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Panelistit: 
 

Caterina Casagrande-Mäkelä, toimitusjohtaja, CC-M Arkkitehdit Oy 
Heikki Lehtonen, hankevastaava, Härkämäkiseura Ry 
Paavo Okko, emeritusprofessori, Turun kauppakorkeakoulu 
Maija-Liisa Rantanen, varhaiskasvatuksen palvelualuejohtaja, Turun kaupunki 
Teppo Forss, toimitusjohtaja, TVT Asunnot Oy 

 
Puheenjohtajana toimi kaupunkisuunnittelujohtaja Timo Hintsanen 

  
 
Paikalla oli noin 30–35 henkeä. Timo Hintsanen avasi tilaisuuden. Kaavoitusinsinööri Andrei Panschin 
kertoi, millaisia tuloksia yleiskaavan liittyvästä osallistamisesta on saatu. Lisäksi hän esitteli lyhyesti 
yleiskaavan kehityskuvat. 
 
Paneelin aluksi Hintsanen pyysi panelisteja mainitsemaan yhden keskeisen Turun vetovoimatekijän (+) 
ja yhden Turun haasteen (-), tässä tiivistettynä panelistien vastaukset: 
 
Caterina Casagrande-Mäkelä 
+ jokiranta, erityisesti rannan ravintolakeskittymä on ainutlaatuinen, sinne tullaan kauempaakin 
- tori on ”neuvostoajalta”, vanhanaikaista että bussit pysähtyvät sen kohdalla 
 
Teppo Forss 
+ saaristo, ainutlaatuinen myös talvella, sitä puolta voisi markkinoida tehokkaammin 
- Turussa ei ole ”tekemisen meininkiä”, ilmapiirin merkitys 
 
Heikki Lehtonen 
+ jokiranta, lisäksi jalankululle on tullut keskustassa koko ajan enemmän tilaa 
- mitä Turku voi tehdä lähiöille? 
 
Maija-Liisa Rantanen 
+ jokiranta, upeat puistot 
- liian tiheiksi rakentuneet lähiöt 
 
Paavo Okko 
+ Turku on vetovoimainen asumisen kannalta 
- Turku ei ole tuotannon kannalta vetovoimainen 
 
Muuta keskustelussa sanottua: 
 

• ”Joukkoliikenne on liikaa nähty ainoaksi vaihtoehdoksi. Yksityisautoilu ei ole välttämättä mörkö 
kunhan polttomoottoritekniikasta päästään irti.” (Teppo Forss) 

• ”Olen kannattanut raitiotietä, kunnes luin 14.8. Helsingin Sanomista mielipidekirjoituksen, joka 
käänsi ajatukseni kumipyöriä tukemaan.” (Paavo Okko) 

• Lähiöiden kehittäminen ja siihen panostaminen on tärkeää, mutta ei välttämättä täydennysraken-
tamisen kautta (mm. Heikki Lehtonen). 

• ”Keskustan tiivistäminen luo paineita ja ongelmia löytää paikkoja julkisille palveluille kuten päivä-
kodeille ja kouluille.” (Maija-Liisa Rantanen)  

• ”Tuotannollista toimintaa vartenkin tulee varata alueita, koska uusien tekniikoiden ja kustannus-
rakenteiden myötä esim. Aasiaan siirtynyttä tuotantoa saattaa palata takaisin.” (Paavo Okko)  

• ”Eivät pelkästään nuoret vaan myös ikääntyvät preferoivat keskusta-asumista.” (Caterina Casa-
grande-Mäkelä) 

• ”Myös muita alueita, kuin keskustaa tulee kehittää. Joki jatkuu myös ylöspäin.” (Mielipide yleisös-
tä) 

• ”Tiivistyvässä kaupunkirakenteessa erityisesti pienet puistot nousevat tärkeään asemaan.” (Cate-
rina Casagrande-Mäkelä) 



 
Lisäksi yleisölle järjestettiin epävirallinen kädennostoäänestys: 
 

• Noin 55 % kannatti raitiotien toteuttamista, noin 45 % oli sitä vastaan. 
• Noin 65 % kannatti yli 20-kerroksisten tornitalojen rakentamista keskustan ulkopuolelle, noin 25 

% kannatti tornien rakentamista keskustaan ja vain 5–10 % ei pitänyt niitä lainkaan toivottavina 
Turkuun. 

 
Paneelin lopuksi Timo Hintsanen pyysi panelisteja valitsemaan, mikä kehityskuva olisi paras: 
 

• Kolme piti parhaana vaihtoehtona Kasvukäytävät -mallia ja kaksi Kasvu keskuksiin -mallia 
o Yksi Kasvukäytävät -kehityskuvan kannattaja näki Hajautettu kasvu -mallin lähes yhtä hy-

vänä. 
o Yksi Kasvukäytävät -kehityskuvan kannattaja piti Kasvu keskuksiin -mallia lähes yhtä hy-

vänä. 
o Yksi Kasvu keskuksiin -mallin kannattaja piti Kasvukäytävät -mallia lähes yhtä hyvänä. 

 
 
 
 
Muistion vakuudeksi, 
 
Jimi Antikainen 
 


