaa eikä uusien liiketoimintamahdollisuuksien puoltamista. Se on saavutettujen etujen
konservoimista, ja kaupallisen edistyksen ja kasvun vastustamista.

LIUSKA TAI PORRASTETTU KULKUREITTI
AUTOLIIKENNEKATU
BUSSIKAISTAT AUTOKADUN REUONILLA
PYÖRÄTIE KESKELLÄ JALKAKÄYTÄVÄÄ
PIKARAITIOTIEN PYSÄKKI
JUNALINJAT LAITUREINEEN
KAUKO- JA SEUTUBUSSIEN REITIT

Kadunvarsipaikoitus poistuu tai vähenee neljältätoista kadulta Turun keskustasta. Kaupunki tarvinnee tulevaisuudessa lisää
paikoitustilaa. Matkakeskuksen alueelle voi rakentua 1500-3000
parkkipaikkaa. Keskustassa tarkoituksenmukaisinta olisi ainakin
laajentaa Wiklundin korttelin paikoitusluolaa.
Kaikkia ongelmia ei silti tarvitse ratkaista ruutukaava-alueen sisällä. Paikoitusongelmaa voidaan helpottaa myös ilmaisella tai
matkakortilla toimivalla pikaratiotien liityntäpysäköinnillä, joka
samalla nostaisi joukkoliikenteen käyttömääriä.
Tärkeimmiksi kaupallisen kasvun ja rakentamisen lähtökohdiksi
keskustassa tulisi jatkossa nostaa reittien solmukohdat. Uudet
liikkumismuodot, -suunnat ja -tarpeet luovat mahdollisuuksia
monille uusielle pasaseeille kauppakaduille ja keskuksia yhdistäville reiteille.
Kehitystä, menestystä tai kasvua ei voi sulkea minkään alueen,
korttelin tai rakennuksen sisälle, ne voidaan ainoastaan sulkea
ulkopuolelle.
Keskusta-alueella oleva korttelien sisäisten kauppakatujen ja
kulkuyhteyksien verkosto on integroitavissa. Tätä kehitystä tulee
aktiivisesti tukea kaupunkisuunnittelulla. Rakennusoikeudella,
suojateiden ja reittien sijoittelulla sekä maankäytön suunnittelulla voidaan tukea ja helpottaa tätä prosessia.
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Turun keskustan sisäiset ihmisvirrat
Nykytilanteessa Turun keskustassa vain autoilu on helpppoa
ja intuitiivisen käytön sallivaa. Muut liikkumismuodot toimivat
vain yhdellä niille suunnitellulla tavalla. Joukkoliikenne on todetusti vielä lapsien kengissä Turussa. Jalankulku on sujuvaa vain
ruutukaavan kordinaatistossa. Pöyräily on helppoa ainoastaan
joen suunnassa sekä kantakaupungin ulkopuolella.
Täysin intuitiivisen liikkumisen pitkäaikaisena esteenä on taloyhtiöden tahto pitää keskustan korttelit suljettuina ilkivallan,
päihtyneiden ja ulosteiden pelossa, sekä pelko siitä että autoilun roolin muuttaminen keskustassa vähentäisi keskustan elinvoimaisuutta.
Lieveilmiöistä ei ikinä voi päästä kokonaan eroon, toisaalta niiden torjuminen rajoituksilla ja suluilla siirtää vain ongelmaa
muihin kortteleihin. Sen sijaan että kaikki kantakaupungin korttelit pitäisi sulkea klo 21:00, voidaan tehdä jotain joka puuttuu
itse ongelmiin eikä vain siirrä niitä.
Katutaiteelle, graffiteille ja maalauksille voidaan löytää tilaa uutta käyttöä odottavilta alueilta ja rakennuksista, joita löytynee ratapihalta, Wärtsilän alueelta ja Linnakapungista aivan tarpeeksi.
Ulosteongelma ratkeaa parhaiten tarjoamalla ilmaisia käymälöitä keskustassa. Esimerkiksi kadusta iltaisin ylös nousevat käymälät ovat osoittautuneet erittäin toimivaksi ratkaisuksi monissa eurooppalaisissa kaupungeissa.

SEUTU-, KAUKO-, RUNKO- JA KAUPUNKIBUSSIT

Uudenlainen katukäymäläkonsepti

PYÖRÄTIET JA PYÖRÄILTÄVÄT REITIT JATKEINEEN
JALKAKÄYTÄVIEN ULKOPUOLISET KULKUREITIT

Näillä ratkaisuilla voidaan luoda edellytykset uusien kulkureittien ja korttelien avaamiselle keskustassa.

LIIKKUMISEN TÄRKEÄT SOLMUKOHDAT
JA NIIDEN LÄHIVAIKUTUSALUEET

Turun kantakaupunkia ja keskustaa dominoiva ruutukaava antaa huonot edellytykset diagonaalisille yhteyksille. Etäisyyksien
suhteellisen lyhyistä matkoista huolimatta, jo ajatus oikaisusta
lyhentää matkan tuntua. Keskustan sisäisten jalkakäytävien ulkopuoliset kulkureitit ovat pääasiassa korttelien sisäisiä katettuja kauppakatuja. Suomen ilmasto-olosuhteet huomioon ottaen keskustassa kulkeminen korttelien halki tarjoaa lyhyempien
matkojen lisäksi suojaa säältä.
Kauppatorin ympäristön asemakaavoissa alueen korttelien sisäisiä kulkureittejä on pyritty integroimaan. Todellisuudessa
tilanne on päinvastainen. Wiklundin, Kop-Kolmion ja osittain
myös Hansa-korttelin kulkureittejä on viime vuosikymmenen
aikana hitaasti mutta varmasti muutettu myymälätilaksi taikka
suljettu kokonaan
Kulkureittejä on hallinnollisesti hankala käsitellä katutilana, eikä
se usein ole edes tarkoituksenmukaista. Silti se ei tarkoita että
korttelien sisäinen reitistö olisi kaupunkisuunnittelun ulkopuolella.
Integroidun ja toimivan korttelien sisäisen reitistön avulla voidaan tukea keskustan vaikutusalueen laajenemista ja tarjota lyhyempiä etäisyyksiä alueiden välillä sekä edellytykset lukuisille
uusille liiketoimintamahdollisuuksille. Toisaalta houkutteleva liiketoiminta ja kiinnostavat palvelut muokkaavat nykyisillä sijainneillaan kulkureittejä itsessään.
Huonon tuotteen, rakennuksen, ohjelman tai sovelluksen tunnistaa usein siitä, että sitä voi käyttää tai soveltaa vain yhdellä
suunnitellulla tavalla. Sama pätee pitkälti kaupunkeihin. Ainakin
päinvastaisesti voidaan todeta, että mitä useammalla tavalla tietyssä kaupungissa voidaan liikkua ja mitä monimuotoisemmin
samaa kaupunkitilaa voidaan soveltaa, sitä paremmasta kokonaisuudesta on kyse.
Ihmiset ja heidän tarpeensa ovat erilaiset. Tämän lisäksi monimuotoinen reittien ja niiden käyttömuotojen verkosto tarjoaa
paremman soveltuvuuden olosuhdemuutoksiin, ja poistaa ongelmatilanteissa kaupungista haavoittuvia pullonkauloja.
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ÅBO GAMLA STAD
TURUN VANHA KAUPUNKI

Gamla stan - Vanha kaupunki
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Turun vanha kaupunki on uusi, vanhojen rakennusten ja ulkotilojen kokonaisuus.
Suurin osa Turun vanhasta kaupungista on suojeltua kultturiympäristöä. Näiden erillisten ympäristöjen ja rakennuksien arvot
on tunnistettu ja ne nähdään yleisinä symboleina koko kaupungille.
Jatkossa olisi tärkeää ottaa seuraava askel ja luoda eräänlainen
sateenvarjokäsite, joka mahdollistaa näiden erillisten arvokkaiden ympäristöjen käsittelemisen ja hahmottamisen kokonaisuutena.
Kokonaisuutta voidaan alkaa luomaan yhtenäistämällä ympäristöä keinoin, joilla ei poisteta ympäristöjen ja rakennuksien arvoja tai niiden historiallisia kerrostumia.
Miksi arvokkaat ympäristöt sitten tarvitsevat muutakin kuin
suojelua ja tunnustusta?
Ehkä tärkein syy on mittakaavan luoma etu. Ensinnäkin yhteisel-
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keskusta siirrettiin jo 1800-luvulla lounaaseen Suurtorin ja Tuomiokirkon ympäristöstä, on vanha kaupunki silti edelleen monella tapaa Turun origo.
Tulevat joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen ratkaisut tulevat
vahvistamaan vanhan kaupungin keskeistä asemaa.
Brahen- ja Porthaninpuiston välinen pikaraitio- ja bussipysäkki
tulee olemaan kaupungin vilkkaimpia.
Uudet pyörätiet, Kirjastosilta ja uuden kulkuyhteydet tulevat lisäämään vanhan kaupungin läpi kulkevaa liikennettä.
Autoliikenne tulee vähenemään autokaistojen ja paikoitusalueiden poistuessa uusien liikennemuotojen alta.
Vähätorin alueen kehitys lähivuosina vahvistaa käsitystä, jonka mukaan autopaikoituksen ja kaistojen poistuminen stimuloi
kaupunkitilaa myös kaupallisesti.
Vähätorin kaltainen kehitys jatkunee Nunnakadulla, Piispankadulla ja kaupungintalon korttelissa. Kaupungin vanhimmille
ja arvokkaimille ympäristöille löytynee parempaa käyttöä kuin
keskustan halpana parkkipaikkana toimiminen.
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lä vanhan kaupungin kokonaisuudella saadaan entistä enemmän näkyvyyttä ja tunnettavuutta. Tukholman Gamla Stan, Porvoon vanha kaupunki ja vanha Rauma ovat käsitteitä jotka ovat
laajalti tunnettuja ja tunnustettuja. Näin saavutetaan paremmat
edellytykset kaupallisille palveluille, ja kulttuurille.
Suuresta kokonaisuudesta on myös taloudellista hyötyä uusia
investointeja ja perusparannuksia tehdessä.
Kulttuurihistoriallisista syistä kaupallisten palvelujen ja kulttuuritoimintojen on lähdettävä liikkeelle olemassa olevasta rakenteesta. Suojeltujen rakennusten kivijalkoihin ei tietenkään voida
puhkaista näyteikkunoita tai sisäänkäyntejä.
Uusien toimintojen on pääasiassa lähdettävä koko vanhassa
kaupungissa Fortuna-korttelin ja Kirjaston korttelin tapaan sisältäpäin.
Vanhan kaupungin alue on siitä kiitollista ravintoloille, kahviloille ja kulttuuritoiminnalle, että kortteleissa ei juuri ole asukkaita
joita tulisi ottaa huomioon.
Kaupallisten palvelujen ja sitä kautta kulttuurin ja kansalaistoiminnan perustana ovat kaupungin ihmisvirrat. Vaikka Turun
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tavaa, että Vanhaa kaupunkia voitaisiin yhtenäistää kiveämällä
ajan myötä kaikki kadut ja aukiot. Tämä ei silti saa tarkoittaa sitä,
että kaikkialla käytettäisiin vain yhtä materiaalia ja tekniikkaa,
niiden on lähdettävä liikkeelle erikseen jokaisesta yksittäisestä
ympäristöstä.
Toinen hienovarainen parannus alueella voisi olla katujen nimikylttien ja valaisimien uusiminen yhtenäisiksi.
Kiveyksen, kylttien ja valaisimien lisäksi vanhaan kaupunkiin
tulee rakentaa muusta keskustasta erottuvat penkit, istuimet,
liikenne-esteet ja muut katukalusteet.
Tämän kaltaisten muutosten tulee aina lähteä liikkeelle historiallisista malleista.Yhdistävien yksityiskohtien tulee joko olla rekonstruktiota alkuperäistä malleista tai rehellisesti uusia.
Muoviset uusvanhat valmiiksi patinoidut kyltit, valaisimet tai istuimet sopivat paremmin halpaan pizzeriaan kuin arvoympäristöön.
Alueen kaupallisen rakenteen tulee lähteä liikkeelle siitä että
alueella täytyy säilyä mahdollisuus järjestää suuria kansalaistapahtumia ja markkinoita.
Olemassa potentiaalisten toimitilojen pienehkö koko rajaa liiketoimintamahdollisuuksia alueella.
12
0 keskeinen sijainti
Alueen yleinen kiinnostavuus, ihmisvirrat ja
takaavat silti mahdollisuuden kattavalle kaupallisten palvelujen
ja kulttuurin verkostoille.

Kahviloiden, ravintoloiden ja yksittäisten liiketoiminnan harjoittajien lisäksi liikkuvalla myynnillä olisi alueen ihmisvirtojen ja
vuodenaikojen vaihtelun johdosta hyvät edellytykset.
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Kaupunkikuvan ja kaupallisten
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toimintojen kehittäminen0
1

40

0

00kokonaisuuden luominen tulee aloittaa yhVanhan kaupungin
tenäisestä markkinointikonseptista ja kehitystavoitteesta.
Autojen, asfaltin, asuntojen ja suurien mainosten välttämisestä
tulee alusta alkaen tehdä yleinen ohjenuora vanhan kaupungin
kehittämiselle. Konkreettisten muutosten tekemin onkin jo paljon haastavampaa.
Vanhojen kulttuuriympäristöjen erillisiä kokonaisuuksia kehitettäessä yhdessä, tasapainoillaan aina yhtenäistämisen ja tasapäistämisen välillä.
Eräänä hyvänä esimerkkina voidaan pitää sitä, että on toivot-

60

0

0

Turun vanhalla kaupungilla on iästään huolimatta potentiaalia
kehittyä kaupungin dynaamisimmaksi keskusta-alueeksi, vetäen puoleensa niin turisteja, kaupunkilaisia kuin kulttuuriakin.
Kuka voisi ohikulkumatkalla vastustaa kiusausta astua sisään
holvikellarissa sijaitsevaan puotiin kaupungin ainolla keskiaikaisella kadulla, tai olla otamatta yhtä lasillista katsellessaan vanhojen rakennusten ja lehmusten peilautumista Aurajoen pinnasta?
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