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1 TULEVAISUUDEN TURKU 2029 -KYSELY 
 
Turussa valmistellaan uutta Yleiskaavaa 2029. Kyselyn luonnosvaiheessa päätettiin toteuttaa kysely, 
jolla kartoitettiin asukkaiden näkemyksiä tulevaisuuden kaupungista asumiseen, palveluihin, viher- ja 
virkistysalueisiin sekä liikkumiseen liittyen. Tulevaisuuden Turku 2029 -kysely oli avoinna 15.2.–
15.3.2016. Kysely toteutettiin karttapohjaisella kyselyohjelmalla Maptionnairella. Kyselyyn saatiin yh-
teensä 765 vastaajaa ja 6 221 karttamerkintää. Kyselyyn pystyi vastaamaan suomeksi, ruotsiksi ja eng-
lanniksi. 
 
Kyselystä tiedotettiin Turun kaupungin internetsivuilla, Facebook-sivuilla ja Twitterissä sekä Turun kaa-
voituskatsauksessa 2016. Kyselystä lähetettiin myös mediatiedote, johon tarttuivat Turun Sanomat, Tur-
kulainen ja Aamuset internetsivuillaan. Lisäksi Turkulaisen paperilehdessä oli pieni uutinen kyselystä. 
 

 
Kuva 1. Kyselyn aloitussivu. 
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2 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT 
 
Kyselyn aluksi tiedusteltiin taustatietoina vastaajien syntymävuotta, sukupuolta, asuintilannetta sekä 
pääasiallista toimenkuvaa. Kaikkiin kysymyksiin ei ollut pakko vastata, joten vastaajamäärät vaihtelevat 
kysymyksittäin. 
 
Koska kyselyohjelma tallentaa vastaajaksi jokaisen, joka on vastannut kyselyssä edes yhteen kysymyk-
seen, eikä kyselyssä ollut pakollisia kysymyksiä, vastaajiksi saatiin useita pelkät taustatiedot täyttäneitä 
henkilöitä. Koska taustatietoina kysyttiin vain vastaajan syntymävuotta, sukupuolta, toimenkuvaa, posti-
numeroa ja asuintilannetta, niitä ei voida pitää tulosten kannalta oleellisina vastauksina. Pelkät tausta-
tiedot vastanneet vastaajat päinvastoin vääristävät analyyseissä mukana ollessaan kyselyn todellisten 
vastaajien taustatietoja. Tämän vuoksi saaduista 1 130 vastaajasta karsittiin ensiksi pois ne, jotka olivat 
vastanneet kyselyyn pelkkiä taustatietoja. Vastaajia, jotka olivat vastanneet edes yhteen kyselyn muu-
hun kuin taustatietoihin liittyvään kysymykseen, oli 765. 
 

 
Kuva 2. Taustatietoihin liittyvä kyselysivu. 

 

2.1 Ikäjakauma 
 
Vastaajilta kysyttiin ensiksi heidän syntymävuottaan avoimena kysymyksenä. Kysymykseen saatiin vas-
taus noin 65 % (n=500) kyselyyn vastanneista ja vastaavasti noin 35 % (n=265) vastaajista ei ilmoittanut 
syntymävuottaan tai syntymävuotta ei voitu tulkita selkeästi annetusta vastauksesta. Syntymävuosista 
laskettiin vastaajien iät suurpiirteisesti vähentämällä annettu syntymävuosi kuluvasta vuodesta 2016.  
 
Suurimman ikäryhmän muodostavat vastaajista 25–44-vuotiaat, joita on kaikista vastaajista noin 38 %. 
15–24-vuotiaita sekä 45–64-vuotiaita on molempia noin 13 % kaikista vastaajista. Yli 64-vuotiaita on 
vastaajissa vain vähän, noin 2 % kaikista vastaajista. Vastaajien ikäjakauma on esitetty taulukossa 1 ja 
kaaviossa 1. 
 
Vastaajien ikäjakaumaa on verrattu myös Turun väestön ikäjakaumaan. Alle 15-vuotiaita vastaajia ei ole 
saatu kyselyyn lainkaan, toisin sanoen he eivät ole edustettuina kyselyn tuloksissa. Yli 64-vuotiaiden 
vastaajien osuus on merkittävästi pienempi verrattuna heidän osuuteensa Turun väestöstä. Vastaajista 
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myös 45–64-vuotiaita on selvästi vähemmän kuin väestöstä, ja 15–24-vuotiaat ovat hieman aliedustet-
tuina. Vastaavasti 25–44-vuotiaat ovat vastaajissa yliedustettuina. Vastaajien ja Turun väestön ikäja-
kauma on esitetty taulukossa 1 ja kaaviossa 2. 
 
Taulukko 1. Vastaajien ja Turun väestön ikäjakauma (Lähde: Turun kaupunki / Tilastollinen vuosikirja 
2013). 

Ikä Vastaajia Osuus vastaajista Turun väestö Osuus Turun väestöstä 

0–14 0 0,0 % 23 089 12,8 % 

15–24 96 12,5 % 27 623 15,3 % 

25–44 290 37,9 % 50 639 28,1 % 

45–64 96 12,5 % 44 354 24,6 % 

65+ 18 2,4 % 34 520 19,2 % 

Ei tietoa 265 34,6 % - - 

Yhteensä 765 100,0 % 180 225 100,0 % 

 

 
Kaavio 1. Vastaajien ikäjakauma. Reilu kolmannes vastaajista 25–44-vuotiaita, toinen kolmannes ei 
ilmoittanut ikäänsä. 
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Kaavio 2. Vastaajien ikäjakauma verrattuna Turun väestön ikäjakaumaan. 25–44-vuotiaat ovat vastaa-
jissa yliedustettuina, yli 44-vuotiaat selvästi aliedustettuina. Alle 14-vuotiaita ei kyselyllä tavoi-
tettu.(Lähde: Turun kaupunki / Tilastollinen vuosikirja 2013). 

Kaaviossa 3 on verrattu vastaajien ikäpyramidia Turun väestön ikäpyramidiin. Kaaviossa näkyvät vas-
taajat, jotka ovat ilmoittaneet sekä ikänsä että sukupuolensa (joko mies tai nainen) eli yhteensä noin 64 
% (n=493) kaikista vastaajista. Kaaviosta voidaan huomata, että suhteellisesti eniten vastaajista on 25–
29-vuotiaita miehiä, noin 7 % kaikista vastaajista. Saman ikäisiä naisia on seuraavaksi eniten, noin 6 % 
kaikista vastaajista. 25–29-vuotiaat ovat myös Turun väestön toiseksi suurin ikäluokka. 
 

 
Kaavio 3. Vasemmalla vastaajien ja oikealla Turun väestön ikäpyramidi. Vastaajissa erityisesti 25–29-
vuotiaita, jotka ovat myös kaupungin väestössä toiseksi suurin ikäluokka. Alle 15-vuotiaita ja yli 75-
vuotiaita ei ole tavoitettu kyselyllä. (Lähde: Turun kaupunki / Tilastollinen vuosikirja 2013) 
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2.2 Sukupuolijakauma 
 
Vastaajilta kysyttiin taustatietona sukupuolta monivalintakysymyksenä. Kysymykseen vastasi suurin osa 
vastaajista, noin 98 % (n=753), ja vastaavasti noin 2 % (n=12) vastaajista jätti vastaamatta kysymyk-
seen. 
 
Miehiä vastaajista on hieman yli puolet, noin 55 % kaikista vastaajista, ja naisia noin 44 %. Noin 1 % 
kaikista vastaajista ilmoitti sukupuolekseen vaihtoehdon ”muu”. Vastaajien sukupuolijakauma on esitetty 
taulukossa 2 ja kaaviossa 3. 
 
Vastaajien sukupuolijakaumaa on verrattu taulukossa 2 ja kaaviossa 4 Turun väestön sukupuolija-
kaumaan. Vertailusta huomataan, että miehet ovat vastaajissa hieman yliedustettuina ja naiset puoles-
taan hieman aliedustettuina verrattuna Turun väestöön. 
 
Taulukko 2. Vastaajien sukupuolijakauma verrattuna Turun väestöön (Lähde: Turun kaupunki / Väestö-
katsaus 1/2016). 

Sukupuoli Vastaajat Osuus vastaajista  Turun väestö Osuus Turun väestöstä  

Nainen 327 42,7 % 97 354 52,4 % 

Mies 417 54,5 % 88 407 47,6 % 

Muu 9 1,2 % - - 

Ei tietoa 12 1,6 % - - 

Yhteensä 765 100,0 % 185 761 100,0 % 

 

 
Kaavio 4. Vastaajien sukupuolijakauma. Miehiä on vastaajista hieman yli puolet. 
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Kaavio 5. Vastaajien sukupuolijakauma verrattuna Turun väestöön. Miehet ovat vastaajissa hieman 
yliedustettuina. (Lähde: Turun kaupunki / Väestökatsaus 1/2016) 

 

2.3 Toimenkuvat 
 
Vastaajilta tiedusteltiin taustatietona myös heidän pääasiallista toimenkuvaansa monivalintakysymyk-
senä. Kysymykseen vastasivat lähes kaikki kyselyn vastaajat, noin 98 % (n=753) kaikista vastaajista. 
 
Vastaajista puolet, noin 50 %, ilmoittivat pääasialliseksi toimenkuvakseen ansiotyön. Kyselyllä tavoitettiin 
myös hyvin opiskelijoita ja koululaisia, sillä heitä on vastaajista lähes kolmannes, noin 28 % kaikista 
vastaajista. Eläkkeellä tai työttömänä ilmoitti olevansa lähes yhtä monta vastaajaa: molempia on noin 6 
% kaikista vastaajista. Yrittäjiä vastaajista on noin 5 %, ja kotiäitinä tai -isänä tai vanhempainvapaalla 
noin 2 % vastaajista. Muu-vastausvaihtoehdon valitsi 2 % kaikista vastaajista, ja vaihtoehdon valinneet 
kertoivat olevansa muun muassa tutkijoita, tohtorikoulutettavia, työskentelevänsä apurahalla tai ole-
vansa sekä opiskelijoita että ansiotyössä. Vastaajien toimenkuvat on esitetty taulukossa 3 ja kaaviossa 
6. 
 
Turun väestöstä opiskelijoita ja koululaisia on noin 9,6 % eli he ovat kyselyssä selvästi yliedustettuna. 
Eläkeläisiä väestöstä on noin 24 % eli he ovat kyselyssä puolestaan selkeästi aliedustettuina. Työttömiä 
on Turun väestöstä 7,6 % ja työllisiä 42,4 %. (Lähde: Turun kaupunki / Tilastotietoja Turusta 2015) 
 
Taulukko 3. Vastaajien pääasialliset toimenkuvat. 

Toimenkuva Vastaajia Osuus vastaajista (%) 

Ansiotyössä 382 49,9 % 

Opiskelija tai koululainen 217 28,4 % 

Eläkkeellä 47 6,1 % 

Työtön 45 5,9 % 

Yrittäjä 35 4,6 % 

Kotiäiti tai -isä tai vanhempainvapaalla 12 1,6 % 

Muu 15 2,0 % 

Ei tietoa 12 1,6 % 

Yhteensä 765 100,0 % 
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Kaavio 6. Vastaajien pääasialliset toimenkuvat. Kyselyllä on tavoitettu hyvin ansiotyötä tekevät sekä 
opiskelijat ja koululaiset. 

 

2.4 Asuintilanteet 
 
Edeltävien taustatietojen lisäksi vastaajilta kysyttiin heidän asuintilanteestaan monivalintakysymyksenä. 
Kysymykseen vastasi selkeä enemmistö vastaajista, noin 98 % (n=752). 
 
Kaikista vastaajista enemmistö, noin 40 %, ilmoitti asuintilanteekseen vaihtoehdon ”pariskunta”. Yksina-
suvia on vastaajista melkein kolmannes, noin 29 % kaikista vastaajista. Lapsiperheitä (n=189) on vas-
taajista yhteensä neljäsosa (noin 25 %). Lapsiperheistä valtaosa, noin 20 % kaikista vastaajista, on kah-
den vanhemman lapsiperheitä, ja noin 4 % kaikista vastaajista on yhden vanhemman lapsiperheitä. Vas-
taajista noin 2 % ilmoitti asuvansa yhteisössä. Vastausvaihtoehdon muu oli valinnut myös noin 2 % vas-
taajista. Vastaajien asuintilanteet on kuvattu taulukossa 4 ja kaaviossa 7. 
 
Taulukko 4. Vastaajien asuintilanteet. 

Asuintilanne Vastaajia Osuus vastaajista (%) 

Pariskunta 307 40,1 % 

Yksin asuva 225 29,4 % 

Kahden vanhemman lapsiperhe 157 20,5 % 

Yhden vanhemman lapsiperhe 32 4,2 % 

Yhteisö 14 1,8 % 

Muu 17 2,2 % 

Ei tietoa 13 1,7 % 

Yhteensä 765 100,0 % 
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Kaavio 7. Vastaajien asuintilanteet. Enemmistö asuu yhdessä kumppaninsa kanssa, ja noin kol-
mannes on yksin asuvia. 

 

2.5 Postinumeroalueet 
 
Vastaajilta kysyttiin lisäksi heidän postinumeroaan avoimena kysymyksenä. Kysymykseen saatiin vas-
taus noin 93 % (n=709) vastaajista ja vastaavasti noin 7 % (n=56) ei ilmoittanut postinumeroaan tai antoi 
vastaukseksi postinumeron, jota ei ole olemassa tai ei voitu tulkita selvästi vastauksesta. 
 
Kyselyn vastaajista noin 3 % ilmoitti postinumerokseen jonkin muun kuin Turun postinumeroalueen. Vas-
taajia on lähikunnista Kaarinasta, Naantalista, Raisiosta, Maskusta, Ruskolta ja Liedosta sekä myös 
muualta Suomesta: Porista, Kouvolasta, Joensuusta, Nivalasta ja Oulusta. 
 
Vastaajia on selvästi eniten Turun keskustan postinumeroalueelta 20100, kaikista vastaajista 20 %. 
Toiseksi eniten vastaajia, noin 14 % kaikista vastaajista, on Nummi-Ylioppilaskylän postinumeroalueelta 
20540. Kolmanneksi eniten vastaajia, noin 10 % kaikista vastaajista, ilmoitti postinumerokseen Martti-
Korppoolaismäen postinumeroalueen 20810. Näillä kolmella edellä mainitulla postinumeroalueella asuu 
yhteensä lähes puolet, noin 44 % (n=335), kaikista vastaajista.  
 
Kyselyyn vastanneista kukaan ei ilmoittanut postinumerokseen Skanssin postinumeroaluetta 20730.  
Kaikista vastaajista vain alle prosentti tavoitettiin lisäksi Pansio-Pernon alueelta 20240, Pitkämäki-Muh-
kurin alueelta 20250, Moision alueelta 20400, Jäkärlän alueelta 20460, Huhkola-Lauste-Vaalan alueelta 
20750, Paattisen alueelta 21330 sekä Tortinmäen alueelta 21340. Vastaajien jakautuminen Turun pos-
tinumeroalueille on esitetty kuvassa 3. 
 
Vastaajien postinumeroaluejakaumaa on verrattu Turun postinumeroalueiden asukasmääriin kaaviossa 
8. Kaaviosta voidaan huomata, että vastaajien postinumerojakauma mukailee joissain määrin postinu-
meroalueiden asukasmääriä, mutta esimerkiksi Keskustan postinumeroalueen 20100 asukkaat ovat ky-
selyssä selvästi yliedustettuina, ja esimerkiksi Kuninkoja-Mälikkälän postinumeroalueen 20320, Kärsä-
mäki-Urusvuori-Halisten postinumeroalueen 20360 ja Varissuon postinumeroalueen 20610 sekä Moikoi-
nen-Pikisaaren postinumeroalueen 20900 asukkaat ovat selkeästi aliedustettuja. 
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Kaavio 8. Vastaajien postinumeroalueet verrattuna Turun postinumeroalueiden asukasmääriin. Vastaa-
jia on tavoitettu monipuolisesti eripuolilta Turkua. Vastaajia on eniten Keskustasta, Nummi-Yliop-
pilaskylästä sekä Martti-Korppoolaismäeltä, joissa myös asuu suuri osa Turun väestöstä. (Lähde: 
Tilastokeskus / Postinumeroalueittainen avoin tieto 2014). 
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Kuva 3. Vastaajien jakautuminen Turun postinumeroalueille. Vastaajia on lähes kaikilta Turun  
postinumeroalueilta, mutta erityisesti Keskustasta ja sen reuna-alueilta.  
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3 KARTTAMERKINNÄT 
 
Karttakysymyksistä suurimpaan osaan on voinut tehdä merkinnät joko piste- tai aluemerkintöinä, lukuun 
ottamatta liikkumiseen liittyviä kysymyksiä, johon merkinnät on tehty viivoina. Vastauksia on voinut täy-
dentää vapaasti avoimessa kysymyksessä sekä joissain tapauksissa myös monivalintakysymyksen 
avulla. Kaikkiin kysymyksiin ei ole ollut pakko vastata, ja toisaalta merkintöjä on voinut tehdä niin monta 
kuin haluaa, joten vastausten määrät vaihtelevat selvästi kysymyksittäin. 
 
Kyselyyn saatiin yhteensä 6 221 karttamerkintää. Eniten merkintöjä tehtiin asumiseen liittyen: paikkoja 
ja alueita asuinrakentamiselle osoitettiin yhteensä 1635, ja paikkoja ja alueita, jonne ei saa kohdistaa 
asuinrakentamista, merkittiin yhteensä 959. Myös tärkeitä viher- ja virkistysalueita, jotka halutaan säilyt-
tää nykytilassa, osoitettiin useita, yhteensä 839. Vähiten merkintöjä keräsivät liikkumiseen liittyvät posi-
tiiviset merkinnät: liikenteellisesti turvallista, liikkuminen on sujuvaa sekä liikkuminen on viihtyisää. Kart-
tamerkintöjen jakautuminen on esitetty kaaviossa 9. Kaavioon on laskettu yhteen kysymyksiin tulleet 
piste- ja aluemerkinnät. 
 

 
Kaavio 9. Karttamerkintöjen jakautuminen. Asumiseen liittyviä merkintöjä tehtiin kaikkein eniten. 

Karttamerkinnöistä on pyritty löytämään kohteita, jonne merkintöjä kasaantuu. Tätä varten merkinnöistä 
on luotu lämpökarttoja ruudukkoa hyödyntäen. Kartan päälle on luotu ensiksi ruudukko ja laskettu, mon-
tako merkintää kuhunkin ruutuun osuu. Ruutuina on käytetty merkintätyypistä (piste, alue, viiva) ja tar-
kastelutasosta riippuen joko sivuiltaan 250, 100, 50 tai 25 metrin ruutuja. Ruudukosta on luotu lämpö-
kartta, jossa kartalta ovat nousseet esille ne kohdat, joihin osuu useampia merkintöjä, ja vastaavasti 
yksittäiset merkinnät on häivytetty.  
 
Piste- ja aluemerkintöinä annettuja vastauksia on käsitelty erillisinä karttoina, sillä niistä saatava aineisto 
näyttäytyy lämpökartalla hyvin erilaisena. Koska yksi piirretty alue osuu lähes joka kerta useampaan 
ruutuun, mutta yksi pistemerkintä aina vain yhteen ruutuun kerrallaan, lämpökartoissa aluemerkintöinä 
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annetut vastaukset erottuvat selkeämmin. Lähemmässä tarkastelussa on tämän vuoksi käytetty piste-
merkinnöissä suurempaa ruudukkoa (100 m x 100 m) kuin aluemerkinnöissä (50 m x 50 m), jotta mer-
kintöjen kasaumia saataisiin edelleen nostettua esille. Toisaalta pistemerkinnöistä lämpökartoissa erot-
tuvat helposti pienet, selkeästi rajautuvat alueet, sillä pistemerkinnät osuvat niissä todennäköisemmin 
samaan ruutuun (vrt. esim. Kakola – Keskusta). 
 
Kohteita, jonne merkintöjä kasautuu, on tutkittu lähempää ja tarkemmin. Näistä kohteista on suurpiirtei-
sesti laskettu, kuinka monta piste- ja aluemerkintää kyseiseen kohteeseen osuu, sekä laskettu kohteen 
merkintöjen prosenttiosuus kaikista saman aihealueen merkinnöistä. Osa alueille osuvista merkinnöistä 
koskee tarkkaan juuri kyseistä aluetta ja osa jotain laajempaa aluetta, kuten koko keskustan aluetta. 
Lisäksi on tarkasteltu niin avoimiin kysymyksiin kuin monivalintakysymyksiinkin tulleita vastauksia. 
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4 ASUMINEN 
 
Ensimmäisenä karttakysymyksenä vastaajia pyydettiin merkitsemään kartalle paikkoja, jonne heidän lä-
hiympäristössään voisi rakentaa, sekä kohteita, jonne ei toivottaisi lisää rakentamista. Kohteita pyydettiin 
merkitsemään ensisijaisesti kartalla kirkkaammin näkyvältä alueelta (kuva 4) eli keskustasta ja joukkolii-
kenteen pääreittien varsilta, sillä kaupungin kasvua on jo päätetty suunnata kyseiselle alueelle kehitys-
kuvan valinnan yhteydessä. Lisäksi karttaan oli merkittynä Kauppatorilta 2,5 km säteeltä oleva alue, 
jonka voidaan karkeasti ajatella olevan pyöräilyetäisyydellä kaupungin keskustasta. Vastaaja saattoi 
tehdä merkinnät joko piste- tai aluemerkintöinä, ja karttamerkintöjä pystyi täydentämään sanallisesti 
avoimen kysymyksen avulla. 
 

 
Kuva 4. Asumiseen liittyvä kyselysivu. Vastauksia pyydettiin erityisesti kartalla kirkkaammin näkyvältä 
alueelta eli keskustasta ja joukkoliikenteen pääreittien varsilta, sillä kasvua on jo päätetty suunnata ky-
seiselle alueelle. 

 

4.1 Paikat ja alueet asuinrakentamiselle 
 
Paikkoja ja alueita asuinrakentamiselle merkittiin yhteensä 1 635, joista 743 tehtiin pistemerkintöinä ja 
892 aluemerkintöinä. Kaikki vastaajien osoittamat paikat ja alueet asuinrakentamiselle näkyvät kuvassa 
5 pistemerkintöinä ja kuvassa 6 aluemerkintöinä. Kuvissa 7 ja 8 näkyvät kohteet, joihin merkintöjä on 
kasaantunut kirkkaammalla punaisella. Kartoista huomataan, että merkinnät ovat keskittyneet selvästi 
kyselyssä kartalla kirkkaammin näkyneelle alueelle. 
 
Merkintöjä on kasaantunut koko Keskustan suuralueelle Ruissaloa lukuun ottamatta: suuralueelle osuu 
yhteensä 273 pistemerkintää ja 359 aluemerkintää, yhteensä noin 40 % kaikista asuinrakentamisen 
paikkoja osoittaneista merkinnöistä.  
 
Taulukossa 5 on listattu kohteita, jonne karttamerkintöjä kasautuu, ja esitetty arvio kohteisiin osuvien 
merkintöjen määristä. Asuinrakentamista on osoitettu erityisesti Linnakaupungin alueelle, etenkin van-
han jätevedenpuhdistamon eli jo suunnitteilla olevan Vaasanpuiston alueelle. Myös Herttuankulman 
ja Kirstinpuiston alueille on kertynyt useita merkintöjä. Keskustan suuralueella myös Kakolan alueelle 
on kasaantunut jonkin verran merkintöjä.  



  16 (78) 
  

 

 

Keskustan suuralueen ulkopuolelle karttamerkintöjä on kertynyt Koroisten alueelle, Itäharjun teolli-
suusalueelle, Pihlajanniemeen sekä Skanssiin. Myös Ratapihan alueelle, Ylioppilaskylän ja Kuu-
vuoren alueelle sekä Hämeentien varteen Nummeen on kasaantunut merkintöjä. Pitkämäkeen on 
keskittynyt useita merkintöjä niin teollisuusalueelle Naantalin pikatien pohjoispuolelle kuin Naantalin pi-
katien ja junaratojen väliin. 
 
Taulukko 5. Vastaajien osoittamia paikkoja ja alueita asuinrakentamiselle. Taulukossa arviot kohteisiin 
osuvista merkinnöistä ja niiden prosenttiosuuksista kaikista saman aihealueen merkinnöistä. 

Kohde Pistemerkintöjä 
noin 

Aluemerkintöjä 
noin 

Saman aihealueen  
merkinnöistä 

Linnakaupunki 94 173 16 % 

Vaasanpuisto 17 98 7 % 

Herttuankulma 13 83 6 % 

Kirstinpuisto 8 76 5 % 

Koroinen 47 75 7 % 

Itäharjun teollisuusalue 22 77 6 % 

Pihlajanniemi 29 51 5 % 

Ylioppilaskylä & Kuuvuori 24 52 5 % 

Pitkämäki (Naantalin pikatien ja  
junaratojen väli) 20 52 4 % 

Kakola 15 48 4 % 

Ratapihan alue 17 50 4 % 

Pitkämäki (Naantalin pikatien  
pohjoispuoli) 7 46 3 % 

Skanssi 
Itä-Skanssi 

24 
8 

29 
24 

3 % 
2 % 

Hämeentien varsi Nummessa 12 28 2 % 

 
Huhtikuussa 2016 vireillä olleista asemakaava-alueista Kunnallissairaalantie 36–52 –kaavan alueelta 
löytyy useampia merkintöjä: pistemerkintöjä osuu kaava-alueelle noin 8 ja aluemerkintöjä noin 22 (noin 
2 % merkinnöistä). Lisäksi merkintöjä on asemakaava-alueista muun muassa Pääskyvuorenrinteen 
(pisteitä noin 6 ja alueita noin 24, noin 2 % merkinnöistä), Ojarannan (pisteitä noin 6 ja alueita noin 34, 
noin 2 % merkinnöistä), Uhrimäen (pisteitä noin 4 ja alueita noin 40, noin 3 % merkinnöistä) sekä Vau-
nukadun (pisteitä noin 3 ja alueita noin 31, noin 2 % merkinnöistä) alueilla. 
 
Pistemerkinnöissä myös Kauppatorin vieressä on 22 merkinnän kasautuma (noin 1 % merkinnöistä). 
Tämä johtuu todennäköisesti kyselyohjelman käytettävyydestä: ohjelmassa piste tulee kyseiseen koh-
taan, jos vastaaja ei ole liikuttanut karttaa eikä siirrä pistettä muualle. Tähän viittaa myös se, ettei yh-
teenkään tässä pisteessä olevaan vastaukseen ole kirjoitettu tarkentavia tietoja merkinnästä. 
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Kuva 5. Kaikki vastaajien osoittamat paikat tai 
alueet asuinrakentamiselle pistemerkintöinä. 

Kuva 6. Kaikki vastaajien osoittamat paikat tai 
alueet asuinrakentamiselle aluemerkintöinä. 

Kuva 7. Lämpökartta vastaajien osoittamista 
paikoista ja alueista asuinrakentamiselle piste-
merkintöinä. Merkinnät ovat keskittyneet sel-
västi annetulle karttarajaukselle. 

Kuva 8. Lämpökartta vastaajien osoittamista 
paikoista ja alueista asuinrakentamiselle alue-
merkintöinä. Merkinnät ovat keskittyneet sel-
västi annetulle karttarajaukselle. 
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4.2 Paikat ja alueet, jonne ei saa kohdistaa asuinrakentamista 
 
Paikkoja ja alueita, jonne ei saa kohdistaa asuinrakentamista osoitettiin kyselyssä yhteensä 959. Piste-
merkintöinä merkintöjä tehtiin 433 ja aluemerkintöinä 526. Kaikki saadut vastaukset näkyvät kuvissa 9 
ja 10, ja kuvissa 11 ja 12 näkyvät kirkkaammalla punaisella ne kohdat, joihin merkintöjä on kasautunut. 
Myös asuinrakentamista vastustavat merkinnät ovat osaksi keskittyneet kartalla kirkkaammin näkyneelle 
alueelle. 
 
Taulukossa 6 on listattu kohteita, jonne karttamerkintöjä kasautuu, ja esitetty arvio kohteisiin osuvien 
merkintöjen määristä. Karttamerkintöjä on kasautunut kaikkein eniten Koroisten alueelle. Asuinraken-
tamista ei toivota erityisesti Aurajoenrantaan Rautatiesillan ja Halistensillan väliselle alueelle. Vireillä 
olevalle Koroisten asemakaava-alueelle osuu noin 15 % kaikista asuinrakentamista vastustavista mer-
kinnöistä. 
 
Keskustan suuralueella merkintöjä on kasautunut koko ruutukaava-alueelle sekä Ruissaloon. Koko 
keskustan suuralueelle on merkitty yhteensä 225 pistemerkintää ja 239 aluemerkintää, yhteensä lähes 
puolet kaikista asuinrakentamista vastustavista merkinnöistä. Merkintöjä ovat keränneet erityisesti puis-
tot: Urheilupuisto, Samppalinnan vuori, Vartiovuori, Kupittaanpuisto sekä Puolalanmäki. Lisäksi 
Port Arthurin, Kakolan sekä Vanhan Suurtorin ja Tuomiokirkon ympäristöstä löytyy useampia mer-
kintöjä. Myös Kupittaan siirtolapuutarhan alue erottuu vastauksista. 
 
Suurempina alueina karttamerkinnöistä erottuvat saaret: Ruissalo, Hirvensalo sekä Satava ja Kaks-
kerta. Myös Luolavuoren alueelle ja Katariinanlaaksoon on kertynyt useita merkintöjä. Merkintöjä on 
kasautunut myös Kuralan ja Pääskyvuoren alueelle Jaaninojan ympäristöstöön sekä Nunnavuoren 
ja Riihikallion alueille. 
 
Taulukko 6. Vastaajien osoittamia paikkoja ja alueita, jonne ei saa kohdistaa asuinrakentamista. Tau-
lukossa arviot kohteisiin osuvista merkinnöistä ja niiden prosenttiosuuksista kaikista saman aihealueen 
merkinnöistä. 

Kohde Pistemerkintöjä 
noin 

Aluemerkintöjä 
noin 

Saman aihealueen 
merkinnöistä 

Koroinen 45 95 15 % 

Urheilupuisto 29 50 8 % 

Samppalinnan vuori 19 51 7 % 

Kupittaanpuisto 31 37 7 % 

Vartiovuori 18 37 6 % 

Kakola 12 32 5 % 

Hirvensalo 15 30 5 % 

Port Arthur 2 34 4 % 

Kurala ja Jaaninojan ympäristö 9 29 4 % 

Katariinanlaakso 9 26 4 % 

Luolavuori 10 25 4 % 

Vanha Suurtori & Tuomiokirkon 
ympäristö 7 26 3 % 

Puolalanmäki 11 21 3 % 

Satava & Kakskerta 1 20 2 % 

Ruissalo 10 13 2 % 

Nunnavuori & Riihikallio 4 11 2 % 

Kupittaan siirtolapuutarha 8 9 2 % 
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Huhtikuussa 2016 vireillä olleista asemakaava-alueista merkintöjä osuu muun muassa Uhrimäen (pis-
teitä noin 1 ja alueita noin 78, noin 8 % merkinnöistä), Harjattulan (alueita noin 18, noin 2 % merkin-
nöistä), Pääskyvuorenrinteen (pisteitä noin 1 ja alueita noin 17, noin 2 % merkinnöistä), Honkamäen-
puiston (pisteitä noin 3 ja alueita noin 4, noin 1 % merkinnöistä), Herrainkulman (pisteitä noin 3 ja 
alueita noin 13, noin 2 % merkinnöistä) ja Vilkkilänmäen (pisteitä noin 3 ja alueita noin 11, noin 1 % 
merkinnöistä) alueille. 
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Kuva 9. Kaikki vastaajien osoittamat paikat tai 
alueet, jonne ei saa kohdistaa asuinrakenta-
mista pistemerkintöinä. 

Kuva 10. Kaikki vastaajien osoittamat paikat tai 
alueet, jonne ei saa osoittaa asuinrakenta-
mista aluemerkintöinä. 

Kuva 11. Lämpökartta vastaajien osoittamista 
paikoista ja alueista, jonne ei saa kohdistaa 
asuinrakentamista pistemerkintöinä. Merkinnät 
ovat keskittyneet annetulle karttarajaukselle. 

Kuva 12. Lämpökartta vastaajien osoittamista 
paikoista ja alueista, jonne ei saa kohdistaa 
asuinrakentamista aluemerkintöinä. Merkinnät 
ovat keskittyneet annetulle karttarajaukselle. 
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4.3 Merkintöjen vertailua 
 
Kuvissa 13 ja 14 näkyvät päällekkäin vastaajien esittämät paikat ja alueet asuinrakentamiselle 
(keltaisesta punaiseen) sekä paikat ja alueet, jonne ei saa kohdistaa asuinrakentamista (sinisellä). 
Kuvassa 13 on esitetty annetut pistemerkinnät ja kuvassa 14 aluemerkinnät. Ruudut ovat sitä 
tummempia, mitä enemmän niihin on osunut merkintöjä. 
 
Kuvista voidaan huomata, että esimerkiksi laajemmista alueista, jonne vastaajat ovat esittäneet 
asuinrakentamista, Linnakaupungin ja Pitkämäen ympäristöt, Skanssin alue ja Itäharjun 
teollisuusalue eivät herätä vastustusta vastaajien keskuudessa. Myös Pihjalannimen alueella 
asuinrakentamisen kannattajia on selvästi enemmän kuin sen vastustajia. Esimerkiksi Ruissaloon, 
Kakskertaan ja Satavaan sekä Katariinan laakson ympäristöön, jonne ei toivota asuinrakentamista, ei 
sitä ole myökään osoitettu kuin yksittäisten vastaajien toimesta. 
 
Sen sijaan Koroisten alue erottuu selkeästi ristiriitaisena alueena: sinne toisaalta toivotaan 
asuinrakentamista ja toistaalta rakentamista myös vastustetaan useiden vastaajien toimesta. 
Ristiriitaisena alueena erottuu myös Luolavuoren ympäristö. Lisäksi koko keskustan alueelta löytyy 
runsaasti merkintöjä niin asuinrakentamista vastaan kuin sen puolesta. Pistemerkintänä keskustasta 
erottuu esimerkiksi Kakolan alue, josta löytyy usempia merkintöjä molemmista näkökulmista. Sekä 
Koroisille, Luolavuoreen että Kakolaan osuu myös useita tärkeisiin viher- ja virkistysalueisiin liittyviä 
merkintöjä (kts. luku 6). 
 
Seuraavaksi tarkastellaan tarkemmin muutamia alueita, joille on kertynyt useampia merkintöjä. Alueista 
tehtyihin tarkempiin karttakuviin (kuvat 15–28) on merkitty vertailtavaksi harmaalla rajauksella 
huhtikuussa 2016 vireillä olevat asemakaava-alueet, jotta vastauksia voidaan tarkastella myös 
suhteessa jo olemassa oleviin suunnitelmiin. 
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Kuva 13. Paikat ja alueet asuinrakentamiselle sekä paikat ja alueet, jonne ei saa kohdistaa 
asuinrakentamista, pistemerkintöinä. Esimerkiksi asuinrakentaminen Linnankaupungin 
ympäristö ei saa juurikaan vastustusta, mutta sen sijaan Koroisten alue erottuu selke-
ästi ristiriitaisena alueena. 
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Kuva 14. Paikat ja alueet asuinrakentamiselle sekä paikat ja alueet, jonne ei saa kohdistaa 
asuinrakentamista, aluemerkintöinä. Esimerkiksi asuinrakentaminen Linnankaupungin 
ympäristö ei saa juurikaan vastustusta, mutta sen sijaan Koroisten alue erottuu selke-
ästi ristiriitaisena alueena.  
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4.3.1 Keskusta 
 
Vastaajat ovat osoittaneet keskusta-alueelle useita paikkoja ja alueita asuinrakentamiselle. Keskustan 
alueelle osuvat merkinnät on esitetty tarkemmin kuvassa 15. Osa pisteistä koskee tarkasti esimerkiksi 
jotain tiettyä, usein ainakin osaksi tyhjää, tonttia tai vastaajan mielestä purettavaa rakennusta ja osa 
laajemmin koko keskustan aluetta ja toivetta sen tiivistämisestä. Vastauksia on keskittynyt muun muassa 
Ratapihan alueelle sekä Ratapihankadun, Koulukadun, Linnankadun ja Aninkaistenkadun rajaamalle 
alueelle. Lisäksi Hämeenkadun varteen sekä Hämeenkadun ja Itäisen Pitkäkadun väliin on kasautunut 
merkintöjä. Pienempänä alueena erottuu esimerkiksi Myllynahteen ja Martinkadun väliin jäävä alue. Li-
säksi pistemerkinnöissä Kauppatorilla on 22 pisteen kasauma, joka todennäköisesti johtuu kyselyohjel-
man käytettävyydestä.  
 

 
Kuva 15. Keskustan ympäristöön osoitetut paikat asuinrakentamiselle. Vasemmalla näkyvät aluemer-
kintöinä ja oikealla pistemerkintöinä annetut vastaukset. Asumista ehdotetaan laajasti koko alueelle, 
ja esim. Ratapihan alueelle on kertynyt useita merkintöjä. Pistemerkinnöissä Kauppatorilla oleva 
keskittymä johtuu todennäköisesti kyselyohjelman käytettävyydestä. 

Keskusta-alueelle merkityt paikat ja alueet, jonne ei toivota lisää asuinrakentamista, on esitetty tarkem-
min kuvassa 16. Merkinnät keskittyvät puistoihin, jokirantaan sekä Vanhan Suurtorin ja Tuomiokirkon 
ympäristöön. Myös Kupittaan siirtolapuutarha erottuu vastauksista. Avoimista vastauksista ilmenee, että 
keskusta-alueen puistot koetaan vastaajien kesken erittäin tärkeiksi muun muassa virkistyksen kannalta.  
 
Muutamat alueelle osuvat asuinrakentamista vastustavat merkinnät koskevat koko keskustan aluetta: 
osa kokee alueen jo nyt tiiviiksi tai uusien rakennusten rakentamisen uhkana vanhoille rakennuksille. 
Lisäksi alueelle on merkitty yksittäisiä rakennuksia ja tontteja yksittäisten vastaajien toimesta. Nämä 
merkinnät koskevat esimerkiksi vanhoja rakennuksia, jotka halutaan säilyttää. 
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Kuva 16. Keskustan ympäristöön osoitetut paikat, jonne ei saa kohdistaa asuinrakentamista. Vasem-
malla näkyvät aluemerkintöinä ja oikealla pistemerkintöinä annetut vastaukset. Erityisesti puistot ha-
lutaan säästää asuinrakentamiselta. 

4.3.2 Linnakaupunki, Kakola ja Port Arthur 
 
Linnakaupungin ja Kakolan ympäristöön ehdotetut paikat ja alueet asuinrakentamiselle on esitetty ku-
vassa 17. Linnakaupungin alueelle on osoitettu erityisen paljon paikkoja asuinrakentamiselle. Nykyti-
lassa alue koetaan useiden vastaajien kesken epämääräiseksi ja teollisuusrakennusten käytön koetaan 
olevan vähäistä. Myös sataman siirtämistä muualle ehdotetaan muutamissa vastauksissa. Alueelle osu-
vissa merkinnöissä korostetaan alueen hyvää sijaintia keskustaan nähden, kauniita maisemia sekä Ruis-
salon läheisyyttä, mitkä tekevät siitä sopivan alueen asuinrakentamiselle. Muutamissa vastauksissa ote-
taan kantaa myös korkeaan rakentamiseen alueella – sekä puolesta että vastaan. Myös Kakolan alueelle 
on osoitettu asuinrakentamista. 
 

 
Kuva 17. Linnakaupungin, Kakolan ja Port Arthurin ympäristöön osoitetut asuinrakentamisen paikat. 
Vasemmalla näkyvät aluemerkintöinä ja oikealla pistemerkintöinä annetut vastaukset. Linnakaupungin 
alueelle osuu runsaasti merkintöjä, erityisesti Vaasanpuiston alueelle. 
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Kuvassa 18 näkyvät tarkemmin alueelle osuvat asuinrakentamista vastustavat merkinnät. Asuinraken-
tamista vastustetaan erityisesti Port Arthurin alueelle: alue halutaan säilyttää nykyisellään, ja useampi 
vastaaja vastustaa esimerkiksi kerrostalojen rakentamista alueelle. Myös Kakolan alueelle osuu joitain 
asuinrakentamista vastustavia merkintöjä. Näissä vastauksissa otetaan kantaa erityisesti alueen viher-
alueiden, julkisen tilan ja kulttuuriympäristön säilyttämiseen. Muutama vastaaja on sitä mieltä, että alu-
eella tulisi enemminkin vain kunnostaa vanhoja rakennuksia kuin rakentaa uusia, ja lisäksi otetaan kan-
taa myös uudisrakennusten tyyliin. Muutamissa vastauksissa vastustetaan nimenomaan Kakolan tornin 
rakentamista. Linnakaupungin alueelle asuinrakentamista vastustetaan vain yksittäisten vastaajien toi-
mesta.  
 

 
Kuva 18. Linnakaupungin, Kakolan ja Port Arthurin ympäristöön osoitetut paikat, jonne ei saa kohdistaa 
asuinrakentamista. Vasemmalla näkyvät aluemerkintöinä ja oikealla pistemerkintöinä annetut vastauk-
set. Linnakaupungin ympäristössä asumista ei vastusteta. Sen sijaan asuinrakentaminen Port Art-
huriin ja Kakolaan herättää vastustusta. 

4.3.3 Koroinen ja Ylioppilaskylä 
 
Koroisten alue erottuu vastauksista selkeästi ristiriitaisena alueena: sinne sekä osoitetaan asuinraken-
tamista että vastustetaan. Kuvassa 19 on esitetty tarkemmin Koroisten ja Ylioppilaskylän ympäristöön 
osoitetut paikat asuinrakentamiselle. Koroisten alueen tarkempi tarkastelu osoittaa, että paikkoja ja alu-
eita asumiselle on osoitettu kartalle enemmän lähempää Maunu Tavastin katua ja Gregorius IX:n tietä. 
Avoimissa vastauksissa kannatetaan varsinkin peltoalueille rakentamista, ja korostetaan alueen hyvää 
sijaintia keskustaan ja palveluihin nähden. Useissa asunrakentamista alueelle ehdottavissa vastauk-
sissa kuitenkin painotetaan myös hyvien virkistysalueiden säilymistä alueella.  
 
Joen toiselle puolelle Ylioppilaskylään on myös ehdotettu asuinrakentamista. Ylioppilaskylän etuina 
pidetään erityisesti korkeakoulujen läheisyyttä. Paikkoja asuinrakentamiselle on osoitettu varsinkin 
Helsinginkadun ja Aurajoen rannan läheisyydestä. Myös Ylioppilaskylän läheisyyteen Nummeen on 
osoitettu asuinrakentamista Hämeentien varteen. 
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Kuva 19. Koroisten ja Ylioppilaskylän ympäristöön osoitetut paikat asuinrakentamiselle. Vasemmalla 
näkyvät aluemerkintöinä ja oikealla pistemerkintöinä annetut vastaukset. Asuinrakentamista on osoi-
tettu Koroisiin erityisesti teiden varsilla oleville peltoalueille. 

Kuvassa 20 esitetään alueelle osuvat asuinrakentamista vastustavat merkinnät. Paikkoja ja alueita, 
jonne ei toivota asuinrakentamista, on osoitettu Koroisten alueella erityisesti Aurajoen rannan läheisyy-
destä. Useat merkinnöistä ulottuvat myös joen toiselle puolelle Ylioppilaskylän alueelle. Avoimissa vas-
tauksissa painotetaan alueen tärkeyttä virkistykselle sekä alueen kulttuurimaiseman historiallista merkit-
tävyyttä. Muualla kuin rannassa Ylioppilaskylään rakentamista ei suuremmin vastusteta. 
 

 
Kuva 20. Koroisten ja Ylioppilaskylän ympäristöön osoitetut paikat, jonne ei saa kohdistaa asuinraken-
tamista. Vasemmalla näkyvät aluemerkintöinä ja oikealla pistemerkintöinä annetut vastaukset. Asuin-
rakentamista vastustetaan erityisesti Aurajoenrannassa. 

4.3.4 Itäharju 
 
Kuvassa 21 on esitetty tarkemmin Itäharjun alueelle osoitetut paikat ja alueet asuinrakentamiselle. Mer-
kinnät keskittyvät teollisuusalueelle, joka koetaan vastaajien mielestä nykytilassa epämääräiseksi ja huo-
nokuntoiseksi. Itäharjun alueelle asumista ehdottaneissa vastauksissa korostetaan erityisesti alueen 
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keskeistä sijaintia hyvien yhteyksien sekä korkeakoulujen ja keskustan läheisyydessä. Muutamissa vas-
tauksissa alueelle ehdotetaan myös korkeaa rakentamista. 
 

 
Kuva 21. Itäharjun ympäristöön osoitetut paikat asuinrakentamiselle. Vasemmalla näkyvät aluemerkin-
töinä ja oikealla pistemerkintöinä annetut vastaukset. Asuinrakentamista on ehdotettu etenkin teolli-
suusalueelle. 

Kuvassa 22 on esitetty Itäharjun ympäristöön osoitetut asuinrakentamista vastustavat merkinnät. Ku-
vasta huomataan, että asuinrakentamista Itäharjun teollisuusalueelle ei juurikaan vastusteta. Sen sijaan 
alueen läheisyydessä sijaitsevaan Kupittaanpuistoon asuinrakentamista ei toivota. Lisäksi Jaaninojan 
ympäristö, Nummenmäki, hautausmaan ympäristö sekä Mikkolanmäen ympäristö ovat keränneet joitain 
asuinrakentamista vastustavia merkintöjä teollisuusalueen läheisyydessä. 
 

 
Kuva 22. Itäharjun ympäristöön osoitetut paikat, jonne ei saa kohdistaa asuinrakentamista. Vasem-
malla näkyvät aluemerkintöinä ja oikealla pistemerkintöinä annetut vastaukset. Teollisuusalueelle 
asuinrakentamista ei vastusteta. Lähellä olevat viher- ja virkistysalueet halutaan kuitenkin sääs-
tää asuinrakentamiselta. 
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4.3.5 Pihlajaniemi ja Vähäheikkilä 
 
Kuvassa 23 on esitetty tarkemmin Pihlajaniemen ja Vähänheikkilän ympäristöön osoitetut paikat ja alu-
eet asuinrakentamiselle. Asuinrakentamista ehdotetaan Pihlajaniemen ympäristössä niin olemassa ole-
valle peltoalueelle Vähäheikkiläntien varressa kuin Heikkilän kasarmialueellekin. Kasarmialueelle ovat 
muutamat vastaajat jo ideoineet uutta ja vanhaa rakennuskantaa yhdistävää aluetta. Vastauksia on 
myös jonkin verran Hirvensalon puistotien länsipuolella sekä muualla Vähäheikkiläntien varressa. Vas-
taajat ovat korostaneet avovastauksissaan erityisesti keskustan läheisyyttä ja hyviä kulkuyhteyksiä. 
 

 
Kuva 23. Pihlajaniemen ja Vähäheikkilän ympäristöön osoitetut paikat asuinrakentamiselle. Vasem-
malla näkyvät aluemerkintöinä ja oikealla pistemerkintöinä annetut vastaukset. Asuinrakentamista on 
osoitettu etenkin Pihlajaniemen peltoalueille sekä Heikkilän kasarmialueelle. 

Kuvassa 24 esitetään alueelle osuvat asuinrakentamista vastustavat merkinnät. Asuinrakentamista vas-
tustavia merkintöjä on alueella selkeästi vähemmän. Merkinnät koskevat enimmäkseen ranta- ja metsä-
alueita sekä puistoja, esimerkiksi Uittamonpuiston alueelta löytyy muutamia merkintöjä. 
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Kuva 24. Pihlajaniemen ja Vähäheikkilän ympäristöön osoitetut paikat ja alueet, jonne ei saa kohdistaa 
asuinrakentamista. Vasemmalla näkyvät aluemerkintöinä ja oikealla pistemerkintöinä annetut vastauk-
set. Asuinrakentamista vastustetaan vain vähän, lähinnä viher- ja virkistysalueilla. 

4.3.6 Skanssi 
 
Kuvassa 25 näkyvät tarkemmin Skanssin ympäristöön osoitetut paikat ja alueet asuinrakentamiselle. 
Skanssin alueelle on osoitettu asuinrakentamista useamman vastaajan toimesta. Vastauksen keskittyvät 
Uudenmaantien, Sorakadun, Helsingin valtatien sekä Turun ja Kaarinan kunnan rajan väliselle alueelle. 
Avovastauksissa alueen etuina mainitaan hyvät yhteydet sekä laajat jo olemassa olevat palvelut. 
 

 
Kuva 25. Skanssin ympäristöön ehdotetut alueet ja paikat asuinrakentamiselle. Vasemmalla näkyvät 
aluemerkintöinä ja oikealla pistemerkintöinä annetut vastaukset. Asumista on osoitettu koko Skans-
sin alueelle. 

Kuvassa 26 on esitetty Skanssin alueelle osuvat asuinrakentamista vastustavat merkinnät. Skanssin 
ympäristössä asuinrakentamista vastustetaan lähinnä vain hautausmaalle ja alueella sijaitsevalle ulkoi-
lureitille. 
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Kuva 26. Skanssin ympäristöön osoitetut alueet ja paikat, jonne ei saa kohdistaa asuinrakentamista. 
Vasemmalla näkyvät aluemerkintöinä ja oikealla pistemerkintöinä annetut vastaukset. Asuinrakenta-
mista vastustetaan vain hautausmaalle ja ulkoilureiteille. 

4.3.7 Luolavuori ja Ilpoinen 
 
Kuvassa 27 näkyvät tarkemmin Luolavuoren ja Ilpoisten alueelle ehdotetut paikat ja alueet asuinraken-
tamiselle. Asumista on ehdotettu alueella erityisesti Luolavuorentien, Peltolantien ja Lauklähteenkadun 
varteen. Avoimissa vastauksissa kehutaan alueen lyhyitä etäisyyksiä palveluihin sekä laajoja viher- ja 
virkistysalueita, joille jäisi vastaajien mukaan lisärakentamisen jälkeenkin vielä runsaasti tilaa. 
 

 
Kuva 27. Luolavuoren ja Ilpoisten ympäristöön osoitetut alueet ja paikat asuinrakentamiselle. Vasem-
malla näkyvät aluemerkintöinä ja oikealla pistemerkintöinä annetut vastaukset. Asuinrakentamista on 
ehdotettu Luolavuorentien, Peltolantien ja Lauklähteenkadun varteen. 

Luolavuoren alueelle asuinrakentamista kuitenkin vastustetaan enemmän kuin ehdotetaan. Asuinraken-
tamista vastustavat merkinnät on esitetty tarkemmin kuvassa 28. Vastaajat kokevat Luolavuoren ja Il-
poisten alueella olevat viher- ja virkistysalueet tärkeiksi, ja toivovat niiden säilyvän kaupungin kasvaessa. 
Lähistöllä myös Katariinanlaakso on kerännyt useita asuinrakentamista vastustavia merkintöjä. 
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Kuva 28. Luolavuoren ja Ilpoisten ympäristöön osoitetut alueet ja paikat, jonne ei saa kohdistaa asuin-
rakentamista. Vasemmalla näkyvät aluemerkintöinä ja oikealla pistemerkintöinä annetut vastaukset. 
Asuinrakentamista alueen viher- ja virkistysalueille vastustetaan. 
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5 PALVELUT 
 
Seuraavalla sivulla vastaajia pyydettiin merkitsemään kartalle, missä palvelutarjonta on hyvä ja missä 
sitä tulisi kehittää. Vastaaja pystyi merkitsemään kohteet joko piste- tai aluemerkintänä ja täydentämään 
karttavastaustaan vapaasti sanallisesti. Paikasta tai alueesta, jonne tarvittaisiin lisää palveluja, kysyttiin 
lisäksi monivalintakysymyksen avulla, mitä palveluja kyseisessä kohteessa tarvittaisiin. Listalta pystyi 
valitsemaan niin monta palvelutyyppiä kuin halusi. 
 

 
Kuva 29. Palveluihin liittyvä kyselysivu. 

 

5.1 Paikat ja alueet, joissa on hyvä palvelutarjonta 
 
Paikkoja ja alueita, joissa on hyvä palvelutarjonta, merkittiin kyselyssä yhteensä 450. Pistemerkintöinä 
näistä tehtiin 271 ja aluemerkintöinä 179. Kaikki merkityt pisteet näkyvät kuvassa 30 ja alueet kuvassa 
31. Kuvissa 32 ja 33 näkyvät kirkkaammalla punaisella ne paikat, joihin merkintöjä on kasaantunut. 
 
Merkintöjä on suuralueista selvästi eniten Keskustan suuralueella, yhteensä 177 pistemerkintää ja 152 
aluemerkintää (noin 73 % kaikista hyvää palvelutarjontaa osoittavista merkinnöistä). Taulukossa 7 on 
listattu kohteita, jonne karttamerkintöjä kasautuu, ja esitetty arvio kohteisiin osuvien merkintöjen mää-
ristä. Merkintöjä on kertynyt erityisesti ydinkeskustan alueelle Puutarhakadun, Aninkaistenkadun, Hu-
malistonkadun ja Aurajoen rajaamalle alueelle. Itäisen keskustan alueelta Hämeenkadun ympäristöön 
on myös kasaantunut merkintöjä, ja lisäksi Kupittaan K-Citymarket ja Kupittaanpuisto näkyvät sel-
västi vastauksista. Keskustan ulkopuolelta erottuvat selkeästi Skanssin kauppakeskus sekä Länsikes-
kuksen alue. 
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Taulukko 7. Vastaajien osoittamia paikkoja ja alueita, joissa on hyvä palvelutarjonta. Taulukossa arviot 
kohteisiin osuvista merkinnöistä ja niiden prosenttiosuuksista kaikista saman aihealueen merkinnöistä. 

Kohde Pistemerkintöjä 
noin 

Aluemerkintöjä 
noin 

Saman aihealueen 
merkinnöistä 

Ydinkeskusta 115 113 51 % 

Hämeenkadun ympäristö 8 50 13 % 

Kupittaanpuisto 8 24 7 % 

Skanssin kauppakeskus 21 9 7 % 

Kupittaan K-Citymarket 8 15 5 % 

Länsikeskus 19 3 5 % 
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Kuva 30. Kaikkia vastaajien osoittamat paikat 
tai alueet, joissa on hyvä palvelutarjonta pis-
temerkintöinä. 

Kuva 31. Kaikki vastaajien osoittamat paikat tai 
alueet, joissa on hyvä palvelutarjonta alue-
merkintöinä. 

Kuva 32. Lämpökartta paikoista ja alueista, 
joissa on hyvä palvelutarjonta, pistemerkin-
töinä. 

Kuva 33. Lämpökartta paikoista ja alueista, 
joissa on hyvä palvelutarjonta, aluemerkin-
töinä. 



  36 (78) 
  

 

 

5.1.1 Keskusta 
 
Keskustan palvelutarjontaa on kehuttu useamman vastaajan toimesta. Kuvassa 34 on esitetty keskustan 
alueelle osoitetut paikat ja alueet, joissa on hyvä palvelutarjonta. Merkintöjä on erityisesti Humalistonka-
dun, Puutarhakadun, Aninkaistenkadun ja Aurajoen rajaamalla alueella. Osa merkinnöistä koskee tar-
kasti jotain tiettyä paikkaa ja osa taas laajemmin koko keskustan aluetta. Esimerkiksi Hansakortteli sekä 
Pääkirjasto ja Vähätorin ympäristö ovat saaneet kiitosta vastaajilta. 
 
Myös itäisen keskustan alueelle on kertynyt jonkin verran merkintöjä. Varsinkin Hämeenkadun varren 
palvelutarjonta saa kehuja vastaajilta, erityisesti kaupan palvelujen ja ravintolapalvelujen osalta. 
 

 
Kuva 34. Keskustan ympäristöön osoitetut paikat ja alueet, joissa on hyvä palvelutarjonta. Vasemmalla 
näkyvät aluemerkintöinä ja oikealla pistemerkintöinä annetut vastaukset. Merkintöjä on kaikkein eniten 
Humalistonkadun, Puutarhakadun ja Aninkaistenkadun välissä. Myös Hämeenkadun ympäris-
töön on kertynyt merkintöjä. 

 

5.1.2 Kupittaa 
 
Merkintöjä on kasautunut myös jonkin verran Kupittaan alueelle. Kuvassa 35 näkyvät tarkemmin Kupit-
taan ympäristöön osuvat merkinnät. Kehuja saavat Kupittaan K-Citymarket ja liikekeskuksen muut pal-
velut sekä Kupittaanpuiston ympäristö monipuolisine liikuntamahdollisuuksineen. 
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Kuva 35. Kupittaan ympäristöön osoitetut paikat ja alueet, joissa on hyvä palvelutarjonta. Vasemmalla 
näkyvät aluemerkintöinä ja oikealla pistemerkintöinä annetut vastaukset. Merkintöjä on kertynyt liike-
keskuksen alueelle sekä Kupittaanpuistoon. 

5.1.3 Länsikeskus 
 
Länsikeskuksen alueelle osoitetut paikat ja alueet, joissa on hyvä palvelutarjonta näkyvät kuvassa 36. 
Vastaajien mukaan pieneltä alueelta löytyvät hyvin päivittäin tarvittavat palvelut, ja sanovat alueen pal-
velevan hyvin Turun länsiosia. 
 

 
Kuva 36. Länsikeskuksen ympäristöön osoitetut paikat ja alueet, joissa on hyvä palvelutarjonta. Va-
semmalla näkyvät aluemerkintöinä ja oikealla pistemerkintöinä annetut vastaukset. Koko Länsikeskuk-
sen alueelle on kertynyt merkintöjä. 

5.1.4 Skanssi 
 
Skanssin alueelle osoitetut paikat ja alueet, joissa on hyvä palvelutarjonta, on osoitettu kuvassa 37. 
Skanssin kauppakeskus ympäristöineen saa kehuja vastaajilta monipuolisesta palvelutarjonnasta sekä 
hyvistä yhteyksistä. 
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Kuva 37. Skanssin ympäristöön osoitetut paikat ja alueet, joissa on hyvä palvelutarjonta. Vasemmalla 
näkyvät aluemerkintöinä ja oikealla pistemerkintöinä annetut vastaukset. Merkinnät ovat keskittyneet 
Skanssin kauppakeskuksen alueelle. 

 

5.2 Paikat ja alueet, jonne tarvittaisiin lisää palveluja 
 
Paikkoja ja alueita, jonne tarvittaisiin lisää palveluja, merkittiin yhteensä 480. Pistemerkintöjä tehtiin 284 
ja aluemerkintöjä 196. Kaikki saadut merkinnät on esitetty kuvissa 38 ja 39. Kuvissa 40 ja 41 näkyvät 
kirkkaammalla punaisella paikat, jonne merkintöjä on kasautunut. 
 
Karttamerkintää tarkentavassa monivalintakysymyksessä kaupan palveluita sekä ravintola- ja kahvila-
palveluita on kaikissa piste- ja aluemerkinnöissä toivottu selvästi eniten. Monivalintakysymykseen tulleet 
vastausmäärät on esitetty kaaviossa 10. 
 

 
Kaavio 10. Kaikki toivotut palvelut. Vastaajat toivovat Turkuun erityisesti lisää kaupan palveluja 
sekä ravintola- ja kahvilapalveluja. 
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Suuralueista merkintöjä on kasautunut eniten Keskustaan: yhteensä 160 pistemerkintää ja 129 aluemer-
kintää osuu Keskustan suuralueelle (noin 60 % merkinnöistä koskien paikkoja, jonne tarvittaisiin lisää 
palveluja). Taulukossa 8 on listattu kohteita, jonne karttamerkintöjä kasautuu, ja esitetty arvio kohteisiin 
osuvien merkintöjen määristä. Etenkin Port Arthurin, Sataman ja Kakolan seudulle on toivottu lisää 
palveluja. Myös alueen ympäristöön Iso-Heikkilän alueelle sekä joen toiselle puolelle Marttiin on ker-
tynyt merkintöjä. 
 
Läntiseen keskustaan Ratapihankadun, Koulukadun, Aninkaistenkadun ja Aurajoen rajaamalle alu-
eelle ja itäiseen keskustaan Itäisen Pitkäkadun, Uudenmaankadun, Helsinginkadun ja Aurajoen rajaa-
malle alueelle osuu useita merkintöjä. Pienempinä alueina erottuvat esimerkiksi linja-autoaseman sekä 
Tykistökadun ympäristö Kupittaalla. Keskustan suuralueen ulkopuolelle Ylioppilaskylän ja Kuuvuo-
ren alueelle on kertynyt useita merkintöjä. Lisäksi Halisten ja Runosmäen alueille osuu muutamia mer-
kintöjä. 
 
Taulukko 8. Vastaajien osoittamia paikkoja ja alueita, jonne tarvittaisiin lisää palveluja. Taulukossa      
arviot kohteisiin osuvista merkinnöistä ja niiden prosenttiosuuksista kaikista saman aihealueen merkin-
nöistä. 

Kohde Pistemerkintöjä 
noin 

Aluemerkintöjä 
noin 

Saman aihealueen 
merkinnöistä 

Port Arthur, Satama ja Kakola 41 54 20 % 

Läntinen keskusta 40 28 14 % 

Linja-autoasema 5 17 5 % 

Ylioppilaskylä ja Kuuvuori 16 32 10 % 

Itäinen keskusta 14 31 9 % 

Kupittaan asema 13 23 7 % 

Martti 9 26 7 % 

Halinen 11 6 4 % 

Runosmäki 7 5 3 % 
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Kuva 38. Kaikki vastaajien osoittamat paikat tai 
alueet, jonne tarvittaisiin lisää palveluja piste-
merkintöinä. 

Kuva 39. Kaikki vastaajien osoittamat paikat tai 
alueet, jonne tarvittaisiin lisää palveluja alue-
merkintöinä. 

Kuva 40. Lämpökartta paikoista ja alueista, 
jonne tarvittaisiin lisää palveluja, pistemer-
kintöinä. 

Kuva 41. Lämpökartta paikoista ja alueista, 
jonne tarvittaisiin lisää palveluja, aluemerkin-
töinä. 
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5.2.1 Port Arthur, Kakola ja Satama 
 
Port Arthurin, Kakolan ja Sataman ympäristöön kaivattaisiin vastaajien kesken kaikkein eniten lisää pal-
veluja. Osa alueelle osuvista vastauksista koskee tarkasti kyseistä aluetta tai sen jotain osaa (esim. 
pelkkää Kakolaa tai Aurajoen rantaa) ja osa laajemmin esimerkiksi koko keskustan aluetta. Tässä tar-
kasteluun on otettu mukaan Ruissalontien, Puistokadun ja vesialueiden rajaamalle alueelle osuvat kart-
tamerkinnät. Kuvassa 42 näkyvät tarkemmin alueelle osuvat merkinnät. 
 

 
Kuva 43. Paikat ja alueet, jonne toivottaisiin lisää palveluja Sataman, Kakolan ja Port Arthurin ympäris-
tössä. Vasemmalla näkyvät aluemerkintöinä ja oikealla pistemerkintöinä annetut vastaukset. Koko alu-
eella on vastaajien mukaan puutteita palvelutarjonnassa. 

Kaaviossa 11 on esitetty alueelle osuviin piste- ja aluemerkintöihin tulleet palvelutoiveet. Monivalintaky-
symykseen tulleita vastauksia tarkastellessa huomataan, että erityisesti ravintola- ja kahvilapalveluille ja 
kaupan palveluille on vastaajien mielestä tarvetta alueella. Valmiiden vastausvaihtoehtojen lisäksi alu-
eelle on toivottu muun muassa joukkoliikennepalveluja sekä matkailupalveluja. Avoimissa vastauksissa 
mainitaan usein erityisesti päivittäistavarakauppojen vähäinen määrä alueella. Ravintola- ja kahvilapal-
velujen puute nostetaan ongelmana esille muun muassa turistien näkökulmasta. 
 
Ravintola- ja kahvilapalveluja sekä kaupan palveluja on toivottu niin Port Arthurin alueelle, Kakolan ym-
päristöön, Aurajoenrantaan kuin Satamankin seudulle. Myös toiveet kulttuuripalveluista hajautuvat ym-
päri aluetta. Majoituspalveluiden kohdalla toiveet kohdistuvat erityisesti Kakolaan sekä Turun linnan ja 
jokirannan ympäristöön. 
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Kaavio 11. Port Arthurin, Kakolan ja Sataman alueelle toivotut palvelut. Alueelle toivotaan erityisesti 
ravintola- ja kahvilapalveluja sekä suurempaa päivittäistavarakauppaa. 

5.2.2 Martti ja Korppoolaismäki 
 
Kuvassa 43 on esitetty tarkemmin Martin ja Korppoolaismäen ympäristöön osoitetut paikat ja alueet, 
jonne toivottaisiin lisää palveluja. Tässä tarkempaan tarkasteluun on otettu vesialueiden, Betanianka-
dun, Kupittaankadun, Rykmentintien ja Kölikadun rajaama alue. Alueelle osuvista merkinnöistä osa kos-
kee esimerkiksi koko keskustan aluetta, osa koko Martin ja Korppoolaismäen ympäristöä ja osa vain 
itäistä Aurajoenrantaa. Vastaukset ovat keskittyneet erityisesti Stålarminkadun ja Aurajoen väliin jäävälle 
alueelle sekä Stålarminkadun ympäristöön. 
 

 
Kuva 43. Paikat ja alueet, jonne toivottaisiin lisää palveluja Martin ja Korppoolaismäen ympäristössä. 
Vasemmalla näkyvät aluemerkintöinä ja oikealla pistemerkintöinä annetut vastaukset. Palveluja toivo-
taan etenkin Stålarminkadun ja Aurajoenrannan ympäristöön. 
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Kaaviossa 12 on esitetty Martin ja Korppoolaismäen alueelle toivotut palvelut. Alueelle on toivottu eniten 
ravintola- ja kahvilapalveluja, kaupan palveluja sekä kulttuuripalveluja. Avoimissa vastauksissa toivotaan 
erityisesti isompaa ja edullisempaa päivittäistavarakauppaa alueelle sekä elävämpää kaupunkia ravin-
toloineen ja kahviloineen.  
 

 
Kaavio 12. Martin ja Korppoolaismäen alueelle toivotut palvelut. Alueelle toivotaan etenkin ravintola- 
ja kahvilapalveluja sekä suurempaa päivittäistavarakauppaa. 

5.2.3 Läntinen keskusta 
 
Tässä tarkasteluun on otettu merkinnät, jotka osuvat Koulukadun, Ratapihankadun, Aninkaistenkadun 
ja Aurajoen rajaamalle alueelle. Merkinnät ovat keskenään erityyppisiä: osa koskee koko keskustan alu-
etta ja osa vain jotain sen osaa, esimerkiksi Forumin kauppakeskusta, Kauppatoria tai jokirantaa. Ku-
vassa 44 on esitetty tarkemmin alueelle osuvat merkinnät. 
 

 
Kuva 44. Läntisen keskustan ympäristöön osuvat merkinnät, joissa toivottaisiin lisää palveluja. Vasem-
malla näkyvät aluemerkintöinä ja oikealla pistemerkintöinä annetut vastaukset. Palveluja on toivottu 
lisää koko ydinkeskustan alueelle. 
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Läntiseen keskustaan on toivottu erityisesti ravintola- ja kahvilapalveluja, kaupan palveluja sekä kulttuu-
ripalveluja. Monivalintakysymykseen tulleiden vastausten jakautuminen on esitetty kaaviossa 13. Avoi-
missa vastauksissa on toivottu muun muassa joukkoliikennepalveluja, palveluja lapsille sekä kommen-
toitu keskustan tyhjiä liiketiloja ja toriparkkia. 
 

 
Kaavio 13. Läntisen keskustan alueelle osuvat palvelutoiveet. Toiveissa korostuvat etenkin ravintola- 
ja kahvilapalvelut sekä kaupan palvelut. 

5.2.4 Itäinen keskusta ja Kupittaa 
 
Kuvassa 45 on esitetty tarkemmin itäiseen keskustaan ja Kupittaalle osuvat paikat ja alueet, jonne toi-
vottaisiin lisää palveluja. Tässä tarkempaan tarkasteluun on otettu Helsinginkadun, Hippoksentien, Uu-
denmaankadun sekä Aurajoen väliin jäävälle alueelle osuvat merkinnät. Merkinnät ovat keskenään eri-
laisia: osa koskee esimerkiksi koko keskustan aluetta, osa koko itäisen keskustan ympäristöä, osa pelk-
kää Hämeenkadun vartta ja osa vain Kupittaan aseman seutua. Itäiseen keskustaan palveluja on toivottu 
erityisesti Hämeenkadun ja Kiinamyllynkadun varteen sekä Yliopistonmäelle ja Kasarmialueelle. Kupit-
taalla erityisesti aseman seudulle on kertynyt merkintöjä.  
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Kuva 45. Itäisen keskustan paikat ja alueet, jonne toivottaisiin lisää palveluja. Vasemmalla näkyvät 
aluemerkintöinä ja oikealla pistemerkintöinä annetut vastaukset. Palveluita toivotaan niin Yliopiston-
mäelle kuin Kupittaan aseman ympäristöön. 

Kaaviossa 14 on esitetty itäisen keskustan ja Kupittaan ympäristöön toivotut palvelut. Alueelle toivottai-
siin erityisesti kaupan palveluja sekä ravintola- ja kahvilapalveluja. Avoimissa vastauksissa Hämeenka-
dun ympäristöön on toivottu erityisesti apteekkia, Alkoa, postipalveluita sekä uusia ravintoloita ja kahvi-
loita. Kupittaan aseman ympäristöön toivotaan monipuolisesti erilaisia palveluja, jotta alueella olisi elä-
mää myös työaikojen jälkeen. 
 

 
Kaavio 14. Itäisen keskustan ja Kupittaan alueelle toivotut palvelut. Alueelle toivottaisiin etenkin kau-
pan palveluja sekä ravintola- ja kahvilapalveluja. 

5.2.5 Ylioppilaskylän ja Kuuvuori 
 
Kuvassa 46 näkyvät tarkemmin Ylioppilaskylän ja Kuuvuoren ympäristöön osuvat merkinnät, joissa toi-
votaan lisää palveluja. Osa merkinnöistä koskee tarkasti kyseistä aluetta ja osa laajemmin esimerkiksi 
koko itäistä keskustaa ja sen ympäristöä. Tarkasteluun on otettu mukaan merkinnät, jotka osuvat Halis-
tentien, Hämeentien, Helsinginkadun ja Aurajoen rajaamalle alueelle. 
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Kuva 46. Ylioppilaskylän ja Kuuvuoren ympäristöön osuvat merkinnät, joissa toivottaisiin lisää palveluja. 
Vasemmalla näkyvät aluemerkintöinä ja oikealla pistemerkintöinä annetut vastaukset. Palveluja toivo-
taan laajasti koko alueelle. 

Kaaviossa 15 on esitetty alueelle osuviin piste- ja aluemerkintöihin annetut tarkentavat vastaukset toivo-
tuista palveluista. Alueelle toivottaisiin erityisesti kaupan palveluja, ravintola- ja kahvilapalveluja sekä 
postipalveluja. Valmiiden vastausvaihtoehtojen lisäksi alueelle on toivottu muun muassa Alkoa, tank-
kauspistettä autoille sekä joukkoliikennepalveluja. Avoimissa vastauksissa on otettu kantaa erityisesti 
suurempien ja edullisempien ruokakauppojen puuttumiseen alueelta. 
 

 
Kaavio 15. Ylioppilaskylän ja Kuuvuoren alueelle toivotut palvelut. Alueelle kaivattaisiin erityisesti 
suurempaa päivittäistavarakauppaa sekä ravintola- ja kahvilapalveluja.  
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6 VIHER- JA VIRKISTYSALUEET 
 
Vastaajia pyydettiin lisäksi merkitsemään kartalle viher- ja virkistysalueet, joiden kehittämisestä heillä on 
mielipide. Kartalle sai merkitä alueet, jotka ovat tärkeitä ja jotka haluttaisiin säilyttää nykytilassa, alueet, 
jotka ovat tärkeitä, mutta joita pitäisi kehittää sekä alueet, joiden paikalle voitaisiin tarvittaessa rakentaa. 
Merkinnät pystyi tekemään joko pisteinä tai alueina, ja niitä pystyi täydentämään sanallisesti. Kehitettä-
vän viher- tai virkistysalueen kohdalla kysyttiin lisäksi tarkentavana monivalintakysymyksenä, miksi ky-
seistä aluetta tulisi kehittää. Listalta pystyi valitsemaan useamman syyn. 
 

 
Kuva 47. Viher- ja virkistysalueisiin liittyvä kysymyssivu. 

 

6.1 Nykytilassa säilytettävät tärkeät viher- ja virkistysalueet 
 
Tärkeitä viher- ja virkistysalueita, jotka haluttaisiin säilyttää nykytilassa, merkittiin kyselyssä yhteensä 
839. Pistemerkintöinä näistä tehtiin 495 ja aluemerkintöinä 344. Kaikki tulleet karttamerkinnät näkyvät 
kuvissa 48 ja 49. Kuvissa 50 ja 51 näkyvät kirkkaammalla punaisella ne alueet, jonne merkintöjä on 
kasaantunut. 
 
Taulukossa 9 on listattu kohteita, jonne karttamerkintöjä kasautuu, ja esitetty arvio kohteisiin osuvien 
merkintöjen määristä. Merkintöjä ovat keränneet erityisesti Urheilupuisto, Vartiovuori, Kupittaan-
puisto, Samppalinnan vuori, Tuomiokirkon ympäristö ja Puolalanmäki sekä Aurajoen ympäristö 
Tuomaansillalta kunnan rajalle asti, josta erityisesti Koroisten alue koetaan tärkeäksi säilyttää nyky-
tilassa. Lisäksi Ruissalo, Luolavuoren ja Ispoisten virkistysalueet sekä Katariinan laakso erottuvat 
merkinnöistä. Myös esimerkiksi Kupittaan siirtolapuutarha on kerännyt joitain merkintöjä. 
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Taulukko 9. Vastaajien osoittamia tärkeitä viher- ja virkistysalueita, jotka haluttaisiin säilyttää nyky-
tilassa. Taulukossa arviot kohteisiin osuvista merkinnöistä ja niiden prosenttiosuuksista kaikista saman 
aihealueen merkinnöistä. 

Kohde Pistemerkintöjä 
noin 

Aluemerkintöjä 
noin 

Saman aihealueen 
merkinnöistä 

Urheilupuisto 47 45 11 % 

Kupittaanpuisto 55 37 11 % 

Aurajoen ympäristö Tuomaan-
sillalta kunnan rajalle 37 56 11 % 

Vartiovuori 43 40 10 % 

Samppalinnanpuisto 26 46 9 % 

Puolalanmäki 40 12 6 % 

Ruissalo 20 19 5 % 

Luolavuoren ja Ispoisten  
virkistysalueet 13 31 5 % 

Katariinan laakso 15 27 5 % 

Tuomiokirkon ympäristö 15 16 4 % 

Kupittaan siirtolapuutarha 7 2 1 % 
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Kuva 48. Kaikki vastaajien osoittamat viher- tai 
virkistysalueet, jotka ovat tärkeitä ja haluttai-
siin säilyttää nykytilassa, pistemerkintöinä. 

Kuva 49. Kaikki vastaajien osoittamat viher- tai 
virkistysalueet, jotka ovat tärkeitä ja haluttai-
siin säilyttää nykytilassa, aluemerkintöinä. 

Kuva 50. Lämpökartta viher- ja virkistysalu-
eista, jotka ovat tärkeitä ja jotka haluttai-
siin säilyttää nykytilassa, pistemerkintöinä. 

Kuva 51. Lämpökartta viher- ja virkistysalu-
eista, jotka ovat tärkeitä ja jotka haluttai-
siin säilyttää nykytilassa, aluemerkintöinä. 
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6.1.1 Keskusta ja Kupittaa 
 
Kuvassa 52 on esitetty keskustan ja Kupittaan ympäristöön merkityt viher- ja virkistysalueet, jotka ovat 
tärkeitä ja haluttaisiin säilyttää nykytilassa. Nykytilassa säilytettävinä tärkeinä viher- ja virkistysalueina 
vastauksista erottuvat selkeästi Urheilupuisto, Samppalinnan vuori, Vartiovuori, Puolalanmäki sekä Ku-
pittaanpuiston. Myös Tuomiokirkon lähistöllä oleviin puistoihin sekä Kupittaan siirtolapuutarhan alueelle 
osuu muutamia merkintöjä.  
 
Kupittaanpuisto saa kehuja erityisesti monipuolisuudestaan: vastaajien mukaan alueella viihtyvät niin 
lapset kuin aikuisetkin ja siellä on laajat palvelut sekä mahdollisuudet moneen erilaiseen liikkumiseen. 
Puolalanpuistoa vastaajat pitävät hienona ja toimivana kokonaisuutena keskeisellä sijainnilla. Samppa-
linnanpuistoa, Vartiovuorenpuistoa ja Urheilupuistoa vastaajat pitävät tärkeänä kolmen puiston kokonai-
suutena. Vastaajien mukaan puistot ovat tärkeitä hengähdyspaikkoja keskustassa, joissa on niin histo-
riallisia arvoja kuin hienoja näköalapaikkoja. Kiitosta saavat myös erityisesti Urheilupuiston urheilumah-
dollisuudet. 
 

 
Kuva 52. Keskustan ja Kupittaan ympäristöstä osoitetut nykytilassa säilytettävät tärkeät viher- ja vir-
kistysalueet. Vasemmalla näkyvät aluemerkintöinä ja oikealla pistemerkintöinä annetut vastaukset. 
Vastauksista erottuvat erityisesti Urheilupuisto, Samppalinnanpuisto, Vartiovuorenpuisto, Puola-
lanpuisto sekä Kupittaanpuisto. 

6.1.2 Aurajoen ympäristö ja Koroinen 
 
Kuvassa 53 on esitetty Aurajoen ympäristöön ja Koroisille merkityt, vastaajien mielestä tärkeät ja nyky-
tilassa säilytettävät viher- ja virkistysalueet. Nykytilassa säilytettäviä tärkeitä viher- ja virkistysalueita on 
osoitettu Aurajoen rannasta erityisesti Rautatiesillan ja Halistensillan väliseltä alueelta. Merkintöjä on 
useita myös laajemmin Koroisten alueella sekä Halistensillalta kunnan rajalle asti. Avoimissa vastauk-
sissa vastaajat kehuvat seutua erinomaiseksi ulkoilu- ja lenkkeilyalueeksi sekä alueen kaunista kulttuu-
rimaisemaa. 
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Kuva 53. Aurajoen ja Koroisen ympäristöstä osoitetut nykytilassa säilytettävät tärkeät viher- ja vir-
kistysalueet. Vasemmalla näkyvät aluemerkintöinä ja oikealla pistemerkintöinä annetut vastaukset. 
Vastauksia on Aurajoen ympäristössä runsaasti, erityisesti Koroisten alueella. 

6.1.3 Ruissalo 
 
Myös Ruissalo koetaan vastaajien kesken tärkeäksi viher- ja virkistysalueeksi, joka tulisi säilyttää nyky-
tilassa. Kuvassa 54 näkyvät tarkemmin alueelle osuvat merkinnät. Koko Ruissalon alue on kerännyt 
runsaasti merkintöjä, mutta erityisesti saaren itäpuolelle on kasautunut vastauksia. Avovastauksissa vas-
taajat ovat maininneet alueen positiivisina tekijöinä muun muassa alueen ainutlaatuisuuden ja laajuuden, 
upean luonnon sekä keskustan läheisyyden. 
 

 
Kuva 54. Ruissalon ympäristöön osoitetut nykytilassa säilytettävät tärkeät viher- ja virkistysalueet. 
Vasemmalla näkyvät aluemerkintöinä ja oikealla pistemerkintöinä annetut vastaukset. Vastauksia on 
etenkin saaren itäpuolella. 
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6.1.4 Luolavuori, Ilpoinen ja Katariina 
 
Kuvassa 55 näkyvät vastaajien osoittamat tärkeät ja nykytilassa säilytettävät viher- ja virkistysalueet 
Luolavuoren, Ilpoisten ja Katariinan alueilla. Luolavuoren ja Ilpoisten ympäristön metsäalueet koetaan 
usean vastaajan kesken nykyisellään tärkeäksi. Vastaajat kehuvat esimerkiksi alueen laadukkaita ul-
koilu- ja hiihtoreittejä, monipuolista maastoa, komeaa näköalaa sekä mahdollisuutta myös marjastuk-
seen. 
 
Myös Katariinanlaakso ja sen ympäristö on kerännyt useita merkintöjä. Vastaajat korostavat esimerkiksi 
alueen monipuolisuutta sekä mahdollisuutta törmätä useisiin eri eläin- ja kasvilajeihin. 
 

 
Kuva 55. Luolavuoren, Ilpoisten ja Katariinan ympäristöstä osoitetut nykytilassa säilytettävät tärkeät 
viher- ja virkistysalueet. Vasemmalla näkyvät aluemerkintöinä ja oikealla pistemerkintöinä annetut vas-
taukset. Luolavuoren ja Ilpoisten metsäalueet sekä Katariinanlaakso ovat keränneet useita vas-
tauksia. 

 

6.2 Kehitettävät tärkeät viher- ja virkistysalueet 
 
Tärkeitä viher- ja virkistysalueita, joita tulisi kehittää, merkittiin yhteensä 393. Pistemerkintöinä merkittiin 
235 ja aluemerkintöinä 158. Kaikki tulleet merkinnät näkyvät kuvissa 56 ja 57. Kuvissa 58 ja 59 näkyvät 
kirkkaammalla punaisella ne alueet, jonne merkintöjä on kasaantunut. 
 
Kaikista karttamerkinnöistä tärkeimmiksi syiksi alueen kehittämiseen on valittu riittämätön hoitotaso sekä 
riittämätön valaistus. Monivalintakysymykseen vastauksina tulleet syyt viher- ja virkistysalueiden kehit-
tämiselle on kuvattu kaaviossa 16.  
 



  53 (78) 
  

 

 

 
Kaavio 16. Vastaajien antamat syyt viher- ja virkistysalueiden kehittämiselle. Parannuksia toivotaan 
etenkin alueiden hoitotasoon ja valaistukseen. 

Taulukossa 10 on listattu kohteita, jonne karttamerkintöjä kasautuu, ja esitetty arvio kohteisiin osuvien 
merkintöjen määristä. Tärkeiksi, mutta kehitettäviksi viher- ja virkistysalueiksi on merkitty kartalle Kako-
lan, Urheilupuiston, Samppalinnan vuoren, Vartiovuoren, Kupittaan, Puolalanmäen sekä Luola-
vuoren alueet. Aurajoen ranta on kerännyt merkintöjä koko kunnan alueella Tuomaansilta ja kunnan 
rajalle, erityisesti Koroisten alueella. 

 
Taulukko 10. Vastaajien osoittamia tärkeitä viher- ja virkistysalueita, joita tulisi kehittää. Taulukossa 
arviot kohteisiin osuvista merkinnöistä ja niiden prosenttiosuuksista kaikista saman aihealueen merkin-
nöistä. 

Kohde Pistemerkintöjä 
noin 

Aluemerkintöjä 
noin 

Saman aihealueen 
merkinnöistä 

Aurajoen ympäristö Tuomaan-
sillalta kunnan rajalle 37 56 24 % 

Kakola 19 15 9 % 

Kupittaanpuisto 21 11 8 % 

Urheilupuisto 16 11 7 % 

Samppalinnan puisto 11 11 6 % 

Vartiovuorenpuisto 11 8 5 % 

Luolavuori 4 8 3 % 

Puolalanpuisto 5 3 2 % 
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Kuva 56. Kaikki vastaajien osoittamat viher- tai 
virkistysalueet, jotka ovat tärkeitä, mutta 
joita pitäisi kehittää, pistemerkintöinä 

Kuva 57. Kaikki vastaajien osoittamat viher- 
tai virkistysalueet, jotka ovat tärkeitä, mutta 

joita pitäisi kehittää, aluemerkintöinä. 

Kuva 58. Lämpökartta viher- ja virkistysalu-
eista, jotka ovat tärkeitä, mutta joita pitäisi 
kehittää, pistemerkintöinä. 

Kuva 59. Lämpökartta viher- ja virkistysalu-
eista, jotka ovat tärkeitä, mutta joita pitäisi 
kehittää, aluemerkintöinä. 
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6.2.1 Keskusta ja Kupittaa 
 
Kuvassa 60 on esitetty keskustan ja Kupittaan ympäristöön osoitetut tärkeät, mutta kehitettävät viher- ja 
virkistysalueet. Keskusta-alueen puistot Vartiovuori, Samppalinna ja Urheilupuisto erottuvat selvästi 
merkinnöistä. Myös keskustan lähistölle Kupittaanpuistoon on kasautunut useampia merkintöjä. 
 

 
Kuva 60. Keskustan ja Kupittaan ympäristöön merkityt tärkeät, mutta kehitettävät viher- ja virkistys-
alueet. Vasemmalla näkyvät aluemerkintöinä ja oikealla pistemerkintöinä annetut vastaukset. Vastauk-
sista erottuvat etenkin Urheilupuisto, Samppalinnanpuisto, Vartiovuorenpuisto sekä Kupittaan-
puisto. 

Kaaviossa 17 on kuvattu Vartiovuorenpuistoon osuvien merkintöjen monivalintakysymykseen annetut 
syyt alueen kehittämiselle. Eniten vastaajat ovat toivoneet alueelle istutuksia ja pitävät aluetta roskaan-
tuneena ja hoitotasoa riittämättömänä. Avoimissa vastauksissa vastaajat ovat muun muassa ideoineet 
alueelle kulttuuritapahtumia. 
 

 
Kaavio 17. Vartiovuorenpuistoon annetut syyt alueen kehittämiselle. Alueelle toivotaan etenkin is-
tutuksia. 
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Kaaviossa 18 on esitetty vastaajien monivalintakysymykseen antamat syyt Samppalinnanpuiston kehit-
tämiselle. Tärkeimmäksi syyksi nousee alueen vaikeakulkuisuus esimerkiksi lastenvaunuille tai vanhuk-
sille. Avoimissa vastauksissa vastaajat ovat ehdottaneet alueelle esimerkiksi erilaisia tapahtumia ja ide-
oineet kävelysiltaa yhdistämään puiston Urheilupuistoon. 
 

 
Kaavio 18. Samppalinnanpuistoon annetut syyt alueen kehittämiselle. Alue koetaan vaikeakul-
kuiseksi. 

Kaaviossa 19 esitetään vastaajien monivalintakysymykseen antamat syyt Urheilupuiston kehittämiselle. 
Tärkeimmäksi syyksi valmiista vastausvaihtoehdoista nousee alueen riittämätön valaistus. Avoimissa 
vastauksissa vastaajat ovat muun muassa antaneet kehitys- ja parannusideoita olemassa oleville urhei-
lupaikoille. 
 

 
Kaavio 19. Urheilupuistoon annetut syyt alueen kehittämiselle. Alueen valaistus koetaan riittämät-
tömäksi. 

Kaaviossa 20 on kuvattu vastaajien monivalintakysymykseen antamat syyt Kupittaanpuiston kehittämi-
selle. Eniten vastaajat toivovat alueelle istutuksia sekä parempaa hoitotasoa. Avoimissa vastauksissa 
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vastaajat ehdottavat alueelle muun muassa yleisövessoja, uudenlaisia kuntoilulaitteita, toimivampia ros-
kiksia sekä vapaampia palloilukenttiä. 
 

 
Kaavio 20. Kupittaanpuistoon annetut syyt alueen kehittämiselle. Alueelle toivotaan etenkin istutuk-
sia. 

6.2.2 Kakola 
 
Useat vastaajat ovat merkinneet Kakolan alueen tärkeäksi, mutta kehitettäväksi viher- ja virkistysalu-
eeksi. Alueelle osuvat merkinnät näkyvät tarkemmin kuvassa 61. Avoimissa vastauksissa vastaajat 
muun muassa korostavat Kakolan potentiaalia kaikille avoimena viher- ja virkistysalueena ja toivovat, 
että tämä otettaisiin huomioon aluetta kehitettäessä. 
 

 
Kuva 61. Kehitettävät tärkeät viher- ja virkistysalueet Kakolan ympäristössä. Vasemmalla näkyvät 
aluemerkintöinä ja oikealla pistemerkintöinä annetut vastaukset. Koko Kakolan alue erottuu selvästi 
merkinnöistä. 
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Kaaviossa 21 on esitetty vastaajien monivalintakysymykseen vastaamat syyt Kakolan alueen kehittämi-
selle. Vastaajat kokevat erityisesti alueen hoitotason sekä valaistuksen riittämättömiksi. Muina syinä vas-
taajat ovat maininneet muun muassa kunnostusta kaipaavat rakennukset sekä aktiviteettien puutteen. 
 

 
Kaavio 21. Kakolan alueelle annetut syyt viher- ja virkistysalueen kehittämiselle. Vastaajien mukaan 
etenkin alueen hoitotaso on riittämätön. 

6.2.3 Aurajoen ympäristö ja Koroinen 
 
Kuvassa 62 näkyvät tarkemmin Aurajoen ympäristöön ja Koroisten alueelle osoitetut, vastaajien mielestä 
tärkeät, mutta kehitettävät viher- ja virkistysalueet. Tässä tarkasteluun on otettu alueet Aurajoen ympä-
ristöstä Tuomaansillalta kunnan rajalle asti sekä Koroisten alue. Merkintöjä on kertynyt useita koko tälle 
alueelle, mutta erityisesti Rautatiesillalta Halistensillalle.  
 

 
Kuva 62. Koroisten ja Aurajoen ympäristöön osoitetut tärkeät kehitettävät viher- ja virkistyalueet. Va-
semmalla näkyvät aluemerkintöinä ja oikealla pistemerkintöinä annetut vastaukset. Merkintöjä on run-
saasti Aurajoenrannassa, etenkin Koroisten ympäristössä. 
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Vastaajien monivalintakysymykseen antamat perustelut alueen kehittämiselle on esitetty kaaviossa 22. 
Selvästi eniten puutteita vastaajat kokevat olevan alueen valaistuksessa. Avoimissa vastauksissa vas-
taajat perustelevat reitin olevan todella suosittu, mutta valaistuksen puutteen vähentävän halukkuutta 
liikkua reitillä pimeään aikaan. Osa vastaajista kertoo, ettei uskalla pimeällä liikkua alueella ollenkaan.  
 
Myös reitistö koetaan useamman vastaajan kesken riittämättömäksi. Avoimissa vastauksissa vastaajat 
ehdottavat reittiä muun muassa aivan joenrannan tuntumaan. Muiksi syiksi alueen kehittämiselle vas-
taajat ovat kertoneet esimerkiksi toiminnallisuuden puutteen ja toivovat lisää levähdyspaikkoja. 
 

 
Kaavio 22. Aurajoen ympäristöön ja Koroisille annetut syyt viher- ja virkistysalueiden kehittämiselle. Eri-
tyisesti alueen valaistus koetaan riittämättömäksi. 

 

6.3 Tarvittaessa rakennettavat viher- ja virkistysalueet 
 
Viher- ja virkistysalueita, joiden paikalle voitaisiin tarvittaessa rakentaa, merkittiin kyselyssä yhteensä 
173. Näistä pistemerkintöinä tehtiin 101 ja aluemerkintöinä 72. Kaikki annetut vastaukset näkyvät ku-
vissa 63 ja 64. Kuvissa 65 ja 66 on esitetty kirkkaammalla punaisella kohdat, jonne merkintöjä on kasau-
tunut. 
 
Taulukossa 11 on listattu kohteita, jonne karttamerkintöjä kasautuu, ja esitetty arvio kohteisiin osuvien 
merkintöjen määristä. Merkintöjä on selkeästi vähemmän kuin tärkeiksi koetuissa viher- ja virkistysalu-
eissa ja hajonta on suurta. Merkintöjä on kuitenkin kasaantunut muutamia Koroisten alueelle, Aurajo-
enrantaan rautateiden varrelle, Vasaramäenpuistoon, Luolavuoren alueelle, Pihlajaniemeen, Ka-
kolaan, Härkämäkeen, Skanssiin sekä Vättiin. 
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Taulukko 11. Vastaajien osoittamia viher- ja virkistysalueita, joille voitaisiin tarvittaessa rakentaa. Taulu-
kossa arviot kohteisiin osuvista merkinnöistä ja niiden prosenttiosuuksista kaikista saman aihealueen 
merkinnöistä. 

Kohde Pistemerkintöjä 
noin 

Aluemerkintöjä 
noin 

Saman aihealueen 
merkinnöistä 

Koroinen 6 10 9 % 

Pihlajanniemi 4 2 6 % 

Skanssi 3 4 4 % 

Aurajoenranta rautateiden  
varrella 1 4 3 % 

Vasaramäenpuisto 1 4 3 % 

Kakola 2 2 2 % 

Härkämäki 3 1 2 % 

Vätti 1 3 2 % 

 
Tarvittaessa rakennettavia viher- ja virkistysalueita koskevia merkintöjä ei tarkastella tässä tar-
kemmin, sillä niitä on melko vähän, ne ovat melko hajanaisia ja suurimmat kasaumat enimmäk-
seen samoja alueita, joita tuli esille asuinrakentamisen yhteydessä. 
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Kuva 63. Kaikki vastaajien osoittamat viher- tai 
virkistysalueet, joiden paikalle voitaisiin tar-
vittaessa rakentaa pistemerkintöinä. 

Kuva 64. Kaikki vastaajien osoittamat viher- tai vir-
kistysalueet, joiden paikalle voitaisiin tarvitta-
essa rakentaa aluemerkintöinä. 

Kuva 65. Lämpökartta vastaajien osoittamista vi-
her- tai virkistysalueista, joiden paikalle voitai-
siin tarvittaessa rakentaa, pistemerkintöinä. 
Vastaukset ovat melko hajanaisia. 

Kuva 66. Lämpökartta vastaajien osoittamista vi-
her- tai virkistysalueista, joiden paikalle voitai-
siin tarvittaessa rakentaa, aluemerkintöinä. 
Koska vastauksia on vain vähän, muutamia vas-
tauksia keränneet kohteet korostuvat huomat-
tavasti. 
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7 LIIKKUMINEN 
 
Vastaajat saivat lisäksi merkitä kartalle liikkumisen turvallisuuteen, sujuvuuteen ja viihtyisyyteen liittyviä 
reittejä. Vastaajalta kysyttiin jokaisen merkinnän kohdalla tarkentavana monivalintakysymyksenä, mitä 
liikkumismuotoa kyseinen merkintä koski. Lisäksi merkintöjä pystyi täydentämään vapaasti sanallisesti. 
Vastaaja sai halutessaan kartalle näkyville nykyiset Turun seudun joukkoliikenteen reitit sekä nykyiset 
pyöräilyn pääreitit. 
 

 
Kuva 67. Liikkumiseen liittyvä kyselysivu. 

 

7.1 Liikkumisen sujuvuus 
 
Paikkoja, joissa liikkumisen tulisi olla sujuvampaa, merkittiin 475. Paikkoja, joissa liikkuminen on sujuvaa, 
osoitettiin kartalle puolestaan 79. Kaikki annetut vastaukset näkyvät kuvissa 68 ja 69, ja lämpökartat 
vastauksista kuvissa 70 ja 71. Kaaviossa 23 on esitetty merkintöjen jakautuminen liikennemuodoittain. 
Yhteen merkintään on voinut merkitä useamman eri liikkumismuodon. Monivalintakysymykseen vastaa-
minen ei ollut pakollista. 
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Kaavio 23. Monivalintakysymykseen annetut vastaukset liikkumismuodosta liikkumisen sujuvuuteen 
liittyen. 

7.1.1 Liikkumisen tulisi olla sujuvampaa 
 
Liikkumisen tulisi vastaajien mielestä olla sujuvampaa erityisesti keskustan alueella. Merkinnät keskitty-
vät Ratapihankadun, Koulukadun, Aninkaistenkadun ja Aurajoen väliin jäävälle alueelle sekä Tuo-
miokirkon ympäristöön ja Itäiselle Pitkäkadulle.  
 
Kaaviossa 23 on esitetty vastaajien kaikkiin karttamerkintöihin monivalintakysymykseen antamat vas-
taukset, millä liikkumismuodolla liikkumisen tulisi olla sujuvampaa. Kaaviosta voidaan huomata, että sel-
västi eniten sujuvampaa liikkumista vastaajat toivovat pyöräilyn osalta. 
 
Kuvissa 72–75 on esitetty liikkumismuodoittain tulleet vastaukset keskustaan ja sen ympäristöön. Pyö-
räilyn osalta (kuva 73) vastauksia on laajasti koko ydinkeskustan alueella. Vastauksia on keskittynyt 
erityisesti Aninkaistenkadulle ja Uudenmaankadulle Tuureporinkadun risteyksestä Hämeenkadun ris-
teykseen ulottuvalle alueelle. Lisäksi muun muassa Kauppatorin ympäristöön, Aurakadulle ja Kaup-
piaskadulle Kauppatorilta Aurajoelle, Itäiselle Rantakadulle, Humalistonkadulle sekä Itäiselle Pitkä-
kadulle on kertynyt sujuvampia pyöräreittejä toivovia merkintöjä. 
 
Tuomiokirkon ympäristössä erityisesti Uudenmaankadun ylittävä suojatielle toivotaan usean vastaa-
jan toimesta sujuvampaa liikennettä: suojatie ympäristöineen koetaan haastavaksi nykyisellään niin pyö-
räilijöille kuin jalankulkijoillekin. Jalankulkuun liittyviä merkintöjä (kuva 72) on koko ydinkeskustan alu-
eella, ja niitä kasautunut myös Kauppatorin ympäristöön sekä Yliopistonmäen ja Kasarmialueen ym-
päristössä Vatselankadun päässä olevalle parkkialueelle ja muutamia myös Rehtorinpellonkadulle.  
 
Autoliikenteen osalta (kuva 75) sujuvampaa liikkumista toivotaan varsinkin Aninkaistenkadulle ja Kou-
lukadulle sekä Ratapihankadulle. Koulukadulle osuvista merkinnöistä useat jatkuvat Myllysillalta 
Stålarminkadulle asti. Joukkoliikenteen osalta (kuva 74) vastauksia on myös Aninkaistenkadulla ja 
Ratapihankadulla sekä Eerikinkadulla Aurakadun ja Aninkaistenkadun välissä. Joukkoliikenteen suju-
vammat reittiehdotukset ovat kuitenkin melko hajanaisia. 
 

7.1.2 Liikkuminen on sujuvaa 
 
Sujuvaksi liikenne koetaan useiden vastaajien kesken Aurajoen rannassa. Kaaviossa 23 on kuvattu, 
mitä liikkumismuotoja merkinnät koskevat: myös liikkumisen sujuvuuteen liittyviä merkintöjä on tehty eni-
ten pyöräilyyn liittyen.  
 
Liikkumismuodoittain lähempää tarkasteltuna (kuvat 76–79) huomataan, että merkintöjä on kertynyt ja-
lankulkuun (kuva 76) ja pyöräilyyn (kuva 77) liittyen erityisesti Läntiselle Rantakadulle Tuomiokirkko-
sillalta Meritullinkadun risteykseen asti ulottuvalle reitille. Merkintöjä on kasautunut pyöräilyyn ja kävelyyn 
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liittyen myös Itäiselle Rantakadulle Sotalaistenkadun risteyksestä Tuomiokirkkosillalle sekä Hämeen-
kadulle. Joukkoliikenteen (kuva 78) ja autoliikenteen (kuva 79) osalta merkinnät ovat melko hajanaisia, 
ja niitä on myös melko vähän. 
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Kuva 68. Kaikki vastaajien osoittamat paikat, 
joissa liikkumisen tulisi olla sujuvampaa. 

Kuva 69. Kaikki vastaajien osoittamat paikat, 
joissa liikkuminen on sujuvaa. 

Kuva 70. Lämpökartta vastaajien osoittamista 
paikoista, joissa liikkumisen tulisi olla suju-
vampaa. 

Kuva 71. Lämpökartta vastaajien osoittamista 
paikoista, joissa liikkuminen on sujuvaa. 
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Kuva 72. Paikat, jossa jalankulun tulisi olla 
sujuvampaa. 

Kuva 73. Paikat, joissa pyöräilyn tulisi olla 
sujuvampaa. 

Kuva 74. Paikat, joissa joukkoliikenteen tulisi 
olla sujuvampaa 

Kuva 75. Paikat, joissa autoliikenteen tulisi 
olla sujuvampaa. 



  67 (78) 
  

 

 

  

Kuva 5. Paikat, joissa jalankulku on sujuvaa. Kuva 77. Paikat, joissa pyöräily on sujuvaa. 

Kuva 6. Paikat, joissa joukkoliikenne on su-
juvaa. 

Kuva 79. Paikat, joissa autoliikenne on suju-
vaa. 
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7.2 Liikkumisen turvallisuus 
 
Kohteita, joissa on liikenteellisesti turvatonta, merkittiin kartalle 335. Paikkoja, joissa on liikenteellisesti 
turvallista, osoitettiin vain 14. Kuvissa 80 ja 81 on esitetty kaikki vastaajien antamat karttamerkinnät ja 
kuvissa 82 ja 83 vastauksista tehdyt lämpökartat. Vastaajat ovat merkinneet niin pidempiä tienpätkiä 
kuin yksittäisiä risteyksiä. Kaaviossa 24 on esitetty merkintöjen jakautuminen liikennemuodoittain. Yh-
teen merkintään on voinut merkitä useamman eri liikkumismuodon. Monivalintakysymykseen vastaami-
nen ei ollut pakollista. 
 

 
Kaavio 24. Monivalintakysymyksen annetut vastaukset liikkumismuodosta liikkumisen turvallisuuteen 
liittyen. 

7.2.1 Liikenteellisesti turvatonta 
 
Liikenne koetaan turvattomaksi koko keskustan alueella Puistokadun, Ratapihankadun, Aninkaisten-
kadun ja Aurajoen rajaamalla alueella, Tuomiokirkon ympäristössä sekä Itäisellä Pitkäkadulla.  
Kaaviossa 24 on esitetty vastaajien täsmennykset, millä liikkumismuodolla liikkuminen koetaan turvatto-
maksi. Kaaviosta voidaan huomata, että kantaa on otettu erityisesti kevyen liikenteen puolesta: merkin-
nöistä pyöräilyyn liittyy 278 ja jalankulkuun 143. 
 
Kuvissa 84–87 on kuvattu tarkemmin keskusta-alueelle osuvat merkinnät liikennemuodoittain. Useat 
vastaajat kokevat pyöräilyn (kuva 85) autotiellä turvattomaksi niin Itäisellä Pitkäkadulla, Aninkaisten-
kadulla, Kaskenkadulla kuin Humalistonkadullakin. Tuomiokirkon ympäristössä, erityisesti Uuden-
maankatua ylittävillä suojateillä, pyöräilyn lisäksi myös jalankulku (kuva 84) koetaan turvattomaksi 
useamman vastaajan toimesta. Vastaajat ovat ehdottaneet edellä mainituille kohteille myös nopeusra-
joitusten alentamista. 
  
Autoliikenteen (kuva 87) osalta muutamia vastauksia on kasautunut Itäiselle Pitkäkadulle, jossa kais-
toitus koetaan epäselväksi. Joukkoliikenteen (kuva 86) kannalta on annettu vain yksittäisiä vastauksia. 
 

7.2.2 Liikenteellisesti turvallista 
 
Turvalliseksi liikkuminen koetaan vastaajien kesken Aurajoen rannassa Tuomiokirkkosillan ja Myllysillan 
välisellä alueella Läntisellä Rantakadulla. Kaaviosta 24 huomataan, että merkinnät koskeva erityisesti 
jalankulkua ja pyöräilyä. Merkintöjä on kuitenkin tullut vain muutamia, joten vastauksista ei voida tehdä 
kunnollisia johtopäätöksi. Koska merkintöjä on vähän, tuloksia ei tarkastella tässä tarkemmin. 
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Kuva 80. Kaikki vastaajien osoittamat paikat, 
joissa on liikenteellisesti turvatonta. 

Kuva 81. Kaikki vastaajien osoittamat paikat, 
joissa on liikenteellisesti turvallista. Vastauk-
sia saatiin vain 14. 

Kuva 82. Lämpökartta vastaajien osoittamista 
paikoista, joissa on liikenteellisesti turva-
tonta. 

Kuva 83. Lämpökartta vastaajien osoittamista 
paikoista, joissa on liikenteellisesti turvallista. 
Vastauksia saatiin vain 14. 
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Kuva 84. Paikat, joissa jalankulku on turva-
tonta. 

Kuva 85. Paikat, joissa pyöräily on turva-
tonta. 

Kuva 86. Paikat, joissa joukkoliikenne on tur-
vatonta. 

Kuva 87. Paikat, joissa autoliikenne on tur-
vantonta. 
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7.3 Liikkumisen viihtyisyys 
 
Paikkoja, joissa liikkumisen viihtyisyyttä pitäisi parantaa, merkittiin kartalle 90. Kohteita, joissa liikkumi-
nen on viihtyisää, osoitettiin 79. Kuvissa 88 ja 89 on esitetty kaikki vastaajien merkitsemät reitit, ja ku-
vissa 90 ja 91 on nähtävillä vastauksista luodut lämpökartat. Kaaviossa 25 on esitetty merkintöjen jakau-
tuminen liikennemuodoittain. Yhteen merkintään on voinut merkitä useamman eri liikkumismuodon. Mo-
nivalintakysymykseen vastaaminen ei ollut pakollista. 
 

 
Kaavio 25. Monivalintakysymyksen annetut vastaukset liikkumismuodosta liikkumisen viihtyisyyteen 
liittyen. 

7.3.1 Liikkumisen viihtyisyyttä pitäisi parantaa 
 
Viihtyisämpää liikkumista toivottaan vastaajien kesken niin ikään keskustan alueelle. Kaaviossa 25 on 
kuvattu, minkä liikkumismuodon viihtyisyyttä vastaajien mielestä tulisi parantaa. Merkinnät koskevat eri-
tyisesti kevyttä liikennettä: jalankulkuun merkinnöistä ottaa kantaa 69 ja pyöräilyyn 67. 
 
Kuvissa 92–95 on kuvattu liikkumismuodoittain tarkemmin keskusta-alueelle osuvat merkinnät. Jalanku-
lun osalta merkinnöistä erottuu selvästi Kauppatorin ympäristö. Vastaajat ovat avoimissa vastauksissa 
esittäneet esimerkiksi bussipysäkkien siirtämistä toisaalle Kauppatorin ympäristöstä sekä Yliopistonka-
dun kävelykadun pidentämistä. Aninkaistenkadulle, Ratapihankadulle, Koulukadulle sekä Puistoka-
dulle on kasautunut muutamia niin jalankulkuun kuin pyöräilyynkin liittyviä merkintöjä. Vastaajat pitävät 
kyseisiä katuja meluisina ja runsasliikenteisinä, minkä takia niillä ei ole viihtyisää liikkua jalan tai pyörällä. 
 
Joukkoliikenteen ja erityisesti autoliikenteen osalta merkintöjä on vain vähän ja ne ovat hyvin hajanaisia. 
 

7.3.2 Liikkuminen on viihtyisää 
 
Viihtyisäksi liikkuminen koetaan vastaajien kesken Aurajoen rannassa. Kaaviosta 25 voidaan havaita, 
että merkinnät koskevat erityisesti jalankulkua ja pyöräilyä.  
 
Kuvissa 96–99 on kuvattu liikennemuodoittain keskustan ympäristöön osuvat merkinnät. Jalankulun ja 
pyöräilyn merkinnät keskittyvät erityisesti Läntiselle Rantakadulle Tuomiokirkkosillan ja Chrichtoninka-
dun risteyksen väliselle alueelle. Merkintöjä on useampia myös Itäisen Rantakadun puolella Tuomio-
kirkkosillalta Martinsillalle, sekä erityisesti kävelyn osalta joen molemmin puolin Tuomiokirkkosillalta 
Halistensillalle asti. Avoimissa vastauksissa vastaajat kehuvat joenvartta viihtyisäksi liikkua niin kävel-
len kuin pyörälläkin, ja kertovat pitävänsä muun muassa alueen kauniista ympäristöstä ja riittävän le-
veistä kulkuväylistä. 
 
Joukkoliikenteen ja autoliikenteen osalta on saatu vain yksittäisiä, hajanaisia vastauksia.  
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Kuva 88. Kaikki vastaajien osoittamat paikat, 
joissa liikkumisen viihtyisyyttä pitäisi paran-
taa. 

Kuva 89. Kaikki vastaajien osoittamat paikat, 
joissa liikkuminen on viihtyisää. 

Kuva 90. Lämpökartta vastaajien osoittamista 
paikoista, joissa liikkumisen viihtyisyyttä pi-
täisi parantaa. 

Kuva 91. Lämpökartta vastaajien osoittamista 
paikoista, joissa liikkuminen on viihtyisää. 
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Kuva 92. Paikat, joissa jalankulun viihtyi-
syyttä tulisi parantaa. 

Kuva 93. Paikat, joissa pyöräilyn viihtyi-
syyttä tulisi parantaa. 

Kuva 94. Paikat, joissa joukkoliikenteen 
viihtyisyyttä tulisi parantaa. 

Kuva 95. Paikat, joissa autoliikenteen viih-
tyisyyttä pitäisi parantaa. 
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Kuva 96. Paikat, joissa jalankulku on viih-
tyisää. 

Kuva 97. Paikat, joissa pyöräily on viih-
tyisää. 

Kuva 98. Paikat, joissa joukkoliikenne on 
viihtyisää. 

Kuva 99. Paikat, joissa autoliikenne on viih-
tyisää. 
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8 MUUT KEHITYSIDEAT JA AJATUKSET 
 
Viimeisenä karttakysymyksenä vastaaja sai halutessaan merkitä kartalle muita kehitysideoitaan. Merkin-
nät pystyi tekemään joko pisteenä tai alueena, ja niihin pystyi kertomaan vapaasti ajatuksistaan. Lisäksi 
vastaajalla oli mahdollisuus kirjoittaa omin sanoin kyselyyn ja kaupungin kehittämiseen liittyvistä ajatuk-
sistaan vastauksena erilliseen avoimeen kysymykseen, joka ei ollut sidoksissa karttaan. 
 

 
Kuva 100. Muihin kehitysideoihin liittyvä kyselysivu. 

Muita kehitysideoita osoitettiin kartalle yhteensä 220. Pisteinä näistä tehtiin 108 ja alueina 112. Kaikki 
annetut merkinnät näkyvät kuvissa 102 ja 103, ja merkinnöistä tehdyt lämpökartat kuvissa 104 ja 105. 
 
Kartalle merkityt muut kehitysideat ovat keskittyneet keskustaan: Keskustan suuralueelle merkinnöistä 
osuu pisteinä noin 72 ja alueina noin 87, mikä on noin 72 % kaikista kartalle merkityistä muista kehitys-
ideoista. Keskusta-alueelle osuvat merkinnät on esitetty tarkemmin kuvassa 101. Pistemerkintöjä on 
eniten Kauppatorin ympäristössä ja aluemerkintöjä erityisesti Aninkaistenkadun, Aurajoen, Koulukadun 
ja Ratapihankadun rajaamalla alueella. Kehitysideoita on annettu laajasti eri teemoihin ja paikkoihin liit-
tyen. 
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Kehitysideoita on tullut laajasti erilaisiin aihealueisiin liittyen: ideoita on tullut aina jokitaksista huvipuis-
toon, valokuvataiteen museosta erilaisiin tapahtumiin sekä yksittäisten rakennusten uusimisesta tai ra-
kentamisesta kokonaisten kaupunginosien kehittämiseen. 
 
Useat vastaajat ovat kommentoineet Kauppatorin kehittämistä ja elävöittämistä. Vastaajat ovat eh-
dottaneet torille muun muassa istutuksia, julkisia vessoja, uusia tai korjattavia torirakennuksia, esiinty-
mislavaa ja linja-autojen siirtämistä torin alle terminaaliin sekä lisää kävelykatuja torin ympäristöön. Kan-
taa on otettu myös toriparkkiin – sekä puolesta että vastaan.  
 
Useat keskustaan osuvat merkinnät koskevat liikkumista ja eri liikennemuotoja. Muutamat vastaajista 
ovat toivoneet autoilun rajoittamista keskusta-alueella esimerkiksi jollain tietyillä tienpätkillä ja muutamat 
kokonaan autotonta keskustaa. Lisäksi on ehdotettu esimerkiksi nopeusrajoitusten alentamista. Toi-
saalta jotkut vastaajista toivotat myös autoilun edellytysten parantamista, lähinnä edullisempia tai ilmai-
sia pysäköintimahdollisuuksia lisäämällä. Näiden lisäksi on kommentoitu niin pyöräilyolosuhteita keskus-
tassa, matkakeskusta kuin raitiotietäkin. 
 
Erilliseen avoimeen, ei kartalle vastattavaan kysymykseen, kirjoitti omin sanoin kyselystä ja kaupungin 
kehittämisestä 143 vastaajaa (noin 19 % kaikista vastaajista). Vastauksista lähes puolet liittyvät liikku-
miseen ja liikenteeseen. Vastauksissa korostuvat erityisesti joukkoliikenteen ja kevyenliikenteen ke-
hittäminen, jolla olisi vastaajien mukaan myös selvästi positiivinen vaikutus erityisesti keskustan viihtyi-
syyteen. Noin kolmasosassa kaikista vastauksista kannatetaan joukkoliikenteen kehittämistä, joko rai-
tiotien avulla tai ilman. Toiveita on myös esimerkiksi paikallisjunasta. Pyöräilyn edellytysten parantamista 
toivotaan noin neljäsosassa kaikista vastauksista, ja näissä vastauksissa korostetaan erityisesti keskus-
tan alueen kehittämistä pyöräilyn näkökulmasta. 
 
 

Kuva 1001. Vastaajien kartalle osoittamat muut kehitysideat keskustan ympäristössä. Vasemmalla 
näkyvät aluemerkintöinä ja oikealla pistemerkintöinä annetut vastaukset. Vastaukset ovat keskittyneet 
ydinkeskustan alueelle. 
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Kuva 102. Kaikkia vastaajien kartalle merkitse-
mät muut kehitysideat pistemerkintöinä. 

Kuva 103. Kaikki vastaajien kartalle merkitse-
mät muut kehitysideat aluemerkintöinä. 

Kuva 104. Lämpökartta vastaajien kartalle 
merkitsemistä muista kehitysideoista piste-
merkintöinä. 

Kuva 105. Lämpökartta vastaajien kartalle 
merkitsemistä muista kehitysideoista alue-
merkintöinä. 
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9 YHTEENVETO 

Vastaajat 

Kyselyn vastaajiksi on tavoitettu erityisesti 25–44-vuotiaita työssäkäyviä ja opiskelijoita. Tämä voidaan 
nähdä osaksi positiivisena, sillä usein muissa osallistumismenetelmissä, kuten yleisötilaisuuksissa, ovat yli-
edustettuina vanhemmat ikäluokat.  

Vastaajia on laajasti eripuolilta Turkua, mutta etenkin Turun keskustan postinumeroalueelta ja sen ympä-
ristöstä Nummi-Ylioppilaskylän sekä Martti-Korppoolaismäen postinumeroalueilta. Kyseisille alueilla 
asuu myös suuri osa Turun väestöstä. Vastaajien asuinpaikat ovat kuitenkin vaikuttaneet selkeästi tuloksiin: 
karttamerkintöjä on tehty jokaisen kysymyksen kohdalla kaikkein eniten keskustasta ja sen ympäristöstä. Toi-
saalta keskustan alue voidaan kuitenkin kokea tärkeäksi myös muiden kuin siellä asuvien näkökulmasta. 

Asuminen sekä viher- ja virkistysalueet 

Asumiseen liittyvät karttamerkinnät ovat keskittyneet selvästi kyselyssä osoitetulle karttarajaukselle 
keskustaan ja kasvukäytävien varrelle. Karttarajauksen vuoksi vastaajat ovat todennäköisesti jättäneet 
osoittamatta niin paikkoja asuinrakentamiselle kuin paikkoja, jonne ei toivottaisi asuinrakentamista, karttara-
jauksen ulkopuolelta. 

Vastaajat ovat ehdottaneet asuinrakentamista monille jo suunnitelluille tai suunnitteilla oleville alueille. Erityi-
sesti Linnakaupungin alueelle rakentaminen saa vastaajilta paljon kannatusta. Kaikkein eniten asuinra-
kentamista on ehdotettu Vaasanpuiston alueelle. Myös muun muassa Itäharjun teollisuusalueelle, Pihjala-
niemen ympäristöön sekä Skanssin alueelle on osoitettu usean vastaajan kesken asuinrakentamisen paik-
koja. 

Koroisten alue erottuu vastauksista ristiriitaisena alueena: sinne on sekä osoitettu että vastustettu asuin-
rakentamista usean vastaajan toimesta. Asuinrakentamista ehdottavat merkinnät keskittyvät kuitenkin lä-
hinnä peltoalueille lähelle olemassa olevia teitä. Asuinrakentamista vastustavia merkintöjä on puolestaan 
kaikkein eniten Aurajoenrannassa. Aurajoenranta erityisesti Koroisten ympäristössä onkin tulosten perus-
teella turkulaisille erittäin tärkeä viher- ja virkistysalue, jossa on kuitenkin myös kehitettävää. Alueen valais-
tuksessa on vastaajien mukaan selkeitä puutteita. 

Asuinrakentamista ei toivota myöskään keskustan ja sen ympäristön suurimpiin puistoihin: Vartiovuo-
renpuistoon, Samppalinnanpuistoon, Urheilupuistoon, Puolalanpuistoon sekä Kupittaanpuistoon. Ne koetaan 
vastaajien mukaan erittäin tärkeiksi virkistyksen kannalta. Puistoissa on kuitenkin edelleen kehitettävää. 
Tärkeitä viher- ja virkistysalueita ovat turkulaisille myös muun muassa Ruissalo, Katariinan laakso sekä 
Luolavuoren ja Ilpoisten viher- ja virkistysalueet. Myös Kakolaa halutaan kehitettävän kaikille avoimena 
viher- ja virkistysalueena. 

Palvelut 

Keskustan alue on vastausten perusteella selkeästi merkittävin alue palvelujen kannalta. Keskustan palve-
lutarjonta koetaan usean vastaajan kesken hyväksi, mutta toisaalta keskustaan myös toivotaan run-
saasti lisää palveluja. Palvelutoiveissa korostuvat etenkin kaupan palvelut sekä ravintoja- ja kahvilapalvelut. 
Ylipäätään keskusta-alueen ja esimerkiksi Kauppatorin kehittäminen on vastausten perusteella turkulaisille 
tärkeää, sillä sinne osuvat myös monet vapaasti annetut kehitysideat. 

Palvelutarjonta saa kehuja myös Kupittaan, Länsikeskuksen ja Skanssin alueilla. Palvelutarjonnassa 
suurimmat puutteet ovat kyselyn perusteella selkeästi Port Arthurin, Kakolan ja Sataman ympäristössä. 
Myös Ylioppilaskylän ja Kuuvuoren ympäristöön toivotaan runsaasti lisää palveluja. Molemmille alueille 
toivotaan etenkin ravintola- ja kahvilapalveluja sekä suurempia päivittäistavarakauppoja. Lisäksi palveluja toi-
votaan muun muassa Martin ja Korppoolaismäen ympäristöön, Halisiin ja Runosmäkeen. 

Liikkuminen 

Liikkumisen osalta annettiin erityisen paljon kommentteja kävelystä ja pyöräilystä. Vastausten perusteella 
kävelyn ja pyöräilyn edellytyksien kehittäminen keskusta-alueella on erittäin tärkeää. Esimerkiksi pyö-
räily koetaan vastaajien kesken lähes koko ydinkeskustan alueella turvattomaksi ja sujumattomaksi. 
Kävelyä ja pyöräilyä on kehuttu sujuvaksi ja viihtyisäksi lähinnä vain Läntisellä Rantakadulla.
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Kyselyn rakenne 
 
TULEVAISUUDEN TURKU 2029 
 
Tervetuloa vastaamaan Tulevaisuuden Turku 2029 -kyselyyn! 
 
Miten sinä näet, että kaupunkia tulisi kehittää? Mitkä virkistysalueet ovat sinulle tärkeitä? Millaisiin paikkoi-
hin voisi mielestäsi tulla lisää asuinrakentamista? Entä kaipaatko lisää palveluja lähiympäristöösi? Asuk-
kaana sinulla on parhaimmat tiedot, miten lähiympäristösi toimii ja miten arkesi muodostuu kaupungissa. 
Kerro ajatuksistasi osallistumalla kyselyyn, ja olet näin mukana valmistelemassa tulevaisuuden Turkua! 
Turussa laaditaan uutta yleiskaavaa, jonka tavoitevuosi on 2029. Yleiskaavalla ohjataan yleispiirteisesti 
kaupunkiympäristön ja liikennejärjestelmien kehittämistä ja sijoittumista. Tavoitteena on toimiva, taloudelli-
nen ja eheä yhdyskuntarakenne.  
 
Keväällä 2014 toteutettiin Rakenna Turkua -kysely, jonka avulla hahmotettiin asukkaiden näkemyksiä mm. 
vetovoimaisista asuinalueista sekä suuremmista linjoista, minne uutta rakentamista tulisi ohjata. 
Tämä kysely liittyy yleiskaavan luonnosvaiheeseen. Kyselyllä kerätään aikaisempaa kyselyä konkreettisem-
paa tietoa asukkaiden näkökulmasta kaupungin kehittämiseen liittyen. Saatuja vastauksia hyödynnetään 
yleiskaavaluonnoksen laatimisen apuna. Kyselyn tulokset tullaan julkaisemaan Yleiskaavan 2029 nettisi-
vuilla sekä esittelemään suuralueittain yleisötilaisuuksissa kevään/kesän 2016 aikana. 
 
Vastausohjeet: 
 
Pääosa kyselyn kysymyksistä on karttapohjaisia eli vastaukset osoitetaan kartalle piirtämällä. Karttavas-
tauksia voi täydentää sanallisesti. Kaikkiin kysymyksiin ei ole pakko vastata. Sivulta toiselle pääset alareu-
nan nuolipainikkeiden avulla. 
 
Huom! Mobiililaitteita käytettäessä kartta tulee näkyviin vasta valittuasi jonkin vastauspainikkeen. Kartan 
saa esille vastaussivuilla myös vasemman yläreunan nuoli-painikkeesta. 
 
Kyselyyn voit vastata 15.3.2016 asti. 
 
Kyselyn toteuttaa Turun kaupungin ympäristötoimiala. Lisätietoja kyselystä ja yleiskaavatyöstä: Andrei Pan-
schin, andrei.panschin@turku.fi 
 
Lisätietoa Yleiskaavasta 2029 löydät osoitteesta: www.turku.fi/yleiskaava2029 
 
1/7 Taustatiedot 
 

 Syntymävuotesi (muodossa vvvv, esim. 1971): ____ 

 Sukupuolesi: 

o Nainen 

o Mies 

o Muu 

 Oletko tällä hetkellä päätoimisesti: 

o Ansiotyössä  

o Eläkkeellä 

o Kotiäiti tai -isä tai vanhempainvapaalla 

o Koululainen tai opiskelija 

o Työtön 

o Yrittäjä 

o Muu, mikä? ____ 

 Asuintilanteesi: 

https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/asukaskyselyn_tuloksia.pdf
http://www.turku.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaupunkisuunnittelu/kaavoitus/yleiskaava-2029
http://www.turku.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaupunkisuunnittelu/kaavoitus/yleiskaava-2029
file://///adturku.fi/jaot/Koti04/maalaukk/Omat%20tiedostot/Matilda/Yleiskaavakysely/Vastaukset/www.turku.fi/yleiskaava2029
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o Yksin asuva 

o Pariskunta 

o Yhden vanhemman lapsiperhe 

o Kahden vanhemman lapsiperhe 

o Yhteisö 

o Muu, mikä? ____ 

 Postinumerosi: ____ 

2/7 Asuminen 
 
Turussa varaudutaan 20 000 uuteen asukkaaseen vuoteen 2029 mennessä, minkä vuoksi kaupunkiin tarvi-
taan uusia asuntoja. Kaupungin kasvua on päätetty suunnata pääasiassa keskustaan ja joukkoliikenteen 
pääreittien varsille. Kyseinen alue on osoitettu suurpiirteisesti kartalla kirkkaampana. 
 
Rakenna Turkua -kyselyn vastaajista suuri osa suosi rakentamista keskustaan, sen reunavyöhykkeelle sekä 
esikaupunkialueelle. Vastaajista enemmistö sallisi nykyistä korkeamman rakentamisen ja koki keskusta-
asumisen houkuttelevaksi.  
 
Seuraavaksi voit merkitä kartalle paikkoja, jonne lähiympäristössäsi voisi mielestäsi rakentaa sekä kohteita, 
jonne et toivoisi lisää rakentamista.  
 
Merkitse kohteita ensisijaisesti kartalla kirkkaammin näkyvältä alueelta. Voit merkitä kartalle niin monta koh-
detta kuin haluat. Voit tehdä merkinnät pisteinä tai alueina. 
 

 Paikka tai alue asuinrakentamiselle (pistemerkintä/aluemerkintä) 

o Mihin paikkaan tai alueeseen merkintäsi viittaa? Miksi juuri tämä paikka sopisi asuinrakenta-

miselle? Kerro lisää: _____ 

 Paikka tai alue, jonne EI saa kohdistaa asuinrakentamista (pistemerkintä/aluemerkintä) 

o Mihin paikkaan tai alueeseen merkintäsi viittaa? Miksi tänne ei saisi rakentaa? Kerro lisää: 

_____ 

3/7 Palvelut 
 
Rakenna Turkua -kyselyn vastaajat arvostivat palveluiden läheisyyttä ja asuinalueiden monipuolista raken-
netta. 
 
Merkitse kartalle, missä palveluntarjonta on hyvä ja missä sitä tulisi kehittää. 
 
Voit merkitä kartalle niin monta kohdetta kuin haluat. Voit tehdä merkinnät pisteinä tai alueina. 
 

 Paikka tai alue, jossa on hyvä palvelutarjonta (pistemerkintä/aluemerkintä) 

o Mihin paikkaan tai alueeseen merkintäsi viittaa? Mikä palvelutarjonnassa on täällä erityisen 

hyvää? Kerro lisää: _____ 

 Paikka tai alue, jonne tarvittaisiin lisää palveluja (pistemerkintä/aluemerkintä) 

o Mitä palveluja täällä tarvittaisiin? 

 Liikuntapalveluja (esim. palloiluhalli, luistelukenttä, kuntorata) 

 Kulttuuripalveluja (esim. kirjasto, museo, teatteri) 

 Terveyspalveluja (esim. terveysasema, hammashoitola, neuvola) 

 Sosiaalipalveluja (esim. palvelu- ja tukiasuminen) 

http://ah.turku.fi/kh/2015/1123029x/3310587.htm
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 Lasten päivähoitopalveluja 

 Koulutuspalveluja (esim. peruskoulu, lukio) 

 Harrastuspalveluja (esim. työväenopisto, nuorisotila) 

 Kaupan palveluja (esim. ruokakauppa, kioski, apteekki) 

 Postipalveluja 

 Pankkipalveluja 

 Ravintola- tai kahvilapalveluja 

 Majoituspalveluja 

 Muuta, mitä? _____ 

o Mihin paikkaan tai alueeseen merkintäsi viittaa? Miksi täällä tarvittaisiin lisää palveluja? Miten 

palvelutarjontaa tulisi parantaa? Kerro lisää: _____ 

4/7 Viher- ja virkistysalueet 
 
Rakenna Turkua -kyselyyn vastaajista enemmistö suosisi tiivistä rakentamista ja laajoja virkistysalueita väl-
jän rakentamisen ja pienien virkistysalueiden sijaan. 
 
Merkitse kartalle viher- ja virkistysalueet, joiden kehittämisestä sinulla on mielipide. 
 
Voit merkitä kartalle niin monta kohdetta kuin haluat. Voit tehdä merkinnät pisteinä tai alueina. 
 

 Viher- tai virkistysalue, joka on tärkeä ja jonka haluaisin säilyttää nykytilassa (pistemerkintä/aluemer-

kintä) 

o Mihin alueeseen merkintäsi viittaa? Miksi tämä viher- tai virkistysalue on tärkeä? Mikä täällä 

on erityisen hienoa? Kerro lisää: _____ 

 Viher- tai virkistysalue, joka on tärkeä, mutta jota pitäisi kehittää (pistemerkintä/aluemerkintä) 

o Miksi tätä viher- tai virkistysaluetta tulisi kehittää? 

 Alueen hoitotaso on riittämätön 

 Alue on roskaantunut 

 Alue on meluisa 

 Alueelle tarvittaisiin istutuksia 

 Alue on pelottava tai vaarallinen 

 Alueen valaistus on riittämätön 

 Alue on vaikeasti saavutettava 

 Alue on vaikeakulkuinen (esim. lastenvaunuille, vanhuksille) 

 Reitistö on riittämätön 

 Kalusteet ja rakenteet ovat huonokuntoisia (esim. penkit, kaiteet, portaat) 

 Muu syy, mikä? _____ 

o Mihin alueeseen merkintäsi viittaa? Miksi tämä viher- tai virkistysalue on tärkeä? Miten aluetta 

tulisi kehittää? Kerro lisää: _____ 

 Viher- tai virkistysalue, jonka paikalle voisi tarvittaessa rakentaa, esim. huonokuntoinen alue, jouto-

maa (pistemerkintä/aluemerkintä) 
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o Mihin alueeseen merkintäsi viittaa? Miksi tämä viher- tai virkistysalue voitaisiin ottaa rakenta-

misen käyttöön? Kerro lisää: _____ 

5/7 Liikkuminen 
 
Rakenna Turkua -kyselyn vastaajat kokivat joukkoliikenteen kehittämisen tärkeäksi. Vastaajien mukaan ja-
lankulun ja pyöräilyn mahdollisuuksien parantaminen erityisesti keskustassa edistäisi parhaiten kestävää 
liikkumista. 
 
Seuraavaksi voit merkitä kartalle liikkumisen sujuvuuteen, turvallisuuteen ja viihtyisyyteen liittyviä reittejä. 
Voit merkitä kartalle niin monta kohdetta kuin haluat. 
 
Saat halutessasi nykyiset pyöräilyn pääreitit ja nykyiset joukkoliikenteen reitit näkyviin kartalle oikean ylä-
reunan valikosta. 
 

 Liikkumisen tulisi olla sujuvampaa 

o Minkä liikkumismuodon sujuvuutta tulisi parantaa? 

 Jalankulku 

 Pyöräily 

 Joukkoliikenne 

 Autoliikenne 

o Mihin paikkaan merkintäsi viittaa? Miksi liikkuminen EI ole täällä sujuvaa? Miten sujuvuutta 

voitaisiin mielestäsi parantaa? Kerro lisää: _____ 

 Liikkuminen on sujuvaa 

o Millä liikkumismuodolla liikkuminen on sujuvaa? 

 Jalankulku 

 Pyöräily 

 Joukkoliikenne 

 Autoliikenne 

o Mihin paikkaan merkintäsi viittaa? Mikä täällä sujuu mielestäsi erityisen hyvin? Kerro lisää: 

_____ 

 Liikenteellisesti turvatonta 

o Millä liikkumismuodolla täällä on turvatonta liikkua? 

 Jalankulku 

 Pyöräily 

 Joukkoliikenne 

 Autoliikenne 

o Mihin paikkaan merkintäsi viittaa? Miksi täällä on turvatonta? Miten turvallisuutta voitaisiin 

mielestäsi parantaa? Kerro lisää: _____ 

 Liikenteellisesti turvallista 

o Millä liikkumismuodolla täällä on turvallista liikkua? 

 Jalankulku 

 Pyöräily 

 Joukkoliikenne 
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 Autoliikenne 

o Mihin paikkaan merkintäsi viittaa? Miksi liikkuminen on mielestäsi täällä turvallista? Kerro li-

sää: _____ 

 Liikkumisen viihtyisyyttä pitäisi parantaa 

o Millä liikkumismuodolla liikkumisen pitäisi olla viihtyisämpää? 

 Jalankulku 

 Pyöräily 

 Joukkoliikenne 

 Autoliikenne 

o Mihin paikkaan merkintäsi viittaa? Miksi täällä EI ole viihtyisää? Miten viihtyisyyttä voitaisiin 

mielestäsi parantaa? Kerro lisää: _____ 

 Liikkuminen on viihtyisää 

o Millä liikkumismuodolla täällä on viihtyisää liikkua? 

 Jalankulku 

 Pyöräily 

 Joukkoliikenne 

 Autoliikenne 

o Mihin paikkaan merkintäsi viittaa? Miksi liikkuminen on täällä viihtyisää? Kerro lisää: _____ 

6/7 Vapaa sana 
 
Onko sinulla jokin muu kehitysidea, jonka haluaisit vielä kertoa? Merkitse ajatuksesi kartalle. 
 

 Muu kehitysidea (pistemerkintä/aluemerkintä) 

o Kerro lisää: _____ 

 Voit halutessasi kirjoittaa vielä omin sanoin kyselyyn ja kaupungin kehittämiseen liittyvistä ajatuksis-

tasi. _____ 

7/7 Kiitos vastauksistasi! 
 
Vastauksesi on tallennettu. Voit tarvittaessa palata vielä muokkaamaan vastauksiasi alareunan nuolinäp-
päimien avulla. 
 

 Millä laitteella vastasit kyselyyn? Tietoa tarvitaan, jotta kyselyitä voidaan kehittää jatkossa vastaa-

maan entistä paremmin kuntalaisten tarpeisiin. 

o Tietokoneella 

o Matkapuhelimella 

o Tabletilla 

o Muulla, millä? _____ 

Jos haluat saada sähköpostitse tietoa yleiskaavaan liittyvistä ajankohtaisista asioista kuten erilaisista tilai-
suuksista, voit liittyä Yleiskaava 2029 -tiedotussähköpostilistalle kirjoittamalla tähän sähköpostiosoitteesi. 
Listaa käytetään ainoastaan Turun kaupungin yleiskaavoitusta koskevien tiedotteiden lähettämiseen. Yh-
teystietojasi ei voida yhdistää muihin antamiisi vastauksiin. 
 

 Sähköpostiosoitteesi: _____ 


