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YLEISÖTILAISUUDEN SISÄLTÖ 

Turun kaupungin kaupunkisuunnittelu järjesti Yleiskaava 2029:ään liittyvän yleisötilaisuuden 7.3.2022 klo 
18–20. Se pidettiin internetin välityksellä Teams Live Event -tapahtumana. Yleisötilaisuuden tarkoituksena 
oli esitellä Yleiskaava 2029:n ehdotusta sen ollessa nähtävillä 31.1.–23.3.2022. Tilaisuudessa käytiin läpi 
yleiskaavan keskeinen sisältö, minkä jälkeen oli varattu aikaa yleisön kysymyksiin vastaamiselle. 
Tilaisuuteen osallistui noin 60 kaupunkilaista. 

Tilaisuuden alussa tervehdyspuheenvuoron piti kaupunkiympäristön apulaispormestari Ville Valkonen. 
Tämän jälkeen yleiskaavaa esittelivät yleiskaavainsinööri Andrei Panschin, kehittämispäällikkö Juha 
Jokela, erityisasiantuntija Anna Räisänen, maisema-arkkitehti Tuuli Vesanto ja suunnittelija Samuli 
Saarinen. Kaavaa koskeviin kysymyksiin oli vastaamassa myös kaavoituspäällikkö Paula Keskikastari. 
Tilaisuuden teknisestä järjestämisestä sekä kysymysosion organisoinnista vastasivat kaavasuunnittelija 
Matilda Laukkanen ja yleiskaavasuunnittelija Suvi Niskanen. 

Tähän koosteeseen on kerätty tilaisuudessa esitetyt kysymykset ja kaupungin niihin antamat vastaukset. 
Valtaosaan kysymyksistä vastattiin tilaisuuden aikana, mutta myös ne kysymykset, joihin ei tilaisuudessa 
ehditty antaa vastausta, on käsitelty tässä. Tilaisuudessa annettuja vastauksia on tarvittaessa täydennetty.  

Kysymyksiä ja kommentteja oli mahdollista esittää kirjallisesti tilaisuuden chatissa. Tästä koosteesta on 
jätetty pois chattiin tulleet kiitokset sekä teknisluonteiset kysymykset. 

YLEISET ASIAT 

Kysymys: Tulee vaikutelma, että koska tavoitteet on "kiinnitetty" ja vaikutusten arviointia on tehty 
jo vuosia, niin tässä vaihessa kuntalainen ei voi paljoakaan vaikuttaa... Muistutus kuulostaa turhan 
"rankalta", jos idea on "pieni". 

Vastaus: Kaavan nähtävilläoloaikana kaikilla kuntalaisilla on oikeus muistuttaa kaavasta. Kaupunki antaa 
muistutuksiin kirjalliset vastineet. Ideoita, jotka eivät koske nimenomaisesti tätä kaavahanketta tai joiden 
nähdään olevan pieniä ja muilla tavoin hoidettavissa kuin yleiskaavaehdotusta muuttamalla, voi antaa 
suoraan kaupungin palautepalveluun (https://opaskartta.turku.fi/eFeedback/), josta niitä ohjataan 
asianmukaisille tahoille toimenpiteitä varten. 

Fråga: Kommer vi att få en svenskspråkig presentation också? 

Svar: Tyvärr kommer det inte att hållas någon svenskspråkig presentation av generalplanen. 

Fråga: Eftersom den svenskspråkiga versionen av generalplanen kom tre veckor senare än den 
finskspråkiga versionen sattes till påseende - får vi då den svenskspråkiga till påseende till den 
14.3.2022? 

Svar: Enligt markanvändnings- och bygglagen ska ett planförslag vara till allmänt påseende i trettio dygn 
för lämnandet av officiella anmärkningar. Planens officiella handlingar, plankartorna och -beteckningarna, 
har varit tillgängliga också på svenska från början av påseendetiden, fr o m den 31.1.2022. Den 
svenskspråkiga planbeskrivningen har fogats till planhandlingarna den 21.2.2022. Planens påseendetid 
har pga att den svenska planbeskrivningen lades till senare förlängts fram till den 23.3.2022, så att också 
det kompletterade planmaterialet är till påseende så länge som lagen kräver. 

Fråga: När kan vi förvänta oss svenskspråkiga versioner av de viktigaste bilagorna och 
utredningarna? 

Svar: Plankartan med tillhörande bestämmelser är tvåspråkiga, och planbeskrivningen finns tillgänglig 
också på svenska. Plankartornas och -beskrivningens bilagor är översatta till svenska. För generalplanen 
har gjorts ett mycket stort antal utredningar. Dessa kommer inte att översättas till svenska. 

https://opaskartta.turku.fi/eFeedback/
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ASUMINEN 

Rakentamisen tehokkuus 

Kysymys: Täällä käytetään keskustelussa nyt usein sanaa 'alueen käytön tehokkuus' - tämä 
tehokkuusajattelu todella näkyy Turussa tällä hetkellä - viihtyvyys, vehreys, asukas ja Turun 
vetovoimainen arvoperusta ja kestävä kehitys on mukavasti unohdettu. Jos tavoitteena on saada 
veronmaksajia Turkuun, näin he kyllä muuttavat naapurikuntiin. 

Kysymys: Minkä vuoksi kaavoitetaan niin tehokkaita alueita, että alueen taloissa ei halua asua 
muut kuin ne, joiden on pakko? Grynderit ja sijoittajat voittavat, kaupunki ja asukkaat häviävät ja 
maksavat laskun. Hirveitä esimerkkejä on mm. Herttuankulma, jossa nyt viimeisenä muutoksena 
on vireillä rakennuttajan vaatimus suojeltujen kaarihallien korvaamisesta betoonimöhkäleillä. 
Seuraavana tulee raskaasti kaavoitettu Pukkilan alue, jossa tontin omistaja vaatii suojellun 
laattatehtaan purkamista ja korvaamista korkeilla kerrostaloilla. 

Vastaus kysymyksiin: Yleiskaavan tavoitteena on nostaa aluetehokkuutta siellä, missä sen nostaminen on 
yhdyskuntarakenteen kannalta edullisinta.  

Valmiin rakennuksen muuttaminen muuhun käyttöön on aina haastavampaa kuin uuden rakentaminen. 
Kysymyksessä mainittujen alueiden kaavaprosesseissa on kuultu museoviranomaista rakennusten 
suojelullisten arvojen selvittämiseksi. Suojeltujen Herttuankulman kaarihallin ja Pukkilan massalaitoksen 
kunnosta tehdään kaupunkiympäristölautakunnan päätösten mukaisesti selvitykset ulkopuolisen 
asiantuntijan toimesta. Selvitysten valmistuttua asiat tuodaan uudelleen lautakunnan käsiteltäviksi 
(Herttuankulman kaarihalli, kaupunkiympäristölautakunta; Pukkila 2.0, kaupunkiympäristölautakunta 
8.3.2022 § 108).  

Pientaloalueiden täydennysrakentaminen 

Kysymys: Olemassa olevat idylliset omakoti/pientaloalueet pitäisi rauhoittaa 
kerrostalotäydennysrakentamiselta niin pitkään, että muualle Turkuun rakentamiselle tulee 
kaupungin raja vastaan! 

Kysymys: Täydennysrakentamisessa puhuttiin ympäristöön sopivasta rakentamisesta. Koko ajan 
kaavoitetaan viihtyisille omakoti- ja pientaloalueille kerrostaloja, miksi? 

Kysymys: Miksi pientaloalueella, Nummenmäellä on merkintä A ruudullisella pohjalla? 

Kysymys: Minkä takia keskelle Nummenmäkeä pitää rakentaa kerrostaloja? 

Vastaus kysymyksiin: Valtaosa pientaloalueista on osoitettu yleiskaavassa merkinnällä valmis asuinalue. 
Näitä alueita voi täydentää niiden ominaispiirteet huomioon ottaen. Myöskään täydentyvä asuinalue -
merkinnällä osoitettujen alueiden luonnetta ei ole tarkoitus muuttaa. 

Kerrostalojen kaavoittamista pientaloalueille ei voida pitää Turussa laajana ilmiönä. Vahvojen 
joukkoliikenneakselien varressa tehostaminen on kuitenkin järkevää, ja tällaisia kohtia on kaavoitettu 
tehokkaampaan käyttöön, myös kerrostalorakentamiseen. 

Kommenteissa viitattiin ilmeisesti Nummenmäellä sijaitsevaan Uusi tai olennaisesti muuttuva asuinalue -
merkintään, joka on osoitettu ruudutuksella. Alue on osoitettu muuttuvaksi asuinalueeksi, koska alueella 
on vireillä maankäytön muutoksen mahdollistava asemakaavanmuutos Tammitien kulma 2.0. Nykyinen 
pienteollisuusalue muuttuu asuinalueeksi. Keskeinen sijainti Hämeentien läheisyydessä on perusteena 
sille, että alue muuttuu hieman tehokkaamman rakentamisen alueeksi. 

Vanhan Hämeentien puolella suunniteltu rakennusten korkeus on 2 2/3 eli vajaa kolme kerrosta siten, että 
räystäslinja tulee toisen kerroksen korkeuteen. Vanhan Hämeentien varressa on aiemminkin ollut muuta 
Nummenmäen rakennuskantaa korkeampia liikerakennuksia, joten uuden rakentamisen tuoma 
mittakaavan muutos ei ole kovin suuri. 

Maasto laskee Tammitien kulman kaava-alueella kohti Hakakatua mentäessä, ja samalla rakentamisen 
korkeus kasvaa. Rakennusten korkeus on siellä 3 2/3 tai 4 2/3 kerrosta. Rakentamisen korkeus on osoitettu 
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kaavassa korkeutena merenpinnasta: Vanhan Hämeentien varressa saa rakentaa 41,5 metrin korkeuteen 
merenpinnasta ja Hakakadun puolella 45 metrin korkeuteen. Maksimikorkeuksien välillä on siis vain 3,5 
metrin ero. 

Asuinalueiden luokittelu 

Kysymys: Hepokulta on täydentyvä asuinalue. Miksi sen pohjoispuolella oleva Nättinummen alue 
ei ole "Täydentyvä asuinalue", vaan on "Valmis asuinalue"- Nättinummen aluetta voisi myös 
täydentää. 

Vastaus: Yleiskaavan aluemäärittelyitä tehtäessä Nättinummea ei ole katsottu tarpeelliseksi sisällyttää 
tämän yleiskaavan täydentyviin alueisiin. Alueelle ei ole kohdistunut suurta uudistamispainetta tai 
olemassa olevia hankkeita, jotka olisivat nykyistä asuinaluetta suuremmin muuttavia tai täydentäviä. 
Kaavalle on asetettu väestötavoitteita, joka täyttyy kaavassa osoitettujen alueiden rakentamisella tai 
täydentämisellä. Myös Nättinummen alueelta voi olla löydettävissä täydennysrakentamismahdollisuuksia. 
Yleiskaava 2029:n tultua voimaan yleiskaavoitusta on tarkoitus kehittää siihen suuntaan, ettei tehdä 
kaikenkattavia yleiskaavoja, joiden valmistelu kestää jopa kymmenen vuotta, vaan esim. johonkin 
alueeseen tai teemaan keskittyviä tarkasteluita. Tällöin pystytään nopeammin reagoimaan muuttuviin 
maankäytöllisiin tarpeisiin. Nättinummen aluetta voisi tulevaisuudessa tarkastella myös 
täydennysrakentamisen näkökulmasta. 

Muut 

Kysymys: Mitä vaikutusta kaavoituksella ja suojelulla ja muulla on kun lopputulokset ovat 
kammottavia? 

Vastaus: Kaavoituksen tehtävänä on kunnan alueen maankäytön suunnittelu. Siinä määritellään, mihin 
tarkoitukseen maa-alueita saa käyttää ja mitä niille voidaan rakentaa. Kaavoituksen tavoitteena on tuottaa 
hyvää ja toimivaa ympäristöä. Kaavoitus on aina monenlaisten intressien yhteensovittamista. Kaavan 
sisältöön ja lopputulokseen vaikuttavat mm. kaupungin strategiat ja ohjelmat sekä elinkeino-, sosiaali- ja 
asuntopolitiikka. Kaavan ratkaisujen tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Lopullinen 
rakennettu ympäristö on monen tekijän summa. Siihen oman panoksensa antavat kaavoituksen lisäksi 
muut alan toimijat rakentajista lupaviranomaisiin. 

LIIKENNE 

Joukkoliikenne   

Raitiotie 

Kysymys: Onko mahdollinen raitiovaunu projekti huomioitu yleiskaavassa? 

Vastaus: Raitiotie on huomioitu. Yleiskaavaehdotuksessa on esitetty raitiotien tavoitelinjasto sekä raitiotien 
ensimmäinen vaihe kaikkine vaihtoehtoisine reitteineen. Raitioitien ensimmäinen vaihe vaihtoehtoisine 
reitteineen sisältyy joukkoliikenteen laatukäytävä -merkintään sekä tavoitelinjasto joukkoliikenteen 
laatukäytävän varaus -merkintään. 

Kysymys: Revitäänkö kauppatorin ympäristö jälleen auki turhan raitiotien takia vuosikausiksi, 
kuten tämä turha toriparkki on kestänyt myös vuosikausiksi  

Vastaus: Yleiskaavassa on esitetty raitiotien tavoitelinjasto kaupunginvaltuuston päätösten mukaisesti, 
mutta raitiotien toteuttamisesta päätetään erikseen. Jos raitiotie päätetään rakentaa, siitä aiheutuu toki 
rakentamisen aikaisia haittoja lähialueille.  
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Joukkoliikennereitit 

Kysymys: Käveleminen ja pyöräily eivät ole ikäihmisille se ensimmäinen tai edes mahdollinen tapa 
hoitaa asioitaan kodin ulkopuolella. Usean sadan metrin lisämatka uuden 
joukkoliikennesuunnitelman myötä tekee myös bussien käyttämisen liian vaikeaksi vaikkapa 
kauppareissuilla painavaa kassia raahaten.  Varmaa on että nykyiset suunnittelijat myös 
vanhenevat ja sitten tulee omakohtaisesti koettavaksi suunnitelmien kömmähdykset. Tai voihan 
sitä sitten suunnittelija muuttaa sellaiselle paikkakunnalle jossa selviää Turkua mukavammin. 
Vanhus ja vammaisneuvostoa varmaan kannattaisi kuulla herkällä korvalla. 

Vastaus: Tavoitteena on tarjota kilpailukykyisiä vaihtoehtoja henkilöautoilulle. Joukkoliikenne koostuu 
useista erityyppisistä linjoista ja yhteyksistä. Yleiskaavassa esitetyillä raitiotiellä ja runkobussilinjoilla 
nopeat ja täsmälliset matka-ajat edellyttävät suoria reittejä, liikenne-etuuksia sekä harvempaa 
pysäkkiväliä, kun taas esimerkiksi täydentävillä linjoilla pysäkkiväli voi olla tiheämpi. 

Kysymys: Tavoitteena on joukkoliikenteen lisääntyminen. Minun ymmärrykseeni ei mitenkään 
mahdu, että miten runkolinjasuunnitelma voisi lisätä joukkoliikenteen käyttöä? Jos linjoja, 
ajovuoroja ja pysäkkejä vähennetään, ei se ainakaan minua kannusta mitenkään siirtymään 
bussien käyttäjäksi vaan päinvastoin. 

Vastaus: Yleiskaava 2029:n seudullisen joukkoliikenteen perustana on nopeudeltaan ja 
vuorotarjonnaltaan kilpailukykyinen runkoverkko, joka koostuu mm. raitiotiestä ja runkobussireiteistä. Fölin 
on tarkoitus toteuttaa runkolinjastouudistus vuonna 2025. Ideana on, että runkolinjat kulkevat niin tiheästi, 
että pysäkille voi lähteä aikataulua katsomatta. Runkolinjojen lisäksi on täydentäviä linjoja ja liityntälinjoja 
sekä erikseen räätälöityjä koululais- ja palvelulinjoja. Uudistuksella pyritään parantamaan matkustuksen 
sujuvuutta mm. lisäämällä poikittaisyhteyksiä. Esimerkki tällaisesta yhteydestä on kehärunkolinja, joka ei 
kulje Kauppatorin kautta. Poikittaisyhteydet ja tiheämpi vuoroväli parantavat koko Föli-alueen 
saavutettavuutta. Matkaketjuille tiheä vuoroväli on erityisen tärkeä. 

Kysymys: Runkolinja poistaa linjat 3 ja 30, Korppolaismäen Etelärannasta ja Telakkarannasta ja 
Majakkarannan eteläosasta matkat pysäkille pitenevät puoli kilometriä nykyisestä. Tämä tulee 
lisäämään auton käyttöä. Myös uuden Pihlajaniemen alueen keskelle ei ole suunniteltu bussilinjaa. 
Eikö Pihlajaniemen ja Majakkarannan bussilinjoja voisi yhdistää, jotta linjat 3 ja 30 säilyisivät?   

Vastaus: Tulevaisuudessa Pihlajaniemen pääjoukkoliikenneyhteys on Stålarminkatua kulkeva runkolinja 
5. Linja 5 kulkee uuden asuinalueen sivuitse ja palvelee aluetta erinomaisesti. Toisella puolella 
Pihlajaniemeä kulkee linja Uittamolta Martin kautta Kupittaalle, myös hyvällä palvelutasolla. Yhdessä 
nämä linjat tuovat Pihlajaniemeen erinomaisen joukkoliikennepalvelun, jota ei ole tarpeen eikä mahdollista 
parantaa erillisellä linjalla. 

Stålarminkatua pitkin kulkeva runkolinja 5 on myös Majakkarannan, Korppolaismäen ja Telakkarannan 
pääjoukkoliikenneyhteys. Tämän lisäksi Telakkarannan läpi kulkee linjoja Unioninkatua pitkin, ja 
Majakkarannassa käy palvelulinja. Kaikki alueen asukkaat eivät asu rannassa, ja myös nykyään alueelta 
käytetään paljon Stålarminkadun tiheämpiä joukkoliikenneyhteyksiä. 

Ei siis ole olemassa tai suunnitteilla linjoja, joita voisi esityksen mukaisesti yhdistää. Linjoilla 3/30 on 
nykyään erittäin vähän matkustajia, ja yksi kehityskohde on ollut parantaa poikittaisia yhteyksiä Itäisellä 
Pitkäkadulla. Tulevaisuudessa Itäistä Pitkäkatua palvelee edellä kuvattu linja, joka kerää matkustajia mm. 
Uittamolta, Pihlajaniemestä ja Martista. 

Henkilöautoliikenne 

Kysymys: Miten kaavassa on otettu huomioon keskustan kymmenillä tuhansilla kasvava 
asukasmäärä ja sen myötä kovasti lisääntyvä autojen määrä. Joustavat liikennejärjestelyt ja 
pysäköintipaikkojen huomattava lisääminen tulevat nopeasti vastaan. Missä vaiheessa on 
Kurjenmäen puhkaisu ja moottoritieliittymän rakentaminen Hippoksentien päähän? 

Vastaus: Asukas- ja työpaikkamäärien kasvu keskustassa ja koko kaupungissa sisältyy liikenne-
ennusteisiin. Muun muassa ennusteiden perusteella on yleiskaavassa esitetty liikenneverkon 



 

 

6 

kehittämisajatukset. Yleiskaavassa on varattu kallioresursseja keskustapysäköinnin mahdollistamiseksi. 
Pysäköinnin osalta ratkaisut tarkentuvat asemakaavoituksessa sekä liikenne- ja katusuunnitelmissa.  

Kurjenmäen tunnelista on laadittu esiselvitys, eikä jatkosuunnittelua ole tiedossa. Esiselvityksen 
perusteella Kurjenmäen tunnelia suositellaan pidettävän varauksena, kunnes Uittamonsillan rakentaminen 
varmistuu. Tunneli on esitetty yleiskaavaehdotuksessa.  

Kysymyksessä ilmeisesti viitataan Helsinginkadulle tavoiteltuun uuteen 
tasoliittymään/liikennevaloliittymään Itäharjun kohdalla. Kyseinen uusi yhteys Helsinginkadulle on esitetty 
yleiskaavakartalla. Liittymän mahdollistava asemakaava (Itäharjun liittymä) on tällä hetkellä vireillä. 

Kysymys: Mihin tarvitaan Kurjenmäen tunnelia? Sitähän saa käyttää vain autot, joten se ei lyhennä 
kevyen liikenteen kiertomatkaa Citymarketin ympäri. Autoille Citymarketin kiertäminen on 
vaivatonta ja nopeaa.  

Vastaus: Kurjenmäen tunneli liittyy erityisesti Hirvensalon, Satavan ja Kakskerran suunnan sekä Itäharjun 
(Tiedepuiston) alueiden voimakkaaseen kasvuun ja sitä myötä lisääntyviin liikennemääriin. Kurjenmäen 
tunnelin esiselvitys on luettavissa yleiskaavan materiaaleista (Kurjenmäen tunnelin esiselvitys). 
Selvityksessä todetaan, että Uittamonsiltaa pidetään liikenteellisesti kiireellisempänä hankkeena kuin 
Kurjenmäen tunnelia. Kurjenmäen tunnelia suositellaan pidettävän varauksena siihen asti, että 
Uittamonsillan rakentaminen varmistuu. Yleiskaavassa tunneli esitetään varauksena. 

Kysymys: Vähäheikkiläntie on rakennettu aikanaan paikallistieksi (yleiskaava v. 1959), mutta tätä 
nykyä sen käyttö on huomattavasti suurempaa ja se on yleinen läpiajoväylä, jossa kulkee paljon 
myös raskasta liikennettä. Liikennemäärät tulevat kasvamaan entisestään mm. uuden 
Pihlajaniemen asuinalueen myötä. Tie on pohjustettu aikanaan melko heppoisesti ja sen vuoksi 
tien varren vanhat omakotitalot kärsivät vaurioista ja asukkaat ympäristö/meluhaitoista. Onko tälle 
asialle tehtävissä mitään, onko Vähäheikkiläntietä parannusta huomioitu mitenkään yleiskaava 
2029:ssä vai jatkuuko asukkaiden kärsimys edelleen vuosikymmenestä toiseen? 

Vastaus: Vähäheikkiläntie on osoitettu yleiskaavassa pääkokoojaväyläksi ja osaksi pyöräilyn 
pääverkostoa. Yleiskaavan mukaan Vähäheikkiläntiellä autoliikenteen kaistamäärään ei olla tekemässä 
merkittäviä muutoksia Kurjenmäen tunnelia lukuun ottamatta. Yleiskaava ei ota kantaa väylien 
peruskorjaukseen. Liikenneverkolle tehtyjen ennusteiden mukaan Vähäheikkiläntien liikenteen kasvua 
vähentäisi Uittamonsilta, joka ohjaisi Hirvensalon eteläosista ja Satava-Kakskerrasta tulevaa liikennettä 
keskustan ohi Eteläkaarelle. 

Kysymys: Välikehä Suikkilantie-Markulantie-Jaanintie ei ole katkeamaton kehä. Markulantieltä on 
pitkä matka Jaanintielle. Jo tällä hetkellä em. kehäväylä on käytössä, mutta valtava liikennemäärä, 
myös rekkaliikenne (paljon sataman liikennettä, joka säästää polttoainekuluista eikä ajaa 8-tien 
kautta Kehätielle Raisioon ja sieltä eteenpäin) ajaa Markulantieltä Vanhan Tampereentien, Maarian 
kirkkosillan ja Maunu Tavastin kadun kautta Hämeentien suuntaan. Kirkkosilta on hyvin kapea, 
Maunu Tavastinkatu on asuntokatu, jonka varrella talot ovat lähellä katua ja kärsivät tällä hetkellä 
valtavasta liikennemäärästä. Osan vanhemmista omakotitaloista perustukset ovat murtuneet. 
Lapset kulkevat vilkkaan M T kadun yli kouluun. Kaupunki on luvannut 20 vuoden ajan rakentaa 
uuden sillan ja väylän pellon yli Halisten väylälle, mutta mitään ei tapahdu. 

Vastaus: Välikehä on osittain katkonainen. Erityisesti tämä näkyy Hämeentien kohdalla, kun tullaan 
Halistentieltä ja mennään Jaanintielle. Yleiskaavaehdotukseen sisältyy uusi katulinjaus (Halistenväylä) 
Koroistenkaarelta Markulantielle. Uusi katu muuttaa toteutuessaan Maunu Tavastin kadun roolia 
läpiajokadusta asuntokaduksi.  Halistenväylän linjausta tarkemmin tarkastelevat asemakaavat Koroinen 
ja Maarian kirkkosilta ovat tällä hetkellä vireillä. 

Kysymys: Onko mahdollista automaattista liikennettä huomioitu liikenteen suunnittelussa? 

Vastaus: Yleiskaava ei ota kantaa itseohjautuviin autoihin tai robottibusseihin. On epäselvää, kuinka 
automaattinen liikenne tulee vaikuttamaan liikenteen suunnitteluun tulevaisuudessa.  

https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/kurjenmaen_tunnelin_esiselvitys_2019.pdf
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Kysymys: Tuntuu kuin liikennesuunnitelmia tehtäisiin vain nuorille, tervejalkaisille ja lapsettomille 
ihmisille. Kuitenkin väestön keski-ikä nousee ja se tuo mukanaan myös ikääntyville 
liikkumisvaikeuksia.  

Vastaus: Kysymyksessä viitataan ilmeisesti tavoitteisiin vähentää henkilöautolla tehtävien matkojen 
osuutta ja lisätä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuutta kulkutapajakaumassa. Autoliikenteellä on 
merkittävä rooli tulevaisuudessakin. Esimerkiksi liikenne-ennusteen mukaan vuonna 2050 yli 40 % 
turkulaisten matkoista tehdään henkilöautolla, kun nykyisin osuus on noin 50 %. Tavoitteena on tarjota 
kilpailukykyisiä vaihtoehtoisia kulkutapoja henkilöautoilulle. 

Talvikunnossapito 

Kysymys: Kaikilla lienee tiedossa, että kaupungin katujen, pyöräteiden- ja jalkakäytävien 
talvikunnossapito on surkealla tasolla. Miten tämä tukee pyöräilyä, jalankulkua ja bussien käyttöä 
talviaikaan, kun liikkuminen on yhtä taiteilua ja lähes mahdotonta esim. liikuntarajoitteisilla 
(pyörätuolit, rollaattorit, lastenvaunut)? Omalla autolla pysyy sentään pystyssä. 
Talvikunnossapidon ongelma on saatava kuntoon, väylien tulee olla asianmukaiset ja turvalliset 
ympäri vuoden. 

Vastaus: Yleiskaava ei ota kantaa talvihoitoon, mutta laadukas talvihoito on merkittävää kyseisten 
kulkutapojen kilpailukyvyn kannalta. 

Laivaliikenne 

Kysymys: Mitä voidaan kaupungin toimesta tehdä Turun linnan läheisyydessä nykyiseen ja 
tulevaan liikennesatamaan pysäköivien laivojen päästöille, jotka ovat aika merkittäviä sataman 
lähialueilla. Näille aluielle rakennetaan paraikaa ja lähivuosina hyvin paljon asuinrakennuksia (mm. 
Linnanfält ja Kirstinpuisto/ täydennys- ja uudisrakentaminen)..Laivathan käyttävät moottoreitaan 
laivalla tarvittavan sähkön / ehkä myös lämmityksensä tuottamiseen, syntyy laivamoottoreiden 
käyttämisestä sekä mitattuja/ raportoituja että talviaikaan lähialueilla selvästi aistein havaittavia 
päästöjä ja hiukkasia, nokea ja hajua. Miten tämä suhteutuu lähialueiden asukkaiden terveyteen? 
Satamayhtiö on kyllä haitoista tietoinen ja vetoaa että sähköliitynnät laituriin eivät olisi kannattavia. 
Linnanfältin alueelle (satamaradan ja Turunlinnan tienoilla) kohtaavat suunnitelman 
luonnoskartassa kaupunki- ja teollisuusrakenteen vyöhykkeet (punainen ja harmaa viiva 
rajaamassa)..Asutuksen edut ja asukkaiden terveys näyttäisivät olevan alisteisia teollisuuden 
eduille ja kannattavuuslaskelmille? Onko näin? 

Vastaus: Laivojen päämoottorit ovat käynnissä laivan lähtiessä tai saapuessa satamaan. Tämä aiheuttaa 
ympäristöönsä päästövaikutuksia. Satamassa olon ajaksi laivojen päämoottorit sammutetaan mutta 
apukoneet ovat käytössä laivan tarvitseman sähkön tuottamiseksi.  

Laivojen tarvitsema sähkö voidaan tuottaa myös vaihtoehtoisesti maalta. Kantasataman alueelle 
kohdistuvissa ympäristöluvissa, joita myöntää ja valvoo valtion viranomainen, ei ole suoraan edellytetty 
maasähkövalmiutta. Kantasataman osalta ympäristölupapäätöksessä vuodelta 2006 on edellytetty 
selvitystä typen oksidien päästöjen vähentämisestä. Yhtenä tarkasteltavana toimenpiteenä tehdyssä 
selvityksessä on tutkittu maasähkön käyttömahdollisuutta satama-alueella. Valvova viranomainen on 
vuonna 2011 todennut, että typpipäästöjen vähentämiseksi ei ole tarpeen antaa alueelle lisämääräyksiä, 
mutta asiaa tulee kuitenkin jatkossakin seurata ja alueen ympäristöluvan uusimisen yhteydessä samainen 
selvitys tulee päivittää. Kantasataman ympäristöluvan viimeisin määräaikaistarkastus on tehty 
marraskuussa 2021. 

Maasähkövalmiuden rakentaminen olemassa oleviin satamarakenteisiin ei teknistaloudellisesta 
näkökulmasta ole mahdollista tai järkevää. Tulevassa satamainfrastruktuurin kehittämishankkeessa Viking 
Linen ja Tallink Siljan laituripaikoille tullaan todennäköisesti tekemään maasähköputkitukset valmiiksi. EU-
lainsäädännön mukaan alle kaksi tuntia satamassa oleville laivoille ei tarvitse tarjota 
maasähkömahdollisuutta. Valmius toteutetaan siltä varalta, että jokin laiva tulee tulevaisuudessa 
viipymään satamassa yli kaksi tuntia. 
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Laivoista aiheutuvia päästöjä pyritään vähentämään myös mm. säätelemällä laivojen käyttämän 
polttoaineen rikkipitoisuutta (MARPOL-yleissopimus, EU-direktiivit). 

Linnanfältin lähialueiden ilmanlaatua on selvitetty osana Turun seudun ilmanlaatuselvitystä. Selvityksessä 
alueen ilmanlaadussa ei tullut esiin mitään poikkeavaa. Alueen ilmanlaatu on rinnastettavissa keskustan 
alueen ilmanlaatuun. 

KESTÄVÄ VESIEN HALLINTA 

Kysymys: Onko säilytettävät ojat jo tiedossa? 

Vastaus: Säilytettävät ojat ovat tiedossa. Tärkeimpiä säilytettäviä ojia ovat kaupunkipurot, joita on vielä 
osittain säilynyt Turussa. Näitä ovat esimerkiksi Kuninkoja ja Jaaninoja. Yleiskaavassa osoitettuihin 
säilytettäviin ojiin on otettu mukaan myös ojat, jotka liittyvät kiinteästi hulevesiviemäreihin. Nämä yhdessä 
muodostavat hulevesijärjestelmän selkärangan. Myös pienempää ojaverkostoa on paljon, mutta mukaan 
on otettu vain olennaisimmat ojat yleiskaavan mittakaava huomioon ottaen. Säilytettävät ojat on esitetty 
mustalla nuoliviivalla Kestävä vesien hallinta -kartalla (kartta 5). 

VIHERYMPÄRISTÖ, MAISEMA JA MUINAISJÄÄNNÖKSET 

Kupittaan siirtolapuutarha 

Siirtolapuutarhan alueen kaavamerkintä 

Kysymys: Miten siirtolapuutarhan viheralueen tuhoaminen on linjassa Turun kaupungin kestävän 
kaupunkikehityksen tavoitteiden kanssa? Pölyttäjät, hyönteiset ja kaiken maailman pörriäiset eivät 
Kupittaan puistossa viihdy, vaan tarvitsevat puutarhan kukkia puuhiinsa. 

Kysymys: Kupittaan siirtolapuutarha on niin kulttuurihistoriallisesti kuin biodiversiteetiltään 
ainutlaatuinen, lähes 90-vuotias virkistysalue, jota yleiskaava 2029:ssa esitetään purettavaksi. 
Miten tämä on alkuunkaan linjassa Turun kaupungin kestävän kaupunkikehityksen linjausten 
kanssa? 

Kysymys: Ihanko todella on niin, ettei näille ehdotetuille 300 (total 50 000 asukkaan tavoitteesta) 
kerrostaloasukkaalle löydy mitään muuta sijaa Turussa kuin Turun vanhin siirtolapuutarha 
Kupittaalla? Esityksessä kävi ilmi kuitenkin, että siirtolapuutarhojen virkistys- ja ekologiset arvot 
Turun kaupunki tunnustaa. Silti ajetaan vanhinta ja perinteisintä siirtolapuutarha-aluetta 
lakkautettavaksi? On perin pöyristyttävää, miten Turku haluaa ajaa alas monimuotoista puutarha-
aluetta Kupittaalla vedoten kaavoituksen "ekologisiin" näkökulmiin. 

Kysymys: Miksi Kupittaan siirtolapuutarha esitetään tuhottavaksi ja alueelle esitetään kerrostaloja, 
vaikka uusia kerrostaloja on rakenteilla joka paikkaan Turussa? Alue kuuluu perinteiseen 
puutarha-alueeseen ja näitä alueita täytyy säilyttää, ei tuhota.  

Kysymys: Kupittaan siirtolapuutarha on paitsi merkittävä viheralue, myös kulttuurihistoriallinen 
alue. Puutarhan kasvillisuus on lähes 90-vuoden aikana muodostunut rikkaaksi ja lajistosta löytyy 
lukuisia harvinaisuuksia, joiden tuhoaminen on valtava vääryys. Ainutlaatuinen alue tuo vaihtelua 
rakentuvaan kaupunkiympäristöön ja sen jyrääminen kerrostalojen tieltä on teko, jota seuraavat 
sukupolvet tulevat päätä puistellen muistelemaan. Siirtolapuutarha on avoin ja maksuton 
vierailukohde, ja puutarha on viime vuosina tehnyt paljon työtä, että toiminta avautuisi 
mahdollisimman paljon kaikille kaupunkilaisille. Kysynkin, miten on mahdollista, että kerrostaloille 
ei löydy mitään muuta paikkaa, kuin tämä Suomen mittakaavassa ainutlaatuinen alue? Stop the 
madness. 

Vastaus kysymyksiin: Kupittaan siirtolapuutarhaan liittyvää problematiikkaa on yleiskaavan valmistelun 
aikana käsitelty. On julkaistu kysely, jossa kysyttiin kaupunkilaisilta siirtolapuutarhan roolista ja alueen 
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mahdollisesta rakentamisesta. Saadut vastaukset olivat pitkälti siirtolapuutarhan säilyttämisen kannalla. 
Myös Turun museokeskus toi lausunnossaan esille alueen arvoja.  

Toisaalta siirtolapuutarhan sijainti kaupunkirakenteessa on otollinen myös muunlaiselle toiminnalle, kuten 
asumiselle ja työpaikoille. Siirtolapuutarha sijoittuu sekä seudullisesti että kaupunkitasoisesti katsottuna 
sellaiselle alueelle, jolla maankäyttöä pyritään lähtökohtaisesti tehostamaan. Alue on vilkkaasti 
liikennöityjen väylien vieressä joukkoliikennereitin varrella, ja kävely- ja pyöräily-yhteydet ovat hyvät. Myös 
palvelut ovat aivan vieressä.  

Kun aluetta suunnitellaan tarkemmin, on huomioitava myös liikenteen aiheuttama melu ja hiukkaspäästöt 
sekä niiden vaikutukset nykyiseen ja mahdolliseen uuteen toimintaan. Tällöin arvioidaan, minkälainen 
toiminta olisi alueelle tarkoituksenmukaista. 

On ennen kaikkea poliittinen päätös, mitä siirtolapuutarhan suhteen päätetään tehdä. Runsas keskustelu 
kertoo, että ratkaisu on vaikea, koska sekä siirtolapuutarhan säilyttämiselle että alueen ottamiselle 
rakentamiskäyttöön on perusteita. 

Päätöksenteon tueksi on tilattu luonnosvaihtoehdot alueen kehittämisestä. Yhdessä tarkasteltavassa 
vaihtoehdossa alueelle sijoitetaan tehokasta asuinrakentamista, toisessa vaihtoehdossa vähemmän 
asuinrakentamista ja kolmannessa päiväkoti sekä jonkin verran asuinrakentamista. Kaikissa tehtävissä 
luonnosvaihtoehdoissa noin kolmannes siirtolapuutarha-alueesta säilytetään rakentamisen ulkopuolella. 
Vaihtoehtotarkastelun tarkoituksena on havainnollistaa, millaiset ratkaisut ovat mahdollisia. Alueen 
lopullinen käyttötarkoituksen muutos vaatii vielä toteutuakseen asemakaavan. 

Alueen rakentamisen vaikutukset 

Kysymys: Pääsin mukaan tähän kokoukseen vasta nyt. Pahoittelut siitä. Mikäli keskustelu liittyy 
myös Siirtolapuutarha-alueeseen, kyseenalaistan muiden mukana siihen liittyvät 
rakennussuunnitelmat. Koska asun itse tärinäetäisyyden päässä Kunnallissairaalantiestä (jo 
isompi auto saa talon tärisemään savipatjassaan), rakennustyöt tulevat eittämättä hajottamaan 
pientaloalueen torppien sokkeleita. Tämä lienee kuitenkin suunnittelijoiden ja päättäjien tiedossa. 
Kaiken kaikkiaan siirtolapuutarhaa koskevat rakennussuunnitelmat eivät löydä kestäviä 
perusteluja, ei miltään osin. Toivon tältä osin pysähdystä. 

Kysymys: Miten kaupunki korvaa rakentamisen aiheuttamia vaurioita ympäristön talojen 
sokkeleihin - kun näitä väistämättä tulee, jos nuo nyt pohdinnan alla olevat eri siirtolapuutarha-
alueen rakentamisvaihtoehdot, mikä tahansa niistä, toteutuvat? 

Vastaus: Asemakaavoituksen yhteydessä tulee selvittää rakentamisen mahdolliset vaikutukset 
lähialueiden rakennusten perustuksiin. Uusi rakentaminen on toteutettava siten, ettei vaurioita synny. Jos 
vaurioita kuitenkin aiheutuu, rakentaja on korvausvelvollinen. 

ARVOKKAAT RAKENNETUN YMPÄRISTÖN KOHTEET 

Suojelukohteet 

Kysymys: Miksi karttamerkinnällä (kartta 8) ”Arvokas rakennus tai rakennetun ympäristön 
kokonaisuus” merkityllä alueella on karttalehdellä 3 ”Asuminen” karttamerkintä ”Uusi tai 
olennaisesti muuttuva asuinalue”? 

Vastaus: Arvokas rakennetun ympäristön kokonaisuus -merkintä tarkoittaa, että alue ei merkittävällä 
tavalla muutu. Muuttuviksi alueiksi on merkitty sellaiset alueet, joihin on jo suunnitteilla uutta maankäyttöä. 
Muuttuvan alueen sisältä voidaan osoittaa arvokkaita pienempiä kohteita, jotka säilyvät ympäristössä 
tapahtuvasta muutoksesta huolimatta. Kysymyksestä ei selvinnyt, mitä kohdetta kysyjä tarkoitti. 
Pihlajaniemen alue on muuttuvaa aluetta, mutta se on vanhana kasarmialueena merkitty myös 
arvokohteeksi. Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö -merkintä on Museoviraston 
rky-inventoinnin mukainen ja kattaa koko kasarmialueen sisältäen myös käyttämättömiä ja 
rakentamattomia alueita. Pihlajaniemen asemakaavoituksessa on otettu huomioon alueen 
valtakunnallinen merkittävyys, ja siellä olevat merkittävät rakenteet säilytetään. 
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TARKEMPAA SUUNNITTELUA KOSKEVAT KYSYMYKSET 

Kysymys: Milloin hepokullan alueen taloyhtiöitä kuullaan/ pyydetään mukaan kaavoitukseen?  

Vastaus: Hepokullan Lämpö Oy on tehnyt aloitteen Hepokullan alueen asemakaavan muuttamisesta. 
Kaavoitusohjelman mukaan kaavoituksen olisi tarkoitus alkaa vuonna 2024. Kaavoituksen alkaessa 
tehdään osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kerrotaan mm. kaavahankkeen tavoitteista ja 
arvioidusta aikataulusta sekä osallistumisen tavoista kaavoituksen eri vaiheissa. Taloyhtiöitä kuullaan 
asemakaavoituksen aikana. 

Kysymys: Mitä tapahtuu Linnankadulla Turku Energian tontilla? 

Vastaus: Turku Energian tontilla on vireillä asemakaavanmuutos. Tontin käytöstä on aikoinaan järjestetty 
kilpailu. Alueelle suunnitellaan asuinkerrostaloja sekä kauppaa ja pienessä määrin muita liiketoimintoja. 

Kysymys: Miksi Turkuun rakennetaan niin paljon matalia taloja kiinni toisiinsa? Eikö korkeampia 
taloja rakentamalla asuinalueista saisi väljmpiä ja viihtyiämpiä. 

Vastaus: Yleiskaava 2029:ssä ei määritellä talotyyppejä tai rakentamisen korkeutta, vaan ne ovat 
asemakaavatason suunnittelussa ratkaistavia asioita. Vapaasti seisovat pistetalot eivät muodosta kovin 
kaupunkimaista katutilaa tai suojaisia pihoja. Matalammilla, toisiinsa kytkeytyneillä rakennuksilla voidaan 
myös tehokkaasti estää melua tunkeutumasta asuinalueen tai korttelin sisälle. 

Varsinainen korkea rakentaminen on monella tavalla ns. tavallista rakentamista vaativampaa. Korkea 
rakentaminen edellyttää onnistuakseen hyvin valittua sijaintia sekä huolellista rakennuksen ja sen 
lähiympäristön suunnittelua. Korkea rakentaminen aiheuttaa varjostusta ja lisää tuulisuutta 
ympäristössään, mikä on huomioitava suunnittelussa. Myös kasvillisuuteen ja ihmisläheisen mittakaavan 
luomiseen katutasolle ja pihoille on panostettava, jotta ympäristöstä tulisi viihtyisä. Rakentamisen 
korkeuden, rakentamisen tilantarpeen ja autopaikkatarpeen välistä yhteyttä on tarkasteltu Turun korkean 
rakentamisen selvityksessä. 

Kysymys: Onko tiedossa kuinka paljon Turussa on parhaillaan tyhjiä, uusia kerrostaloasuntoja? 

Vastaus: Valitettavasti ajantasaista rekisteritietoa tästä ei ole saatavilla. Käyttämättömiä uusia 
omistusasuntoja on etuovi.com -sivuston mukaan tällä hetkellä (22.3.2022) yhteensä 559 kappaletta. Luku 
sisältää myös ennakkomarkkinoinnissa olevat kohteet. Vuokraovi.com-sivuston mukaan vuonna 2022 
valmistuneita vuokra-asuntoja on vapaana 55 kappaletta. 


