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Miten julkisia ovat Turun julkiset tilat?
Georgiana Varna

Tästä on kyse
•
•
•

Julkiset tilat ovat keskeisiä
urbaanille hyvinvoinnille ja yhä
enemmän sekä tutkimuksen
että käytännön päätöksenteon
kohteina.
Historiallisen Aurajoen jokivarsi on viime vuosikymmeninä muuttunut väheksytystä
alueesta Turun vilkkaimmaksi
julkiseksi tilaksi.
Turun täytyy jatkossakin panostaa merkittävästi julkisten
tilojensa elävöittämiseen; tämä
vaatii vahvaa poliittista tahtoa,
taitavaa kaupunkisuunnittelua
sekä ripeää kulttuuripääkaupunkivuoden tulosten hyödyntämistä.

ulkiset tilat ovat osa arkipäiväämme. Niihin kuuluvat jalkakäytävät, joita pitkin kävelemme tai
pyöräilemme töihin tai kouluun, puistot, joihin
menemme rentoutumaan tai hakemaan kosketusta luontoon, leikkipuistot, joihin viemme lapsemme, ja aukiot, joilla tapaamme ystäviämme. Julkisesta
kaupunkitilasta on tullut keskeinen osa kaupunkisuunnittelua kaikkialla, missä kaupungit pyrkivät antamaan
itsestään mielikuvaa, johon liittyy ”ystävällisyys”, ”tyylikkyys” tai ”elämänlaatu”. Tavoitteena on sekä houkutella pääomia, matkailijoita ja uusia asukkaita että estää
asukkaiden ja yritysten kato. Monien tehtäviensä kautta
julkisista tiloista on tullut keskeisiä tekijöitä näiden tavoitteiden saavuttamisessa. Hyvin suunnitellut, eloisat
ja viihtyisät puistot, aukiot ja kävelyreitit antavan hyvän
mielikuvan asukkaille, matkailijoille ja sijoittajille. Lisäksi
tietotalous houkuttelee työntekijöitä, jotka arvostavat
aktiivista kaupunkielämää kahviloineen, baareineen ja
kulttuurikohteineen. Onnistuneet julkiset tilat ihmisvirtoineen ovat suotuisia paikallisille kaupoille, ravintoloille, baareille ja kaikenlaisille palveluille. Yksilötasolla
kaupunkilaiset arvostavat paitsi hyviä kouluja ja teitä
myös turvallisia, miellyttäviä ja viihtyisiä elinympäristöjä,
ja näitä tarjoava paikallishallinto saa osakseen kiitosta.
Haasteellisissa ilmasto-olosuhteissa kuten Suomen kaupungeissa julkisten tilojen laatu on vieläkin keskeisempi
säätekijöiden takia. On ehdottoman tärkeää luoda ympärivuotisesti toimivia paikkoja, jotta asukkaat tuntevat
olonsa mukavaksi ja voivat aktiivisesti osallistua kaupunkinsa elämään. Julkisilla paikoilla tulee myös olla selkeä identiteetti, jotta vierailijat osaavat tunnistaa ne ja
paikalliset voivat olla niistä ylpeitä.
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Tässä tutkimuskatsauksessa raportoin kolmen aukion eli
Vanhan Suurtorin, Varvintorin ja Vähätorin julkista
profiilia analysoivan projektin tuloksia. Nämä kolme eri
aikakauden aukiota sijaitsevat jokivarressa ja jokaisella
on oma identiteettinsä. Tutkimuskysymyksenä oli miten
julkisia Turun julkiset tilat – erityisesti nämä kolme aukiota – ovat. Jokivarsi valittiin tutkimuskohteeksi, koska
se on nykyään Turun elävin ja suosituin julkinen tila.

julkisen tilan merkityksen, tärkeyden ja arvon eri näkökulmista. Toisekseen eri tieteenalat näkevät julkisen
tilan kukin oman linssinsä läpi ja tuovat aiheesta esiin
eri puolia. Valtiotieteilijät esimerkiksi keskittyvät demokratisointiin ja julkisen tilan oikeuksiin; maantieteilijät
”paikan tuntuun” tai ”paikattomuuteen”; oikeustieteilijät
julkisten tilojen omistajuuteen ja pääsyoikeuksiin; sosiologit vuorovaikutukseen ja sosiaaliseen syrjäyttämiseen,
ja niin edespäin. Tuloksena on kirjava joukko monitieteisiä lähestymistapoja julkiseen tilaan.

Tutkimuksessa käytettiin useita menetelmiä. Päämetodina oli kvantitatiivinen julkisten tilojen “julkisuuden”
mittaus, jossa käytettiin väitöskirjassani kehittämän tähtimallin 19 indikaattoria.1 Indikaattorit saivat arvosanat
yhdestä viiteen; 1 tarkoitti alinta julkisuutta ja 5 korkeinta, ja näistä laskettiin keskiarvot. Tähtimallissa on viisi
metateemaa, jotka arvotetaan julkisuutta mittaavassa
tähtidiagrammissa. Toisena menetelmänä oli yleisen
mielipiteen tutkimus; tämä tapahtui haastattelemalla tilojen käyttäjiä tutkimuspäivinä. Kyselylomakkeen sai yli
200 ihmistä, ja vastausprosentti oli 61. Kaikkiaan 135 kävijää antoi mielipiteensä jostain tutkimuksen kohteena
olevasta aukiosta. Sekä tähtimallia että kyselylomakkeen
tarkoitusta selvitetään tarkemmin myöhemmin tässä
raportissa. Kolmanneksi suoritin 13 teemahaastattelua,
jotta sain kerättyä taustatietoa ja ymmärsin kohteina
olevien aukioiden kehitystä, Aurajoen rantaa, vallitsevia suunnittelupäätöksiä sekä Turun kehityshaasteita.
Haastattelujen kohteina oli Turun kaupunkiympäristön
kehityksessä keskeisesti mukana olevia henkilöitä kuten
arkkitehtejä, suunnittelijoita, poliitikkoja ja kaupunkitutkijoita. Neljänneksi laadin analyysin Turun keskeisimmistä kaupunkisuunnitteluasiakirjoista 1950-luvulta lähtien.

Julkisten tilojen julkisuuden tähtimalli syntyi tarpeesta
järjestää ja selventää monitieteistä kirjallisuutta ja ymmärtää julkisuuden ydinpiirteitä: niitä ominaisuuksia,
jotka tekevät julkisesta tilasta julkisen. Näitä ovat:
•

Omistaminen – kuka omistaa tietyn julkisen tilan.
Jotkut tilat, kuten kauppakeskukset ja baarit ovat yksityisomistuksessa, mutta julkisessa käytössä. Nämä
paikat ovat vähemmän merkittäviä kuin aukiot tai
puistot, jotka omistaa ja käytön määrittelee demokraattisesti valittu päätöksentekoelin ja siten paikalliset asukkaat. Viimeisten vuosikymmenien aikana
julkisten budjettien kutistuessa on tapahtunut yhä
enemmän julkisen tilan ”yksityistämistä”. Tämä tarkoittaa, että julkinen elämä sijoittuu yhä enemmän
kauppakeskuksiin, missä yksityiset omistajat voivat
määrätä pelin säännöt ja ohjata yleisöä kulutuskulttuuriin samalla kun estävät poliittisen mielenilmaisun.3-5

•

Fyysinen ympäristö – kaikki julkisen tilan “kovat”,
materiaaliset elementit kuten penkit, jalkakäytävät
ja viihtyisyyttä luovat rakennelmat kuten suihkulähteet, tai pyörätiet ja yhdysrakenteet (sillat, suojatiet). Onnistuneesti ympäristöönsä liitettyjä paikkoja,
joissa on helppokulkuiset jalkakäytävät, mukavat
hyvin sijoitetut penkit ja kiinnostavasti muotoiltuja
elementtejä (patsaita, suihkulähteitä, portaita) käytetään enemmän: ne houkuttelevat enemmän kävijöitä kuin kehnosti suunnitellut paikat.

•

Elävyys – tarkoittaa erilaisia ihmisryhmiä, jotka käyttävät julkista tilaa omiin tarkoituksiinsa ja tuntevat
voivansa tehdä näin vapaasti ja turvallisesti. Leikkikenttää esimerkiksi toki käyttävät enimmäkseen
lapset; tässä ovat kuitenkin kyseessä ”yleiset julkiset
tilat”, jotka on tarkoitettu kaikelle kansalle, ja tässä nimenomaisessa tutkimuksessa siis aukiot. Aukio, jolla
tapahtuu useita asioita samanaikaisesti, ja jolla on eri
ryhmiä joko kosketuksissa toisiinsa tai vain samaan
aikaan rauhanomaisesti paikalla, on julkisempi kuin
tyhjä, hyljeksitty aukio.

•

Kontrolli – tarkoittaa julkisen tilan historiallista roolia julkisen elämän demokraattisena areenana, jossa

Julkisen tilan käsite akateemisesta
näkökulmasta
Viimeisen puolen vuosisadan aikana julkisesta tilasta on
tullut kansainvälisesti yhä suositumpi aihe tutkimuksessa, kaupunkisuunnittelussa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa. Vaikka aiheesta löytyy runsaasti kirjallisuutta
eri aloilta kuten arkkitehtuurista ja kaupunkisuunnittelusta, maantieteestä, ympäristötieteistä, oikeustieteestä,
taloustieteestä, kriminologiasta ja valtiotieteestä, ei ole
olemassa yksimielistä vastausta näennäisen yksinkertaiselta vaikuttavaan kysymykseen ”mitä julkinen tila
on”. Staeheli and Mitchell, jotka kirjoittavat päältä päin
katsoen selkeältä vaikuttavan julkisen tilan käsitteen
ongelmallisista tulkinnoista, toteavat että heidän tutkimuksensa on ”osoittanut että ’julkinen tila’ on liukas,
monimutkainen ja alati muuttuva tila”. 2
Tätä selittää kaksi tekijää. Ensinnäkin kaikki toimijat, jotka ovat mukana kaupungin rakentamisessa (arkkitehdit,
liikemiehet, konsultit, insinöörit, rahoittajat) ymmärtävät
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kansanvaltaisen yhteiskunnan takaamat perusoikeudet kuten ilmaisun- ja kokoontumisvapaus ilmentyvät. Viime aikoina näyttää käyneen niin, että julkisten
tilojen valvonta ja tarkkailu ovat lisääntyneet: vapaiden kansalaisten oikeuksia rajoittavat lisääntyneet
valvontakamerat ja poliisipartiot.
•

on paljossa velkaa kasvun, talouden ja väkimäärän suhteen merenkulkuelinkeinolle, joka kehittyi suotuisaan
kohtaan joen suulle.
“Kuvauksessaan Topelius sijoittaa Turun erityiseen
tilallis-ajalliseen ympäristöön: kaupunki on rannalla
ja siihen sisältyvät kaikki ne merkitykset, jotka 700
vuotta urbaania elämää synnyttävät. Aurajoen rannat johdattavat kulkijan keskustasta ja tuomiokirkon
luota linnan luo ja edelleen Itämeren rannalle, joka
yhdistää Turun muuhun maailmaan. Vastavuoroisesti meri ja joki tuovat muun maailman suoraan Turun
sydämeen.” 6

Huolenpito – liittyy siihen miten tärkeää on pitää julkiset tilat siisteinä ja hyväkuntoisina. Paikka, jossa on
yleiset käymälät – joita tarvitsevat erityisesti vanhukset, sairaat ja lapset – hyvinhoidetut nurmikot ja kunnon valaistus, on julkisempi kuin likainen paikka, josta puuttuvat roskakorit, jonka kalusteet on rikottu ja
jossa on pimeää ja turvatonta kulkea öiseen aikaan.

Samoin kuin muissakin kehittyneissä Euroopan maissa
teollistumisen aikakausi alkoi hiipua Turussa 1960- ja
1970-luvuilla. Se jätti jälkeensä maiseman, johon kuului
vanhoja teollisuusrakennuksia, hylättyjä teollisuustontteja, rähjäinen ranta ja saastunut joki. Seuraavina vuosikymmeninä koitti kuitenkin suuren muutoksen aika, ja
Aurajoki muuttui viemäristä kaupungin keskeisimmäksi
”olohuoneeksi” (kuten haastattelemani arkkitehti kuvaili). Nyt jokivarressa on ympäristöministeriön nimeämä
kansallinen kaupunkipuisto; vanhat laivat on muutettu
ravintoloiksi ja juhlatiloiksi, ja kesäaikaan rannat ovat
täynnä väkeä nauttimassa lämpimästä säästä tai erilaisista tapahtumista (kuvat 1 ja 2).

Näiden viiden metateeman avulla julkiselle tilalle annetaan korkea, kohtalainen tai matala julkisuusaste. Julkisuuden tähtidiagrammissa jokainen sakara edustaa eri
metateemaa. On kuitenkin muistettava, että kyseessä on
pelkkä malli, joka ei kuvasta todellisuutta sellaisenaan:
se on yksinkertaistus, jonka avulla on mahdollista tehdä
valistuneita päätelmiä siitä miksi jotkut tilat menestyvät
ja toiset eivät.

Aurajokivarsi – Turun keskeisin julkinen tila
On mahdotonta kuvitella Turku ilman Aurajokea. Kaupunki on kasvanut orgaanisesti joen rannoille, ja Turku
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kimuksen aikana selvisi, että kaupungissa on muitakin
ongelmallisia julkisia tiloja – kuten kauppatori ja Puutori
– mutta ne täytyi jättää myöhemmin tutkittaviksi.

Tutkimuksen teon yhteydessä kävi selvästi ilmi, että
useimmat haastateltavani olivat yhtä mieltä joen merkityksestä Turun kaupunkimaisemalle, identiteetille ja
julkiselle elämälle:

Aukioita havainnoitiin, jotta ne voitiin pisteyttää viiteen
metateemaan sisältyvien 19 julkisuutta mittaavan indikaattorin suhteen. 1 Vaikeimmin mitattava metateema
oli elävyys, koska siihen liittyy ajan indikaattori, ts. miten monta aktiviteettia on läsnä tietyllä hetkellä tietyssä
julkisessa tilassa. Tämän avulla saa keskimääräisen käsityksen julkisesta tilasta: todennäköisimmän mielikuvan,
jonka kävijä saa paikan elävyydestä. Elävyyttä havainnoitiin kolmessa tutkimuskohteessa viiden minuutin
ajan 15 minuutin välein aamukahdeksasta iltakahdeksaan. Jotta saataisiin käsitys kyseisten julkisten tilojen
keskimääräisestä käytöstä Turun ilmastossa, jokaista
toria havainnoitiin kolmena päivänä, arkimaanantaisin
ja arkiperjantaisin sekä sunnuntaisin syyskuusta joulukuun alkuun.

“Joki on kaupungin selkäranka (…) ja oikeastaan koko
maan, koska sen rannalle sijoittuvat kaikki Suomen
historian tärkeät hetket.” (Turkulaisen arkkitehdin
haastattelu)
“Tuomiokirkon ja joen ympäristö – suomalaisen kaupunkikulttuurin kehto.” (Turkulaisen tutkijan haastattelu)
“Tärkein ja tyypillisin julkinen tila on jokivarsi. 30
vuotta sitten harva kulki siellä, se oli jonkinlainen takapiha, joka ei kiinnostanut juuri ketään. Oli telakoita
ja satama-alueita, jotka olivat suljettuja ulkopuolisilta.
1980-luvun alussa tapahtui hyvin nopea muutos kaupunkikuvassa sen suhteen miten julkinen tila ymmärrettiin ja miten sitä käytettiin.” (Turun kaupunkisuunnitteluviraston arkkitehti)

Vanha Suurtori

“En voi kuvitella Turkua ilman jokea, kaupunki olisi aivan erilainen. Joen rooli on keskeinen.” (Turkulaisen
poliitikon haastattelu)

Vanha Suurtori on niitä Turun harvoja paikkoja, missä “…
voi nähdä todella yhtenäisen historiallisen ympäristön”
(turkulaisen tutkijan haastattelu). Monista tulipaloista
– joista merkittävin tapahtui vuonna 1827 – kärsineen
(puu)kaupungin keskiaikainen osa on paljolti maanpinnan alla. Tuomiokirkon viereinen kortteli, johon tutkittava tori kuuluu, on selkeimmin se, joka muistuttaa
niin paikallisia kuin matkailijoitakin Turun rikkaasta historiasta. Kaupunkisuunnittelijat ovat jo vuosia panneet
merkille torin autiuden, mutta monista elävöittämisyrityksistä huolimatta tila on edelleen vähäisessä käytössä.

Näkemys on läsnä myös Turku 2031-visiossa, jossa todetaan:
“Joki on Suomen merkityksellisin urbaani joki, joka
antaa kaupungille sekä teollisen että kulttuurisen
mielikuvan.” 7
Jokiranta voisi kuitenkin olla eloisampi. On esitetty ideoita hiekkarannasta ja vesitaksista, joka yhdistäisi keskustan Hirvensalon uusiin asuinalueisiin ja Ruissalon
virkistysalueeseen; molemmat voisivat toimia yritysperustaisesti. Näitä ajatuksia pitäisi tukea, samoin kuin kaikenlaisia muita kaupallisia toimintoja joen välittömässä
läheisyydessä. Kahdesti vuodessa järjestettävistä kalamarkkinoista voisi esimerkiksi tehdä kuukausittaisen tapahtuman kesä-syyskaudella. Markkinat ovat erittäin
suosittu tapahtuma, ja ne vilkastuttaisivat jokirantaa,
tukisivat paikallisia kauppiaita ja antaisivat asukkaille
mahdollisuuden saada kosketuksen jokeen, joka on aina
tukenut kaupungin elämää.

Julkisuusanalyysin tuloksena oli keskiarvo 3,47 eli kohtalainen julkisuus. Tähtimallissa oli mukana hyvin erilaisia arvoja (kuva 3): aukio on julkisessa omistuksessa eikä
sitä avoimesti kontrolloida, joten tila on hyvin demokraattinen. Nurmikko on hyvin hoidettu ja tori pidetään
siistinä, joten huolenpitoaste on korkea.

Kolme julkisen tilan tapaustutkimusta
Tapaustutkimukseen valitut kolme aukiota, Vanha Suurtori, Varvintori ja Vähätori sijaitsevat kaikki Aurajoen
rannalla; kuten aiemmin jo todettiin, joki on Turun elävin
julkinen tila ja julkisen elämän näyttämö. Nämä kolme
toria valittiin lähinnä kahdesta syystä. Aukioiden haluttiin olevan keskeisiä kaupunkielämän tiloja, ja niiden
haluttiin olevan peräisin eri aikakausilta ja sijaitsevan
eri paikoissa (keskustassa, etäämpänä keskustasta, länsirannalla, itärannalla), jotta vertailu olisi selvempää. Tut-

Kuva 3 Vanhan Suurtorin julkisuuden tähtimalli
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noitusta ja esteettömyyttä. Tätä tuki kaksi havaintoa,
joissa ikääntyneillä kulkijoilla oli silminnähtäviä vaikeuksia kulkea mukulakiveyksellä. Toisekseen aukiota voisi
käyttää enemmän ”paraati- ja näytöspaikkana”. Muuan
kävijä totesi: ”Paikalle pitäisi antaa arvoa sellaisena kuin
se on – Turun historiallisena keskustana. Se on tavallaan
kaikkein paras paikka, ja sen pitäisi olla eloisampi. Vaikka
torilla on keskeinen sijainti, se on usein tyhjillään.”

Datasta käy ilmi, että Vähätori on paikoista elävin julkinen tila: paikalla oli keskimäärin 22 ihmistä – säästä riippumatta, niin aurinkoisina päivinä kuin lumisateellakin.
Varvintori oli hyvin elävä sunnuntaisin, jolloin viiden
minuutin jaksoilla oli keskimäärin 30 kävijää, mutta maanantaisin ja perjantaisinkin aukiolla käväisi keskimäärin
viisi ja seitsemän ihmistä. Useimmat kävijät kävelivät tai
pyöräilivät joenvartta pitkin aukion laidalla. Tätä selittää
se, että torin sunnuntain tarkkailupäivä oli 16. syyskuuta 2012 eli Turun päivä. Monet kävijät havaittiin tuolloin
kävelemässä joen vartta pitkin aukion laidalla tai vierailemassa museoaluksella matkallaan Forum Marinumiin.
Varvintori oli kaiken kaikkiaan hiljaisempi kuin Vä
hätori; keskimäärin kävijöitä oli tarkkailujaksoilla 14.

Varvitorin
suhteen mainittiin yleisimmin paikan
autius. Kävijät toivoivat enemmän eloa, ja ehdottivat tapahtumia, torikauppaa, lasten leikkipaikkaa, taidenäyttelyitä ja konsertteja. Myös kasvillisuuden lisäämistä ja
parempia istumapaikkoja ehdotettiin; penkkien vähyys
mainittiin usein, ja suihkulähdettäkin toivottiin. Kävijät
halusivat myös julkisia käymälöitä, sekä ruokakauppaa,
koska alueella ei ole sellaista lainkaan.

Vanha Suurtori oli kolmesta tutkimusaukiosta kaikkein
hiljaisin; keskimäärin kävijöitä oli kolme, mikä on varsin
alhainen luku kaupungin historiallisessa keskustassa
erittäin keskeisellä paikalla sijaitsevalle torille. Säästä ja
ajankohdasta riippumatta Vanha Suurtori vaikuttaa aina
melko autiolta. Paikan elävöittämiseksi tulisi välittömästi tehdä jotain, koska paikka on niin keskeinen koko kaupungin identiteetille. Nykytilassaan Vanhalla Suurtorilla
on keskimäärin kaksi samanaikaista toimintoa, useimmiten kävely tai pyöräily, mikä kertoo sen läpikulkuluonteesta. Kahdella muulla aukiolla samanaikaisia toimintoja oli keskimäärin kolme tai neljä; kävelyn ja pyöräilyn
lisäksi näitä olivat hölkkääminen sekä seisoskelu ja maiseman ihailu. Jokimaisemaa ei Vanhalla Suurtorilla pääse ihailemaan ravintola Pinellan takaa. Vaikka Suurtori
on joen vieressä, se on käytännössä erotettu siitä. Kun
aukion uudistamista mietitään, yhteyttä joelle tulee pitää tärkeänä.

Useimmat Vähätorin kävijöistä eivät kommentoineet
mitään, vaan ilmaisivat pitävänsä paikasta sellaisenaan.
Joitakin ehdotuksia annettiin kuten kahvikioski, julkinen
käymälä sekä paikan historian esiintuominen.

Pohdintoja ja suosituksia
Tutkimus toi selvästi esiin että Turun julkiset tilat kaipaavat enemmän elävyyttä ja kaupunkisuunnittelussa pitäisi tarttua aiheeseen tietoisemmin. Kaikki tutkitut aukiot
saivat elävyydestä alhaiset arvosanat, vaikka kaikilla oli
myös hyviä puolia. Vanha Suurtori ja Vähätori hyötyvät
keskeisestä sijainnistaan kaupunkirakenteessa. Varvintorilla on keskeinen paikka tuomiokirkon ja linnan
välisellä akselilla, ja se on lähellä tärkeitä kulttuuripalveluita kuten konservatoriota, taideakatemiaa, Forum
Marinumia sekä joen toisella puolella olevaa Manillaa.
Kaupungin 2031-visiossa todetaan:

Vähätorin muita toimintoja olivat sauvakävely, koiran
ulkoilutus, jokimaiseman valokuvaaminen sekä maiseman ihailu penkillä istuen. Varvintorilla oli samoja
toimintoja sekä lisäksi rullalautailua.

“Elämä keskustassa on vireätä ja kaupungilla on
virkistävän yllätyksellistä: kaupankäynti on vilkasta,
toreilla ja puistoissa tapahtuu (…) Kaupunki on suosittu kauppapaikka ja kohtaamispaikka. Ihmiset viihtyvät keskustassa – sieltä löytyy istuskelupaikkoja
ja ympäristö luo puitteet monenlaiselle tekemiselle,
kaikenikäisille.” 7

Kansan ääni
Akateemisen tutkimuksen ohella minusta oli tärkeää
kuunnella myös yleisön ääntä, joten osana tutkimusta
kysyin paikallisilta heidän mielipiteitään. Havainnoinnin
aikana paikalla oli aina myös suomea puhuvia ystäviäni
avustamassa ja jakamassa kävijöille kyselylomakkeita.
Vastausprosentti kaikilla kolmella aukiolla yhteensä oli
61, mikä tarkoitti, että lomakkeen täytti 135 ihmistä. Heiltä kyseltiin mielipiteitä juuri sen paikan julkisuudesta,
missä he vastaanottivat lomakkeen. Vastaukset voidaan
tiivistää seuraavasti.

Jos kaupunki mielii toteuttaa visionsa, tarvitaan konkreettisempi toimenpidelista, jota valmistaudutaan
tukemaan poliittisesti usean vuosikymmenen ajan
riippumatta valtasuhteiden muutoksista tai talouden
heilahteluista. Laajemmassa julkisten tilojen kehittämisen näkökulmasta tähän tarvitaan viittä keskeistä seikkaa.

Vanhan Suurtorin suhteen nousi kaksi keskeistä suositusta. Ensinnäkin kaivataan helppokulkuisempaa pin-

Ensinnäkin keskusta tulisi avata joelle päin. Kun nykyään
seisoo kauppatorilla, joka toivottavasti ottaa taas tehtä-
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vuonna 2011 Euroopan kulttuuripääkaupungiksi. Missä
on Turun tulevaisuus? Tuleeko siitä Skandinavian trendipääkaupunki, jonka elinkeinoelämä perustuu vahvoille
luoville aloille ja tietoteollisuudelle, vai yrittääkö se hyödyntää perinteitään? Vai haluaako se asettaa etusijalle
nopeat liikenneyhteydet, autoilun ja esikaupunkiasutuksen, niin että keskusta on varattu hallinnolle ja työpaikoille? Päätös on turkulaisten ja heidän valitsemiensa
päättäjien käsissä. Päätösten kanssa ei kuitenkaan sovi
viivytellä: jotta Turku ei nykypäivän kovassa kaupunkien
kilpailussa jäisi häviölle, tarvitaan yhteistä poliittista tahtoa ja resurssien kohdentamista.

autoilun ja vireiden jalankulku- ja pyöräilyalueiden yhteensovittaminen. Aktiivista hyvin yhdistettyjen julkisten tilojen verkostoa ei voida toteuttaa, jos sitä rikkovat pysäköintialueet ja vilkkaasti liikennöidyt kadut.
Asioille tulee nopeasti tehdä jotain, etenkin kun Turku
kärsii muita suomalaisia kaupunkiseutuja hitaammasta
kasvusta, korkeakoulusta valmistuneiden aivovuodosta
sekä siitä tosiasiasta, että kansainvälisellä tasolla Turku
on käytännössä tuntematon.
Näyttäisi siltä, että Turku on parhaillaan muutosvaiheessa etsimässä uutta mielikuvaa ja identiteettiä. Perinteisestä pääkaupungista se muuttui telakkakaupungiksi, ja
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