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OSA 1: HANKKEEN TAUSTA JA KUVAUS

3

1

3.1

JOHDANTO

VIHERKAAVAN LAADINNAN JURIDINEN PERUSTA

Viherkaavan laadinnan perustana on maankäyttö- ja rakennuslaki (1999). Lain 5.
luvussa (39 § Yleiskaavan sisältövaatimukset) todetaan, että yleiskaavaa laadittaessa
on otettava huomioon mm.
o
Mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta
tasapainoiseen elinympäristöön
o
Rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen
o
Virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys

Turussa alettiin syksyllä 2005 valmistella viheralueita koskevaa yleiskaavallista
suunnitelmaa, josta on tarkoitus aikanaan tulla seuraavan laadittavan Turun
yleiskaavan liitekartta. Tämän ”viherkaavaksi” kutsutun suunnitelman tavoitteena on
hahmotella Turkuun viherverkosto ja edistää sen arvojen säilymistä ja kehittämistä.
Viherkaavatyön ensimmäinen vaihe on nyt saatu päätökseen. Valmistuneet erilaiset
selvitys- ja suunnitelmakartat on koottu tähän viherverkkosuunnitelmaksi kutsuttuun
raporttiin. Viherkaavan osahankkeina on valmistunut myös Turun hiljaisten alueiden
kartoitus sekä Turun viheralueiden sosiaalisten arvojen kartoitus, jotka on julkaistu
erillisinä raportteina.
Viherkaavan laadinta jatkuu Turun yleiskaavan tullessa vireille. Tuolloin suunnittelutyön
pohjana toimivat viherverkkosuunnitelma sekä osahankkeina tehdyt kartoitukset.
Lopullinen viherkaava muotoutuu yleiskaavan laadinnan myötä.
2

KÄSITTEITÄ

2.1

Viheralue
Eri ihmiset ja ammattikunnat voivat määritellä viheralue-sanan hieman eri tavoin.
Tässä viherkaavatyössä viheralue-termiä käytetään laajassa merkityksessä.
Viheralueiksi katsotaan
o
kaikki enemmän tai vähemmän luonnonvaraiset sekä hoidetut kasvulliset
maanpinnan alueet
o
avokalliot
o
ajoittain veden alle jäävät rantojen ruoikot ja vesijättömaat, jos ne on
peruskartassa esitetty muuna kuin vesialueena
o
toiminnalliset virkistysalueet, kuten leikkipaikat ja urheilukentät
Viherkaavatyössä tarkastellaan siis varsinaisten virkistysalueiden lisäksi myös mm.
maa- ja metsätalousalueita sekä rakennettujen alueiden ja joutomaiden vehreyttä.
Myös vesialueita käsitellään virkistyskäytön näkökulmasta, mutta niitä ei lasketa
viheralueiksi.

2.2

Viherverkosto
Viherverkosto-sanalla tarkoitetaan eri viheralueita ja niitä yhdistäviä viheryhteyksiä
kuvaavaa kokonaisuutta. Samaa tarkoittaa termi viherverkko.

2.3

Viheryhteys
Viheryhteyksiksi kutsutaan tässä käytävämäisiä viheralueita ja reittejä, jotka liittävät
laajemmat viheralueet toisiinsa. Viheryhteydet voivat olla merkitykseltään
o
ekologisia yhteyksiä, jotka tarjoavat mahdollisuuden eläin- ja kasvilajien
liikkumiselle ja leviämiselle
o
toiminnallisia virkistysyhteyksiä: edellisiä kapeampia viheralueita,
ulkoilureittejä ja pyöräteitä, jotka palvelevat ihmisten liikkumista ja
virkistäytymistä
o
parhaimmassa tapauksessa samanaikaisesti molempia näistä
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Maankäyttö- ja rakennuslaki

3.2

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtioneuvoston päätöksessä valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista (2000)
todetaan: ”Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tehtävänä on tukea ja edistää
maankäyttö- ja rakennuslain yleisten tavoitteiden ja laissa määriteltyjen alueidenkäytön
suunnittelun tavoitteiden saavuttamista. Keskeisimpiä näistä ovat kestävä kehitys ja
hyvä elinympäristö.”
Turussa on valtakunnallisesti arvokkaita kulttuuriympäristöjä ja luontokohteita. Mm.
näiden arvojen vaalimista ohjaavat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Kulttuurija luonnonperintöön sekä virkistyskäyttöön liittyvät mm. seuraavat erityistavoitteet:
o
Alueidenkäytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät
kulttuuri- ja luonnonperinnön arvot säilyvät
o
Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon ekologisesti
tai virkistyskäytön kannalta merkittävät ja yhtenäiset luonnonalueet.
Alueidenkäyttöä on ohjattava siten, ettei näitä aluekokonaisuuksia
tarpeettomasti pirstota.
o
Maakuntakaavoituksella ja yleiskaavoituksella on luotava alueidenkäytölliset edellytykset seudullisten virkistysalueiden muodostamiselle
erityisesti Etelä-Suomessa ja suurilla kaupunkiseuduilla.

4

VIHERKAAVA MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUSSA

4.1

OSA 1: HANKKEEN
TAUSTA JA KUVAUS

Viherkaava osana yleiskaavaa
”Viherkaava” on nyt laadittavan yleiskaavallisen suunnitelman työnimi. Turun
viherkaavasta ei tule erillistä vahvistettavaa kaavaa vaan seuraavan laadittavan
yleiskaavan osa. Tarkoitus on esittää viheralueita koskevat kaavamääräykset
yleiskaavan liitekarttana, ”viherkaavana”.

4.2

Viherkaavan oikeusvaikutteisuus
Viherkaava saa oikeusvaikutteisuuden, kun se hyväksytään osana seuraavaa Turun
yleiskaavaa.
Oikeusvaikutteisten osayleiskaavojen viheralueita koskevat kaavamerkinnät tulkitaan
viherkaavaan käyttäen viherkaavan merkintätapoja. Viherkaava ei yleensä kumoa
osayleiskaavoja. Poikkeuksen muodostavat Ruissalon uudet suojelualueet, joiden
rajaukset kumoavat Ruissalon osayleiskaavan merkinnät.

4.3

Viherkaavan käyttö
Osana Turun yleiskaavaa viherkaava toimii asemakaavoituksen pohjana.
Viherkaavaa voidaan hyödyntää myös viheralueiden ja ulkoilureittien tarkemmassa
suunnittelussa.

5

VIHERKAAVAN LAADINNAN TAUSTA JA TARKOITUS

5.1

Jos Turun yleiskaava 2025/2030 ja sen myötä viherkaava vahvistuvat lähivuosien
aikana, Turun viherkaavasta tulee yksi ensimmäisistä tämäntyyppisistä suunnitelmista
Suomessa.
5.3

Viherkaavan laadinnan tarkoituksena on luoda edellytyksiä kaupungin kattavan
viherverkoston ja sen arvojen säilymiselle ja kehittämiselle kaavoituksessa.
Tähän on pyritty mm. tarkastelemalla koko Turun viheralueita kokonaisvaltaisesti
huomioiden ekologinen ja toiminnallinen jatkuvuus kaupungin sisällä ja kuntarajojen
yli. Olennaista on ollut myös selvittää luonto-, kulttuuri-, maisema- ja virkistysarvot
yleiskaavatarkkuudella.

Katse viheralueisiin
Kaavoituksessa ja maankäytössä päähuomio on pitkään ollut rakennettavissa
alueissa. Viheralueiksi ovat usein muodostuneet alueet, jotka eivät ole soveltuneet
muihin käyttötarkoituksiin. Kaupunkien entistä intensiivisempi maankäyttö
johtaa viheralueiden fragmentoitumiseen, ja myös virkistyspaine yhä pienentyviä
viheralueita kohtaan kasvaa.
Viheralueiden erilaisten arvojen huomaamiseen on herätty. Monissa kaupungeissa
on laadittu suunnitelmia, joilla on ohjattu kokonaisvaltaisesti koko kaupungin
viheralueiden käyttöä ja hoitoa. Yleensä huomio on ollut olemassa olevissa
kaavoitetuissa virkistysalueissa.

Viherkaavassa on tarkoitus esittää Turun kattava tavoitteellinen viherverkosto ja
luoda kokonaiskuva sen osa-alueiden arvoista ja kehittämissuunnasta.
5.4

Menetelmien kehittämistä tarvitaan
Kiinnostus kehittää viheralueita maankäytön suunnittelun keinoin on voimistunut
viime vuosina monissa kunnissa. Erillisten viherosayleiskaavojen tai yleiskaavaan
sisältyvien Turun viherkaavan kaltaisten liitekarttojen merkitys yleiskaavoituksessa
tullee lisääntymään tulevaisuudessa.
Tällaisten viheralueita koskevien yleiskaavallisten suunnitelmien sisällöstä ei
ole kuitenkaan olemassa muita ohjeita kuin yleiskaavaa ja yleiskaavamerkintöjä
koskevat ohjeet, joten viherkaavaprosessissa on tarvittu paljon kehittämistyötä.

Ta r k e m m a t t a v o i t t e e t
Viherkaavan laadinnan yksityiskohtaiset tavoitteet kuvattiin työsuunnitelmassa, joka
laadittiin syksyllä 2005 ja jota on tarkennettu suunnittelun aikana. Työsuunnitelmassa
esitetyt tavoitteet ovat raportin lopussa liitteenä 2. Tavoitteet liittyvät viheralueiden
arvostukseen, tiedonvälitykseen, ekologiaan, maisema- ja kaupunkikuvaan,
kulttuurihistoriaan, hyvinvointiin, virkistäytymiseen ja toiminnallisuuteen sekä
kaupungin imagoon.

Viheralueiden kehittämistä olisi syytä tarkastella myös maankäytöllisistä lähtökohdista
tulevaisuuden mahdollisia virkistysalueita ja erilaisten V-alueiden ulkopuolista
vehreyttä unohtamatta. Turussa huomattiin tämä maankäytöllisen tarkastelun ja
kehittämisen tarve, ja yhdeksi ympäristö- ja kaavoitustoimen tavoitteeksi asetettiin
viherkaavan laatiminen.
5.2

Viherkaavan laadinnan tarkoitus

6

TURUN VIHERKAAVAPROSESSI

6.1

Päätös viherkaavan laatimisesta
Kaupunginvaltuusto käsitteli viherkaavan laadintaa 29.11.2004 talousarvioon
liittyen. Ympäristö- ja kaavoitustoimen tavoitteeksi asetettiin viherkaavan laatiminen.
Viherkaava on talousarvion tuloskortistossa yhtenä ympäristö- ja kaavoitustoimen
kriittisenä menestystekijänä. Tuloskortistossa ei tarkemmin määritellä, mitä
kaupunginvaltuusto viherkaavalla tarkoitti.
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6.2

Vaihe 1: Viherverkkosuunnitelma
Turun viherkaavan laadinta on kaksivaiheinen prosessi. Ensimmäisen vaiheen
lopputulos on tämä viherverkkosuunnitelma, johon on koottu valmistuneet selvitysja suunnitelmakartat.
Viherverkkosuunnitelman lisäksi on valmistunut kaksi erillistä raporttia, Turun
hiljaisten alueiden kartoitus ja Turun viheralueiden sosiaalisten arvojen kartoitus.
Luettelo viherkaavatyössä tähän mennessä syntyneestä aineistosta on esitetty
liitteessä 3. Viherkaavatyössä käytetyt lähteet – julkaisut, linkit ja kartta-aineisto – on
koottu liitteeksi 6.

6.3

Vaihe 2: Viherkaava
Viherkaavatyön seuraava vaihe käynnistyy Turun yleiskaava 2025/2030:n tullessa
vireille. Tuolloin valmistellaan lopullinen viherkaava viherverkkosuunnitelman
pohjalta. Myös Turun hiljaisten alueiden kartoitus ja Turun viheralueiden sosiaalisten
arvojen kartoitus toimivat työn pohjana.
Työn lopputuloksena syntyy viherkaavaksi kutsuttu yleiskaavan liitekartta, joka
käsittää viheralueita koskevat yksityiskohtaiset kaavamerkinnät sekä niihin liittyvät
määräykset. Muiden maankäyttömuotojen alueet on tarkoitus jättää kartassa
valkoisiksi.
Viheralueiden rajaukset ovat varsinaisessa yleiskaavakartassa ja viherkaavakartassa
samat, mutta varsinaisessa yleiskaavakartassa viheralueet kuvataan yleiskaava
2020:n tapaan vain muutamalla merkinnällä.
Viherkaava valmistellaan ja hyväksytään yleiskaava 2025/2030:n aikataulun
mukaisesti.
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6.4

Suhde osayleiskaavoihin
VIHERKAAVAN VAHVISTUMINEN

Voi mennä pitkäänkin, ennen kuin Turun yleiskaava 2025/2030 vahvistuu. Viherkaavan
valmistelumateriaali on kuitenkin tarkoitettu käytettäväksi myös osayleiskaavojen
valmistelun pohjana. Viherkaavan voidaankin näin ollen ajatella vahvistuvan osaalue kerrallaan.
Viheralueita koskevat merkinnät voidaan osayleiskaavoissa esittää samalla kartalla
kuin muuta maankäyttöä koskevat merkinnät tai Turun yleiskaava 2025/2030:n
tapaan erillisellä liitekartalla.
VIREILLÄ OLEVAT OSAYLEISKAAVAT

Viherkaavan valmistelun aikana on ollut vireillä seuraavat osayleiskaavat:
o
Satava-Kakskerran osayleiskaava
o
Keskustan osayleiskaava
o
Ratapiha-alueen osayleiskaava
o
Lentoaseman ja sen ympäristön osayleiskaava
o
Kuninkojan osayleiskaava
o
Linnakaupungin osayleiskaava
o
Hirvensalon osayleiskaavan tarkistus
o
Maarian-Ilmaristen osayleiskaava
Hirvensalon osayleiskaavan tarkistus sekä Maarian-Ilmaristen osayleiskaavan
valmistelu ovat käynnistyneet viherkaavan valmistelun ollessa jo pitkällä. Viherkaavan
valmisteluaineisto toimii näin pohjana em. osayleiskaavojen laadinnalle.
Sen sijaan Linnakaupungin, Kuninkojan sekä lentoaseman ja sen ympäristön
osayleiskaavojen valmistelu on aloitettu aikaisemmin. Näissä tapauksissa
viherkaavan valmistelussa on nojattu laadittujen kehityskuvien sekä kaavaluonnosten
tai -ehdotusten rajauksiin. Viheralueita koskevat merkinnät on viety tarpeen mukaan
pelkistettyinä karttaan Suositeltavat viherkaavamerkinnät.

6.5

Suhde viheralueohjelmaan
Turkuun laadittu viheralueohjelma valmistui keväällä 2007. Viheralueohjelmalla ja
viherkaavalla on yhteisiä päämääriä, ja ne tukevat toisiaan. Näkökulma ja keinot,
joilla tavoitteisiin päästään, kuitenkin eroavat:

OSA 1: HANKKEEN
TAUSTA JA KUVAUS

Viherkaava vaikuttaa asemakaavoituksen kautta viheralueiden sijoittumiseen ja
luonteeseen sekä tuo esille viheralueiden arvoja, merkityksiä ja kehittämistarpeita,
jotka tarkemmassa suunnittelussa on otettava huomioon. Viheralueohjelma
taas ohjaa Turun kaupungin omistamiin kaavoitettuihin viheralueisiin kohdistuvia
resursseja, kuten hankesuunnitelmien laadintaa, puistojen suunnittelua ja
viheralueiden hoidon suunnittelua.
7

VIHERKAAVAN OSAHANKKEITA

7.1

Tu r u n k a n s a l l i s e n k a u p u n k i p u i s t o n
perustamisselvitys
Kansallisen kaupunkipuiston perustaminen Turkuun on yleiskaavoituksesta ja
näin ollen myös viherkaavasta riippumaton hanke. Kansallisen kaupunkipuiston
perustamisselvityksen laatiminen on kuitenkin syytä mainita viherkaavan valmistelun
osahankkeena, koska se osaltaan vaikutti mm. viherverkoston ja ulkoilureitistön
muotoutumiseen ja koska kansalliseen kaupunkipuistoon soveltuviksi osoittautuvat
alueet oli alusta alkaen tarkoitus merkitä viherkaavaan.
Kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvityksen laati Samuli Saarinen
yleiskaavatoimistosta. Selvitys on julkaistu nimellä Turun kansallinen
kaupunkipuisto. Perustamisselvitys. (Saarinen, 2007). Kansallisen kaupunkipuiston
perustamisselvitystä
käsitellään
myös
kappaleessa
10.4
Kansallinen
kaupunkipuisto.

Ratapiha-alueen osayleiskaavaluonnoksessa ei ollut niin laajoja viheralueita, että ne
olisi ollut syytä esittää viherkaavassa.
Satava-Kakskerran
osalta
suositeltavat
viherkaavamerkinnät
perustuvat
Satava-Kakskerran maisemasuunnitelmaan, jota on viherkaavan valmistelun
aikana tarkennettu mm. maisemasuunnitelman valmistumisen jälkeen tehdyn
luontoselvityksen pohjalta. Keskustan viherverkostoa on työstetty keskustan
maisemasuunnitelman pohjalta.

7.2

Viherkaavaa laadittaessa haluttiin kiinnittää huomiota ympäristöään hiljaisempiin
alueisiin, joilla on mahdollisuus hiljaisuuden ja luonnon rauhan kokemiseen sekä
luonnon äänten kuunteluun ihmistoiminnan äänten häiritsemättä.

VAHVISTUNEET OSAYLEISKAAVAT

Hankkeessa kartoitettiin Turun erityyppisiä hiljaisia alueita. Kartoituksesta vastasivat
Turun AMK:n kestävän kehityksen opintosuunnan opiskelijat Elina Aitoaho ja Kirsi
Kujala. Selvitys on julkaistu raporttina nimeltä Turun hiljaisten alueiden kartoitus
(Aitoaho & Kujala, 2007). Kartoituksen menetelmistä ja tuloksista kerrotaan
kappaleessa 14.9 Hiljaiset alueet.

Jo vahvistuneet osayleiskaavojen viheralueita koskevat merkinnät on tulkittu
Suositeltavat viherkaavamerkinnät - karttaan käyttäen viherkaavan merkintätapoja.
Viherkaavan ei ole tarkoitus kumota vahvistuneita osayleiskaavoja, paitsi Ruissalon
uusien luonnonsuojelualueiden osalta.
Vahvistuneiden osayleiskaavojen alueille on Suositeltavat viherkaavamerkinnät
-kartassa kuitenkin lisätty merkintöjä, jotka eivät ole peräisin vahvistuneista
osayleiskaavoista. Tällaisia ovat esim. maisemallisesti arvokas alue - ja hiljainen
alue -merkinnät. Merkinnät oli syytä ulottaa myös vahvistuneiden osayleiskaavojen
alueille, koska esim. Ruissalo kuuluu valtakunnallisesti arvokkaaseen maisemaalueeseen ja siellä on kaupungin mitassa tärkeitä hiljaisia alueita. Merkintöjen
jättäminen pois olisi näin ollen antanut alueesta harhaanjohtavan kuvan.
Kun vireillä olevat osayleiskaavat ovat vahvistuneet, niiden viheralueita koskevat
merkinnät tulkitaan lopulliseen viherkaavaan samoin kuin jo vahvistuneiden
osayleiskaavojen.

Hiljaisten alueiden kartoitus

7.3

Tu r u n v i h e r a l u e i d e n s o s i a a l i s t e n a r v o j e n k a r t o i t u s
Osana viherkaavatyötä toteutettiin keväällä 2007 viheralueita koskeva sosiaalisten
arvojen kartoitus asukaskyselynä. Kyselyyn saattoi vastata kirjallisesti tai kartalle
piirtämällä. Kirjallisessa kyselyssä kysyttiin mm., mitä viheralueita vastaaja arvostaa,
mitkä viheralueet eivät houkuttele ja minne voisi mahdollisesti rakentaa. Kartalle
piirtämällä saattoi kertoa, miltä viheralueita löytyy erilaisia myönteisiä sekä kielteisiä
ominaisuuksia, kuten kaunis maisema, metsäntuntu tai pelottavuus. Kyselyyn saattoi
vastata keväällä 2007 järjestetyissä yhdeksässä viherillassa sekä kahdeksassa
kirjastossa.
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Kartoituksen tulokset ja johtopäätökset on julkaistu raporttina nimeltä Turun
viheralueiden sosiaalisten arvojen kartoitus (Vesanto, 2007).
7.4

Muut selvitykset
Viherkaavan valmistelua varten tehtiin lisäksi olemassa olevaa tietoa täydentäviä
selvityksiä:
Yleispiirteinen luontoselvitys keskittyi tarkastelemaan niitä alueita, joihin kohdistuu
suuria rakentamispaineita. Luontoselvityksen teki Luonto- ja ympäristötutkimus
Envibio Oy. Luontoselvityksestä kerrotaan enemmän kappaleessa 11.1 Luontoarvojen
selvittäminen.
Turusta tehtyjä maisemahistorian selvityksiä oli tarvetta täydentää Hirvensalon
länsipuolen, Aurajokilaakson ja Vähäjokilaakson osalta. Maisemahistorian
selvityksestä vastasi Jaana Salmi Turun maakuntamuseosta (Salmi, 2006). Lisää
tietoa selvityksestä on kappaleessa 12.1 Peltojen maisemahistoria.

8

YHTEISTYÖ JA OSALLISTUMINEN

8.1

Viranomaisyhteistyö
YHTEISTYÖTAHOT TURUN KAUPUNGIN HALLINNONALOILLA

Viherkaavan tähänastisessa valmistelussa on tehty yhteistyötä lukuisten Turun
kaupungin hallinnonalojen kanssa. Työn sisältöä koskevia palavereja on pidetty
ainakin jäljempänä mainittujen ihmisten kanssa. Lisäksi työssä tarvittua tietoa ja
apua on saatu lukuisilta muiltakin ihmisiltä.
Yleiskaavatoimisto
o
kaavoitustoimenjohtaja Markku Toivonen
o
yleiskaavainsinööri Olavi Ahola
o
kaavoitusarkkitehti Soilikki Franssila
o
projektiarkkitehti Johanna Tiitinen
o
projektityöntekijä Jaana Solasvuo
o
tutkija Samuli Saarinen
o
Andrei Panschin
o
suunnitteluavustaja Satu Kottonen
Asemakaavatoimisto
o
asemakaavapäällikkö Timo Hintsanen
o
kaavoitusarkkitehti Laurent Druey
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o
kaavoitusarkkitehti Christiane Eskolin
o
kaavoitusarkkitehti Jani Eteläkoski
o
kaavoitusarkkitehti Christina Hovi
o
kaavoitusarkkitehti Anna-Leena Jokitalo
o
kaavoitusarkkitehti Nella Karhulahti
o
kaavoitusarkkitehti Paula Keskikastari
o
kaavoitusarkkitehti Anja Latvala
o
kaavoitusarkkitehti Veli Ojala
o
kaavoitusarkkitehti Iina Paasikivi
o
kaavoitusarkkitehti Outi Sarjakoski
o
kaavoitusarkkitehti Päivi Siponen
o
kaavoitusarkkitehti Katja Tyni-Kylliö
Suunnittelutoimisto
o
suunnittelupäällikkö Heikki Nieminen
o
maisema-arkkitehti Ritva Nummiora
o
miljöösuunnittelija Tomi Hangisto
o
suunnitteluhortonomi Hillevi Ahlroth
o
suunnitteluhortonomi Irma Rytkölä
o
hortonomi Johanna Salmela
o
liikenneinsinööri Matti Salonen
o
kevyen liikenteen asiamies Mikko Laaksonen
Hallintotoimisto
o
esteettömyysasiamies Heikki Haulisto
Ympäristönsuojelutoimisto
o
ympäristönsuojelusuunnittelija Kari Karhu
o
luonnonsuojelutarkastaja Jarmo Laine
Kiinteistölaitos
o
viheraluepäällikkö Lauri Laine
o
projektipäällikkö Anna-Kaisa Kaukola
o
metsänhoitaja Juha Mäkitalo
o
arkkitehti Mika Rajala
o
maankäytönsuunnittelija Juha Lipponen
Opetustoimi
o
suunnitteluhortonomi Anne Huttunen (Koulut liikkeelle –hanke)
Liikuntapalvelukeskus
o
liikuntasuunnittelija Aarni Mertala
o
liikuntasuunnittelija Kimmo Ripatti
Maakuntamuseo
o
tutkija Sanna Kupila
o
tutkija Kaarin Kurri
o
tutkija Heljä Brusila

Naantalin kaupunki
o
kaupunginarkkitehti Kirsti Junttila
o
ympäristöpäällikkö Marjut Taipaleenmäki
Raision kaupunki
o
kaavoituspäällikkö Sirpa Salmi
o
toimistoarkkitehti Maarit Kaipiainen
o
ympäristöpäällikkö Leena Rosama
Ruskon kunta
o
kunnaninsinööri Jarmo Lennola
Tiehallinto
o
ympäristösuunnittelija Niina Jääskeläinen

MUUT YHTEISTYÖKUMPPANIT

Viherkaavan sähköpostiryhmässä olivat mukana myös Lounais-Suomen
ympäristökeskuksen, Varsinais-Suomen liiton, naapurikuntien ja Tiehallinnon
edustajat, ja he saivat kutsun järjestettyihin tilannekatsauksiin. Viherkaavaa
käsiteltiin myös yleiskaavallisen yhteistyöryhmän kokouksessa. Lisäksi eri tahojen
kanssa pidettiin tarpeen mukaan työpalavereja sekä Turussa että naapurikunnissa.
Palavereihin osallistui myös muita asiasta kiinnostuneita kuntien viranomaisia.
Ajatuksia viherkaavan sisällöstä on vaihdettu myös Jyväskylän edustajien kanssa.
Jyväskylässä on valmisteltu viherosayleiskaavaa, jossa käsitellään samantapaisia
asioita kuin Turun viherkaavassa.

Jyväskylän kaupunki
o
maisema-arkkitehti Mervi Vallinkoski
o
kaavasuunnittelija Paula Tuomi

Eri tahoilta viherkaavan valmistelun kanssa olivat tekemisissä ainakin seuraavat
ihmiset:
Lounais-Suomen ympäristökeskus, alueidenkäyttö
o
maankäyttö, ylitarkastaja Risto Rauhala
o
luonnonsuojelu, tarkastaja Maria-Leena Lamminen
o
kulttuuriympäristö, ylitarkastaja Anna-Leena Seppälä
Varsinais-Suomen liitto
o
maakunta-arkkitehti Heikki Saarento
o
ympäristösuunnittelija Timo Juvonen
Kaarinan kaupunki
o
kaupunginarkkitehti Pasi Aromäki
o
ympäristöpäällikkö Jouni Saario
o
kaupunginpuutarhuri Teuvo Hartonen
o
kunnossapitorakennusmestari Ossi Vesalainen
Liedon kunta
o
kaavoitusinsinööri Markku Niemi
o
ympäristösihteeri Veijo Peltola

OSA 1: HANKKEEN
TAUSTA JA KUVAUS

Em. tahojen lisäksi yhteistyötä on tehty viherkaavan eri osahankkeista
vastanneiden kanssa. Osahankkeista on kerrottu enemmän luvussa 11 Viherkaavan
osahankkeita.
Viherkaavatyön aikana on oltu tekemisissä myös aihetta sivuavien tieteellisten
tutkimushankkeiden tekijöiden kanssa. Ajatuksena oli hyödyntää tuoretta
tutkimustietoa viherkaavan valmistelussa. Tutkimushankkeiden viivästymisen vuoksi
tutkimustuloksia ei kuitenkaan ehditty saada käyttöön.
8.2

Asukkaiden osallistuminen
Osallistuminen ja vuorovaikutteisuus haluttiin maankäyttö- ja rakennuslain hengessä
ottaa työn osaksi jo tätä viherverkkosuunnitelmaa laadittaessa. Osallistumis- ja
arviointisuunnitelma laadittiin työn alkuvaiheessa, ja sitä on tarkennettu prosessin
edetessä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on raportin lopussa liitteenä 1.
Keväällä 2007 järjestettiin eri puolilla kaupunkia yhdeksän viheriltaa, joissa käsiteltiin
mm. viherkaavaprojektia. Hanketta esiteltiin diaesityksenä, minkä jälkeen sen
aihepiiristä ja sisällöstä keskusteltiin. Tilaisuuksissa sai tutustua viherkaavan
valmisteluaineistoon. Tämän viherverkkosuunnitelman kartoista esillä olivat
senhetkisinä versioina kartat Maisemarakenne, Tunnettuja luontoarvoja, Maisemallisia
arvoja, Kulttuurihistoriallisia arvoja, Viherverkoston arvoluokitus sekä Tavoitteellinen
ulkoilureitistö.
Huhti-toukokuussa 2007 toteutettiin viheralueiden sosiaalisten arvojen kartoitus,
josta on kerrottu enemmän kappaleessa 7.2. Myös viherkaavan osahankkeena
toteutettuun hiljaisten alueiden kartoitukseen sisältyi asukaskysely.
Keväällä 2007 järjestettiin palaveri, jonka aiheena oli esteettömyyden huomioiminen
viherkaavassa. Palaveriin osallistui Turun kaupungin eri tahojen lisäksi Turun Seudun
Vammaisjärjestöt ry:n sekä Kynnys ry:n edustajia.
Suunnistuksen edellytysten huomioiminen kaavoituksessa oli aiheena syksyllä 2007
järjestetyssä palaverissa, jonne viranomaisten lisäksi kutsuttiin Turun Suunnistajat ry:
n, Hirvensalon Heitto ry:n ja Maarian Mahti ry:n edustajat.
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OSA 2: PERUSTEET JA RATKAISUT

10 MAISEMA

9

10.1 Maisemarakenne

YLEISTÄ
Tässä luvussa kerrotaan lyhyesti asioista, joihin on kiinnitetty huomiota viherkaavaa
valmisteltaessa. Samoin esitellään kaavamerkinnät, joita viherkaavassa suositellaan
käytettävän, sekä perustellaan, miksi on päädytty suosittelemaan mitäkin
kaavamerkintää.

Turku on lähes 48 km pitkä kunta, joka ulottuu kiilamaisena sisäsaaristosta kauas
sisämaahan. Kunnan muodon ja sijainnin vuoksi maisemarakenne ja maisemakuva
ovat ratkaisevasti erilaiset kunnan eri osissa.

Yksi kaavamerkintä voidaan esitellä monessa eri kappaleessa: esim. katupuita
koskevaa merkintää käsitellään sekä kaupunkikuvaa että kulttuuriperintöä
koskevissa kohdissa.

Maisemarakenteen muodostavat laaksot,
vaihettumisvyöhykkeet sekä vesistöt.

Ruskeissa teksteissä kerrotaan, miten kyseinen arvo tai tarve tulisi huomioiduksi,
mikäli viherverkostoon liittyvät rajaukset ja merkinnät toteutuisivat tässä viherverkkosuunnitelmassa esitetyllä tavalla myös lopullisessa viherkaavassa.

Kakskerta, Satava, Hirvensalo ja Ruissalo sekä Manner-Turun rannikko
Katariinanlaaksosta Pernoon muodostavat alueen, jossa maisemaa hallitsevat
suuret korkeuserot, voimakkaasti huuhtoutuneet, karut kallioselänteet, pirstaleiset
savikkolaaksot sekä meri. Vastakohtaisuudet ovat suuret pinnanmuodoissa ja
ravinteikkuudessa sekä sen myötä kasvillisuudessa.

Suositeltavat viherkaavamerkinnät on kirjoitettu sinisellä.
Perusteet ja ratkaisut –osan lopussa olevaan taulukkoon on koottu kaikki suositeltavat
viherkaavamerkinnät sekä niihin liittyvät määräykset.
Kartat, joihin teksteissä viitataan löytyvät osiosta 3 Selvitys- ja suunnitelmakartat.

selänteet

ja

niiden

väliset

Hieman kauempana merenrannasta Turkua halkoo Skanssista lentokentän
suuntaan kulkeva harjujakso, joka tosin matalana ja katkonaisena ei liiemmin
erotu maisemassa. Harju on monilta osin soranoton, teollisuuden ja liikenteen
muokkaama.
Harjujakson katkaisevat Aurajoki ja Vähäjoki. Joet sivu-uomineen sekä pienemmät
vesistöt virtaavat maisemassa, joka on tyypillinen Turun keskiosille. Sitä leimaavat
melko laajat, tasaiset tai jokea kohti viettävät pellot, kallioiset selänteet ja
vuosisataiset asutuksen perinteet. Tiiviisti rakennetuilla kaupunkialueilla mm.
keskustan pohjoispuolella maisemarakenne ei enää hahmotu kovinkaan hyvin,
esim. pienvedet on monin paikoin johdettu kulkemaan putkessa.
Jäkärlän pohjoispuoleisella alueella peltoaukeat ovat yhä laajempia ja tasaisempia
kuin etelämpänä. Savikkolaaksoa halkoo meanderoiva Paattistenjoki, joka virtaa
paikoitellen hyvinkin paljon pellon tasoa syvemmällä uomassaan. Metsäselänteet
ovat matalampia ja soistuneempia kuin etelämpänä; kalliopaljastumia on vähemmän.
Kultturivaikutus keskittyy selkeästi Paattistenjoen ja sen sivuhaarojen varsille.
Viherkaavassa haluttiin tuoda esille maisemarakenteen herkät ääritasot: selänteiden
korkeimmat lakialueet sekä joen- ja puronvarret. Joen- ja puronvarsia varten
kehitettiin oma merkintänsä; rajaukset saatiin julkaisusta Luonnon monimuotoisuus
Turussa (Karhu, 1994).
Selänteiden lakialueet ehdotetaan merkittävän luo-merkinnällä silloin, kun ne on
Turun metsäsuunnitelmassa tai luontoselvityksissä määritelty metsälain 10 §:n
mukaisiksi erityisen tärkeiksi elinympäristöiksi (ks. kappale 11.3 Turun luontoarvoja).
Koska metsälain mukaisia kohteita koskevaa tietoa ei ole ollut käytettävissä monista
yksityismetsistä, näiden alueiden selänteiden lakia ehdotetaan osoitettavan erillisellä
selänteen lakialue –merkinnällä. Samaa merkintää voidaan käyttää maisemallisesti
huomionarvoisista selänteiden laista, jotka eivät ole metsälain mukaisia kohteita.
Selänteen lakialue –merkinnän rajaukset on tehty karttatarkastelun, maastokäyntien
ja/tai Turun metsäsuunnitelman metsäkuvioiden perusteella.
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HUOMIOIMINEN VIHERKAAVASSA

Viherverkosto on pyritty hahmottelemaan siten, että maiseman herkät ääritasot,
selänteiden laet ja laaksonpohjat, säilyisivät viheralueina.
Viherverkosto noudattelee jokia ja pienvesiä.

maastonmuodoista piittaamatta. Rakentamisen ulkopuolelle jääneet korkeimmat
kallioiset kukkulat kokivat 1800-luvun kuluessa melkoisen muodonmuutoksen
mittavan puistorakentamisen myötä, mistä kerrotaan kappaleessa 13.3 Historialliset
puistot, puutarhat ja hautausmaat. 1800-luvun kaavoihin ja suunnitelmiin perustuvien
palopuukujanteiden vaikutuksista Turun kaupunkikuvaan kerrotaan kappaleessa
13.4 Palokujannepuusto. Olemassa olevia ja tarvittavia uusia katupuuistutuksia
käsitellään kappaleessa 13.5 Katupuuistutukset.

Vähäiset säilyneet vapaat merenrannat on säilytetty. Rannoilta on osoitettu uusia
virkistysalueita.

HUOMIOIMINEN VIHERKAAVASSA

SUOSITELLUT KAAVAMERKINNÄT

Tärkeät avoimet maisemat on sisällytetty viherverkostoon.

Jokivarret > viherkaavaa varten kehitetty joen- tai puronvarsi -päällekkäismerkintä.

Vanhojen arvorakennusten asema maisemassa on pyritty turvaamaan sisällyttämällä
niitä ympäröivät pellot viherverkostoon ja osoittamalla ne avoimina säilytettäviksi.

Korkeimmat selänteiden lakialueet, jotka
metsälakikohteiksi > luo-päällekkäismerkintä.

luontoselvityksessä

määritelty

Muut korkeimmat lakialueet > viherkaavaa varten kehitetty selänteen lakialuepäällekkäismerkintä.
10.2 Maisema- ja kaupunkikuva
Suomi on jaettu kymmeneen eri maisemamaakuntaan, joista useimmat
jakautuvat edelleen eri seutuihin. Jako kuvastaa kulttuurimaisemille ominaisia
alueellisia piirteitä ja maisemien vaihtelevuutta. Maisemamaakuntien jaon
laati ympäristöministeriön maisema-aluetyöryhmä vuonna 1993, ja
sitä on hyödynnetty mm. valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita
määritettäessä.
Maisemamaakunta, johon Turku kuuluu, on nimeltään lounaismaa. Muodoltaan
pitkänä ja kapeana Turku kuuluu kahteen eri maisemamaakuntaan: lounaiseen
viljelyseutuun sekä lounaisrannikon ja Saaristomeren seutuun. Turun keskustan voi
katsoa kuuluvan jälkimmäiseen, vaikkakin maisemien piirteet vaihettuvat toisiksi
vähitellen.

OSA 2: PERUSTEET
JA RATKAISUT

Maisemallisesti arvokkaiksi peltoalueiksi on pyritty jättämään laajoja peltokuvioita,
jotta niiden säilyminen viljeltyinä olisi mahdollista.
Maisemallisesti
arvokkaiden
peltoalueiden
ja
suurimittakaavaisten
rakentamisalueiden väliin on jätetty vyöhyke, johon tulee istuttamalla aikaansaada
tiheää ja monikerroksista suojakasvillisuutta.
On tuotu esiin tärkeät näköalapaikat, joita on hoidettava siten, että näköala säilyy.
On pyritty säilyttämään maiseman ominaisluonne sisällyttämällä jyrkänteet,
metsäsaarekkeet, kalliokumpareet, muinaisrannat ja muut maisemalle leimalliset
piirteet viherverkostoon.
On kehitetty kaavamerkintä tuomaan esiin maisemallisesti merkittävimpien
mäenrinteiden arvon.
On kehitetty kaavamerkintöjä, jotka nostavat esille keskustan puuston vaalittavia
erityispiirteitä.
SUOSITELLUT KAAVAMERKINNÄT

Lounaisrannikon maisemakuvaan kuuluvat kalliomäet ja niiden väliset savikot
ovat havaittavissa myös Turun keskustan kaupunkikuvassa, vaikka Carl Ludvig
Engelin vuoden 1828 asemakaava jäsensikin kaupungin ruutuverkkoon liiemmin

Maisemallisesti merkittävät viljelymaisemat, joihin ei tulisi rakentaa > MA
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10.3 Maisema-alueet ja kansallismaisemat
Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa todetaan, että alueiden käytössä on
varmistettava valtakunnallisesti merkittävien kulttuuri- ja luonnonperinnön arvojen
säilyminen. Tämä tarkoittaa, että valtakunnalliset inventoinnit on otettava huomioon
alueiden käytön suunnittelussa. Rakennetun kulttuuriympäristön osalta tällainen
inventointi on julkaisu Rakennettu kulttuuriympäristö (josta lisää kappaleessa 13.1
Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut ympäristöt) ja maisema-alueiden osalta
julkaisu Arvokkaat maisema-alueet.
Valtioneuvoston vuonna 1995 tekemään periaatepäätökseen valtakunnallisesti
arvokkaista maisema-alueista sisältyy 156 maisema-aluetta eri puolilta Suomea.
Maisema-alueet on valittu antamaan kokonaiskuva koko maan maisemallisesta
luonteesta. Turussa sijaitsee näistä kaksi: Ruissalon-Hirvensalon maisema-alue
sekä Aurajokilaakso.
Ruissalo ja Aurajokilaakso kuuluvat myös valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin
ympäristöihin. Koska em. julkaisuissa alueita lähestytään eri näkökulmista, tehdyt
rajauksetkin ovat erilaiset. Sekä arvokkaat maisema-alueet että valtakunnallisesti
merkittävät rakennetut ympäristöt voidaan esittää viherkaavassa merkinnällä ma-1.
Ruissalosta ja Aurajokilaaksosta ehdotetaan käytettävän viherkaavassa rajausta,
joka on tehty yhdistämällä kummankin julkaisun rajaukset.
Aurajokilaakson kulttuurimaisema on samalla yksi Suomen 27 kansallismaisemasta.
Kansallismaisemat ilmentävät maamme eri osien edustavimpia luonnon- ja
kulttuuripiirteitä. Kansallismaisemilla on voimakas symboliarvo ja yleisesti
tunnustettu merkitys kansallisessa kulttuurissa, historiassa tai luontokuvassa.
Kansallismaisemista ei ole tehty rajausta.
HUOMIOIMINEN VIHERKAAVASSA

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet on säilytetty enimmäkseen
nykytilassaan. Mahdollisia uusia rakentamispaikkoja on osoitettu harkiten sellaisilta
alueilta, joilla niiden vaikutus maisemaan jää vähäiseksi. Niitä ovat erityisesti
olemassa olevaan rakentamiseen tukeutuvat alueet sekä pienet peltokuviot.
SUOSITELLUT KAAVAMERKINNÄT

Maisemallisesti merkittävät viljelymaisemat, jotka kestävät jonkin verran rakentamista
> MY
Tärkeimmät näköalapaikat > Näköalapaikka
Maisemallisesti merkittävimmät mäenrinteet > maiseman kannalta merkittävä rinne
-viivamerkintä
Kaupunkikuvallisesti merkittävät puurivistöt / puurivistön paikat > viherkaavaa
varten kehitetyt merkinnät säilytettävä tai istutettava katupuuistutus ja säilytettävä tai
istutettava katupuuistutus, jolla kulttuurihistoriallisia arvoja
1800-luvun kaavoihin perustuva palokujannepuusto > viherkaavaa varten kehitetty
palokujannepuita-merkintä
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Valtakunnallisesti
arvokkaat
maisema-alueet
>
ma-päällekkäismerkintä.
Valtakunnallisesti arvokkaiden alueiden ma-päällekkäismerkinnän värinä käytetään
mustaa erotukseksi seudullisesti tai paikallisesti arvokkaiden alueiden mamerkinnästä, jonka värinä käytetään harmaata.
10.4 Kansallinen kaupunkipuisto
Vuonna 1999 voimaan tulleeseen maankäyttö- ja rakennuslakiin sisällytettiin luku,
joka mahdollistaa kansallisten kaupunkipuistojen perustamisen. Lain 68 §:ssä
sanotaan:
Kaupunkimaiseen ympäristöön kuuluvan alueen kulttuuri- tai luonnonmaiseman
kauneuden, historiallisten ominaispiirteiden tai siihen liittyvien kaupunkikuvallisten,
sosiaalisten, virkistyksellisten tai muiden erityisten arvojen säilyttämiseksi ja
hoitamiseksi voidaan perustaa kansallinen kaupunkipuisto.

Kansalliseen kaupunkipuistoon voidaan osoittaa alueita, jotka tämän lain mukaisessa
kaavassa on osoitettu puistoksi, virkistys- tai suojelualueeksi, arvokkaaksi maisemaalueeksi tai muuhun kansallisen kaupunkipuiston tarkoituksen kannalta sopivaan
käyttöön.

Kansallisen kaupunkipuiston statuksen voivat saada vain ne kaupungit, joissa on
säilynyt ja joissa halutaan edelleen vaalia valtakunnallisesti arvokkaan luonnon- ja
kulttuuriperinnön muodostamia kokonaisuuksia. Kansalliseen kaupunkipuistoon
ehdotettujen alueiden tulee täyttää neljä kriteeriä: sisällön, laajuuden ja eheyden,
ekologisuuden ja jatkuvuuden sekä kaupunkikeskeisyydet kriteerit.
Kaupunkipuiston tarkoitus on koota eri tavoin arvokkaat osat yhteen, jotta
kokonaisuus hahmottuisi entistä paremmin ja kaupunkiympäristöä pystyttäisiin
kehittämään laadukkaasti ja kokonaisvaltaisesti.
Kansallinen kaupunkipuisto voidaan perustaa kunnan hakemuksesta tai jos kunta
sitä lausunnossaan puoltaa. Samoihin aikoihin viherkaavatyön käynnistymisen
kanssa ryhdyttiin laatimaan kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvitystä,
jota voidaan käyttää hakemuksen liitteenä. Perustamisselvitystyön lopputuloksena
valmistui perusteellinen raportti (Saarinen, 2007). Siitä käyvät ilmi kansalliseen
kaupunkipuistoon soveltuviksi osoittautuneet alueet, jotka yhdessä muodostavat
kansallisen kaupunkipuiston kriteerit täyttävän kokonaisuuden. Selvitystyöstä vastasi
Samuli Saarinen yleiskaavatoimistosta.
Kansallinen kaupunkipuisto liittyy keskeisesti viherkaavan aihepiiriin yhdistäessään
viheralueet, kulttuuriperinnön ja virkistyksen. Turun kansallisen kaupunkipuiston
rajausluonnos rakentuu Ruissalon, Aurajokivarren ja keskustan suurten puistojen
varaan. Kokonaisuus muodostaa siis kaupungin viherverkoston arvokkaan
sydämen.
HUOMIOIMINEN VIHERKAAVASSA

Ulkoilureittejä ja pyöräteitä on pyritty linjaamaan kansalliseen kaupunkipuistoon
soveltuvien alueiden kautta.
Kansalliseen kaupunkipuistoon soveltuvat alueet on pyritty yhdistämään läheisiin
viheralueisiin viheryhteyksin, ulkoilureitein ja pyörätein.
Tiiviisti rakennetuilla alueilla visuaalisia yhteyksiä läheisiin viheralueisiin on tavoiteltu
osoittamalla viherkaavassa vahvistettavien tai uusien istutettavien puurivistöjen

paikkoja.
Kansalliseen kaupunkipuistoon soveltuviin alueisiin liittyviä alueita on pyritty
kohentamaan ja niiden arvoja varjelemaan maankäytöllisin keinoin, jotta Turkuun
mahdollisesti perustettavaa kansallista kaupunkipuistoa voitaisiin haluttaessa
myöhemmin laajentaa.

OSA 2: PERUSTEET
JA RATKAISUT

SUOSITELTAVAT KAAVAMERKINNÄT

Kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvityksessä esitetty rajaus >
päällekkäismerkintä Kansallinen kaupunkipuisto. Perustamisselvityksessä (2007)
kansalliseen kaupunkipuistoon soveltuviksi osoittautuneet alueet.
11 KASVILLISUUS JA ELÄIMISTÖ
11.1 Luontoarvojen selvittäminen
Viherkaavassa esitetyt luontokohteiden rajaukset ovat peräisin luontoselvityksistä,
Lounais-Suomen ympäristökeskuksen kartoituksista ja Turun kaupungin
metsäsuunnitelmasta. Luontoselvityksiä on tehty toisaalta ympäristönsuojelutoimistossa ja toisaalta yleis- ja asemakaavatoimistojen tilauksesta kaavoitusta
varten.
Jo viherkaavatyön alkuvaiheessa kävi selväksi, että Turkua koskeva luontotieto ei
ole kattavaa. Luontoselvityksiä ei ole tehty kaikilta alueilta, ja tutkituillakin alueilla
inventoinnin ulkopuolelle on monessa tapauksessa jätetty esim. rakennetut alueet
tai yksityisten omistamat alueet. Kaikissa selvityksissä ei ole inventoitu samoja
eliöryhmiä (esim. lintuja tai liito-oravia). Jotkut selvityksistä on tehty sellaisena
vuodenaikana, että tiettyjä, sinänsä tutkittaviin eliöryhmiin kuuluvia eliöitä ei ole
havaittu.
Viherkaavaa varten katsottiin tarpeelliseksi tilata täydentävä yleiskaavallinen
luontoselvitys. Tarkoituksena oli selvittää ne alueet, joista todennäköisesti löytyy
erityisiä luontoarvoja. Yleispiirteinen luontoselvitys ei pyrkinyt korvaamaan
asemakaavavaiheessa tehtäviä luontoselvityksiä vaan antamaan tietoa
luontoarvoista yleiskaavoitusta varten. Turun suuren koon vuoksi koko kaupungin
kattavaan luontoselvitykseen ei ollut resursseja, vaan selvitysalueeksi valittiin
alueita, joihin kohdistuu eniten rakentamispaineita. Niitä olivat Hirvensalon länsiosat,
Mälikkälä, Paimala, Ylijoki, Tasto ja Jäkärlä.
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rajaukset. Kohde oli mahdollisesti inventoitu eri aikoina, eri perustein tai eri
tarkkuudella. Lisäksi yleis- ja asemakaavoissa saattoi olla luontoselvityksistä
poikkeava rajaus. Viherkaavaan vietäväksi on yritetty löytää eksaktein rajaus mm.
käymällä kohteiden rajauksia läpi yhdessä Lounais-Suomen ympäristökeskuksen
ja Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimiston kanssa. Siitäkin huolimatta on
muistettava, että viherkaavassa esitetyt rajaukset ovat suuntaa-antavia.
1 1 . 3 Tu r u n l u o n t o a r v o j a
Suomi kuuluu pääosin boreaaliseen havumetsävyöhykkeeseen. Vain eteläisin rannikko
ja saaristo sijaitsevat hemiboreaalisella vyöhykkeellä, joka on lehtimetsäalueen ja
havumetsäalueen välinen vaihettumisvyöhyke. Tällä tammivyöhykkeeksi kutsutulla
alueella on Suomen rikkain eliölajisto. Monet eteläisemmät lajit sinnittelevät täällä
äärirajoillaan.
Turussa esiintyy luonnonsuojelulain 29 § mukaisista suojeltavista luontotyypeistä
jalopuumetsiköitä, pähkinäpensaslehtoja, merenrantaniittyjä ja katajaketoja.
Suomen jalopuumetsiköt ja katajakedot ovat keskittyneet Lounais-Suomeen, ja
pähkinäpensaslehtojakin on täällä enemmän kuin suurimmassa osassa maata.
Vaikka tällaiset kohteet ovat eteläisessä Turussa melko yleisiä, valtakunnallisesti ne
ovat harvinaisuuksia.
Turun metsäsuunnitelmasta saatiin tietoa Turun kaupungin omistamilla alueilla
sijaitsevista arvokohteista. Metsäsuunnitelmia on luonnollisesti olemassa myös
yksityisten mailta, mutta tämä tieto ei ole julkista. Luontoselvityksiä on toki tehty
myös yksityisten omistamilta mailta, joten arvokohteita pystyttiin rajaamaan myös
niiltä alueilta.
Metsäsuunnitelmaan merkittyjä mahdollisia suojeltavia luontotyyppejä ei ollut
rajattu luonnonsuojelullisin vaan metsänhoidollisin perustein, jolloin rajaukset olivat
monessa tapauksessa laajempia kuin luonnonsuojelulain kriteerein tarkasteltuina.
Siksi nähtiin tarpeelliseksi käydä metsäsuunnitelman mahdolliset suojeltavat
luontotyypit läpi maastossa. Työn teki Jarmo Laine ympäristönsuojelutoimistosta
lokakuussa 2007 ja maaliskuussa 2008. Osa kohteista ei täyttänyt luonnonsuojelulain
kriteerejä. Suojeltaviksi luontotyypeiksi osoittautuneiden kohteiden rajaukset tehtiin
lain kriteerien pohjalta.
Turun pienvesien kartoitus on tehty ennen vesilain muutosta, joten sen perusteella ei
ollut mahdollista sanoa, mitkä kohteista ovat vesilain suojelemia kohteita.
Tätä viherverkkosuunnitelmaa viimeisteltäessä tekeillä oli myös kaksi uutta
luontoselvitystä: Hirvensaloon ja Maarian altaan itäpuoleisille alueille. Näiden
luontoselvitysten rajaukset eivät olleet käytettävissä viherverkkosuunnitelman
laadinnan aikana. Alueet olivat kuitenkin suureksi osaksi sisältyneet viherkaavan
valmistelua varten laadittuun yleispiirteiseen luontoselvitykseen.
Koska Turkua koskevaa luontotietoa ei edelleenkään ole kattavasti olemassa tai
saatavilla, viherkaavan luontoarvoja koskevat rajaukset ovat väistämättä puutteellisia.
Rajausten vienti kartalle ei tarkoita, etteikö rajausten ulkopuolella olisi arvokkaita
luontokohteita. Erityisen puutteellista tieto on yksityisten omistamien alueiden osalta.
Asemakaavavaiheessa tehtävät luontoselvitykset ovat siksi tärkeitä.
11.2 Luontokohteiden rajausperusteet
Joidenkin luontokohteiden osalta ongelmana olivat useat, toisistaan poikkeavat
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Metsälain 10 § mukaisista erityisen tärkeistä elinympäristöistä Turusta löytyy lähteiden
ja purojen lähiympäristöjä, saniaiskorpia, reheviä lehtolaikkuja, jyrkänteitä ja niiden
alusmetsiä sekä puuntuotannollisesti vähätuottoisia kallioita, soita ja rantaluhtia.
Luonnonsuojeluasetuksen liitteessä 4 mainituista erityisesti suojeltavista lajeista
Turussa esiintyvät ainakin katkokynsisammal, louhukehräjäkälä, ripsisiippa,
palosirkka, isotoukohärkä, erakkokuoriainen, marmorikuoriainen ja vennajäärä.
Luontodirektiivin liitteessä IV a mainituista lajeista Turussa esiintyvät saukko,
ilves, pohjanlepakko, viiksisiippa, vesisiippa, ripsisiippa, korvayökkö, liito-orava,
viitasammakko, jättisukeltaja, isolampisukeltaja ja erakkokuoriainen.
11.4 Viherkaavaan sisällytettävät kohteet
Viherkaavaan sisällytettävistä luontokohteista käytiin työn aikana keskustelua
ympäristökeskuksen ja ympäristönsuojelutoimiston kanssa. Viherkaavaan päädyttiin
sisällyttämään varsinaisten luonnonsuojelualueiden, luonnonsuojeluohjelmien
alueiden ja kansallispuistojen lisäksi kaikki sellaiset kohteet, joiden suojelu perustuu
lainsäädäntöön ja joista on tehty rajaus esim. luontoselvityksessä. Tällaisia kohteita
ovat mm. luonnonsuojelulain mukaiset suojeltavat luontotyypit ja metsälain mukaiset
erityisen tärkeät elinympäristöt. Metsälaki koskee vain metsätalouskäytössä olevia
alueita, mutta luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi metsälain mukaiset
kohteet tulisi pyrkiä huomioimaan myös kaavoituksessa.
Erityisesti suojeltavien lajien esiintymispaikat kuuluvat viherkaavassa esitettäviin,
yleiskaavallisesti merkittäviin kohteisiin silloin, kun niistä on tehty rajauspäätös.
Käytännössä ainoa tehty rajauspäätös on louhukehräjäkälän esiintymispaikka.
Palosirkan esiintymispaikan rajaus on tekeillä; isotoukohärästä puolestaan on tehty
epävirallinen suojelusuunnitelma.
Myös luontodirektiivin liitteessä IV a mainittujen lajien tunnetut lisääntymis- ja
levähdyspaikat on syytä osoittaa viherkaavassa. Rajauksina on olemassa
erakkokuoriaisen ja liito-oravan elinympäristöjä.

On muistettava, että liito-oravareviirit voivat siirtyä, autioitua tai tulla uudelleen asutuiksi
vuosien kuluessa. Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikat ovat automaattisesti
suojeltuja.
Luontoselvityksissä on voitu inventoida runsaastikin myös muuta harvinaista eliöstöä
ja muita luonnon monimuotoisuuden kannalta huomionarvoisia kohteita, kuten
perinnemaisemia. Nämä tunnetut luontoarvot on pyritty huomioimaan viherverkoston
hahmottelussa. Ne kohteet, joista on olemassa selkeät rajaukset, näkyvätkin
yleensä viherverkoston arvoluokitus -kartassa 1. arvoluokan alueina silloin, kun
kohteet sijaitsevat viherverkoston alueella. Kuitenkaan näitä kohteita ei ole katsottu
mahdolliseksi tai tarpeelliseksikaan osoittaa viherkaavassa yleiskaavamerkinnöin.
Poikkeuksen muodostavat eräät selvästi merkittävät kohteet, jotka on esitetty
julkaisussa Luonnon monimuotoisuus Turussa ja jotka ympäristönsuojelutoimiston
mukaan on syytä ottaa mukaan.
Hyvin pienialaisten, luontoselvityksissä pistemäisinä osoitettujen kohteiden
suojeluperusteita ei viherkaavan valmistelun aikana tutkittu, vaan ne jätettiin
ehdotettujen viherkaavamerkintöjen ulkopuolelle lukuun ottamatta rauhoitettuja
luonnonmuistomerkkejä.
Viherkaavaa valmisteltaessa tunnetut luontoarvot pyrittiin jakamaan mahdollisimman
johdonmukaisesti ja eksaktisti esim. SL- ja S-1- alueiksi sekä erityyppisiksi
luo-kohteiksi. Aiemmin kuvatuista syistä työ oli kuitenkin erittäin vaikea. Osalle
suojelukohteista esitetään viherkaavassa siksi yleismerkintää S. Niihin kuuluvat
mm. kohteet, jotka on inventoitu ennen luonnonsuojelulain uudistusta, joten tarkat
suojeluperusteet eivät ole tiedossa.

Suojeltavat alueet, joilla useita arvoja tai joiden tarkkoja suojeluperusteita ei tiedossa
>S
Luonnonsuojelulain 29 §:n mukaiset suojeltavat luontotyypit, joista tehty rajauspäätös
> S-1

OSA 2: PERUSTEET
JA RATKAISUT

Rauhoitetut luonnonmuistomerkit > sl-kohdemerkintä
Suojeltavat vesialueet > W/s
Mahdolliset luonnonsuojelulain 29 §:n mukaiset suojeltavat luontotyypit > luo-1päällekkäismerkintä ja siihen liitetty indeksi
Metsälain 10 §:n mukaiset erityisen tärkeät elinympäristöt > luo-2-päällekkäismerkintä
ja siihen liitetty indeksi
Erityisesti suojeltavien lajien esiintymispaikat > luo-3-päällekkäismerkintä ja siihen
liitetty indeksi
Luontodirektiivin liitteessä IV a mainittujen lajien lisääntymis- ja levähdyspaikat >
luo-4-päällekkäismerkintä ja siihen liitetty indeksi
Muut valtakunnallisesti arvokkaat kohteet > luo-5-päällekkäismerkintä ja siihen
liitetty indeksi
Muut arvokkaat kohteet > luo-6-päällekkäismerkintä ja siihen liitetty indeksi

Erityyppiset luo-kohteet on erotettu perusteena olevan lainsäädännön
mukaan kuuteen eri ryhmään. Esim. merkintä luo-1:26 tarkoittaa mahdollista
luonnonsuojelulain mukaista suojeltavaa luontotyyppiä numero 26. Numero viittaa
luo-kohteiden luetteloon, joka on raportin lopussa liitteenä 4. Luettelosta käy ilmi
kohteen tyyppi ja rajauksen perusteena oleva selvitys.
Viherkaavan S- ja luo-merkinnät on tarkistettava ennen, kuin viherkaava hyväksytään
osana seuraavaa laadittavaa yleiskaavaa. Siihen mennessä tehdyissä uusissa
luontoselvityksissä esiin tulleet arvokkaat kohteet viedään viherkaavaan samoin
perustein kuin tähän mennessä tehtyjen selvitysten kohteet.
HUOMIOIMINEN VIHERKAAVASSA

Tunnetut merkittävät luontokohteet on pyritty sisällyttämään viherverkostoon.
Ulkoilureitit on linjattu aina kun mahdollista arvokkaiden luontokohteiden sivuitse.
SUOSITELTAVAT KAAVAMERKINNÄT

Natura 2000 –verkostoon kuuluvat alueet > nat-päällekkäismerkintä
Luonnonsuojeluohjelmien alueet > SL
Perustetut luonnonsuojelualueet ja kansallispuistot > SL
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Koska metsälaki on voimassa vain metsätalouskäytössä olevilla alueilla, metsälain
kohteet (luo-2) olisi voitu sisällyttää ryhmään muut arvokkaat kohteet (luo-6).
Haluttaessa näin voidaan menetellä lopullista viherkaavaa laadittaessa. Tässä vih
erverkkosuunnitelmassa metsälain kohteet on kuitenkin eroteltu muista arvokkaista
kohteista, koska ne muodostavat selkeän ryhmän.
11.5 Ekologinen toimivuus
Harvinaisen lajiston säilymiseksi ei riitä, että erityiset biotoopit sekä suojeltavien
eliölajien esiintymispaikat säilytetään. Mikäli luontokohteet ovat pieniä ja eristyneitä,
niiden lajisto aikaa myöten taantuu ja köyhtyy. Eläinten ja kasvien leviämisen sekä
eläinten liikkumisen turvaamiseksi on habitaattien eli eliön elinympäristöjen välillä
säilytettävä ekologisia käytäviä sekä pienempiä biotooppilaikkuja eli ns. askelkiviä.
Luontokohteiden ympärillä tulisi olla puskurivyöhyke, joka suojelee kohteita esim.
reunavaikutukselta. Laajojen metsien sisäosissa eläviä lajeja varten on säilytettävä
yhtenäisiä alueita. Laajalla alueella on myös parempi kyky ylläpitää lajistonsa
kuin pinta-alaltaan samankokoisella mutta useasta erillisestä osasta koostuvalla
kohteella. Muodoltaan pyöreähkö alue on samoin ekologisesti kestävämpi kuin
pitkänomainen alue.

ympärille

on

jätetty

mahdollisuuksien

mukaan

Viheralueiden välillä on pyritty säilyttämään lajiston elinedellytyksiä ylläpitäviä
ekologisia käytäviä ja askelkiviä.
Laajat viheralueet on pyritty säilyttämään laajoina.
12 MAISEMA- JA ASUTUSHISTORIA
Turun kulttuuriperintö on rikas ja moninainen. Viherkaavan laadinnassa tarkastelun
kohteena ovat olleet ne kulttuurihistorialliset arvot, jotka liittyvät viheralueisiin.
Kulttuurihistoriallisesti arvokkaita viheralueita ovat niin historialliset puistot ja vanhat
hautausmaat kuin pitkään viljely- tai laidunnuskäytössä olleet pellot ja niitytkin.
Viheralueiden kehittämisen kannalta tärkeää on huomioida myös viheralueilla
sijaitsevat tai niihin kiinteästi liittyvät rakennetut kulttuuriympäristöt ja muinaismuistot.
Keskustan ruutukaava-alueen kulttuuriperintöön tuovat oman lisänsä myös vanhat
katupuuistutukset sekä 1800-luvun kaavoihin pohjautuvat palokujannepuut.
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Peltojen kulttuurihistoriallista arvoa voidaan arvioida tutkimalla alueen
maisemahistoriaa. Pitkään viljeltyinä olleet, yleensä kantatilojen läheisyydessä
sijaitsevat ns. rintapellot ovat kulttuurihistoriallisesti merkittävämpiä kuin
myöhemmin raivatut. Maisemahistorian selvitysten lähteenä käytetään yleensä
isojakokarttoja. Isojako toteutettiin nykyisin Turkuun kuuluvilla alueilla pääosin 1700luvun loppupuoliskolla.
Turun maisemahistoriaa on selvitetty maakuntamuseossa tehdyissä tutkimuksissa
(Salmi, 2004a, Salmi, 2004b, Salmi 2006). Ennen viherkaavatyön aloittamista olivat
valmistuneet maisemahistorian selvitykset Paattisilta sekä Pohjois-Maariasta (Haihu,
Jäkärlä Koskennurmi, Myllyoja, Paimala, Ylijoki).
Viherkaavaa varten selvityksiä täydennettiin Vähäjoki- ja Aurajokilaaksojen sekä
Hirvensalon länsipuolen osalta. Tutkitut kylät ja yksinäistalot olivat kuuluneet isojaon
aikana Maariaan (Halinen, Hamaro, Häppilä, Ihamuotila, Kaerla, Kastu, Koroinen,
Kärsämäki, Maanpää, Metsämäki, Niuskala, Pappila, Piipanoja, Räntämäki,
Saramäki, Sipsalo eli Seulu, Vaistenkylä, Virusmäki) tai Kaarinaan (Kairinen, Kurala,
Nummi, Paaskunta, Pappila).
Ruissalon peltojen luokitus perustuu vuosien 1690 ja 1846 maankäyttöön. Ruissalon
maankäytön muuttumista on tutkinut Niina Vuorela (nyk. Käyhkö) Turun yliopistosta.

HUOMIOIMINEN VIHERKAAVASSA

Erityisten luontokohteiden
puskurivyöhyke.

12.1 Peltojen maisemahistoria
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Arvio Satavan, Kakskerran ja Kulhon peltojen kulttuurihistoriallisista arvoista on tehty
1600- ja 1700-lukujen karttojen pohjalta (Vesanto, 2002). Maanmittauslaitokselta
saatu lähtöaineisto oli epätasaista: Joistakin kylistä oli käytettävissä karttoja
molemmilta vuosisadoilta, joistakin vain toiselta. Muutamista kylistä ei löydetty
karttoja lainkaan.
HUOMIOIMINEN VIHERKAAVASSA

Pitkään viljely- tai laidunnuskäytössä olleet pellot on pyritty sisällyttämään
viherverkostoon.
Maisemallisesti arvokkaiksi peltoalueiksi on pyritty jättämään laajoja peltokuvioita,
jotta niiden säilyminen viljeltyinä olisi mahdollista.
SUOSITELTAVAT KAAVAMERKINNÄT

Kulttuurihistoriallisen arvonsa hyvin säilyttänyt vanhan maatalouden aikainen avoin
maisema > MA

Viherkaavassa osoitetaan ne muinaisjäännökset, jotka sijaitsevat viherkaavatyön
aikana hahmotellun viherverkoston alueella.
Viherkaavassa esitettävät muinaismuistokohteet on numeroitu. Numero viittaa
muinaismuistokohteiden luetteloon, joka on raportin lopussa liitteenä 5.

OSA 2: PERUSTEET
JA RATKAISUT

HUOMIOIMINEN VIHERKAAVASSA

Viherverkosto on pyritty hahmottelemaan siten, että mahdollisimman monet
muinaisjäännökset jäisivät sen alueelle.
Muinaisjäännösten ympärillä on pyritty säilyttämään puskurivyöhyke, ja
ulkoilureitit on yritetty linjata siten, että ne eivät suoraan tai välillisesti vahingoittaisi
muinaismuistoja.
SUOSITELTAVAT KAAVAMERKINNÄT

Kiinteät muinaisjäännökset > sm-kohdemerkintä
Viheralueilla sijaitsevat kiinteät muinaisjäännökset on numeroitu. Numero viittaa
muinaisjäännösluetteloon, joka liitetään viherkaavaan.
12.2 Kiinteät muinaisjäännökset
Kiinteät muinaisjäännökset painottuvat Turussa voimakkaasti Aurajoen ja Vähäjoen
laaksoihin. Monet muinaismuistoista sijaitsevat viljelymaisemissa tai selänteiden
laella, jotkut taas rakennetuilla tonteilla tai jopa rakennusten alla.
Kivikautiset kiinteät muinaisjäännökset ovat enimmäkseen maanalaisia asuinpaikkaja kulttuurikerrostumia. Niitä on löydetty erityisesti Maariasta ja Paattisilta. Tyypillinen
paikka on lämpimiin ilmansuuntiin viettävä hiekkainen rinne, joka kivikaudella
oli merenrantaa. Kivikauden muinaisjäännökset ovatkin kärsineet soranotosta
mm. Jäkärlässä ja Kärsämäessä. Turkuun kuuluvat saaret alkoivat kivikauden
aikana vasta paljastua merestä, eikä saarilta tunnetakaan kivikautisia kiinteitä
muinaisjäännöksiä. Muutamat esinelöydöt kertovat kuitenkin ihmisen toiminnasta
tuolloisessa ulkosaaristossa.
Pronssikauden näkyvimpiä merkkejä ovat Kakskerrasta ja Katariinanlaaksosta
löydetyt hautarauniot. Kiviröykkiöt sijaitsevat tyypilliseen tapaan kallioiden laella
meren läheisyydessä. Sitä, missä hautaraunioiden pystyttäjät asuivat, ei tiedetä.
Pronssikautisia asuinpaikkoja tunnetaan kuitenkin Manner-Turusta. Jotkut niistä ovat
olleet asuttuja jo kivikaudella.
Rautakauden löydöt sijoittuvat melko suppealle alueelle, joka käsittää Aurajoki- ja
Vähäjokilaaksot. Eteläisimmät kohteet ovat Nummella ja Kuralassa, pohjoisimmat
Paimalassa. Rautakaudelta tunnetaan niin asuinpaikkoja kuin kalmistoja ja
kuppikiviäkin.
Historiallisen ajan muinaisjäännöksiä on etenkin strategisissa paikoissa saarilla
ja rannikolla, kuten Korppolaismäellä ja Pukinsalmen rannoilla. Näkyvimpiä
muinaisjäännöksiä ovat Suomen sodan samoin kuin Krimin sodan aikaiset
tykkipatterit sekä viime sotien aikaiset ilmatorjuntapatterit. Myös rajakiviä,
kalliokirjoituksia ja –hakkauksia sekä tiilenpolttouuneja tunnetaan.

12.3

Eri aikakausien asutus maisemassa
1900-luvun vaihteeseen asti haja-asutusalueilla rakennettiin useimmiten perinteisille
asuinpaikoille metsänreunaan tai peltojen keskellä kohoaville kumpareille.
Viherkaavan valmistelun aikana haluttiin selvittää, onko Turussa havaittavissa myös
seuraavien vuosikymmenten asutuksen sijoittumisessa lainalaisuuksia.
Työn tuloksena syntyi karttaosiossa esitetty karttasarja eri aikakausien asutuksen
sijoittumisesta maisemaan. Tarkoituksena ei ollut tuottaa eksaktia tietoa eri alueiden
rakentumisajankohdista vaan antaa viherverkoston ja ulkoilureitistön hahmottelun
tueksi kuvaa siitä, millaisia miljöitä eri puolilla Turkua nykyisin on. Siksi jako eri
aikakausien asuinalueisiin tehtiin alueiden ilmeen ja rakentamisen luonteen
perusteella, ei tarkan rakentamisajan mukaan. Näin ollen on muistettava, että
karttasarjassa käytetty jako 1800-1930-, 1940-50-, 1960-70- ja 1980-2000-lukujen
asutukseen on hyvin karkea ja vaikkapa 80-luvun alussa valmistunut alue on hyvin
voinut tulla luokitelluksi edellisten vuosikymmenten kategoriaan.
Osa asuinympäristöistä on rakentunut pitkän ajan kuluessa, tai aikanaan
yhtenäinen, tiiviistikin rakennettu alue on myöhemmin osittain uusiutunut. Tällaiset
ympäristöt on em. karttasarjassa luokiteltu vanhimman edelleen nähtävissä olevan
rakennuskannan mukaan.
Paattisten haja-asutuksen osalta luokitus pohjautuu maakuntamuseon
inventointeihin. Rankalla kädellä korjattuja rakennuksia, joita ei enää tunnista
historiallisiksi kohteiksi, ei ole kuitenkaan luokiteltu 1800-1930-lukujen miljöisiin.
Keskusta ei ole tarkastelussa mukana, koska alueesta on tehty selvitys Turun
keskustan suuralueen kaupunkikuvan keskeisiä piirteitä (Kanerva, 2002).
Eri aikakausien miljöiden tarkastelu osoitti, että Turkuun nykyisin kuuluvilla alueilla
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voidaan havaita yhteyksiä
rakentamisajankohdan välillä:

maisemarakenteen

ja

1800-1930-lukujen miljööt sijaitsevat useimmiten
laaksojen ja selänteiden välisillä vaihettumisvyöhykkeillä,
vaikkakaan maisemarakenne ei enää ole välttämättä
selvästi nähtävissä tiheään rakennetuilla kaupunkialueilla.
Myös harjuilla on asuttu pitkään: Turun halki kulkevalle
harjujaksolle sijoittuvatkin sekä Kärsämäen kivikautiset
asuinpaikat että Turun Uusi hautausmaa, Koroisten
piispankirkon rauniot, Pyhän Katariinan kirkko, Maarian
kirkko ja Kärsämäen hautausmaakin. Myös Nummenmäen
puutaloalue on rakentunut osittain samaiselle harjulle,
samoin Kärsämäen vanha asutus.

ja kallioisilla selänteillä. Parhaimmillaan lopputuloksena on luonnonläheisiä miljöitä,
pahimmillaan kulutuksesta kärsiviä metsiä, joiden aluskasvillisuus on tuhoutunut.
Maisemarakenteessa alemmas sijoittuneissa ympäristöissä luonto on säilynyt
yleensä paremmin.
Aikakauden rakentaminen on kerrostalovaltaista. Pientaloalueita ja haja-asutusta
on suhteellisen vähän, poikkeuksena Satava-Kakskerran rannoille rakentuneet
mökkimiljööt.
1980-2000-luvuilla vastaan tullut rakennusmaan väheneminen näkyy myös
karttatarkastelussa: aikakauden miljööt sijaitsevat entistä kauempana keskustassa
ja käyttöön on otettu niin laaksoja kuin selänteitäkin.
13 RAKENNETUT KULTTUURIYMPÄRISTÖT

Ruutukaavakeskustaa ympäröivä sotiin mennessä
rakentunut pientaloasutuksen kehä ei kartassa näy,
koska se keskustan suuralueeseen kuuluvana jätettiin
tarkastelun ulkopuolelle. Muut ennen sotia rakentuneet
miljööt ovat melko pienialaisia.
Aikakaudelta peräisin olevaa haja-asutusta on Maariassa
ja Paattisilla varsin paljon, ja se seurailee Paattistenjoen
laaksoa. Saarilla ovat nähtävissä saarten sisäosien vanhat
kantatilat samoin kuin rantojen huvila-asutus, joka oli
levinnyt Ruissalosta ja Pukinsalmen rannoilta muuallekin
Hirvensaloon sekä Satavaan ja Kakskertaan asti.
Perinteiset miljööt erottaa usein maisemassa kaukaa,
koska pihapiireissä lähes poikkeuksetta kasvaa jaloja
lehtipuita, jotka latvuksen muodon ja syysvärin suhteen
poikkeavat muista suomalaisista puista.
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Viherkaavan aihepiiriin kuuluvat ja viherkaavassa näin ollen esitetään ne rakennetut
kulttuuriympäristöt, jotka
o
liittyvät kiinteästi viheralueisiin tai
o
ovat virkistyksen kannalta merkittäviä
13.1 Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut
ympäristöt
Valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen ympäristöjen suojelu perustuu
valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin. Alueiden käytön suunnittelussa
on huomioitava kohteet ja alueet, jotka on noteerattu julkaisussa Rakennettu
kulttuuriympäristö. Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut ympäristöt. Museoviraston
ja ympäristöministeriön yhteistyönä laatimassa julkaisussa esitellään lähes 1800
valtakunnallisesti merkittävää kulttuurihistoriallista ympäristöä. Kohteet esittelevät
rakennetun ympäristön monimuotoisuutta ja antavat hyvän käsityksen Suomen
historiasta ja kehityksestä. Turkulaisia kohteita on mukana 26.

1940-50-lukujen
miljöistä
muodostuu
keskustan
suuraluetta ympäröivä kehä. Jälleenrakennuskauden
miljööt
sijaitsevat
usein
perinteiseen
tapaan
vaihettumisvyöhykkeellä,
mutta
laaksoihinkin
on
rakennettu paljon. Laajoja pelloille rakentuneita
rintamamiestaloalueita
on
varsinkin
keskustan
pohjoispuolella. Aikakauden miljööt ovat tyypillisesti
puutarhamaisia pientaloalueita, joita leimaavat leikatut
pensasaidat ja omenapuut. Joillakin alueilla paitsi
talojen myös pihojen ilme on säilynyt yhtenäisenä; toisilla
asukkaiden vaihtelunhalu on vienyt voiton.

Julkaisussa mainituista kulttuuriympäristöistä monet käsittävät sekä rakennuksia
että viheralueita, kuten puistoja tai peltoja. Näin ollen niiden on katsottu kuuluvan
viherkaavan aihepiiriin. Maaseudun kulttuurimaisemia edustavat Aurajokilaakso,
Tiensuun ja Veräjänkorvan kulttuurimaisema sekä Ikkalan Klooti, kartanomiljöitä taas
Brinkhall ympäristöineen. Ruissalo ovat luonnollisesti mukana. Kirkkoympäristöjä on
mukana kolme: tuomiokirkko ympäristöineen, Maarian kirkkomaisema ja Kakskerran
kirkkomaisema. Puistoista valtakunnallisesti arvokkaiksi on luokiteltu Vartiovuori
ja Puolalanpuisto ympäristöineen. Virkistyksellisistä ja maisemallisista syistä
viherkaavaan on otettu mukaan myös Kakolanmäki, Port Arthur, valtakunnallisella
maisema-alueella sijaitseva Pikisaari sekä Erikvalla. Aurajoen länsiranta Brahenkadun
ja Kristiinankadun välillä liittyy niin keskeisesti Aurajokivarren virkistysympäristöön,
että sen mukana olo on perusteltua.

Loma-asutus yleistyi kaupungin läheisessä Kakskerrassa
aikaisemmin kuin suurimmassa osassa muuta Suomea.
Niinpä 50-luvulta periytyviä mökkimiljöitä on SatavaKakskerran rannoilla varsin runsaasti.

Kaikki viherkaavan aihepiiriin kuuluvat kohteet on esitetty rajauksina Rakennettu
kulttuuriympäristö –julkaisussa, ja näin ollen ne ehdotetaan vietävän rajauksina myös
viherkaavaan.

Karttatarkastelu osoitti todeksi sen tuntuman, että
1960-70-luvuilla olisi suosittu selänteille rakentamista.
Aikakauden lähiöistä monet tosiaan sijaitsevat metsäisillä

Kuten kappaleessa 10.3 Maisema-alueet ja kansallismaisemat kerrottiin, Ruissalo ja
Aurajokilaakso ovat sekä valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja ympäristöjä että
arvokkaita maisema-alueita. Julkaisujen näkökulma ja siksi myös tehdyt rajaukset
eroavat toisistaan. Viherkaavassa ehdotetaan käytettävän em. julkaisujen rajausten
yhdistelmää.
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HUOMIOIMINEN VIHERKAAVASSA

Vanhojen arvorakennusten ympärillä on pyritty säilyttämään riittävästi avointa tilaa.
Ulkoilureittejä on linjattu mahdollisuuksien mukaan rakennettujen kulttuuriympäristöjen kautta.
SUOSITELTAVAT KAAVAMERKINNÄT

Rakennettu kulttuuriympäristö: Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset
ympäristöt –julkaisun kohteet > ma-päällekkäismerkintä.
Turun Uusi hautausmaa > EH/s, ma-päällekkäismerkintä
Kuralan kylämäki > S-2, ma-päällekkäismerkintä
Valtakunnallisesti arvokkaiden alueiden ma-päällekkäismerkinnän värinä käytetään
mustaa erotukseksi seudullisesti tai paikallisesti arvokkaiden alueiden mamerkinnästä, jonka värinä käytetään harmaata.
13.2 Muut rakennetut kulttuuriympäristöt
Turun kaupunkiseudun maakuntakaavan (2002) suojelualueista osa kuuluu
Rakennettu kulttuuriympäristö –julkaisun valtakunnallisesti arvokkaisiin ympäristöihin,
vaikka rajaukset voivatkin olla hieman erilaiset.
Muita maakuntakaavan suojelualueita on otettu viherkaavaan samoin perustein
kuin valtakunnallisesti arvokkaita kohteita. Esim. Piispankatu, Ruotsalaistaloalue,
Martinmäki ja Mestarinkadun miljöö toimivat virkistysalueina, kun taas kliininen
instituutti ympäristöineen liittyy Aurajokivarren miljööseen.

Yleiskaava 2020:ssä on osoitettu eri tavoin arvokkaita alueita merkinnällä Kulttuurihistoriallisesti, kaupunkikuvallisesti, maisemallisesti tai luonnonoloiltaan arvokas
alueen osa. Viherkaavan valmistelun aikana tällä merkinnällä osoitettujen alueiden
pääasialliset arvot selvitettiin. Eri tavoin arvokkaista alueista ehdotetaan käytettävän
viherkaavassa useita eri merkintöjä, mm. kulttuuriympäristöistä merkintää ma.

OSA 2: PERUSTEET
JA RATKAISUT

Viherkaavan valmistelun aikana nousi esille tarve osoittaa viherkaavassa myös
niitä maisemallisesti arvokkaita kulttuuriympäristöjä, jotka eivät ole mukana
yleis- tai maakuntakaavassa tai julkaisussa Rakennettu kulttuuriympäristö. Näistä
kokonaisuuksista päädyttiin ehdottamaan kahta merkintää:
Laajoista kulttuurimaisemista, joihin kuuluu peltoja, rakennuskantaa, vanhoja teitä,
perinnebiotooppeja jne. esitetään käytettävän merkintää ma, kuten muistakin
laajoista kulttuuriympäristöistä. Rajausten perustana ovat isojakokarttoihin
perustuvat maisemahistorian selvitykset sekä maastossa tapahtunut maisemallinen
arviointi.
Varsinaisia rakennettuja ympäristöjä varten kehitettiin merkintä maiseman kannalta
merkittävä kylä-, kartano- tai muu rakennuskokonaisuus. Merkinnän ajatus on
osoittaa ainoastaan pihapiirit tai rakennusten välittömät lähiympäristöt, ei esim.
peltoja. Rakennetut ympäristöt, jotka ehdotetaan osoitettavan tällä merkinnällä,
voivat sijaita laajemmilla ma-alueilla ja osoittaa siten vaikkapa vanhan kantatilan
sijainnin maisemassa. Kantatilat, kartanot, pappilat jne., joista merkintää ehdotetaan
käytettävän, on noteerattu Turun maakuntamuseon inventoinneissa, mutta rajaukset
on laadittu viherkaavan valmistelun aikana maasto- ja karttatarkastelun pohjalta.
HUOMIOIMINEN VIHERKAAVASSA

Vanhojen arvorakennusten ympärillä on pyritty säilyttämään riittävästi avointa tilaa.
Ulkoilureittejä on linjattu mahdollisuuksien mukaan rakennettujen kulttuuriympäristöjen
kautta.
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SUOSITELTAVAT KAAVAMERKINNÄT

Turun kaupunkiseudun maakuntakaavan suojelualueet > ma-päällekkäismerkintä
Turun yleiskaava 2020:n suojelualueet > ma-päällekkäismerkintä
Yleiskaava 2020:ssä merkinnällä Kulttuurihistoriallisesti, kaupunkikuvallisesti,
maisemallisesti tai luonnonoloiltaan arvokas alueen osa osoitetut alueet,
joiden pääasialliset arvot ovat kulttuurihistoriallisia ja maisemallisia > mapäällekkäismerkintä
Viherkaavatyön aikana maisemallisesti merkittäviksi arvioidut laajat kulttuuriympäristöt
> ma-päällekkäismerkintä
Seudullisesti tai paikallisesti arvokkaiden alueiden ma-päällekkäismerkinnän värinä
käytetään harmaata erotukseksi valtakunnallisesti arvokkaiden alueiden mamerkinnästä, jonka värinä käytetään mustaa.
Viherkaavatyön aikana maisemallisesti merkittäviksi arvioidut pihapiirit tms.
rakennetut ympäristöt > maiseman kannalta merkittävä kylä-, kartano- tai muu
rakennuskokonaisuus
13.3 Historialliset puistot, puutarhat ja hautausmaat
Turun puistohistoria ja pitkä ja edustava. Kupittaanpuisto on Suomen vanhin ja laajin
kaupunkipuisto. Jo 1500-luvulla alueella vietettiin kesäisiä juhlia luonnon helmassa,
ja nykyisen puiston edeltäjä perustettiin paikalla sijainneen kylpylän vieraiden
käyttöön 1820-luvulla.
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Engelin asemakaavassa korostui puuistutusten merkitys palontorjunnalle.
Ensimmäisiin palon jälkeisiin puistoistutuksiin ryhdyttiinkin vuonna 1833. Tuolloin
tuomiokirkon ympäristöön ei kuitenkaan perustettu Engelin kaavan mukaisia aukioita
vaan kolme puistikkoa. Myöhempien patsashankkeiden myötä puistikot saivat nimet
Brahen-, Porthanin- ja Tuomiokirkonpuisto.
Myös nykyisen Runeberginpuiston paikalle istutettiin ensimmäiset puut jo 1830luvulla. Lönnrotinpuiston juuret ovat paikalla sijainneessa Heinätorissa, jolla
käytiin vilkasta torikauppaa. Aukiota vehreytettiin palontorjunnallisista syistä 1860luvulta alkaen. Samoihin aikoihin istutettiin puita myös Läntisen Esplanadin torille.
Myöhemmin rakentaminen lohkaisi osan puistosta ja se jakaantui kahtia. Läntistä
osaa kutsutaan nykyään Borenpuistoksi.
Engelin asemakaavassa rakentamisen ulkopuolelle jääneiden kallioisten kukkuloiden
muutos reheviksi puistoiksi alkoi Vartiovuoresta. Ajatus Vartiovuoren kaunistamisesta
istutuksin virisi jo 1840-luvulla. Toteutustyö oli äärimmäisen hidasta, koska kaikki
pintamaa oli kuljetettava paljaalle kukkulalle hevosten avulla tai miesvoimin. Puiston
perustamistyöt saatiin päätökseen vuosisadan lopussa.
Samppalinnanmäen vehreyttäminen oli 1860-luvulla alkanut ja yli viisikymmentä
vuotta kestänyt hanke. Ensin laadittiin ja toteutettiin istutukset vastavalmistuneen
Samppalinnan ravintolan ympäristöön. Työtä jatkettiin vehreyttämällä nykyisin
Olavinpuistoksi kutsuttu alue, sitten kukkulan pohjoisrinne ja lopulta myös mäen
laki.
Suurista mäkipuistoista Urheilupuisto toteutettiin nopeimmin. Työ alkoi 1800-luvun
viimeisellä vuosikymmenellä, ja valtaosa puiston istutus- ja rakennustöistä saatiin
valmiiksi vuoteen 1905 mennessä. Samoihin aikoihin rakennettiin ja valmistui myös
Puolalanpuisto.

Myös Ruissalon kansanpuistolla on pitkät juuret: Kun Ruissalo oli jaettu palstoihin,
yksi palstoista oli päätetty jättää kaupunkilaisten yhteiseen käyttöön. Alue sai nimen
Allmänna promenaden, ja se suunniteltiin ja toteutettiin 1860-luvulla englantilaisen
maisemapuutarhan ihanteiden mukaisesti.
Piispankadun päässä sijaitseva Tuomaanpuisto perustettiin alkujaan kasarmialueelle.
Se valmistui 1880-luvulla.
Nykyisen Rautatientorin paikalla taas sijaitsi aikoinaan tivolikenttä. Kurainen kenttä
säilyi paikalla vielä pitkään rautatien ja rautatieaseman valmistumisen jälkeenkin,
kunnes se 1800-luvun viimeisellä vuosikymmenellä päätettiin saattaa edustavampaan
asuun. Kaupungin sisääntuloväylien kaunistaminen jatkui vuosisadan vaihteessa
Linnanpuiston perustamisella.
Nykyisen keskustan puistojen istutustyöt saatiin suurimmaksi osaksi päätökseen
1900-luvun alkuvuosina. Seuraavina vuosikymmeninä alueelle toteutettiin vielä
muutamia uusia puistoja: Mannerheiminpuiston juuret ovat 1920-luvussa;
puisto oli tuolloin toki eriniminen. Seuraavalla vuosikymmenellä vehreytettiin
Kurjenkaivonkenttä. Aiemmin paikalla oli sijainnut kaupungin yleinen kaivo.
Turussa sijaitsee myös useita pienempiä historiallisia puistoja, mutta niitä ei ole
esitetty otettavaksi viherkaavaan niiden pienen koon vuoksi. Sen sijaan Brinkhallin ja
Kärsämäen kartanoiden historialliset puutarhat olisi syytä sisällyttää viherkaavaan.
Viherkaavassa käytetty jako historiallisiin ja muihin puistoihin perustuu
Turun historiallisten puistojen inventointiin (Leino 2007) ja maakuntamuseon
näkemykseen.
Myös hautausmaat ja siirtolapuutarhat kuuluvat viherkaavan piiriin: niitä
käytetään virkistäytymisen ympäristönä, ja ne muodostavat osan viherverkostoa.
Siirtolapuutarhoista kerrotaan enemmän kappaleessa 14.11 Siirtolapuutarhat ja
taimitarhat. Jako historiallisiin ja muihin siirtolapuutarhoihin sekä historiallisiin ja
muihin hautausmaihin on tehty maakuntamuseon näkemyksen perusteella.
HUOMIOIMINEN VIHERKAAVASSA

Historialliset puistot, puutarhat ja hautausmaat on erotettu omilla merkinnöillään
muista puistoista, puutarhoista ja hautausmaista.
SUOSITELTAVAT KAAVAMERKINNÄT

Historialliset puistot ja puutarhat > VPH/s
Historialliset urheilualueet > VU-1/s

13.4 Palokujannepuusto
Kun Carl Ludvig Engel vuonna 1828 laati
Turkuun asemakaavan, yhtenä keskeisenä
tavoitteena
oli
paloturvallisuuden
parantaminen. Edellisenä vuonna raivonnut
suurpalo oli tuhonnut valtaosan kaupungin
rakennuskannasta ja pakottanut etsimään
keinoja
estää
vastaavat
katastrofit
tulevaisuudessa.

OSA 2: PERUSTEET
JA RATKAISUT

Engel sai suunnitella Turun uuden
asemakaavan
välittämättä
vanhoista
katulinjauksista tai tonttien muodoista.
Uusien katujen tuli olla paloturvallisuuden
vuoksi leveitä; samoin aukiot estivät
mahdollisen palon leviämistä. Puuistutuksilla
oli olennainen rooli palontorjunnassa: niitä
määrättiin istutettavan aukioiden laidoille,
pääkatujen varsille ja jokirantaan.
Korttelien sisälläkin palojen leviämistä
pyrittiin hidastamaan puuistutusten avulla.
Vain tontin kolmelle laidalle sai rakentaa, kun
taas neljännellä laidalla tuli olla 18 m levyinen
istutus. Näin syntyivät Turun kaupunkikuvaa
pitkään leimanneet palopuukujanteet.
Vuonna 1828 vahvistettiin myös uusi
rakennusjärjestys. Siinä lueteltiin myös
puulajit, joita palontorjunnassa voitiin
käyttää. Ne olivat tammi, pyökki, saarni,
vaahtera, lehmus, poppeli, jalava, koivu ja
kastanja. Käytännössä Turussa käytettiin
useimmiten jalavaa, lehmusta, vaahteraa,
saarnea ja tammea. Jalavasta tuli selvästi
yleisin palokujanteiden puu.
Engelin asemakaavaan palopuukujanteita
ei ole merkitty muutamaa esimerkkikorttelia
lukuun
ottamatta.
Vuoden
1897
asemakaavassa
se,
mitä
1828
rakennusjärjestyksessä
oli
määrätty
puutarhojen
rakentamisesta,
piirrettiin kaavakarttaan. Siksi kyseistä
asemakaava
kutsutaan
epävirallisesti
”puutarhamaakaavaksi”.

Historialliset siirtolapuutarhat > RP/s
Vanhat hautausmaat > EH/s
Valtakunnallisesti arvokkaat puistot/hautausmaat > ma-päällekkäismerkintä.
Merkinnän värinä käytetään mustaa erotuksena seudullisesti tai paikallisesti
arvokkaiden alueiden ma-merkinnästä, jonka värinä käytetään harmaata

Koko ”puutarhamaakaavan” kattama alue
ei ole rakentunut kaavan mukaisesti, eikä
kaavan osoittamia palokujanteita ole kaikilta
osin koskaan istutettu. Toisaalta myös
olemassa olleet palokujanteet on monin
paikoin rakennettu täyteen.
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Alue, jolla palokujannepuustoa voi olla, selvitettiin viherkaavan valmistelun aikana
vertaamalla puutarhamaakaavaa ja toteutunutta kaupunkirakennetta. Alueesta
ehdotetaan käytettävän viherkaavassa yleispiirteistä päällekkäismerkintää.
Rajauksesta ei ole poistettu niitä kortteleita, joissa palokujannepuustoa ei enää
kasva.
HUOMIOIMINEN VIHERKAAVASSA

Alue, jolla palokujannepuustoa voi olla, on tuotu esille edistämään puuston säilymistä
ja uudelleen istuttamista.
SUOSITELTAVAT KAAVAMERKINNÄT

1800-luvun kaavoihin perustuva palokujannepuusto > viherkaavaa varten kehitetty
palokujannepuita-merkintä
13.5 Katupuuistutukset
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Joitakin kaupungin sisääntuloväyliä reunustavat uudemmat katupuuistutukset, joista
osa on jo ehtinyt kasvaa kaupunkikuvallisesti merkittäviin mittoihin. Toisten tärkeiden
teiden tai katujen varsilta puuistutukset edelleen puuttuvat. Myös historialliset
puurivistöt ovat voineet harventua tai tuhoutua osittain.
Tärkeimpien pääkatujen ja sisääntuloväylien puuistutukset on viherkaavaa
valmisteltaessa katsottu yleiskaavallisesti merkittäväksi asiaksi. Puurivistöt yhdistävät
muuten hajallaan sijaitsevia viheralueita ja tarjoavat mahdollisuuden kulkea tiiviisti
rakennettujen alueiden halki vehreässä ympäristössä. Viherkaavassa ehdotetaan
osoitettavan historiallisesti ja/tai kaupunkikuvallisesti merkittäviä puuistutuksia sekä
osuuksia, joilla olemassa olevia puuistutuksia tulisi täydentää tai joille tulisi istuttaa
kokonaan uusia katupuuistutuksia.
Ehdotetut täydennettävät ja uudet katupuuistutukset sijaitsevat sellaisten katujen ja
teiden varsilla, joilla vaikuttaa olevan tilaa istutuksille sekä maan päällä että maan
alla. Kaukolämpö- ja kaukokylmäputkien ja vesijohtojen sijainti vaihtelee kuitenkin
usein kadun eri osuuksilla, joten säännöllisiä puurivistöjä on lähes mahdotonta
toteuttaa. Ehdotettu viherkaavamerkintä ei tarkoitakaan, että tie- tai katuosuus tulisi
istutttaa säännölliseksi puurivistöksi, vaan että osuudelle istutetaan puita niin paljon
kuin olosuhteet sallivat ja sellaisiin paikkoihin, missä se on mahdollista.

Turun keskustassa ja sisääntuloteiden varsilla on puuistutuksia, jotka on esitetty
Engelin vuoden 1828 asemakaavassa tai vuoden 1897 ”puutarhamaakaavassa”.
Osalla istutuksista on sitäkin pitempi historia: Esim. Aurajokivarsi sai ensimmäiset
puuistutuksensa 1700-luvun lopulla. Linnankadulle vuonna 1637 istutettu puurivistö
oli toteutuessaan Suomen ensimmäinen pitkä puukujanne.

HUOMIOIMINEN VIHERKAAVASSA

Ruissalon kansanpuistoon johtava tie reunustettiin lehmuksin 1860-luvulla, ja
Uudenmaantien, Hautausmaantien ja Kunnallissairaalantien varsille perustettiin
puukujanteet parikymmentä vuotta myöhemmin. Aurakadun muotopuut ovat perua
1910-luvulta.

Viherkaavassa on osoitettu myös ne sisääntuloväylien ja pääkatujen varret, joiden
nykyisillä ja uusilla istutuksilla on erityistä kaupunkikuvallista merkitystä.
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1800-luvun kaavoihin tai 1600-1910-lukujen istutussuunnitelmiin perustuvat
puurivistöt tai puurivistöjen paikat on tuotu esille edistämään niiden säilymistä tai
istuttamista.

SUOSITELTAVAT KAAVAMERKINNÄT

OSA 2: PERUSTEET
JA RATKAISUT

Kulttuurihistoriallisesti merkittävät puurivistöt / puurivistön paikat > viherkaavaa varten
kehitetty merkintä säilytettävä tai istutettava katupuuistutus, jolla kulttuurihistoriallisia
arvoja
Muut kaupunkikuvallisesti merkittävät tai sellaisiksi kehitettävät katupuuistutukset >
viherkaavaa varten kehitetty merkintä säilytettävä tai istutettava katupuuistutus
14 VIRKISTYS
14.1 Yleistä
Siinä, mitkä virkistysalueet ehdotetaan esitettävän viherkaavassa, on tukeuduttu
muutamaan periaatteeseen:
Viherkaavassa on tarkoitus esittää ensisijaisesti viheralueita, jotka muodostavat
verkoston tai sijaitsevat tärkeiden ulkoilureittien varsilla. Näin ollen mukaan on
otettu pienialaisiakin virkistysalueita, kuten kapeita viheryhteyksiä tai pieniä
keskustapuistoja, jotka sijaitsevat kevyen liikenteen pääreittien varsilla. Läheisillä
alueilla voi siis sijaita pinta-alallisesti laajempiakin viheralueita, joita ei kuitenkaan
ehdoteta esitettävän viherkaavassa.
Pääviherverkostoon kuulumattomia kohteita on otettu mukaan, jos niillä on ollut
jotain erityisarvoa.
Keskustan osalta viherkaavassa on syytä esittää pinta-alallisesti pieniäkin kohteita,
koska keskustassa pienetkin puistot palvelevat suurta käyttäjämäärää ja monilla
niistä on myös esim. kulttuurihistoriallista erityisarvoa.
14.2 Puistot
Viherkaavassa puisto-merkintää on ehdotettu käytettävän sellaisista laajoista
viheralueista, joiden ilmettä hallitsevat nurmikot, istutukset ja päällystetyt pinnat tai
jotka tulisi rakentaa sen luonteisiksi. Puistoksi osoitettavat alueet voivat sisältää myös
luonnonmukaisia tai luonnonvaraisia osia. Vastaavasti laajojen luonnonmukaisten
tai luonnonvaraisten viheralueiden puistomaisia osia ei osoiteta erikseen puistoiksi.
Puistoiksi on luokiteltu esim. Vätinpuisto, Luolavuorenpuisto, Vasaramäen
Turjanpuisto, Kurjenmäen Tähkäpuisto ja Uittamon Naulatehtaanpuisto.
Historialliset puistot on erotettu uudemmista puistoista historiallisten puistojen
inventoinnin (Leino 2007) ja maakuntamuseon näkemyksen perusteella. Historiallisia
puistoja on käsitelty enemmän kappaleessa 13.3 Historialliset puistot, puutarhat ja
hautausmaat.
Ruissalon kasvitieteellinen puutarha on laskettu puistoksi sen julkisen luonteen
vuoksi.
SUOSITELTAVAT KAAVAMERKINNÄT

Laajat, pääosin nurmikkoa, istutuksia ja päällystettyjä pintoja käsittävät puistot >
VP

Laajat, pääosin nurmikkoa, istutuksia ja päällystettyjä pintoja käsittävät puistot, joilla
historiallisia arvoja > VPH/s
Kasvitieteellinen puutarha > VP-1
14.3 Luonnonvaraiset tai luonnonmukaiset
virkistysalueet
Kaupunkirakenteen
sisällä
sijaitsevat
pääosin
luonnonmukaisista
tai
luonnonvaraisista metsistä ja niityistä koostuvat virkistysalueet on viherkaavassa
osoitettu lähivirkistysalueiksi. Ne voivat sisältää myös puistomaisia osia, leikkipuistoja
ja lähiliikuntapaikkoja.
Lähivirkistysalueista on erotettu kolme tyyppiä niiden laajuuden ja virkistyksellisen
merkityksen perusteella:
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Ensimmäiseen tyyppiin kuuluvat laajat, enimmäkseen
metsäiset alueet, jotka sijaitsevat kaupunkirakenteen
sisällä. Ne ovat kaupungin tai jopa kaupunkiseudun
mitassa merkittävimpiä lähivirkistysalueita. Näille alueille
on hyvät yhteydet asuinalueilta, ja ne palvelevat suuria
ihmismääriä. Alueilla on (tai sinne tulisi perustaa) hyvät
ulkoiluteiden, kuntoratojen ja luontopolkujen verkostot
sekä mahdollisesti muitakin liikuntamahdollisuuksia, kuten
hiihtolatuja.
Laajat metsät nousivat esille myös viherkaavan valmistelun
osahankkeena
toteutetussa
Turun
viheralueiden
sosiaalisten arvojen kartoituksessa, jossa asukkaat
saivat nimetä tai paikallistaa arvostamiaan viheralueita.
Laajoihin viheralueisiin liitettiin mm. metsäntuntu. Osa
metsistä osoittautui lisäksi hiljaisiksi alueiksi viherkaavan
osahankkeena toteutetussa Turun hiljaisten alueiden
kartoituksessa.
Laajat kaupunkirakenteen sisällä sijaitsevat viheralueet
pystyvät siis tarjoamaan monipuolisempia virkistäytymisen
muotoja kuin useimmat pienet alueet. Laajan alueen sisään
työntyvä uusi rakentamisalue, vaikka olisikin kooltaan
kohtuullinen, pirstoo alueen väistämättä ja vähentää
sen virkistyskäyttömahdollisuuksia. Esim. suunnistus
ei pirstaleisella alueella enää välttämättä onnistu, eikä
rengasmaisia reittejä vaikkapa hiihdon tarpeisiin ehkä
pystytä säilyttämään. Käyttäjien kokemus viheralueesta
muuttuu, ja hiljaisuuskin voi kärsiä.
Laajoja metsiä ovat:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Kakskerran pohjoisosan metsäselänne
Satavan keskiosien metsäalue
Ruotsalanmetsä
ja
Maunulan-Friskalan
metsäalue
Hirvensalon hiihtokeskuksen takaiset metsät
Ispoisten-Luolavuoren metsät
Lausteen Lehmälahden metsät
Pääskyvuoren-Varissuon metsät
Runosmäen-Nunnavuoren metsät
Kuninkojan-Mälikkälän metsät
Maarian altaan itärannan metsät
Pyhtynmäki

Toisen
tyypin
lähivirkistysalueiden
luokittelussa
muodostavat pienemmät viheralueet, jotka kuuluvat
kaupungin pääviherverkostoon. Niiden kautta kulkee
tai tulisi kulkea merkittäviä ulkoilureittejä. Usein nämä
viheralueet noudattelevat luontaisia viheryhteyksiä, kuten
joen- tai puronvarsia.
Kolmantena tyyppinä on osoitettu asutuksen lomassa
sijaitsevia, enimmäkseen lähiympäristöä palvelevia
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virkistysalueita. Tällaisten virkistysalueiden kautta voi kulkea ulkoilureittejä, mutta
kaupungin kattavaan pääulkoilureitistöön ne eivät kuulu. Jotkut näistä alueista
sijaitsevat tiiviisti rakennetuilla alueilla niin irrallaan muista viheralueista, että niiden
kytkeminen viherverkostoon ei ole mahdollista. Joskus reittien linjaaminen ei onnistu
esim. jylhien maastonmuotojen takia.
Asukkaiden arvostamia lähivirkistysalueita on toki paljon enemmän kuin viherkaavaan
viedyt alueet – onhan varmaankin jokainen viheralue jollekulle tärkeä. Viherkaavaan
on otettu mukaan lähiympäristöä palvelevia alueita, jotka muodostavat täydentäviä
viheryhteyksiä tai joilla on selvästi jotakin erityisarvoa. Erityisarvo voi olla esim.
harvinainen luontotyyppi, monipuolinen liikuntapaikka tai näköalakallio, jolta avautuu
poikkeuksellisen hienoja maisemia.
Lähivirkistysalueiden jakaminen kolmeen tyyppiin ei suoraan kerro niiden arvosta.
Jokaiseen tyyppiin kuuluu sekä erittäin arvokkaita että vähemmän merkittäviä osia.
Osa-alueiden arvoja on esitetty kartassa Viherverkoston arvoluokitus.
Nykyisen tai tulevan kaupunkirakenteen ulkopuolella sijaitsevat laajat metsät, jotka
soveltuvat hyvin virkistyskäyttöön mm. sijaintinsa puolesta, osoitetaan retkeily- ja
ulkoilualueiksi. Samaa merkintää käytetään Ruissalosta.
HUOMIOIMINEN VIHERKAAVASSA

Laajat kaupunkirakenteen sisällä sijaitsevat viheralueet on pyritty säilyttämään
laajoina ja yhtenäisinä.
Kaupungin pääviherverkostosta on pyritty saamaan mahdollisimman yhtenäinen.
Viherkaavassa on osoitettu myös lähiympäristöä palvelevia viheralueita, jotka
muodostavat täydentäviä viheryhteyksiä tai joilla on jotakin erityisarvoa.
SUOSITELTAVAT KAAVAMERKINNÄT

Nykyisen tai tulevan kaupunkirakenteen sisällä sijaitsevat laajat viheralueet > VL-1
Pienemmät pääosin luonnonvaraiset/luonnonmukaiset metsät ja niityt, jotka kuuluvat
kaupungin pääviherverkostoon > VL-2
Enimmäkseen lähiympäristöä palvelevat pääosin luonnonvaraiset/luonnonmukaiset
metsät ja niityt > VL-3
Kaupunkirakenteen ulkopuoliset ulkoiluun varatut viheralueet > VR

14.4 Liikunta ja urheilu
Liikunta on yksi tärkeimmistä viheralueiden käyttötavoista ja merkityksistä, joita
ihmiset liittävät viheralueisiin. Tämä tuli ilmi myös Turun viheralueiden sosiaalisten
arvojen kartoituksessa, joka toteutettiin keväällä 2007. Hyvät ulkoilutiet, kuntoradat,
hiihtoladut ja luontopolut mainittiin lukuisissa perusteluissa, jotka vastasivat
kysymykseen, miksi asukas pitää mainitsemaansa viheraluetta tärkeänä.
Ulkoilureittejä ja pyöräteitä voidaankin pitää tärkeimpinä liikuntapaikkoina.

Lenkkeilyn, kävelyn, sauvakävelyn ja hiihdon lisäksi Turun viheralueita käytetään mm.
patikointiin ja ratsastukseen. Suunnistusta voi harrastaa monenlaisilla viheralueilla
laajoista metsistä aina keskustapuistoihin asti; tosin pitkien matkojen reittejä on
lisääntyneen rakentamisen takia yhä vaikeampi saada aikaan. Onkin hyvä muistaa,
että suunnistusmaasto koko laajuudessaan on liikuntapaikka siinä missä vaikkapa
jalkapallokenttä. Vesistöt taas mahdollistavat melonta- ja soutuharrastuksen.
Viheralueiden sosiaalisten arvojen kartoituksessa yllättävän moni mainitsi myös
sienestyksen ja marjastuksen, liikunnallisia harrastuksia nekin.
Rakennetut liikuntapaikat eivät aina ole kovin vehreitä ympäristöjä, eikä liikunta
aina tapahdu ulkona. Taajamaympäristössä sijaitsevista urheiluhallien alueista
suositellaankin yleiskaavassa käytettävän P-alkuista merkintää. Turussa urheiluhallit
sijaitsevat kuitenkin viheralueiden yhteydessä, ja ne onkin osoitettu voimassa
olevassa Turun yleiskaavassa VU-merkinnällä. VU-merkintää ehdotetaan käytettävän
myös viherkaavassa.
Urheiluhallien virkistyksellisen merkityksen takia niiden katsottiin kuuluvan viherkaavan
aihepiiriin, vaikka ympäristöt ovatkin rakentamisen hallitsemia. Urheilukentistä ja
–halleista koostuvien liikuntakeskusten lisäksi viherkaavaan esitetään merkittäväksi
golfkenttiä, laskettelurinnettä ja ravirataa. Historialliset urheilualueet määriteltiin
maakuntamuseon rajausten perusteella.
Viherkaavassa nähtiin tarpeelliseksi osoittaa myös pinta-alaltaan pienehköt mutta
lähiympäristöä laajempaa aluetta palvelevat liikuntapaikat sekä paikat, joista sellaisia
tulisi kehittää. Tarkoituksena on tuoda niiden merkitys esille yleiskaavatasolla,
jotta liikuntamahdollisuuksien ylläpitäminen ja kehittäminen olisi mahdollista
tulevaisuudessakin.
Tällaisten alueellisesti merkittävien liikuntapaikkojen tai sellaisiksi kehitettävien
alueiden arviointiin osallistuivat liikuntapalvelukeskus sekä Koulut liikkeelle
–hankkeessa mukana ollut suunnitteluhortonomi Anne Huttunen. Koulut liikkeelle –
hankeen tavoitteena on lisätä liikuntaa lasten ja nuorten koulupäivässä. Koulupihoista
ja niiden ympäristöistä on tarkoitus kehittää myös laajempaa ympäristöä palvelevia
liikuntapaikkoja, jotka olisivat avoimia kaikille, eivät vain koululaisille. Anne Huttunen
kävi läpi Turun koulupihat lähiympäristöineen ja arvioi niiden kehittämistarpeita ja
-edellytyksiä liikunnan näkökulmasta. Samalla saatiin viherkaavaa hyödyttävää
tietoa. Liikuntapalvelukeskuksessa puolestaan arvioitiin, millä liikuntapaikoilla on
kaupunginosan laajuista tai laajempaakin merkitystä.
Alueellisesti merkittävien liikuntapaikkojen tuominen esille viherkaavassa ei tarkoita,
etteivät pienemmät lähiliikuntapaikat olisi merkittäviä. Myös lähiliikuntapaikkoja
on tärkeää ylläpitää ja kehittää, mutta niitä ei ole tarkoituksenmukaista osoittaa
yleiskaavassa.
Uimarantoja ja uimapaikkoja ei Turussa ole tarpeeksi, vaikka Turku sijaitseekin
rannikolla. Pro gradu -tutkielmassa Nuorten osallistaminen viheralueohjelman
laadintaan Turussa (Fagerholm, 2005) kävi ilmi, että uimarannat olivat yksi asia,
jota nuoret erityisesti toivoivat lisää. Esim. kysyttäessä, mitkä ovat tärkeimpiä
tekijöitä nuorten liikuntamahdollisuuksien parantamiseksi, vaihtoehto uimarantojen
lisääminen sai ylivoimaisesti eniten kannatusta.
Hirvensalossa, Satavassa ja Kakskerrassa rannat ovat pitkälti rakennettuja (ks.
Nikkanen, 2005) ja rakentamattomista rannoista suuri osa on uimiseen soveltumattomia pehmeikkörantoja. Huonoin tilanne on kuitenkin Pansio-Pernossa, jossa

meri on käytännössä saavuttamattomissa:
kaikki rannat Koivuluotoa lukuun ottamatta
ovat
teollisuustai
varastokäytössä.
Puolustusvoimien hallussa oleva Koivuluoto
on luonnonsuojelullisesti arvokas (ks. Karhu,
1994) ja myös uimakäyttöön soveltuva alue,
joka tulisi avata edes osittain virkistyskäyttöön.
Turun pohjoisilla alueilla hiekkakuopat ovat
tärkeitä uimapaikkoja; sen sijaan Maarian
altaan virkistyskäyttöä haittaa sinilevä.

OSA 2: PERUSTEET
JA RATKAISUT

HUOMIOIMINEN VIHERKAAVASSA

On pyritty säilyttämään toimivat viheryhteydet,
jotta esim. hiihtolatuja voitaisiin linjata tiiviisti
rakennetuilta alueilta maaseudulle.
Mm. suunnistuksen ja hiihdon tarpeisiin
on pyritty säilyttämään laajoja, yhtenäisiä
viheralueita.
Ulkoilureitistöä ja pyörätieverkostoa on
täydennetty, jotta kävely ja pyöräily olisi
vaivattomampaa ja vähentäisi auton käyttöä.
Alueellisesti merkittävät
esitetty viherkaavassa.

liikuntapaikat

on

Uimarantoja ja –paikkoja on esitetty lisää niin
saarilta, Manner-Turun merenrannoilta kuin
pohjoisiltakin alueilta.
Hiekkakuoppiin syntyneet uimapaikat on
sisällytetty viherverkostoon ja merkitty
viherkaavaan.
SUOSITELTAVAT KAAVAMERKINNÄT

Liikuntakeskukset > VU-1
Historiallinen urheilualue > VU-1/s
Laskettelurinne > VU-2
Golfkentät > VU-3
Ravirata > VU-4
Alueellisesti merkittävät liikuntapaikat >
viherkaavaa varten kehitetty alueellisesti
merkittävä liikuntapaikka –kohdemerkintä

Turun kaupunki • Ympäristö- ja kaavoitusvirasto • Yleiskaavatoimisto 2008

27

Viralliset uimarannat > uimaranta-kohdemerkintä
Muut uimakäyttöön soveltuvat rannat > uimapaikka-kohdemerkintä
14.5 Ulkoilu- ja kevyen liikenteen reitit
Samaan aikaan, kun viherkaavaa valmisteltiin, kevyen liikenteen asiamies Mikko
Laaksonen laati suunnitelmaa pyörätieverkoston kehittämisestä. Osittain töillä oli
samansuuntaisia tavoitteita: haluttiin saada aikaan toimivia ja viihtyisiä reittejä. Siksi
pyörätieverkoston kehittämishankkeen ja viherkaavan valmistelun aikana tehtiinkin
yhteistyötä.
Näkökulmissa oli myös selviä eroja: Koska virkistys oli viherkaavan valmistelussa
tärkeässä asemassa, pyörätieverkostoa lähestyttiin työn aikana nimenomaan
virkistyksellisestä
näkökulmasta.
Pyörätieverkoston
kehittämishankkeessa
pyöräilyä tarkasteltiin nimenomaan liikennemuotona: huomiota kiinnitettiin mm.
pyörätieverkoston kattavuuteen, toimivuuteen ja houkuttelevuuteen sekä pyöräilyn
nopeuteen ja sujuvuuteen.
Pyörätieverkoston kehittämishankkeen lopputuloksena syntyi pyöräteiden
kehittämisohjelma, jossa osoitetaan mm. kevyen liikenteen yhteystarpeita.
Viherkaavassa voidaan esittää näiden reittien tarkempia linjauksia. Viherkaavassa
ehdotetaan esitettävän nimenomaan niitä uusia pyöräteitä ja yhteystarpeita, joilla on
virkistyksellistä merkitystä.
Kaikkia pyöräteitä ei olisi ollut järkevää esittää viherkaavassa. Mukaan päädyttiin
ottamaan ensisijaisesti ne pyörätiet, jotka noudattelevat viheralueita. Koska reitistö
jäi silloin pahasti puutteelliseksi, sitä täydennettiin viheralueelta toiselle kulkevilla
reiteillä sekä tarpeen mukaan muilla pyöräliikenteen pääväylillä. Keskustan tärkeät
olemassa olevat tai tavoitteelliset pyörätiet otettiin myös mukaan. Kaikki ehdotetut
kevyen liikenteen reitit eivät ole pyöräteitä, vaan mukana on myös reittejä, jotka
kulkevat rauhallisia katuja tai teitä pitkin usein viihtyisillä asuinalueilla.
Ulkoilureittejä ei käsitellä pyörätieverkoston kehittämissuunnitelmassa, vaan
ulkoilureitistö on hahmoteltu viherkaavan valmistelun aikana.
Ne ulkoilureitit ja kevyen liikenteen yhteydet, joiden sijainti on tutkimatta tai joiden
toteutumismahdollisuudet vaikuttavat hyvin epävarmoilta, esitetään merkittävän
erilaisin yhteystarve-merkinnöin. Yhteystarvemerkintää esitetään käytettävän myös
Linnanaukon ja Ruissalon välisestä vesiliikenteestä.
Ns. Pennisiltaa ei ole esitetty kartoilla, koska viherkaavan valmistelussa on päädytty
siihen, että kulttuurihistoriallisista ja maisemallisista syistä Pennisilta tulisi jättää
rakentamatta ja kehittää kevyttä liikennettä muilla keinoin.
HUOMIOIMINEN VIHERKAAVASSA

Ulkoilureitistö noudattelee viherverkostoa.
Virkistystä palvelevia uusia ulkoilu- ja pyöräreittilinjauksia sekä yhteystarpeita on
esitetty.
Ulkoilureittejä on linjattu erilaisten luonnon- ja kulttuurimaisemien kautta hyödyntäen
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alueiden erityisarvoja.

virkistyskäyttöön soveltuvan esteettömän verkoston. Lisäksi tarvitaan esteettömiä
ulkoilureittejä erilaisissa ympäristöissä, kuten metsissä, niityillä ja rannoilla.

Virkistykseen hyvin soveltuvat pyöräreitit on nostettu esiin.
On pyritty saamaan aikaan ympäristöltään houkuttelevia, viheralueita noudattelevia
pyöräreittejä.
Rakennettuihin ympäristöihin sijoittuvat pyöräreitit on pyritty linjaamaan viihtyisten ja
vehreiden alueiden kautta.
SUOSITELTAVAT KAAVAMERKINNÄT

HUOMIOIMINEN VIHERKAAVASSA

Esteettömiä reittejä on pyritty osoittamaan mm. alueilta, joiden läheisyydessä
sijaitsee sairaaloita, hoivakoteja, palvelutaloja tai vanhainkoteja.
On nostettu esiin virkistyskäyttöön soveltuvia alueita, joilla esteettömyyden
edistäminen on erityisen tärkeää.
SUOSITELTAVAT KAAVAMERKINNÄT

Pyörätiet ja pyöräilyyn soveltuvat rauhalliset kadut ja tiet > kevyen liikenteen reitti
-viivamerkintä

Esteettöminä toteutettavat reitit > est-viivamerkintä

Ulkoilutiet, kuntoradat ja merkityt polut > ohjeellinen ulkoilureitti-viivamerkintä

Esteettömyyden kannalta kehitettävät alueet > est-päällekkäismerkintä

Melontareitit > viherkaavaa varten kehitetty melontareitti-viivamerkintä
Viheryhteydet tai ulkoilureitit, joiden toteutuminen epätodennäköistä tai jotka
sijaitsevat naapurikuntien puolella > viheryhteys- tai ulkoilureittitarve -viivamerkintä
Olemassa olevat yli- tai alikulut > yli- tai alikulku, nykyinen –merkintä
Tarvittavat yli- tai alikulut > yli- tai alikulku, uusi -merkintä
Reitit, joiden linjaus on tutkimatta tai joiden toteutumismahdollisuudet vaikuttavat
hyvin epävarmoilta > ulkoilureittitarve -merkintä, kevyen liikenteen yhteystarve merkintä, lauttayhteyden tarve -merkintä

OSA 2: PERUSTEET
JA RATKAISUT

14.7 Seikkailu- ja perhepuistot
Perhepuistoilla tarkoitetaan puistoja, jotka tarjoavat lapsille ja lapsiperheille
järjestettyä toimintaa, kuten iltapäivä- ja muita kerhoja, työpajoja ja erilaisia
tapahtumia, sekä tukevat kaikenlaista omaehtoista toimintaa. Perhepuistoissa voi
olla erilaisia ulkotiloja, kuten rakennettuja leikkialueita, liikuntapaikkoja, metsää ja
kalliota, puutarhapalstoja jne. Perhepuistoissa tarvitaan myös sisätila.
Kupittaan Seikkailupuisto on suosittu ja monipuolinen perhepuisto, joka vietti vuonna

14.6 Esteettömyys
Ympäristöministeriön julkaisemissa yleiskaavamerkintäohjeissa ei ole esteettömyyttä
koskevia merkintöjä. Esteettömyyden huomioimista kaavoituksessa on käsitelty
diplomityössä (Siik, 2006), jossa esitettiin myös ehdotuksia uusiksi kaavamerkinnöiksi
eri kaavatasoilla. Näitä ehdotettuja kaavamerkintöjä esitetään käytettäväksi myös
viherkaavassa.
Ajatuksena on esittää viherkaavassa esteettöminä toteutettavia ulkoilureittejä sekä
alueita, joilla esteettömyyden huomioiminen on erityisen tärkeää. Tällaisia alueita
ovat esim. Ekvalla, johon on saatu esteetön uimaranta, tai Kurjenmäki, jossa
sijaitsee lukuisia sairaaloita, hoivakoteja ja palvelutaloja. Mukaan otetuilla alueilla on
siis erityistä virkistyksellistä merkitystä tai potentiaalia. Esteettömiä ulkoilureittejä on
ehdotettu mm. hoivakotien, palvelutalojen ja vanhainkotien läheisyyteen.
Esteettömien reittien ja esteettömyyden kannalta kehitettävien alueiden osoittaminen
viherkaavassa ei tarkoita, ettei esteettömyyttä tulisi huomioida muidenkin ulkoilureittien
ja alueiden suunnittelussa. Esteettömyyteen tulee luonnollisesti kiinnittää huomiota
aina uusia reittejä rakennettaessa. Kuitenkin esim. maastonmuodot rajoittavat
esteettömyyden toteutumista, eikä esim. kaikkien merkittyjen polkujen muuttaminen
rakennetuiksi kävelyreiteiksi ole taloudellisesti mahdollista eikä tarpeellistakaan.
Olennaisempaa on, että pyörätiet toteutetaan esteettöminä, jolloin ne muodostavat
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2007 25-vuotisjuhliaan. Seikkailupuiston malliin toteutettuja mutta pienimuotoisempia
perhepuistoja oli aikoinaan tarkoitus perustaa muuallekin Turkuun. Ajatus hautautui
pitkäksi ajaksi, mutta nyt Varissuolle on tarkoitus perustaa perhepuisto.
Yhtenä viherkaavan tavoitteena oli esittää eri puolilta Turkua paikkoja, jotka sopisivat
seikkailu- ja perhepuistotoimintaan. Kupittaan Seikkailupuistoon tullaan toki joka
puolelta Turkua, mikä on osoitus puiston tärkeydestä. Kaikilla ei kuitenkaan ole
mahdollisuutta lähteä toiselle puolelle kaupunkia, vaan lähiöiden lapset ja nuoret
tarvitsisivat vastaavia paikkoja myös jokapäiväisessä elinympäristössään. Tuolloin
seikkailu- ja perhepuistojen toiminta voisi tavoittaa luontevasti suuren määrän
ihmisiä.
Seikkailu- ja perhepuistoissa voitaisiin järjestää monenlaista lapsille ja nuorille
suunnattua toimintaa: kerhoja, työpajoja, musiikki- ym. tapahtumia, liikuntaa,
luontopolkuja jne. Tiloja voisi hyödyntää yhtä lailla myös aikuisten, esim.
maahanmuuttajien toimintaan.
Viherkaavan ehdotetut seikkailu- ja perhepuistomerkinnät pohjautuvat Koulut
liikkeelle –hankkeessa toimineen suunnitteluhortonomi Anne Huttusen arvioon, jota
vielä tarkennettiin yleiskaavatoimistossa. Lähiliikunnan kehittämishankkeiden ja
seikkailu- ja perhepuistotoiminnan voi olettaa tukevan toisiaan.

HUOMIOIMINEN VIHERKAAVASSA

Eri puolilta Turkua on osoitettu alueen asukkaiden aktiiviseen toimintaan, kuten
seikkailu- tai perhepuistoiksi, soveltuvia alueita.
Ehdotetut seikkailu- tai perhepuistojen paikat on valittu siten, että ne sijaitsevat
koulujen tuntumassa ja niiden läheisyydessä on viheralueita sekä liikuntapaikkoja ja
tilaa liikuntamahdollisuuksien kehittämiselle.

SUOSITELTAVAT KAAVAMERKINNÄT

Kupittaan Seikkailupuisto > viherkaavaa varten kehitetty kohdemerkintä olemassa
oleva seikkailu- tai perhepuisto
Muut seikkailu- tai perhepuistoksi soveltuvat alueet > viherkaavaa varten kehitetty
kohdemerkintä alueen asukkaiden aktiiviseen toimintaan, kuten seikkailu- tai
perhepuistoksi soveltuva alue
14.8 Näköalapaikat
Turku on tunnetusti kukkuloiden kaupunki. Keskustan parhaita näköalapaikkoja
ovat Vartiovuori, Samppalinnanmäki, Kakolanmäen länsireuna, Korppolaismäki ja
Fleminginpuiston laki.
Topografialtaan vaihtelevaan maastoon sijoittuneessa kaupungissa on myös
keskustan ulkopuolella lukuisia korkeita kallioita, joilta voi ihailla komeita maisemia.
Kuuvuori on näistä tunnetuimpia. Pohjolan Juhannuskukkulalta avautuu keskustan
suuntaan laaja panoraama, jossa kaupungin silhuetista pistävät esiin monet
kirkontornit. Kastun Kirveenpuiston kallioiden alla taas leviää avara pientaloasutuksen
hallitsema maisema.
Merinäkymiä voi ihailla monin paikoin saarilla. Vaikuttavimpia näkymiä Airistolle
tarjoaa Maanpään Kaasavuori, jonka nimi kertoo, että paikalla on muinoin poltettu
merkkitulia. Samaa voi epäillä Takakirveen Valkiasvuoresta, joka sekin kohoaa
ympäristöään huomattavasti korkeammalle. Myös Ilpoisten, Jyrkkälän ja Pansion
Laivanrakentajanpuiston kallioilta näkee merelle.
Hirvensalon Retivuori on paikka, josta taiteilijat ja valokuvaajat ovat kuvanneet
Turkua menneinä aikoina. Retivuorelta näkyvät Aurajokisuu, linna ja Korppolaismäki
taustallaan kaupunki kirkkoineen ja kukkuloineen.
Ilpoisten entisen kaatopaikan mäestä on kehittynyt pidetty virkistysalue, jossa
asukkaita viehättävät mm. avarat näköalat.
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OSA 2: PERUSTEET
JA RATKAISUT

Tärkeimpiä näköalapaikkoja on tuotu esiin viherkaavassa, jotta näköalojen
säilyminen avoimina pystyttäisiin huomioimaan.
SUOSITELTAVAT KAAVAMERKINNÄT

Näköalapaikat > viherkaavaa varten kehitetty kohdemerkintä näköalapaikka
14.9 Hiljaiset alueet
Melu on merkittävä ihmisten terveyteen ja elinympäristön viihtyisyyteen vaikuttava
tekijä. Ihmistoiminnan hallitsemien äänimaisemien vastapainoksi on tärkeää pystyä
kokemaan hiljaisuutta. Hiljaisilla alueilla tarkoitetaan ympäristöään hiljaisempia
alueita, joilla ihmistoiminnan äänet eivät häiritse ja joilla luonnon äänet hallitsevat.
Tiivistyvillä kaupunkiseuduilla hiljaiset alueet vähenevät kaiken aikaa, ellei niiden
säilyttämiseen kiinnitetä huomiota. Siksi ne haluttiin huomioida myös viherkaavan
valmistelussa. Viherkaavan osahankkeena toteutettiin Turun hiljaisten alueiden
kartoitus, josta on kerrottu kappaleessa 7.2 Hiljaisten alueiden kartoitus.
Kartoituksessa selvitettiin erityyppisiä hiljaisia alueita mm. karttatarkastelun,
asiantuntijahaastatteluiden ja kenttätyöskentelyn avulla. Turun suuren koon vuoksi
maastokäyntejä tehtiin ensisijaisesti tiiviisti rakennetulla kaupunkialueella, kun taas
saarilla, Maariassa ja Paattisilla kartoitus perustui pääosin karttatarkasteluun ja
liikennesuunnittelijoiden tietoihin, mikä on muistettava tuloksia tarkasteltaessa.
Hiljaiset alueet ehdotetaan merkittävän viherkaavassa kohdemerkinnällä.
Merkintätapa jättää hiljaisten alueiden rajat epätarkoiksi. Tähän ratkaisuun
päädyttiin, jotta tarkat aluerajaukset eivät antaisi harhaanjohtavaa kuvaa hiljaisten
alueiden kartoituksen tarkkuudesta varsinkaan haja-asutusalueilla.
Hiljaisiksi arvioidut alueet tyypiteltiin kartoituksessa neljään luokkaan: hiljaisiksi
keskustapuistoiksi, virkistysalueiksi, asuinalueiksi sekä luonto-, maa- ja
metsätalousalueiksi.
Keskustassa ympäristöään hiljaisempina erottuivat Vartiovuori, Samppalinnanmäki,
Urheilupuisto ja Puolalanpuisto. Maastonmuotojen ja rakennuskannan suojaamissa
hiljaisissa keskustapuistoissa hiljaisuus lienee turvattua tulevaisuudessakin.
Sen sijaan hiljaisia virkistysalueita sekä varsinkin hiljaisia luonto-, maa- ja
metsätalousalueita uhkaavat rakentaminen ja liikenne. Turun hiljaisimmat alueet
ovat luonto-, maa- ja metsätalousalueita, jotka sijaitsevat Kakskerrassa, Satavassa,
Hirvensalossa, Ruissalossa, Maarian altaan itäpuolella ja Paattisilla. SatavaKakskerran, Hirvensalon ja Maarian altaan itäpuolisten alueiden kaavoittaminen
ja rakentaminen pirstoo väistämättä suuren osan nykyisistä hiljaisista alueista.
Tärkeimpien hiljaisten alueiden säilyttäminen lienee kuitenkin mahdollista.
Viherkaavassa ehdotetaan osoitettavan virkistyksen kannalta tärkeimpiä hiljaisia
viheralueita, joiden säilyminen hiljaisina on mahdollista, kunhan asia tiedostetaan
maankäytön suunnittelussa. Kaikkia hiljaisten alueiden kartoituksessa hiljaisiksiksi
arvioituja alueita ei siis ole syytä esittää viherkaavassa.

Virkistyksen kannalta tärkeimmiksi hiljaisiksi alueiksi on viherkaavaa valmisteltaessa
arvioitu alueita, joilla on myös monenlaisia muita arvoja, kuten monipuolista luontoa,
hienoja maisemia, historiaa ja kulttuuria tai monipuolinen ulkoilureitistö. Myös
viheralueen laajuutta on painotettu: laajoilla hiljaisilla alueilla hiljaisuus on paremmin
aistittavissa kuin suppeammilla.
Satavassa virkistyksen kannalta merkittävimpiä hiljaisia alueita ovat saaren
keskiosien laajat metsät sekä Erikvallannokka, Kakskerrassa taas saaren
eteläpuoli sekä pohjoisosien selänteet. Hirvensalossa hiljaisuutta tulisi vaalia
erityisesti Friskalanlahdelle ja Maanpäässä. Molemmat ovat saaren hienoimpia
kulttuurimaisemia, joissa myös luonto on monimuotoista. Hirvensalon laajimmat
metsäselänteet ovat hiljaisia vain osittain, mutta hiljaisuus kannattaisi silti huomioida
kaavoituksessa.
Ruissalossa on laajojakin hiljaisia alueita; toisaalta viheralueiden sosiaalisten arvojen
kartoituksessa kävi ilmi, että Ruissalontien ja Ruisrockin melu koetaan erityisen
häiritseväksi, kun ympäristö muuten on harvinaisen harmoninen.
Turun eteläosissa vaalittavaa hiljaisuutta löytyy varsinkin Ilpoisten-Luolavuoren
metsistä ja Katariinanlaaksosta, jonka hiljaisuutta Hirvensalon siltahanke tosin
uhkaa. Itä-Turun ainoa merkittävä hiljainen viheralue on Varissuon, Pääskyvuoren
ja Kohmon välinen metsä. Myös keskustan pohjois- ja länsipuolella hiljaiset alueet
ovat kutistuneet vähiin. Laajin alue löytyy Mälikkälästä Raision rajan tuntumasta.
Satakunnantien ja Myllyn välille esitetty uusi tieyhteys veisi toteutuessaan Mälikkälän
metsän hiljaisuuden.
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Pohjoisempana huomionarvoisia hiljaisia alueita ovat Hagan kartanon ympäristö ja
Maarian altaan itäpuoli, missä hiljaisuutta tulisi vaalia varsinkin altaan tuntumassa.
Paattinen on lähes kokonaan hiljaista aluetta, mutta virkistyksen kannalta
merkittävimpiä osa-alueita ovat mm. Paattistenjoen varret ja Pomponrahka.

HUOMIOIMINEN VIHERKAAVASSA

Tärkeimmät hiljaiset viheralueet on pyritty säilyttämään viheralueina.
Tärkeimmät hiljaiset viheralueet on tuotu merkinnöin esille viherkaavassa.
SUOSITELTAVAT KAAVAMERKINNÄT

Tärkeimmät ympäristöään hiljaisemmat viheralueet > virkistyksen kannalta merkittävä
hiljainen alue –kohdemerkintä
14.10

Viherverkostoa täydentävät asuinalueet
Virkistäytymiseen käytetään paitsi viheralueita myös asuinalueita. Kaikilla asuinalueilla
on virkistyksellistä merkitystä joillekin ihmisille. Asuinalueilla voi olla myös ekologista
merkitystä viherverkoston osina.

Yleiskaavatasoista virkistyksellistä merkitystä asuinalueilla on erityisesti siellä, missä
varsinaisia virkistysalueita on vähän eivätkä ne muodosta verkostoa.
Turun keskustaa ympäröi vanhojen, vakiintuneiden asuinalueiden kehä. Näissä
asuinympäristöissä, olivat ne sitten puutalokortteleita tai sodan jälkeen rakennettuja
ympäristöjä, yhdistyvät vehreys, esteettisyys ja ihmisen mittakaava. Ne ovat miljöitä,
joiden kautta halutaan kulkea.
Kun viherkaavaa valmisteltaessa hahmoteltiin ulkoilu- ja kevyen liikenteen reittejä
keskustasta ympäröiville viher- ym. alueille, niitä pyrittiin linjaamaan näiden viihtyisinä
ja esteettisinä pidettyjen alueiden kautta.
Myös nämä viherverkostoa täydentävät asuinalueet nähtiin tarpeelliseksi osoittaa
viherkaavassa. Siksi viherkaavan valmistelun aikana kehitettiin kaavamerkintä
viherverkostoa täydentävä asuinalue.
Alueiden rajauksia mietittäessä huomioitiin alueiden sijainti tiiviisti rakennetussa
ympäristössä viheralueiden välillä tai tärkeiden kulkureittien varsilla. Alueiden täytyi
myös houkutella kulkemaan ja virkistäytymään viihtyisässä ympäristössä. Perusteina
pidettiin siten myös vehreyttä, kaupunkikuvallisia ja kulttuurihistoriallisia arvoja sekä
ihmisen mittakaavaa. Rajauksia laadittaessa hyödynnettiin siksi mm. yleiskaava 2020:
n liitteessä 3.5 esitettyjä kaupunkikuvallisesti arvokkaiden ympäristökokonaisuuksien
rajauksia ja maakuntamuseon luetteloimia rakennussuojelukohteita.
HUOMIOIMINEN VIHERKAAVASSA

Viherkaavassa on tuotu esille merkittävimpiä sellaisia asuinalueita, jotka
toiminnallisesti täydentävät viherverkostoa siellä, missä varsinaisia virkistysalueita
on vähän.
Ulkoilu- ja kevyen liikenteen reittejä on pyritty linjaamaan näiden alueiden kautta.
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SUOSITELTAVAT KAAVAMERKINNÄT
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Vehreät asuinalueet varsinkin keskustan tuntumassa, missä virkistysalueita on
vähän > viherkaavaa varten kehitetty päällekkäismerkintä viherverkostoa täydentävä
asuinalue

Viherkaavassa on osoitettu uusia paikkoja venevalkamille ja –satamille.

OSA 2: PERUSTEET
JA RATKAISUT

EHDOTETUT KAAVAMERKINNNÄT

14.11

Siirtolapuutarhat ja taimitarhat
Siirtolapuutarhoilla on merkitystä paitsi käyttäjiensä virkistäytymisympäristönä myös
kaupungin viherverkoston osana. Ne tuovat elinympäristöön vehreyttä ja inhimillistä
mittakaavaa. Toisaalta läheisten kerrostalojen ikkunoista katsottuna ne tarjoavat tilan
ja avaruuden tuntua. Eläimille siirtolapuutarhoista löytyy hyviä elinympäristöjä.
Kulttuurihistoriallisesti
arvokkaat
siirtolapuutarhat
maakuntamuseon tietojen perusteella.

on

määritelty

Turun

Maarian altaan pohjoispäässä sijaitseva Turun kaupungin taimitarha on osoitettu
nykyisessä yleiskaavassa merkinnällä E (erityisalue). Alue esitetään otettavaksi
mukaan viherkaavaan, vaikka se ei olekaan yleisölle avoin, koska se kuitenkin on
osa viherverkostoa ja koska monipuolisen puulajiston hallitsemalla alueella on
asema maisemassa Maarian altaan päätteenä.
Maarian altaan itäpuolisten metsien ja Paimalantien varteen rakennettavan pyörätien
välille tulisi linjata ulkoilureitti. Reitti seurailisi luontevasti Maarian altaan rantaa.
Kaupungin taimitarhan aluetta esitetään hieman kavennettavaksi, jotta reitin
perustaminen olisi mahdollista.
SUOSITELTAVAT KAAVAMERKINNÄT

Siirtolapuutarhat > RP
Historialliset siirtolapuutarhat > RP/s
Kaupungin taimitarha > E-1
14.12

Venesatamat ja –valkamat > venesatama/venevalkama-kohdemerkintä
15 MUUT VIHERVERKOSTON OSAT
15.1 Maa- ja metsätalousalueet
Voimassa olevassa Turun yleiskaavassa maa- ja metsätalousvaltaisiksi alueiksi on
osoitettu alueita Maarian altaan kummaltakin puolelta – Paimalasta ja Tastosta –
sekä Paattisilta. Taston suunnalla vireille tulleen Maarian-Ilmaristen osayleiskaavan
tavoitteena on tutkia asumisen sijoittamista alueelle. Hirvensalon osayleiskaavassa
M-merkinnän on saanut moni alue Hirvensalon länsiosissa. Vireille tulleessa
Hirvensalon osayleiskaavan tarkistuksessa tutkitaan näiden alueiden mahdollista
tulevaa maankäyttöä.
Viherkaavamerkintöjä mietittäessä on otettu huomioon yhdyskuntarakenteen
todennäköiset laajenemissuunnat sekä vireillä olevien osayleiskaavojen
tavoitteet. Näin ollen esim. Maarian altaan länsi- ja itäpuolelta sekä Hirvensalon
länsiosista ei ehdoteta osoitettavan enää maa- ja metsätalousvaltaisia alueita.
Viherkaavamerkintöjen periaatteena on, että asuinalueiden lomassa sijaitsevat
metsät ja niityt luokitellaan virkistysalueiksi; maa- ja metsätalousvaltaiset alueet taas
sijaitsevat kaupunkirakenteen ulkopuolella.
Maisemallisesti arvokkaiksi peltoalueiksi esitettäviä viljelymaisemia puolestaan
sijaitsee joka puolella kaupunkia. Viljelymaisemien arvottamisesta on kerrottu
kappaleessa 12.1 Peltojen maisemahistoria. Maisemallisesti arvokkaita peltoalueita
hahmoteltaessa tavoitteena on ollut säilyttää peltokuviot niin laajoina, että niiden
säilyminen maatalouskäytössä olisi todennäköistä. Peltokuvion minimikokona

Leirintäalueet
Leirintäaluevaraukset ovat peräisin Ruissalon osayleiskaavasta, joka tulkittiin
viherkaavaan käyttäen viherkaavan kaavamerkintöjä.
SUOSITELTAVAT KAAVAMERKINNÄT

Leirintäalueet > RM
14.13

Veneily
Venevalkamia ei ole osoitettu nykyisessä Turun yleiskaavassa. Suositeltavat
viherkaavamerkinnät –karttaan merkityt venevalkamat ja -satamat ovat pitkälti
samoja kuin Hirvensalon ja Ruissalon osayleiskaavoissa. Hirvensalon merkintöjä on
kuitenkin tarkennettu, ja venesatamia on osoitettu myös Manner-Turusta, Satavasta
ja Kakskerrasta.
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asutuksen lomassa sijaitsevilla alueilla
pidetään 0,5 hehtaaria; viherkaavassa
esitetyt pellot ovat yleensä huomattavasti
laajempia.
Ruissalon
osayleiskaavan
peltoja
koskevat
merkinnät
on
tulkittu
Suositeltavat
viherkaavamerkinnät
-karttaan
käyttäen
viherkaavan
merkintätapoja.
HUOMIOIMINEN VIHERKAAVASSA

Maatalouskäytön jatkumista on pyritty
edistämään säilyttämällä peltokuviot
laajoina.
SUOSITELTAVAT KAAVAMERKINNÄT

Maisemallisesti ja/tai kulttuurihistoriallis
esti merkittävät viljelymaisemat, joihin ei
tulisi rakentaa > MA
Maisemallisesti
merkittävät
viljelymaisemat, jotka kestävät jonkin
verran rakentamista > MY
Paattisten
muut
metsätalousalueet > M

maa-

ja

Satava-Kakskerran
muut
maaja
metsätalousalueet
>
M-1
(kaavamääräykset Satava-Kakskerran
osayleiskaavaluonnoksesta)
15.2 Suojaviheralueet
Suojaviheralueiden
tehtävä
on
suojata herkkiä toimintoja, kuten
asumista
ja
virkistystä,
melulta,
pölyltä, visuaalisilta häiriöiltä ja muilta
haitoilta. Suojaviheralueiden tulisi olla
mahdollisimman tiheitä ja monikerroksisia.
Kasvillisuuden vaikutus melutasoihin on
vähäinen, joten melusuojana toimivien
viheralueiden tulisi olla riittävän leveitä.
Maastonmuodot voivat luonnollisesti
auttaa meluntorjunnassa.
Nykyisessä
Turun
yleiskaavassa
suojaviheralueita
ei
ole
erotettu
virkistysalueista. Toisaalta
tuoreissa
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asemakaavoissa suojaviheralueita on määritelty desibeliarvojen perusteella,
jolloin paljonkin käytetyt virkistysalueet ovat voineet saada kaavamerkinnän
suojaviheralue.
Viherkaavan valmistelussa huomattiin suojaviheralueiden määrittelyn vaikeus.
Melutasojen perusteella esim. monet keskustan historialliset puistot olisivat kuuluneet
suojaviheralue-luokkaan. Samoin osa luonnonsuojelualueistakin sijaitsi melualueilla.
Melulle altistuvien maisemallisesti arvokkaiden peltoalueiden merkitseminen
EV-merkinnällä olisi antanut vääränlaisen kuvan niiden tavoitteellisesta tilasta –
pyritäänhän suojaviheralueille yleensä aikaansaamaan tiheää metsäkasvillisuutta tai
monikerroksisia istutuksia. Desibeliarvojen perusteella määriteltyinä suojaviheralueet
olisivat saaneet turhankin hallitsevan roolin viherkaavassa.
Vaikka melu onkin huomioon otettava viheralueiden viihtyisyyttä ja käytettävyyttä
vähentävä tekijä, viherkaavassa päädyttiin em. syistä rajaamaan EV-merkinnän käyttö
vain sellaisille alueille, joiden tehtävä on suojata etupäässä visuaalisilta häiriöiltä tai
hajuhaitoilta tai joilla melunlähde on pistemäinen. Viherkaavassa suojaviheralueita
esitetään osoitettavan kaatopaikan ympäristöstä, jätteenpolttolaitoksen ympäriltä,
teollisuusalueiden ja asumisen välistä sekä paikoista, joissa suurimittakaavainen
yritysrakentaminen rajautuu avoimeen maisemaan. Myös Turun vankilan suoja-alue
voidaan osoittaa tällä merkinnällä.
Melualueet voidaan haluttaessa osoittaa erillisellä liitekartassa tai varsinaisessa
yleiskaavakartassa, jolloin merkinnän käyttö on johdonmukaista erityyppisillä alueilla
ja kaupungin eri osissa.
Hiljaisten virkistysalueiden merkitystä halutaan tuoda esille viherkaavassa omalla
merkinnällään, josta on kerrottu kappaleessa 14.9 Hiljaiset alueet.
SUOSITELTAVAT KAAVAMERKINNÄT

Suojaviheralueet > EV

T u r u n

y l e i s k a a v a

2 0 2 5 / 2 0 3 0

•

V i h e r k a a v a n

o s a s e l v i t y s :

V i h e r v e r k k o s u u n n i t e l m a

SUOSITUKSIA VIHERKAAVASSA KÄYTETTÄVIKSI KAAVAMERKINNÖIKSI JA -MÄÄRÄYKSIKSI

K U VA US

Y K M E R
KI N
T Ä

SUOSITELTAVA
V I H E RKA AV AM E RKI N T Ä

K AA VAMÄÄ RÄY SSUOSIT UKSI A

V

VP Puisto

-

Alueelle voidaan yksityiskohtaisemman suunnitelman pohjalta toteuttaa virkistystä palvelevia
rakenteita, kuten leikkipuistoja ja pienkenttiä. Suunniteltaessa leikkipuiston, pienkentän tai muun
lähiliikuntapaikan rakentamista alueelle on neuvoteltava kaavoittajan kanssa.

-

Laajat, muut kuin historialliset puistot
o Suurimmaksi osaksi nurmikkoa, istutuksia ja päällystettyjä
pintoja; voivat sisältää myös luonnonmukaisia tai
luonnonvaraisia osia
Historialliset puistot ja puutarhat

V

VPH/s Historiallinen puutarha- tai
puistoalue, jolla ympäristö säilytetään

-

-

Ruissalon kasvitieteellinen puutarha

V

VP-1 Kasvitieteellinen puutarha

-

Alueen suunnittelussa ja käytössä tulee ottaa erityisesti huomioon alueen kulttuurihistorialliset,
maisemalliset ja mahdolliset luonnonarvot. Suunniteltaessa puuston raivaamista tai harventamista
näkymien avaamiseksi arvorakennusten suuntaan tai ympäristöön on neuvoteltava
ympäristöviranomaisen, maakuntamuseon ja maisema-arkkitehdin kanssa.
Alueen suunnittelussa ja käytössä tulee ottaa erityisesti huomioon alueen kulttuurihistorialliset,
maisemalliset ja mahdolliset luonnonarvot.

V

VL-1 Kaupungin pääviherverkostoon
kuuluva laaja lähivirkistysalue.

-

Sarakkeeseen on koottu suuntaviivoja mahdollisiksi kaavamääräyksiksi. Käytettävät
kaavamääräykset laaditaan lopullista viherkaavaa tai osayleiskaavaa valmisteltaessa.

P U I S T O T
-

L Ä H I V I R K I S T Y S A L U E E T
-

Nykyisen tai tulevan kaupunkirakenteen sisällä sijaitsevat laajat
metsät

-

-

Pienemmät lähivirkistysalueet, joiden kautta kulkee merkittäviä
ulkoilureittejä
o Suurimmaksi osaksi luonnonvaraisia / luonnonmukaisia
metsiä ja niittyjä; voivat sisältää myös rakennettuja osia,
kuten nurmikoita, pienkenttiä ja leikkipuistoja

V

VL-2 Kaupungin pääviherverkostoon
kuuluva lähivirkistysalue.

-

-

Asutuksen lomassa sijaitsevat, enimmäkseen lähiympäristöä
palvelevat lähivirkistysalueet
o Suurimmaksi osaksi luonnonvaraisia / luonnonmukaisia
metsiä ja niittyjä; voivat sisältää myös rakennettuja osia,
kuten nurmikoita, pienkenttiä ja leikkipuistoja

R E T K E I L Y -

J A

V

VL-3 Viherverkostoa täydentävä
lähivirkistysalue.

-

-

U L K O I L U A L U E E T

Nykyisen tai tulevan kaupunkirakenteen ulkopuolella sijaitsevat
ulkoiluun varatut viheralueet

V

VR Retkeily- ja ulkoilualue.

-

U R H E I L U -

-

J A

Aluetta suunniteltaessa on luotava yhtenäinen ulkoilureittiverkosto. Osan reiteistä tulee olla
liikkumisesteisten käyttöön soveltuvia.
Alueelle voidaan yksityiskohtaisemman suunnitelman pohjalta toteuttaa virkistystä palvelevia
rakenteita, kuten leikkipuistoja ja pienkenttiä. Alueelle ei saa rakentaa täysmittaisia kenttiä eikä
urheiluhalleja. Rakentamistoimenpiteillä ei saa olennaisesti muuttaa alueen luonnonympäristöä.
Suunniteltaessa ulkoilureitin, leikkipuiston, pienkentän tai muun lähiliikuntapaikan rakentamista
alueelle on neuvoteltava kaavoittajan ja ympäristöviranomaisen kanssa.
Alueelle ei saa rakentaa uusia rakennuksia. (MRL 43.2 §). Olemassa olevien rakennusten korjaaminen
ja vähäinen laajentaminen sallitaan.
Aluetta suunniteltaessa on luotava yhtenäinen ulkoilureittiverkosto.
Alueelle voidaan yksityiskohtaisemman suunnitelman pohjalta toteuttaa virkistystä palvelevia
rakenteita, kuten leikkipuistoja ja pienkenttiä. Alueelle ei saa rakentaa täysmittaisia kenttiä eikä
urheiluhalleja. Suunniteltaessa ulkoilureitin, leikkipuiston, pienkentän tai muun lähiliikuntapaikan
rakentamista alueelle on neuvoteltava kaavoittajan ja ympäristöviranomaisen kanssa.
Alueelle ei saa rakentaa uusia rakennuksia. (MRL 43.2 §). Olemassa olevien rakennusten korjaaminen
ja vähäinen laajentaminen sallitaan.
Alueelle voidaan yksityiskohtaisemman suunnitelman pohjalta toteuttaa virkistystä palvelevia
rakenteita, kuten leikkipuistoja ja pienkenttiä. Alueelle ei saa rakentaa täysmittaisia kenttiä eikä
urheiluhalleja. Suunniteltaessa ulkoilureitin, leikkipuiston, pienkentän tai muun lähiliikuntapaikan
rakentamista alueelle on neuvoteltava kaavoittajan ja ympäristöviranomaisen kanssa.
Alueelle ei saa rakentaa uusia rakennuksia. (MRL 43.2 §). Olemassa olevien rakennusten korjaaminen
ja vähäinen laajentaminen sallitaan.

V I R K I S T Y S P A L V E L U J E N

Liikuntakeskukset
o Liikunta vaatii rakennettua ympäristöä, kuten kenttiä ja
halleja
Historialliset urheilualueet: Urheilupuisto, Kupittaanpuiston
eteläosa

Alueen suunnittelussa on virkistys- ja luonnonarvojen säilyttämisen vuoksi erityisesti kiinnitettävä
huomiota metsien käsittelyn periaatteisiin sekä polku- ja reittiverkoston sijoittumiseen.
Alueelle saa rakentaa ulkoilukäyttöä palvelevia pienehköjä rakennuksia tai rakennelmia.

A L U E E T

V

VU-1 Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue
liikuntakeskuksia varten.

-

Alueelle voidaan sijoittaa urheilu-, virkistys- ja vapaa-ajan toimintoja palvelevia rakennuksia ja
rakennelmia, kuten urheiluhalleja ja - kenttiä.

V

VU-1/s Historiallinen urheilualue, jolla
ympäristö säilytetään.

-

Alueelle voidaan sijoittaa urheilu-, virkistys- ja vapaa-ajan toimintoja palvelevia rakennuksia ja
rakennelmia, kuten urheiluhalleja ja – kenttiä
Alueella tapahtuva rakentaminen tulee sopeuttaa alueen ja ympäristön kulttuurihistoriallisiin,
maisemallisiin ja puutarhataiteellisiin arvoihin.

-

Turun kaupunki • Ympäristö- ja kaavoitusvirasto • Yleiskaavatoimisto 2008

35

K U VA US

Y K M E R
KI N
T Ä

SUOSITELTAVA
V I H E RKA AV AM E RKI N T Ä
VU-2 Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue
laskettelurinnettä varten.
VU-3 Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue
golfkenttää varten.

-

Hirvensalon hiihtokeskus

V

-

Golfkentät Ruissalossa ja Harjattulassa

V

K AA VAMÄÄ RÄY SSUOSIT UKSI A
Sarakkeeseen on koottu suuntaviivoja mahdollisiksi kaavamääräyksiksi. Käytettävät
kaavamääräykset laaditaan lopullista viherkaavaa tai osayleiskaavaa valmisteltaessa.
-

-

Metsämäen ravirata

V

VU-4 Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue
raviurheilutoimintaa varten.

-

M A A -

-

J A

M E T S Ä T A L O U S V A L T A I S E T

Kulttuurihistoriallisista ja/tai maisemakuvallisista syistä avoimena
säilytettävät pellot
o Perinteisen ilmeensä hyvin säilyttäneet viljelymaisemat
o Rakennettuihin kulttuuriympäristöihin liittyvät pellot (esim.
kartanoympäristöjen pellot)
o Maisemakuvaa voimakkaasti jäsentävät pellot (esim.
Kakskerran pitkät peltolaaksot)
o Pellot, joiden yli aukeaa tärkeitä näkymiä (esim. rantapellot)
Paattisten laajat peltoaukeat, jotka maisemallisesti merkittäviä
mutta jotka kestävät jonkin verran haja-asutusluonteista
rakentamista

A L U E E T

MA

MA Maisemallisesti arvokas peltoalue.

MY

MY Maa- ja metsätalousvaltainen alue,
jolla on erityisiä ympäristöarvoja.

- Alueen säilyminen avoimena on maisemakuvan kannalta tärkeää.
- Rakentaminen on sallittua vain olemassa olevien pihapiirien yhteyteen.
Tarvittaessa:
Metsänistutuskielto on mahdollinen.
Ehdoton rakentamisrajoitus on mahdollinen.

-

-

Paattisten pienemmät peltoalueet, suurin osa Paattisten metsistä
sekä lentokentän pohjoispuoleiset metsät
Satava-Kakskerran maa- ja metsätalousalueet, joilla ei erityisarvoja

Alueelle voidaan sijoittaa lasketteluharrastusta ja siihen liittyvää muuta toimintaa palvelevia
rakennuksia ja rakennelmia.
Alueelle voidaan sijoittaa golfharrastusta ja siihen liittyvää muuta toimintaa palvelevia rakennuksia ja
rakennelmia.
Alueen maisemalliset ominaispiirteet tulee säilyttää. Tärkeiden avoimien maisematilojen säilymiseen
tulee kiinnittää erityistä huomiota. Alueella tapahtuva rakentaminen tulee sopeuttaa alueen
maisemallisiin, kulttuurihistoriallisiin ja rakennustaiteellisiin arvoihin.
Radat on sijoitettava siten, että ympäröivillä alueilla liikkuville ihmisille ei koidu vaaratilanteita.
Alue osoitetaan hevosten pitämistä sekä niihin liittyvää harjoitus-, harrastus- ja kilpailutoimintaa varten,
ja sille saa rakentaa tätä käyttötarkoitusta palvelevia rakennuksia ja rakennelmia.
Alueen rajautumiseen Aurajokilaakson valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen sekä
muihin viljelymaisemiin tulee kiinnittää erityistä huomiota.

M

M Maa- ja metsätalousvaltainen alue.

-

M

M-1 Maa- ja metsätalousvaltainen alue.

-

S
S

S Suojelualue.
SL Luonnonsuojelualue.

S

S-1 Luonnonsuojelulain 29 §:n
perusteella suojeltu luontotyyppi.

Asuinrakennus pihapiireineen tulee sijoittaa olemassa olevan rakentamisen yhteyteen tai
metsänreunaan mieluiten metsän reunavyöhykkeen taakse metsän puolelle kuitenkin metsän
reunavyöhykkeen mahdolliset luontoarvot huomioiden.
Rakentamisen ja metsänhoidon vaikutuksiin arvokkaisiin kaukonäkymiin ja avoimeen maisematilaan
tulee kiinnittää erityistä huomiota.
Alueella sallitaan maa- ja metsätalouteen liittyvä sekä haja-asutusluonteinen rakentaminen.
Alueella sallitaan vain maa- ja metsätalouteen liittyvä rakentaminen vähintään 150 metrin etäisyydellä
rannasta. (Määräys peräisin Satava-Kakskerran osayleiskaavaluonnoksesta.)

S U O J E L U A L U E E T
-

-

Suojeltavat luontoalueet
Kurjenrahkan kansallispuisto
Luonnonsuojelulain 3§:n mukaisia menettelyjä käyttäen perustetut
luonnonsuojelualueet
LSL:n 29 §:n mukaiset suojeltavat luontotyypit, joista tehty
rajauspäätös
Kuralan kylämäki

S

S-2 Suojeltava kulttuuriympäristö.
E-1 Erityisalue. Kaupungin taimitarhaa
varten varattava alue.
EH Hautausmaa-alue.
EH/s Hautausmaa-alue, jolla ympäristö
säilytetään.

- Aluetta koskevissa hankkeissa on oltava yhteydessä ympäristönsuojeluviranomaiseen.
Alueelle, joka on jo suojeltu erityislainsäädännön nojalla, ei yleensä ole tarvetta antaa kaavamääräyksillä
uusia maankäyttöä koskevia rajoituksia.
-

Alueella ei saa suorittaa sellaisia toimenpiteitä, jotka saattavat vaarantaa alueen suojeluarvoja.
Toimenpiteet, jotka ovat tarpeen suojeluarvojen säilyttämiseksi tai palauttamiseksi, kuitenkin sallitaan.
Aluetta koskevissa hankkeissa on oltava yhteydessä ympäristönsuojeluviranomaiseen.
Aluetta koskevissa hankkeissa on oltava yhteydessä maakuntamuseoon.

E R I T Y I S A L U E E T
-

Kaupungin taimitarha

E

-

Islamilainen hautausmaa
Kulttuurihistoriallisesti merkittävät hautausmaat

E
E

-

-
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Alueen kulttuurihistorialliset ominaispiirteet tulee säilyttää. Alueella tapahtuva rakentaminen tulee
sopeuttaa alueen maisemallisiin, kulttuurihistoriallisiin ja rakennustaiteellisiin arvoihin. Vanhaan
puustoon sekä tärkeisiin näkymiin tulee kiinnittää erityistä huomiota.
Vuotta 1917 vanhemmat rakennukset ja rakenteet kirkkotarhassa ja/tai hautausmaalla on suojeltu
kirkkolain (1054/1993) 14 luvun 5§:n nojalla. Niitä koskevista toimenpiteistä ja suunnitelmista on
pyydettävä lausunto kirkkohallitukselta ja Museovirastolta.

K U VA US

-

Suojaviheralueet
o Suojaavat visuaalisilta häiriöiltä, hajuhaitoilta tai pistemäisiltä
melunlähteiltä
o Teollisuusalueiden, kaatopaikan ja jätteenpolttolaitoksen
ympärillä
o Virkistyskäyttömahdollisuudet yleensä vähäiset
o Melulle altistuvia viheralueita ei yleensä ehdoteta
luokiteltavan suojaviheralueiksi vaan käytön ja erilaisten
arvojen perusteella VP-, VL-, MA- jne. alueiksi, koska mm.
huomattava osa tärkeistä puistoista sijaitsee melualueilla

L O M A -

J A

Y K M E R
KI N
T Ä

SUOSITELTAVA
V I H E RKA AV AM E RKI N T Ä

E

EV Suojaviheralue.

K AA VAMÄÄ RÄY S SUOSIT UKSI A
Sarakkeeseen on koottu suuntaviivoja mahdollisiksi kaavamääräyksiksi. Käytettävät
kaavamääräykset laaditaan lopullista viherkaavaa tai osayleiskaavaa valmisteltaessa.
-

Alue osoitetaan ensisijaisesti suojaviheralueeksi. Mahdollinen virkistyskäyttö ei saa vaikeuttaa alueen
pääasiallista käyttötarkoitusta.
Alueelle tulee istuttaa monilajinen suojavyöhyke, ellei alueella jo kasva metsää. Alueen
metsänhoidossa ja suojaistutusten suunnittelussa tulee suosia tiheää ja monikerroksista kasvillisuutta,
mikäli se ei uhkaa alueen mahdollisia arkeologisia arvoja.

M A T K A I L U A L U E E T

-

Kulttuurihistoriallisesti merkittävät siirtolapuutarhat

-

Muut siirtolapuutarhat

-

Leirintäalue

R

RP/s Siirtolapuutarha-alue, jolla
ympäristö säilytetään.
RP Siirtolapuutarha-alue.

R

RM Matkailu- ja virkistyspalvelujen alue.

W
W

W Vesialue.
W/s Vesialue, jolla ympäristö
säilytetään.
nat Natura 2000 –verkostoon kuuluva
alue.
luo-1 Luonnon monimuotoisuuden
kannalta erityisen tärkeä alue.
Mahdollinen luonnonsuojelulain 29 §:n
mukainen suojeltava luontotyyppi.
luo-2 Luonnon monimuotoisuuden
kannalta erityisen tärkeä alue. Metsälain
10 §:n mukainen erityisen tärkeä
elinympäristö.
luo-3 Luonnon monimuotoisuuden
kannalta erityisen tärkeä alue. Erityisesti
suojeltavan lajin esiintymispaikka.
luo-4 Luonnon monimuotoisuuden
kannalta erityisen tärkeä alue.
Luontodirektiivin liitteessä IV a mainitun
lajiin lisääntymis- tai levähdyspaikka
luo-5 Luonnon monimuotoisuuden
kannalta erityisen tärkeä alue. Muu
valtakunnallisesti arvokas kohde.
luo-6 Muu luonnon monimuotoisuuden
kannalta erityisen tärkeä alue.
Selänteen lakialue.

-

Alueen suunnittelussa ja käytössä tulee ottaa erityisesti huomioon alueen kulttuurihistoriallisesti
merkittävä luonne.
Alue tulee säilyttää päiväsaikaan kaikille avoimena virkistäytymisympäristönä.
Alue on varattu siirtolapuutarhaa ja siihen liittyvää toimintaa varten. Alueen suunnittelussa ja käytössä
tulee mahdollistaa ulkoilureittiyhteyksien jatkuminen alueen kautta.

V E S I A L U E E T
-

Vesialueet
Vesialueet, joilla luontoarvoja

-

Alueen luonnontilaa ei saa muuttaa.

P Ä Ä L L E K K Ä I S M E R K I N N Ä T
-

Natura-alueet

-

-

Mahdolliset luonnonsuojelulain 29 §:n mukaiset suojeltavat
luontotyypit (rajauspäätöstä ei vielä tehty)

-

-

Metsälain 10 §:n mukaiset erityisen tärkeät elinympäristöt

-

-

Erityisesti suojeltavien lajien esiintymispaikat

-

-

Luontodirektiivin liitteessä IV a mainittujen lajien lisääntymis- ja
levähdyspaikat

-

-

Muut valtakunnallisesti arvokkaat kohteet

-

-

Muut huomionarvoiset kohteet

-

-

Korkeimmat selänteiden lakialueet (elleivät kuulu inventoituihin
metsälain kohteisiin; tällöin käytetään luo-merkintää)
o Maisemakuvalliset arvot merkittävät
o Kasvillisuudeltaan herkkiä, kestävät heikosti intensiivistä
virkistyskäyttöä
o Eivät sovellu rakentamiseen

-

Natura-alueiden luonnonarvojen huomioinnista on säädetty jo luonnonsuojelulaissa, joten kaavamääräykset
eivät ole tarpeen.
- Alueella ei saa suorittaa sen luonnonarvoja heikentäviä toimenpiteitä. Alueella saa suorittaa
toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen sen luonnonarvojen säilyttämiseksi tai palauttamiseksi.
- Suunniteltaessa aluetta koskevia hankkeita tulee neuvotella ympäristönsuojeluviranomaisen kanssa.
Kuten luo-1.

Kuten luo-1.

Kuten luo-1.

Kuten luo-1.

Kuten luo-1.
-

Alueella ei saa suorittaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa
toimenpidettä ilman maisematyölupaa.
Alueen virkistyskäyttö, kuten ulkoilureitit, tulee suunnitella niin, että alueen ominaispiirteitä ei turmella.
Uudet ulkoilureitit tulee linjata mahdollisuuksien mukaan lakialueen sivuitse.
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K U VA US

-

-

-

Y K M E R
KI N
T Ä

SUOSITELTAVA
V I H E RKA AV AM E RKI N T Ä

K AA VAMÄÄ RÄY SSUOSIT UKSI A

Jokiuomat, ahteet ja meanderoivaan jokeen liittyvät peltoalueet
o Merkittäviä maisemakuvan ja viherrakenteen jatkuvuuden
kannalta, lisäävät myös luonnon monimuotoisuutta
Kansalliseen kaupunkipuistoon soveltuviksi osoittautuneet alueet

-

Joen- tai puronvarsi.

-

-

-

Valtakunnallisesti arvokkaat viherverkostoon liittyvät
kulttuuriympäristöt
o Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet:
Aurajokilaakso, Ruissalo-Hirvensalo
o Rakennettu kulttuuriympäristö –julkaisun kohteista ne alueet,
jotka liittyvät virkistys-, suojelu- tai maisemallisesti
arvokkaisiin peltoalueisiin

-

kp Kansallinen kaupunkipuisto.
Perustamisselvityksessä kansalliseen
kaupunkipuistoon (2007) soveltuviksi
osoittautuneet alueet.
Maisemallisesti arvokas alue.
Valtakunnallisesti arvokas
viherverkostoon liittyvä
kulttuuriympäristö tai maisema-alue.
(musta rasteri)

Sarakkeeseen on koottu suuntaviivoja mahdollisiksi kaavamääräyksiksi. Käytettävät
kaavamääräykset laaditaan lopullista viherkaavaa tai osayleiskaavaa valmisteltaessa.

-

-

-

-

-

-

Muut merkittävät viherverkostoon liittyvät kulttuuriympäristöt
o Maakuntakaavassa tai yleiskaavassa osoitetuista
suojeltavista alueista ne, jotka liittyvät virkistys-, suojelu- tai
maisemallisesti arvokkaisiin peltoalueisiin
o Viherkaavatyössä esiin tulleet muut merkittävät
kulttuurimaisemat ja viherverkostoon liittyvät rakennetut
kulttuuriympäristöt

-

Vanhojen kantatilojen, torppien, kartanoiden, pappiloiden,
kirkkojen jne. muodostamat rakennetun ympäristön kokonaisuudet
o Sijaitsevat maisemallisesti näkyvillä paikoilla ja liittyvät usein
laajempiin maisemallisesti arvokkaisiin alueisiin
o Sisältävät kulttuurihistoriallisesti ja/tai maisemallisesti
arvokkaita rakennuksia
Viherverkostoa täydentävät keskustaa ympäröivät asuinalueet
o Kivikeskustaa väljempiä ja vehreämpiä, usein myös
kaupunkikuvallisesti merkittäviä ja kulttuurihistoriallisesti
arvokkaita
o Sijaitsevat alueilla, joilla virkistysalueita on vähän
o Tarjoavat miellyttävän kulkureitin ja virkistäytymisympäristön
Alue, jolla on v. 1897 puutarhamaakaavaan pohjautuvia
palokujannepuita

-

Virkistykseen soveltuvat alueet, joilla esteettömyys on erityisen
tärkeää ja joita tulee priorisoida, kun esteettömyyden
edistämiseen kohdistuvia määrärahoja käytetään
o Sairaaloiden, palvelutalojen ym. ympäristöt

Maisemallisesti arvokas alue.
Maakunta- tai yleiskaavassa osoitettu tai
muu merkittävä viherverkostoon liittyvä
kulttuuriympäristö.
(harmaa rasteri)

-

Maiseman kannalta merkittävä kylä-,
kartano- tai muu rakennuskokonaisuus.

-

-

-

-

Viherverkostoa täydentävä asuinalue.

-

-

Palokujannepuita.

-

-

est Esteettömyyden kannalta
kehitettävä alue

-

Uoman kulku ja luonnollinen dynamiikka on säilytettävä.
Suunniteltaessa aluetta koskevia hankkeita tulee neuvotella ympäristönsuojeluviranomaisen ja
maakuntamuseon kanssa.
Kansallinen kaupunkipuisto on tarkoitettu perustettavaksi erityisesti kulttuuri- ja virkistysarvojen
säilyttämiseksi. Näiden arvojen säilyminen on varmistettava jatkosuunnittelu- ja
toteuttamisratkaisuissa.
Rakentamisessa, liikenne- ja katusuunnittelussa, virkistyskäytön suunnittelussa ja muissa aluetta
koskevissa hankkeissa tulee ottaa huomioon alueen valtakunnallisesti arvokas luonne.
Alueen maisemalliset ominaispiirteet tulee säilyttää. Alueella tapahtuva rakentaminen tulee sopeuttaa
alueen maisemallisiin, kulttuurihistoriallisiin ja rakennustaiteellisiin arvoihin.
Avoimen maisematilan rajautumiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota.
Uudisrakennusten tulee sopeutua koon, korkeuden, kattomuodon ja –kaltevuuden, julkisivun
mittasuhteiden ja pintojen, ovien, ikkunoiden, rakennusaineiden, värityksen ja kattamisaineiden sekä
yksityiskohtien puolesta ympäristön rakennuksiin.
Museoviranomaiselle tulee varata tilaisuus lausunnon antamiseen ennen aluetta koskevien
lupahakemusten ratkaisemista.
Rakentamisessa, liikenne- ja katusuunnittelussa, virkistyskäytön suunnittelussa tai muissa aluetta
koskevissa hankkeissa tulee ottaa huomioon alueen maisemalliset arvot.
Alueen maisemalliset ominaispiirteet tulee säilyttää. Alueella tapahtuva rakentaminen tulee sopeuttaa
alueen maisemallisiin, kulttuurihistoriallisiin ja rakennustaiteellisiin arvoihin.
Avoimen maisematilan rajautumiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota.
Uudisrakennusten tulee sopeutua koon, korkeuden, kattomuodon ja –kaltevuuden, julkisivun
mittasuhteiden ja pintojen, ovien, ikkunoiden, rakennusaineiden, värityksen ja kattamisaineiden sekä
yksityiskohtien puolesta ympäristön rakennuksiin.
Kulttuurihistoriallisesti tai miljöön yhtenäisyyden kannalta tärkeitä rakennuksia tai rakennusryhmiä ei
saa purkaa eikä niiden ulkoasua muuttaa siten, että niiden miljöön kannalta arvokas luonne turmeltuu.
Uudisrakennusten tulee muodostaa olemassa olevien rakennusten kanssa yhtenäinen kokonaisuus.
Uudisrakennusten tulee sopeutua koon, korkeuden, kattomuodon ja –kaltevuuden, julkisivun
mittasuhteiden ja pintojen, ovien, ikkunoiden, rakennusaineiden, värityksen ja kattamisaineiden sekä
yksityiskohtien puolesta ympäristön rakennuksiin.
Alueella tulee rajoittaa alueen ulkopuolista ajoneuvoliikennettä.
1800-luvun ja 1900-luvun alun rakennetuissa ympäristöissä tulee suosia korkeaa öljymaalilla
maalattua lauta-aitaa. Rintamamiestaloalueilla tulee suosia leikattuja pensasaitoja.

Alueella sijaitsee vuoden 1897 puutarhamaakaavaan pohjautuvia palokujannepuita. Rakentaminen
tulee pyrkiä sijoittamaan siten, että vanha palokujannepuusto säilyy. Mikäli puita joudutaan
kaatamaan, tilalle tulee istuttaa uudet. Käytettävät puulajit ovat vaahtera, saarni, lehmus, tammi ja
jalava. Jalavaa saa käyttää vain vähäisessä määrin sen tautialttiuden vuoksi.
Hävinneitä palokujanteita tulee pyrkiä istuttamaan uudelleen em. puulajeja käyttäen.
Esteettömyys tulee ottaa huomioon kaikissa suunnitelmissa ja hankkeissa, jotka liittyvät alueen
ulkotilojen käyttöön.
Mahdolliset uudet kulkureitit ja –yhteydet jne. tulee toteuttaa SURAKU-hankkeen ohjeiden mukaan.

K O H D E M E R K I N N Ä T

38

-

Rauhoitetut luonnonmuistomerkit

-

-

Muinaisjäännökset, jotka sijaitsevat viherkaavassa esitetyn
viherverkoston alueella

-

sl Suojelukohde. Luonnonsuojelulain 26
§ mukaisesti suojeltu
luonnonmuistomerkki.
sm Muinaismuistokohde.
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-

Alueella ei saa suorittaa sellaisia toimenpiteitä, jotka saattavat vaarantaa alueen suojeluarvoja.
Toimenpiteet, jotka ovat tarpeen suojeluarvojen säilyttämiseksi tai palauttamiseksi, kuitenkin sallitaan.
Aluetta koskevissa hankkeissa oltava yhteydessä ympäristönsuojeluviranomaiseen..
Alueella sijaitsee muinaismuistolailla (295/1963) rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös. Alueen
kaivaminen, peittäminen, muuttaminen ja muu siihen kajoaminen on muinaismuistolain nojalla
kielletty. Laiduntaminen on sallittua. Kaikista muista aluetta koskevista toimenpiteistä ja suunnitelmista
on neuvoteltava Museoviraston kanssa.

K U VA US

Y K M E R
KI N
T Ä

SUOSITELTAVA
V I H E RKA AV AM E RKI N T Ä

K AA VAMÄÄ RÄY S SUOSIT UKSI A
Sarakkeeseen on koottu suuntaviivoja mahdollisiksi kaavamääräyksiksi. Käytettävät
kaavamääräykset laaditaan lopullista viherkaavaa tai osayleiskaavaa valmisteltaessa.

-

Virkistyksen kannalta tärkeimmät hiljaiset viheralueet

-

Virkistyksen kannalta merkittävä
hiljainen alue.

-

Alueen ympäristöään hiljaisempi luonne on pyrittävä turvaamaan aluetta ja sen ympäristöä koskevissa
kaavahankkeissa, liikennesuunnittelussa, virkistyskäyttöön tai liikuntaan liittyvässä suunnittelussa sekä
muissa hiljaisuuteen mahdollisesti vaikuttavissa hankkeissa.
Kohteen ympäristöä on hoidettava siten, että näköala pysyy avoimena.

-

-

Näköalapaikka.

-

-

Mäet, joilta avautuu komeita näköaloja ympäröivään kaupunkiin tai
saaristoon
Seikkailupuisto

-

-

Mahdollisten uusien seikkailu- tai perhepuistojen paikat

-

-

Alueellisesti merkittävät tai sellaisiksi kehitettävät liikuntapaikat
o Yleensä koulujen yhteydessä

-

Olemassa oleva seikkailu- tai
perhepuisto
Alueen asukkaiden aktiiviseen
toimintaan kuten seikkailu- tai
perhepuistoksi soveltuva alue.
Alueellisesti merkittävä liikuntapaikka.

-

Kohde osoitetaan liikuntaa palveleville toiminnoille. Aluetta koskevissa hankkeissa liikunnan vaatimille
rakenteille, kuten pienkentille, tulee varata riittävästi tilaa, jotta alueelle on mahdollista toteuttaa
alueellisesti merkittävä liikuntapaikka.

-

Kaupungin uimarannat
Paikat, joihin kannattaisi perustaa virallinen uimaranta
Muut uimakäyttöön soveltuvat rannat

-

Uimaranta.

-

Uimapaikka.

-

Kohde osoitetaan pienimuotoiseksi paikalliseksi uimapaikaksi, joka tulee säilyttää yleisessä käytössä.
Rantaan saa rakentaa laiturin ja muita virkistystä palvelevia rakennelmia.

-

Venesatamat ja -valkamat

-

Venesatama / venevalkama.

-

Ohjeellinen ulkoilureitti.
Ulkoilureittitarve.
Kevyen liikenteen reitti.

-

Reitti tulee rakentaa esteettömäksi, mikäli maastonmuodot sen sallivat.
Pyöräily ja jalankulku tulee erottaa toisistaan.

-

Kevyen liikenteen yhteystarve.

-

est Ohjeellinen esteetön ulkoilureitti.
Melontareitti.
Lauttayhteyden tarve.
Viheryhteystarve.

-

Reitti tulee toteuttaa SURAKU-hankkeen ohjeiden mukaan.

-

Säilytettävä tai istutettava
katupuuistutus, jolla on
kulttuurihistoriallisia arvoja.

-

Olemassa olevat historialliset katupuuistutukset tulee säilyttää.
Puurivistöä täydennettäessä ja uusittaessa tulee käyttää aikakaudelle tyypillistä puulajia. Mikäli rivistö
on yhden puulajin hallitsema yhdenmukainen istutus, täydennysistutuksissa käytetään kyseistä
puulajia. Jos puurivistö koostuu monien eri puulajien vanhoista yksilöistä, rivistön luonteeseen kuuluva
monilajisuus tulee säilyttää.
Puiden uusiminen toteutetaan mieluimmin puukohtaisesti tai jaksoittain siten, että puurivistön
maisemallinen vaikutelma säilyy.
Mikäli olemassa oleva puurivistö on yhden puulajin hallitsema yhdenmukainen istutus,
täydennysistutuksissa käytetään kyseistä puulajia.

V I I V A M E R K I N N Ä T
-

-

-

Nykyiset ja tavoitteelliset ulkoilutiet, kuntoradat ja merkityt polut
Naapurikuntien puolella osoitettavat ulkoilureittitarpeet
Virkistyksen kannalta tärkeät nykyiset ja tavoitteelliset pyöräreitit
o Viheralueilla kulkevat pyörätiet
o Tärkeimmät reitit, jotka yhdistävät viheralueilla kulkevia
pyöräteitä (voivat olla pyöräteitä tai rauhallisia katuja)
Paikat, joissa pyörätieyhteyden aikaansaaminen tarpeen mutta
linjaus vielä tutkimatta
o Voivat ulottua myös naapurikuntien puolelle
Tavoitteelliset esteettömät ulkoilureitit
Tärkeimmät melontareitit
Linnanaukon ja Ruissalon välinen yhteystarve
Paikat, joissa viheryhteys tarpeen, mutta
toteutumismahdollisuudet vähäiset
Historiallinen puurivistö tai puurivistön paikka
o Engelin vuoden 1828 kaavaan, vuoden 1897
”puutarhamaakaavaan” tai 1600-1910-lukujen istutus- tms.
suunnitelmiin pohjautuvat puurivistöt

-

Muut kaupunkikuvallisesti merkittävät tai sellaisiksi kasvavat
puukujanteet
Pääkadut ja sisääntuloväylät, jotka tarvitsisivat vehreyttämistä
Mäkien rinteet, jotka erityisen näkyviä tai tärkeitä maisemassa

M U U T
-

-

-

Säilytettävä tai istutettava
katupuuistutus.

-

-

Maiseman kannalta merkittävä rinne.

-

Rinteen näkyvyys kaupunkikuvassa tulee turvata.

-

Alueilla ovat voimassa seuraavat osayleiskaavat: x (vahvistunut silloin ja silloin), y (vahvistunut silloin ja
silloin) jne. Viherkaava ei kumoa osayleiskaavojen määräyksiä.

M E R K I N N Ä T

Viherkaavaan tulkitut voimassa olevat yleiskaavat
o Myös ne tällä hetkellä vireillä olevat osayleiskaavat, jotka
vahvistuvat ennen Turun yleiskaava 2025:n vahvistumista
o Rajaukset piirretään viherkaavaan yleiskaava 2025:n ollessa
luonnos- ja ehdotusvaiheessa
Rajauksen ulkopuolelle jätettävä Ruissalon uudet SLaluevaraukset, jotka korvaavat vanhat merkinnät
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OSA 3: SELVITYS- JA SUUNNITELMAKARTAT
16 RAPORTTIIN KUULUVIEN KARTTOJEN SISÄLTÖ
Viherverkkosuunnitelma-raportin väliin on taiteltu seuraavat kartat:
16.1 Maisemaselvityskartat
MAISEMARAKENNE

Koko: A1
Mittakaava: 1:30 000 (Paattinen 1:100 000)
Sisältö: Laaksojen, kallio- ja harjuselänteiden, niiden välisten vaihettumisvyöhykkeiden sekä vesistöjen muodostama maiseman perusrunko

16.2 Suunnitelmakartat
VIHERVERKOSTON PELKISTYS

Koko: A1
Mittakaava: 1:30 000 (Paattinen 1:100 000)
Sisältö: Ehdotus Turun kattavaksi viherverkostoksi pelkistettynä
VIHERVERKOSTON ARVOLUOKITUS

Koko: A0 (2 karttaa)
Mittakaava: 1:20 000
Sisältö: Ehdotus Turun kattavaksi viherverkostoksi sekä arvio sen osa-alueiden
ekologisesta, maisemallisesta, kulttuurihistoriallisesta, virkistyksellisestä ja/tai
toiminnallisesta arvosta
SUOSITELTAVAT VIHERKAAVAMERKINNÄT

TUNNETTUJA LUONTOARVOJA

Koko: A1
Mittakaava: 1:30 000 (Paattinen 1:100 000)
Sisältö: Erilaiset suojelualueet, luonnonsuojelulain mukaiset suojeltavat luontotyypit
ja rauhoitetut luonnonmuistomerkit. Luontoselvityksissä tai Turun metsäsuunnitelmaa
laadittaessa esiin tulleita mahdollisia suojeltavia luontotyyppejä, metsälain erityisen
tärkeitä elinympäristöjä, uhanalaisten eliöiden esiintymispaikkoja ja muita erityisiä
luontokohteita
MAISEMALLISIA ARVOJA

Koko: A1
Mittakaava: 30 000 (Paattinen 1:100 000)
Sisältö: Maisemallisesti arvokkaita alueita ja kokonaisuuksia, joiden elementtejä ovat
mm. avoimet maisemat ja näkyvillä paikoilla sijaitsevat arvorakennukset; tärkeitä
näkymiä ja näköalapaikkoja; maisemallisesti merkittäviä rinteitä ja puurivistöjä
KULTTUURIHISTORIALLISIA ARVOJA

Koko: A1
Mittakaava: 1:30 000 (Paattinen 1:100 000)
Sisältö: Maisemahistorian selvityksiin ja/tai säilyneisyyteen perustuva arvio
viljelymaisemien arvosta, kiinteät muinaisjäännökset, kulttuurihistoriallisesti
merkittävät puistot, siirtolapuutarhat ja hautausmaat sekä palokujannepuut
KARTTASARJA ERI AIKAKAUSIEN ASUTUS MAISEMASSA

Koko: A2
Mittakaava: 1:60 000 (Paattinen 1:100 000)
Sisältö: Kartat 1800-1930-, 1940-50-, 1960-70- ja 1980-2000-lukujen
asuinympäristöjen sijoittumisestmaisemarakenteen eri vyöhykkeille
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A0 (2 karttaa)
Mittakaava: 1:20 000
Sisältö: Suosituksia kaavamerkinnöiksi, joilla viherverkoston osa-alueet voidaan
esittää viherkaavaksi kutsutussa yleiskaava 2025/2030:een liitettävässä kartassa.
Tarkemmat merkintöjen selitykset löytyvät taulukosta Suosituksia viherkaavassa
käytettäviksi kaavamerkinnöiksi ja -määräyksiksi.

1 6 . 3 Ta r k e m p i a k a r t t o j a u l k o i l u r e i t i s t ö s t ä
ULKOILUREITISTÖN NYKYTILA

A0 (2 karttaa)
Mittakaava: 1:20 000
Sisältö: Yksityiskohtainen esitys ulkoilureittien eri osuuksien nykytilasta, puuttuvista
yhteyksistä sekä päiväkotien, koulujen, palvelutalojen sekä hoiva- ja vanhainkotien
sijainnista. Pohjana Suositeltavat viherkaavamerkinnät –kartan aluevarausmerkinnät.

VIHERVERKOSTON SUHDE NYKYISEEN MAANKÄYTTÖÖN

Koko: A2
Mittakaava: 1:42 500 (Paattinen 1:100 000)
Sisältö: Alueet, joiden ehdotettu maankäyttö poikkeaa nykyisestä: toisaalta
mahdolliset uudet rakentamisalueet nykyisillä viheralueilla ja toisaalta ehdotetut
uudet virkistysalueet rakentamiselle, liikenteelle, puolustusvoimien käyttöön tms.
osoitetuilla alueilla

OSA 3: SELVITYS- JA
SUUNNITELMAKARTAT

ULKOILUREITISTÖN KEHITTÄMISTARPEITA

A0 (2 karttaa)
Mittakaava: 1:20 000
Sisältö: Yksityiskohtainen esitys ulkoilureittien osuuksista, jotka kaipaavat
esim. muuttamista rakennetuiksi kävelyreiteiksi tai pyöräiltäviksi reiteiksi, sekä
tarvittavista kokonaan uusista erityyppisistä yhteyksistä. Pohjana Suositeltavat
viherkaavamerkinnät –kartan aluevarausmerkinnät.
TAVOITTEELLINEN ULKOILUREITISTÖ

A0 (2 karttaa)
Mittakaava: 1:20 000
Sisältö: Pelkistetty ehdotus Turun ulkoilureitistöksi jaoteltuna erityyppisiin reitteihin.
Pohjana Suositeltavat viherkaavamerkinnät –kartan aluevarausmerkinnät.
17 MUUTA KARTTA-AINEISTOA
Tähän raporttiin sisältyvät kartat on tehty MapInfo-ohjelmalla, ja ne viedään myös
CAD-ohjelmien käyttämään dwg-muotoon. MapInfo-tietokantoihin voi sisältyä myös
taulukkomuotoista tietoa, jota ei ole julkaistu tässä raportissa. Taulukkomuotoista
tietoa on olemassa mm. ulkoilureiteistä.
Viherkaavan valmistelun aikana on syntynyt muutakin kartta-aineistoa, jota ei ole
sisällytetty tähän raporttiin. Aineisto on tarkoitettu käytettäväksi tämän raportin tavoin
yleiskaava 2025/2030:n valmistelussa, ja se on muiden karttojen tapaan MapInfomuotoista. Tällaisia karttoja ovat seuraavat kolme työtilaa:
RAKENTAMISEEN SOVELTUVIA ALUEITA

Koko: A2
Mittakaava: 1:42 500 (Paattinen 1:100 000)
Sisältö: Viherverkoston ulkopuoliset alueet jaoteltuina erityyppisiksi rakennetuiksi
tai rakentamiseen soveltuviksi alueiksi. Erotettu mm. täydennysrakentamiseen
soveltuvat alueet, käyttötarkoitukseltaan muuttuvat rakennetut alueet, parhaillaan
rakentuvat alueet ja mahdolliset uudet rakentamisalueet.
ENSI- JA TOISSIJAISET RAKENTAMISALUEET

Koko: A2
Mittakaava: 1:42 500 (Paattinen 1:100 000)
Sisältö: Mahdolliset rakentamisalueet (myös täydennysrakentamis- ja
käyttötarkoitukseltaan muuttuvat alueet) jaoteltuina maisemallisin ja virkistyksellisin
perustein ensi- ja toissijaisiin
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