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JOTAIN?



Paikat, joihin on panostettu ovat nyt Turun ylpeys.



Tämä vaatii sarjan toisiinsa linkittyviä
uudistuksia, jotka palvelevat kaikkia
keskustan käyttäjiä.

Kauppatori ympäristöineen on 
palautettava kaupungin eläväksi
keskipisteeksi.



Haluamme Turkuun...
• liikenteeltä rauhoitetun kävelykeskustan
• turvallisen pyöräilykeskustan
• elävän kaupunkikulttuurikeskustan
• monipuolisen ostoskeskustan

Näistä tulee totta vain, jos keskustasta saadaan
yksityisautot maan alle.



Onnistunut julkinen 
tila on monen
tekijän summa.

Yksittäisiä parannuksia on vaikea saada aikaan, 
jos kokonaisuus jätetään huomiotta.
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Apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen

Kauppatorin ja sitä ympäröivien katujen
katusuunnitelma



Tarkastelualue ja 
suunnittelualue

Tarkastelualueella
on tutkittu suunnitelmien 
edellyttämät muutostarpeet 
liikenteen ohjauksessa. 

Suunnittelualueen kaduille 
on laadittu liikenteenohjaus‐
suunnitelma ja‐
katusuunnitelmat.

Tarkastelu‐ ja suunnittelualue



Keskustassa asioinnin 
sujuvoittaminen on välttämätöntä 
alueen kauppiaille ja palveluille. 

Jos asiointi keskustassa on 
hankalaa, kuluttajat vievät rahansa 
muualle.



Kauppatorin maanalainen pysäköinti on 
avain osana keskustan kehittämistä 

Se mahdollistaa keskustan saavutettavuuden nykyistä

vaivattomammin kaikilla liikkumismuodoilla,.
se mahdollistaa ostovoiman ja kauppojen säilymisen 
keskustassa,

se mahdollistaa Suomen hienoimman kävely- ja 

pyöräilykeskustan muodostumisen sekä 

yhtenäisen kaupunkikuvan kävelykadulta jokirantaan.



Pysäköinnistä tulee neljä nousua suoraan torille. Maanalaisilla yhteyksillä 
kytketään kaikki torikorttelit helposti liikuttavaksi yhtenäiseksi sisätilaksi.



Pysäköinnin keskittyessä torikannen alle 200 kadunvarsipaikkaa poistuu, 
pysäköintipaikan hakuliikenne päättyy ja julkinen tila vapautuu uuteen käyttöön. 



Ajoneuvoliikenteen verkko

Ajoneuvoliikenteen verkko
• Asiakaspysäköinnin paikat lisääntyvät noin 

keskustan alueella noin 400 – 600. 

• Pysäköintipaikan hakuliikenne päättyy ja 
ohjautuu vain Yliopistonkadun alkupäähän. 

• Torin kohdalla kauppiaskadulle vain  
yksisuuntainen taksi- ja huoltoliikenne.

• Kauppiaskadun alaosa kaksisuuntaiseksi 
polkupyöräliikenteen vuoksi.

• Yliopistonkadulle kauppatorin kohdalla vain 
huoltoliikenne.



Joukkoliikenneverkko

• Eerikinkadulla ja Aurakadulla 
vain joukko- ja huoltoliikenne.

• Kapeita pysäkkialueita ja 
jalkakäytäviä levennetään.

• Kiinteiden rakennusten sijainti 
mahdollistaa raitiotien 
rakentamisen. 

• Paikallisliikenteen linjojen 
aikataulun tasaus poistetaan 
digitaalisella 
liikenteenohjauksella.

• Ajantasainen liikennetieto 
pysäkkinäytöille ja matkustajien 
mobiileihin näyttöpäätteisiin.

Joukkoliikenneverkko



Nopeusrajoitukset

• Kävelypainotteisella keskusta-alueella 
autoliikenteen nopeus sovitetaan 
lähemmäksi kävelyn ja pyöräilyn 
nopeutta. 

• Pääosin nopeusrajoitus 30 km/h

• Kauppiaskatu pihakatuna 
20 km/h. 

• Keskustan sisäkehän nopeus-rajoitus 
on tarkastelualueella sopeutettu 
vaativiin liikenneolosuhteisiin 40 km/h.

Nopeusrajoitukset



Henkilöautoliikenteen ohjaaminen pois torin 
ympäristöstä mahdollistaa turvallisemmat ja 
eheämmät pyöräilyreitit.

Turusta on mahdollista luoda Suomen johtava 
pyöräilykaupunki, sillä 90 % turkulaisista asuu 
alle puolen tunnin pyöräilymatkan päässä 
keskustasta.



Pyöräilyn liikenneverkko

• Brahenkadun pääpyöräreitillä nykyinen 
kaksisuuntainen pyöräväylä. 

• Yliopistonkadulle yksisuuntaiset 
pyöräkaistat.

• Kauppatorin kohdalla pyöräily 
kävelykatualueen pohjoisreunassa. 

• Aurakadulle ja Puutarhakadulle 
kaksisuuntainen pyöräväylä. 

• Kauppiaskadulla kaksisuuntainen 
pyöräliikenne ajoradalla.

Pyöräilyn liikenneverkko



Polkupyörien pysäköinnille toteutetaan lisätilaa 
kauppatorille ja kirjaston aukiolle.



Kauppiaskadusta turvallinen pyöräreitti ja maisemallisesti yhtenäinen 
kävelypainotteinen katualue jokirantaan.



Kauppatorin kaikki pintarakenteet, rakennukset, kalusteet, 
kulkureitit ja torikaupan olosuhteet aivan uudelle tasolle.



Yliopistonkatu viihtyisäksi kävelyalueeksi, Kauppiaskatu turvalliseksi 
kävelypainotteiseksi ja jalkakäytävien leventäminen koko alueella.



Jalankulku ja esteettömyys

• Katulämmitys kauppatorille, sen jalkakäytäville ja 
bussipysäkkien jalankulkualueille.

• Näkövammaisille myös talvella toimiva 
opaslaattajärjestelmä. 

• Esteettömyys pysäkkien yksityiskohdissa (värit 
kontrastit, kaltevuudet, valaistus, katokset jne.)

• Selkänojallisia ja käsituellisia istuimia.

• Riittävästi pyörätelineitä oikein sijoitettuna.

Jalankulku ja esteettömyys



Esteettömyys, esteettisyys ja pintamateriaalit

• Ydintori esteettömäksi nykyisillä uudelleen 
ladotuilla torikivillä ruudukkokuvio 
säilyttäen.

• Ydintoria kiertävät jalankulkuvyöhykkeet 
esteettömiksi tasoitetuilla mahdollisesti 
nykyisillä luonnonkivillä.

• Kauppiaskadun ajoradoille kestäviä 
pyöräilijöille miellyttäviä sahattuja 
luonnonkiviä.

• Leveitä jalkakäytäviä elävöitetään 
luonnonkivikorostuksilla.

• Muilla katujaksoilla ajoradat päällystetään 
asfaltilla.

Esteettömyys, esteettisyys ja pintamateriaalit



Tarvitaan muitakin syitä tulla 
torille kuin torikauppa itsessään.

Tarvitaan elämää puoleensa vetäviä rakenteellisia 
elementtejä.

Kukkia, puita, penkkejä, keitaita, tapahtumalava, 
istuskeluportaita, luistelukenttä, taidetta, 
leikkivälineitä, kioskeja, katoksia.



Torirakennukset uudistetaan täydellisesti ja koko torialueen valaistus 
yksityiskohtaisesti muunneltavaksi eri käyttötarkoituksiin.
.



Kauppatorin toiminnallinen toteutus

• Kesällä torikauppa laajempana ja talvella myynti lähemmäs torin 
keskustaa.

• Torikaupan ympärillä tilaa pop-up -kojuille ja vuodenaikojen mukaan 
vaihtuvilla elementeille. 

• Jouluna torille voidaan toteuttaa joulukylä ja joulukuusi torin keskelle.

• Yliopistonkadun puolelle voidaan sijoittaa talvella luistinrata.

• Torikauppiaille sähkö-, vesi- ja viemärijärjestelmät.

• Toritoimintojen jätteiden lajittelupiste, sosiaali-, varasto- ja 
kylmäsäilytystilat torikannen alle.

• Torikauppiaiden autot torikannen alle ja raskaiden ajoneuvojen käyttö 
vain siirtymäkauden ajan. 

Torin toiminnallinen toteutus



Siirrettävä esiintymislava, jonka vaalea purjekangas kiristetään muotoonsa 
vaaleilla ja teräksisillä kannatinrakenteilla.



Portaat istuimina, puu‐istutuksia, korotettu kävelykatu, leikkipaikka ja 
esiintymislava



www.turunkauppatori.fi

Kiitos!


