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Taustoitukseksi käsittelen Turun ruutu-
kaavakeskustan vaiheita vuoden 1828 
suurpalosta nykypäivään. Palon ja sitä 
seuranneen empirekaupungin raken-
tumisen ohella toinen merkittävä muu-
tosvaihe kaupungin kehityksessä oli 
1950-luvulta alkanut noin parinkym-
menen vuoden mittainen ajanjakso. 
Tuolloin kaupunkia muokattiin pitkäl-
ti autoistumisen ehdoilla modernisti-
seen, katutilaa rikkovaan suuntaan.

Työni tavoitteena on 
laatia ympäristösuun-
nitelma Kauppiaska-
dulle. Katu käsittää 
kuuden korttelin mat-
kan turkulaisten kau-
punkio lohuoneesta, 
jokirannasta, Läntiselle 
Pitkäkadulle saakka.

Suunnittelutyön sisällöllisenä tavoitteena 
on löytää keinoja yhdistää kahden edellä 
mainitun aikakauden tuottamat katukuvalli-
set ja -tilalliset olosuhteet esteettisesti laa-
dukkaaksi, kutsuvaksi ja toimivaksi, nyky-
ajan tarpeita palvelevaksi kokonaisuudeksi.
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MILIEU DESIGN OF 
KAUPPIASKATU STREET
IN THE CITY OF TURKU – 
P O S S I B I L I T I E S 
OF IMPROVING THE 
S T R E E T S C A P E 
DERIVED FROM 
TWO DIFFERENT ERAS

As  background I will discuss the pha-
ses of Turku grid plan since the great fire 
of 1827 untill our days. There were two 
significant metamorfoses in Turku. The 
first was the great fire and the grid plan 
that followed which totally transformed 
the structure of the burnt medieval city. 
The other phase lasted about 20 
years starting from the 1950´s. Du-
ring   that era the city and its streetscape
was transformed into a modernis-
tic one. The human scale was given 
up  for  the benefit of booming car traffic.  

The objective of my stu-
dy is to create a new 
milieu design to Kaup-
piaskatu street. The 
street includes six city 
blocks  from the river-
bank,  the most popular 
public space in the city, 
all the way to the Län-
tinen Pitkäkatu street.

The substantial objective of my de-
sign is to find ways to combine the 
present urban circumstances of tho-
se two eras, into an aesthetically plea-
sing, inviting and well functioning pub-
lic space meeting contemporary needs.
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JOHDANTOSISÄLLYS
Turku on käynyt läpi kaksi metamorfoosia viimeisten noin 
180:n vuoden aikana. Ensimmäinen liittyi Turun paloon vuon-
na 1827, jolloin keskiaikaisperäinen kaupunkirakenne tuhou-
tui. Uutta kaupunkia ryhdyttiin rakentamaan arkkitehti C.L. 
Engelin suunnitteleman ruutuasemakaavan pohjalta klassisti-
sen perinteen mukaisesti. Ajanjakso kesti karkeasti noin sata 
vuotta.

Seuraava muodonmuutos alkoi modernismin aikakaudella. 
Funktionalismi hylkäsi klassisistisen rakentamisperinteen ja 
tapa, jolla autoistumisen tuottamat haasteet ratkaistiin täyden-
si kaupunkiympäristön toista metamorfoosia.

Tänä päivänä elämme kaupungissa, jossa on näkyvissä kum-
mankin aikakauden piirteitä. Kokonaisuutta voisi luonnehtia 
eklektiseksi. Kaupunkiympäristön estetiikan näkökulmasta 
tilanne on ristiriitainen. Klassisistisessa perinteessä määri-
telmään liittyi visuaalisia kauneusarvoja, kun taas funktiona-
lismin ja modernismin määritelmä liitti käsitteeseen puhtaan 
toiminnallisuuden; muoto ei sinänsä sisältänyt kauneutta - sitä 
loivat toimivuus ja tarkoituksenmukaisuus.

Ymmärrämme, että modernismi ja sen perinne on vaikuttanut  
voimakkaasti arvostuksiimme ja toimintakulttuuriimme. On 
syntynyt valitettava harhakäsitys tehokkaan ja taloudellisen 
riittävyydestä. Ehyeen kokonaisuuteen liittyy kuitenkin aina 
esteettisyyden välttämättömyys. Kaupunkiympäristö ei tee 
tässä asiassa poikkeusta, päin vastoin.

Suuri haaste tämän päivän katuympäristösuunnittelussa on-
kin: miten synnyttää olevasta reaalitilanteesta jotakin uutta, 
missä a) analyysin kautta on ymmärretty kummankin perin-

teen ominaislaadut ja b) on löydetty ratkaisumallit erilaisten 
katuympäristötyyppien vahvuuksia hyödyntäen sekä c) loppu-
tulos luo esteettisesti arvokasta katuympäristökokonaisuutta 
sekä uusia kulttuuriarvoja jälkipolvien vaalittavaksi.

Opinnäytetyössäni esitän ratkaisumalleja, millä tavoin kah-
den eri aikakauden tuottamia kaupunkiympäristöjä voitaisiin 
julkisen katutilan osalta uudistaa ja yhdistää esteettisesti ja 
toiminnallisesti palvelevaksi kokonaisuudeksi. Kohteena on 
Kauppiaskatu, kuusi kortteliväliä katuympäristöä, jolle sijoit-
tuu moninainen kirjo palveluita, toimintoja ja ominaisuuksia. 
Suunnittelualue jakautuu kolmeen eriluonteiseen jaksoon. 
Jokirannan puoleisessa päässä painottuu jalankulku, pyöräi-
ly, tapahtumallisuus sekä erikoiskauppa - yleensäkin seikat, 
jotka ovat tai tuottavat niin sanottua kaupunkielämää. Kadun 
toisessa päässä painottuu asuminen. Väliin jää mäen laki-
alueen koulukeskittymä. Opinnäytetyöni lopputulos on Kaup-
piaskadun ympäristösuunnitelma.

Turun kaupungin tavoitteena on jatkaa Yliopistonkadun käve-
lypainotteista kaupunkiympäristöä Kauppiaskatua pitkin aina 
jokirantaan saakka. Ceres- ja Pyöriäinen -kortteliväli (kortte-
linimikartta, kuva 58 s. 50-51.) on jalankulkijan ja pyöräilijän 
katuosuuden ja ajoneuvokatuosuuden nivelkohta. Kaksi muu-
ta Läntisen Pitkäkadun puoleista kortteliosuutta palvelee pe-
rinteisenä kaksisuuntaisena ajoneuvokatuna. Nämä tavoitteet 
on sisällytetty työhöni. Kauppatorin asemakaavan uudistuk-
sen ollessa vielä kesken olen käsitellyt torin Kauppiaskadun 
puoleista laitaa parhaaksi katsomallani tavalla. Ympäristö-
suunnittelun tavoite ja lähtökohta on löytää ratkaisut ja muoto 
sekä perinteiselle ajoneuvokatuosuudelle että jalankulkijoiden 
ja pyöräilijöiden katuosuudelle.

Turussa laadittiin vuoden 2011 aikana keskustan kehittämisen 
suuntaviivoja luotaava visio, Turku 2031 –visio. Ympäristö-
suunnitelmassa on Kauppiaskadun osalta pyritty löytämään 
muoto myös visiossa esiin nostetuille kaupungin julkista tilaa 
koskeville tavoitteille.

Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii nykyinen työnantajani, 
Turun kaupungin ympäristötoimialan kaupunkisuunnittelu. 
Olen vuodesta 1997 lähtien työskennellyt organisaatiossa 
miljöösuunnittelijana. Pääasiallinen tehtäväkenttäni on ollut 
julkisen kaupunkitilan ympäristösuunnittelu keskusta-alueel-
la. Ympäristösuunnittelun yhteydessä olen myös suunnitellut 
erilaisia kadunkalusteita, laitteita ja rakenteita. Kokemukseni 
mukaan kaunis, kutsuva ja hyvin palveleva, kaupunkiympäris-
tö voi muodostua vain laadukkaista, kokonaisuutta muodosta-
vista osatekijöistä.

Muutaman vuoden saatossa olen ajanut organisaatiossam-
me sisään ajatusta laajamittaisemmasta ja kokonaisvaltai-
semmasta kaupunkitilan suunnittelusta. Muotoiluopintoihin 
liittyvän opinnäytetyön tiimoilta tarjoutui ajankäytöllisestikin 
mahdollisuus paneutua aiheeseen. Kauppiaskatu valikoitui 
kohteeksi useastakin syystä. Kadulle kohdistuu muutosodo-
tuksia kevytliikennepainotteisempaan suuntaan. Lisäksi kadun 
varrelle sijoittuu moninainen kirjo erilaisia toimintoja, eri pai-
notteisin jaksotuksin. Tilamuodostuksen suhteen kadulla on 
empirekaavasta peräisin olevaa katutilaa sekä modernististen 
kaupunki-ihanteiden mukaista avointa kaupunkitilaa. Valtaosa 
suunnittelualueesta edustaa autokaupunki-ihanteista periyty-
vää tilamuodostusta. Lähtökohdiltaan Kauppiaskatu tarjoaa 
haastavan kaupunkitilan uudistamiskohteen, jossa hyvin laaja 
kirjo erilaisuutta kohtaavat.
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Olen työstänyt opinnäytetyötäni toivoen, että siinä esitetystä mallista voisi kehittyä tapa lähestyä julkista kaupunkiympäris-
töä organisaatiossamme - että hankkeet olisivat laajempia ja lähestymistapa kokonaisvaltaisempi, estetiikkapainotteinen.
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Historiaosiossa käsitellään lyhyesti ruutuasemakaavan synty-
vaiheita Turussa; mikä oli suunnittelijan tausta, millaisia tavoit-
teita kaupungin uudelleenrakentamiselle asetettiin ja millaisia 
ominaispiirteitä valmistunut kaava sisälsi. Osiossa esitetään 
myös katsaus seuraavasta suuresta muodonmuutoksesta: 
autokaupungin synnystä ja katutilan muutoksesta empireläh-
tökohdista kohti modernistista kaupunkitilaa. Lopuksi tarkas-
tellaan kadun pintamateriaalien kehitystä.  

ENGEL JA TURKU

Turun keskiajalta peräisin oleva kaupunkirakenne tuhoutui 
Pohjoismaiden historian tiettävästi tuhoisimmassa kaupunki-
palossa 4. syyskuuta vuonna 1827. Palossa tuhoutui yhteen-
sä 2543 rakennusta. Jälleenrakentamistöitä ryhtyi johtamaan 
silloinen Suomen kenraalikuvernööri Arseni Zakrevski.1  Se-
naatti määräsi 14.9.1827 - ilmeisimmin Zakrevskin esitykses-
tä - uutta asemakaava laatimaan preussilaissyntyisen Carl 
Ludvig Engelin. Engel oli opiskellut Berliinin Bauakademissa, 
josta oli valmistunut ensin maanmittariksi ja sittemmin arkki-
tehdiksi vuonna 1804.2

Engel oli valmistumisensa jälkeen työskennellyt Preussin 
rakennushallituksessa. Napoleonin voitto Preussista Jenan 
taistelussa vuonna 1806 lamautti Preussin rakennustoimin-
nan ja Engel hakeutui työn perässä Tallinnaan, jossa hän 
toimi kaupunginrakennusmestarina. Suomeen Engel saapui 
Pietarin-matkansa siivittämänä. Sikäläinen tehtailija C. R. 
Lohmann palkkasi Engelin palvelukseensa.3  Lohmann omisti 
sokeritehtaan Turussa, jonka laajennustöitä Engel tuli vuonna 
1813 suunnittelemaan ja valvomaan. Läntisellä Rantakadulla 
vuonna 1756 toimintansa aloittanut tuotantolaitos oli Suomen 
ensimmäinen sokeritehdas4. Alkuperäisen tehdasrakennuk-
sen oli suunnitellut Engelin maamies muurimestari, Christian 

Friedrich Schröder, Turun järjestyksessä toinen kaupunginark-
kitehti. Engel viipyi Turussa kaksi vuotta. Kaupungissa asues-
saan hän tutustui Turun Akatemian fysiikan professoriin Gus-
taf Gabriel Hällströmiin, jonka kautta sai suunniteltavakseen 
palosta säästyneen, Vartiovuorella sijaitsevan tähtitornin. 
Rakennus valmistui vuonna 1819. Turusta Engel siirtyi Helsin-
kiin. Johan Albrecht Ehrenström oli laatinut uuden empirease-
makaavan, jonka pohjalta Engel ryhtyi suunnitelemaan raken-
nuksia Helsingin uuteen monumentaalikeskustaan. Engel toi-
mi Helsingin uudelleenrakennuskomitean arkkitehtina vuosina 
1816-1824. Intendentinkonttorin päällikkönä Engel työskenteli 
vuosina 1824-1840, siis aina kuolemaansa saakka.5

Engelillä oli Turun paloon mennessä 23 vuoden kokemus 
arkkitehdin työstä sekä paikallistuntemusta Turusta, jossa 
oli  aiemmin viettänyt kaksi vuotta. Turun uutta ruutuasema-
kaavaa voidaan pitää Engelin ensimmäisenä omana koko-
naiskaavatyönä. Vuonna 1824 hän oli laatinut Ouluun uuden 

koko kaupungin käsittävän asemakaavan, tosin Ehrenströmin 
vetämien suuntaviivojen mukaisesti.6

TURUN RUUTUASEMAKAAVAN
OMINAISPIIRTEITÄ

Engelin laatiman uuden ruutuasemakaavan koordinaatisto pe-
rustuu pääsääntöisesti Linnankadun säilytettyyn linjaukseen. 
Rantakadut noudattelevat Aurajoen linjausta. Poikittaisten 
pääkatujen leveydeksi suunniteltiin 40 kyynärää (23,8 metriä). 
Vain toiselta puolelta rakennettavien Rantakatujen leveydeksi 
Engel asetti 25 kyynärää (14,9 metriä). Muut kadut saivat 30 
kyynärän (17,8 metriä) leveyden.7

Turun kallioiset kukkulat päätettiin jättää rakentamatta ja muo-
dostaa niille lehtipuuvaltaisia puistoja. Päätettiin myös, että 
ruutukaava-alueen sisälle jääviä kallioita ei räjäytetä. Tästä 
seurasi se, että kadut eivät kulkeneet kaava-alueen laidalta 
toiselle yhtäjaksoisesti, vaan mäkisestä maastosta johtuen 
katkesivat ja muodostivat T-risteyksiä. Engelin ruutukaavaa 
tarkasteltaessa voidaan huomata, että kalliot sijoittuivat lähes 
poikkeuksetta tonttimaalle. Tämä näyttää olleen tietoinen 
ratkaisu, sillä Engel muokkasi Zakrevskiltä saamiaan ohjeita 
katuleveyden ja tonttikoon osalta saavuttaakseen edellä mai-
nitun päämäärän. Tavoite oli todennäköisesti asetettu katujen 
rakennustyötä helpottamaan. Näistä seikoista oli seurauksena 
hyvin moni-ilmeinen kortteliverkko. Parisenkymmentä katua 
ruutukaava-alueen keskellä päättyi T-risteykseen, jonka päät-
teenä oli rakennus. Kaava-alueen pitkiä sivuja reunustivat 
vähävaraisemmille tarkoitetut korttelialueet, joissa oli pieni-
kokoisempia tontteja. Reuna-alueen pitkät ja kapeat korttelit 
muodostivat viitisentoista rakennukseen päättyvää T-risteystä 
lisää. Kukkuloihin päättyviä katuja Engelin kaavassa oli noin

KAUPUNKISUUNNITTELUN JA KATUTILAN HISTORIAA TURUSSA

Kuva 2. Turun uusi ruutuasemakaava vuodelta 1828. Turku oli  tuhoutunut pahoin tulipalossa syksyllä 1827. Arkkitehti C. L. Engel laati kaupungille uuden asemakaavan hyvin nopeassa 
aikataulussa. Suunnitelman tärkein tavoite oli paloturvallisuuden parantaminen. Karttaan on piirretty muutama mallikortteli, joissa on esitetty palokujanteiden järjestelyperiaatteita.

Kuva 1.  Arkkitehti C. L. Engel. Kivipiirros vuodelta 1829.

1 Lilius 1990, 256
2 Kansallisbiografia-verkkosivusto
3 Lounatvuori 1990, 27
4 Wikipedia-verkkosivusto
5 Sinisalo 1990, 246
6 Lilius 1990, 249
7 1 kyynärä = 0,594 metriä. Museoviraston verkkosivut 
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parantaminen oli tärkein tavoite kaupungin uutta asemakaa-
vaa suunniteltaessa. 

Kunnioittavasta suhtautumisesta asemakaavassa määritel-
tyihin asioihin, muiden muassa puuistutuksiin, kertoo kaavan 
vahvistusteksti, jonka alkutervehdystä lainaten on antanut ”Ni-
colai Ensimmäinen, koko Venäjänmaan Keisari ja Itsevaltias 
sekä Suomen Suuriruhtinas y.m., y.m., y.m.” Keisarin Turun 
Maaherralle osoittama kirje alkoi aikakaudelle tyypilliseen ta-
paan: ”Meidän suosiostamme ja armollisesta suopeudestam-
me kaikkivaltiaan Jumalan avulla, Luottamusmies, Maaherra 

50 kappaletta. Näiden lisäksi noin kymmenen katua päättyi 
rakennettavaksi suunniteltuun puistoon. Koko ruutukaa-
va-alueen läpi kulkevia suoria poikittaissuuntaisia katuja ei 
ollut kaavassa ainuttakaan. Kuusi katua kulki jokirannasta 
poikittain läpi kaupungin. Kaksi kummankin pitkän sivun uloin-
ta katua kulki kaupungin päästä päähän. Turun paikallisolo-
suhteet jokineen ja kukkuloineen sekä jatkuvine ja päätteisine 
katunäkymineen muodostivat näennäisen yksitoikkoisesta 
ruutukaavasta varsin vivahteikkaan ja moniulotteisen lähtö-
kohdan kaupungin jälleenrakentamiselle.

Ruutuasemakaava sai myöhemmin kritiikkiä osakseen erääs-
tä kaupunkirakennustaiteellisesta kömmähdyksestä, mikä  
luettiin kiireisen valmistelun syyksi. Osa katunäkymien T-ris-
teysten kohdalla olevista päätteistä osui toteutetun tonttijaon 
vuoksi juuri kahden tontin rajalle. Tästä seurasi se, että näky-
mä ei ollut symmetrinen eikä kaupunkirakennustaiteellisesti 
viimeistelty.

Mäkipuistojen ohella Engel osoitti kaavassaan paikat kah-
delle ruutukaava-alueeseen integroidulle puistolle: Engelska 
Trädgården, Englantilainen puutarha ja Trane Bruns Plan, 
Kurjenkaivonkenttä. Näiden lisäksi hän piirsi uuteen kaupun-
kisuunnitelmaan kahdeksan erikokoista ja -muotoista toria 
ja aukiota. Asemakaavan selityksessä Engel katsoi avoimen 
tilan olevan hyödyksi kaikille asukkaille ja kaupalle, ja vapaan 
ilman kulun hän totesi edistävän terveyttä.

Engel suunnitteli puuistutuksia Aurajoen rantaan lähes koko 
joen pituudelle. Puukujanteita oli kaavaan merkitty myös kuu-
delle kahdeksasta torista ja aukiosta sekä Wästra Alleen´in, 
nykyisin Puistokatu - Martinkatu, molemmin puolin. Korttelit oli 
jaettu niin sanotuilla palokujanteilla eli lehtipuin istutettaviksi 
määrätyillä alueilla. Puuistutusten, leveiden katujen sekä mä-
kipuistojen katsottiin olevan huomattava parannus kaupungin 
paloturvallisuuden edistämisen kannalta. Paloturvallisuuden 

sekä Pyhän Annan ritarikunnan toisen ja Pyhän Vladimirin 
ritarikunnan neljännen luokan ritari.” Vahvistustekstin kohdas-
sa 12:0 todetaan: ”kaupungin hallinnon tulee huolehtia siitä, 
että toreille ja kaduille, joille on asemakarttaan merkitty puita, 
istutetaan sopivia puita sekä että nämä puuistutukset tulevat 
hoidetuiksi”. 24 muuta kohtaa sisältävän vahvistuspäätöksen 
lopuksi kirjeessä todettiin: ”Me jätämme Teidät kaikkivaltiaan 
Jumalan huomaan”.8

Engel selvästikin hyödynsi jokirannan mahdollisuuksia niin 
kaupunkikuvallisesti kuin toiminnallisesti. Esimerkkinä tästä 
voidaan mainita useat rantaan rajautuvat aukiot, torit ja puis-
tot. Kaupunkirakennustaiteellisesti erittäin hieno sommitelma 
oli Aurajoen alajuoksulta lukien ensimmäisen sillan - Södra 
bron´in, nykyään Martin silta - molemminpuoliset puuistutuk-
sin rajatut esplanadit: Wästra Esplanaden, Läntinen Espla-
nadi ja Östra Esplanaden, Itäinen Esplanadi. Engelin sommi-
telma on aikojen saatossa elänyt monien vaiheiden lävitse, 
mutta tila on edelleen hahmotettavissa. Alueiden nimistö on 
kuitenkin vaihtunut. Esplanadi-nimien käyttö näyttää historial-
lisia ruutukaava-alueen karttoja tarkasteltaessa loppuneen 
1900-luvun taitteen tienoilla. Läntisen puolen esplanadi-nimi-
tys esiintyy ruotsinkielisenä Västra Esplanaden -kirjoitusasus-
sa viimeisen kerran kartassa, joka on päivätty vuodelle 1891. 
Itäinen Esplanadi mainitaan Östra Esplanaden -nimisenä vie-
lä vuonna 1906.

Katutilan muodostumisen kannalta Engelillä oli kolme tärkeää 
tekijää: rakennukset, näiden väliset aidat ja portit - jotka tuli 
rakentaa arkkitehtuurin sääntöjen mukaisesti - sekä paloku-
janteiden lehtipuuistutukset. Vuoden 1828 Turun rakennus-
järjestys mainitsee sallituiksi palokujannepuiksi yhdeksän 
lajia: tammen, pyökin, saarnen, vaahteran, lehmus, poppelin, 
jalavan, koivun ja kastanjan. Kastanjalla tarkoitettaneen he-
voskastanjaa. Merkillepantavaa on, että joukossa on myös 
puulajeja, joita Suomessa ei luonnonvaraisesti kasva.

Puurakenteiset rakennukset saivat rakennusjärjestyksen mu-
kaisesti olla yhden kerroksen korkuisia. Kivirakennusten kor-
keutta ei rajoitettu. Käytännössä kivirakennuksetkin olivat ma-
talia, valtaosin kaksikerroksisia.  Kaavassa oli määrätty alue, 
jonne ei saanut rakentaa muusta materiaalista kuin kivestä. 
Määräyksellä tavoiteltiin arvokasta kaupunkikuvaa keskeisillä 
katuosuuksilla. Kaavan, rakennusjärjestyksen ja empireaika-
kauden ihanne oli tavoitella harmonista, väljää, vaakasuuntaa 
korostavaa kaupunkikuvaa. Paloturvallisuudella on selkeä 
linkki väljyysihanteeseen. Engel halusi kuitenkin rakentami-
sessa välttää liiallista monotonisuutta - siirtokuntamaisuutta, 

Kuva 3. Ote oletettavasti Engelin varhaisesta luonnoksesta, toden-
näköisesti loppuvuodelta 1827, jossa periaate palokujanteista on 
esitetty. 

Kuva 4. Turun kaupungin kartta vuodelta 1894. Kartta on 
ensimmäinen, jossa palokujanteet on esitetty järjestelmälli-
sesti koko ruutukaavan alueella.

8 Nicolai Ensimmäinen, koko Venäjänmaan Keisari ja Itsevaltias sekä  
 Suomen Suuriruhtinas y.m., y.m., y.m. 1828 
9 Engel 1827

kuten hän itse asian ilmaisi. Muutoinkin Engel mainitsee tavoi-
telleensa erilaisissa ratkaisuissaan ”arvokkuutta, näyttävyyttä 
ja kauneutta”. Asemakaavan selitystekstin lopuksi hän totesi: 
”Mikäli näitä muutamia sääntöjä noudatetaan, niin Turun Kau-
pungista tulee sen noustessa tuhkasta epäilemättä yksi Poh-
jolan kauneimmista kaupungeista.” 9
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Kuva 5, vasemmalla. Kaupunkinäkymä 1920-luvulta kohti Kauppiaskadun ja Eerikinkadun kulmaa. Etualalla hotelli Hamburger Börs.

Kuva 6, keskellä. Kaupunkinäkymä 1920-luvulta Aura- ja Yliopistonkadun kulmasta kohti hotelli Phoenixia.

Kuva 7, oikealla. 1920-luvun näkymä Kauppiaskatua pitkin kohti Kauppatoria.

Kuvista käy ilmi millaista kaupunkiympäristöä Engelin ruutuasemakaava, rakennusjärjestykset sekä muut määräykset 
ovat tuottaneet. Palon jälkeen kaupunkia on 1920-luvulle tultaessa jälleenrakennettu noin sata vuotta. Tuona aikana on 

eletty useiden tyylisuuntien ja -virtausten lävitse: uusklassisismin, empiren, uusrenessanssin, jugendin eli kansallisro-
mantiikan sekä rationalismin. Kuvausajankohtana eletään 1920-luvun klassisismin ihanteiden vaikutuspiirissä. Engelin 

tavoittelema rakentamisen vaihtelevuus - kaupunkimaisuus, ei siirtokuntamaisuus - on toteutunut kauniilla tavalla.
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KADUNLEVENNYSKAAVOITUS

Turussa tehtiin ensimmäinen niin sanottu kadunlevennys-
kaava vuonna 1928 - sata vuotta Engelin empireruutukaavan 
hyväksymisen jälkeen. Tuolloin kaupunginvaltuusto päätti 
leventää Yliopistonkatua Aurakadun ja Humalistonkadun vä-
lisellä osuudelta. Syyksi todettiin lisääntyneen autoliikenteen 
ja pysäköinnin vaatima tilantarve kaduilla. Katuleveydeksi 
asetettiin Engelin kaavan mukaisen 30 kyynärän eli 17,8 met-
rin sijaan 23 metriä. Vastaavanlainen asemakaavan muutos 
hyväksyttiin vuonna 1939 Kauppiaskadulle Yliopistonkadun ja 
Maariankadun väliselle osuudelle.10

Laajamittaisemmin tonttikohtainen kadunlevennyskaavoitus 
käynnistyi voimakkaan autoistumisen aikakaudella, 1950-lu-
vulta lähtien. Uusi sodanjälkeinen aika toi yhteiskunnallisten 
muutosten myötä leimansa myös Turun katukuvaan. Lisäänty-
neen autoliikenteen johdosta kaupunki katsoi tarvitsevansa li-
sää katutilaa. Tilaa järjestettiin uudisrakentamisen yhteydessä 
kaupungin ja tontin omistajan välisellä kaupankäynnillä siten, 
että tontin omistaja luovutti osan tonttimaastaan kaupungille 
katualueeksi ja sai vastineena lisää rakennusoikeutta, mikä 
käytännössä tarkoitti kerrosluvun kasvua. Menettelystä käy-
tettiin hieman ironista nimitystä ”ilman myyminen”.

Perinteisesti korkein sallittu kerrosluku oli aiemmin ollut viisi. 
Uudisrakennusten kerrosluku kuitenkin vaihteli tuossa vai-
heessa tyypillisesti kuuden ja kahdeksan välillä. Turun kes-
kusta-alueen katutila alkoikin ennennäkemättömästi muuttua 
sekä korkeus että leveyssuunnassa. Engelin empireihantei-
den mukaisen kaavan tasaleveä, kolmeen eri leveyteen pe-
rustuva katuhierarkia alkoi murtua. Ilmiön kaupunkikuvalliset 
vaikutukset olivat dramaattiset, sillä leventäminen ei tapahtu-
nut järjestelmällisesti, vaan korttelin matkallakin katu saattoi 
muodostua eri tonttien osuuksilla eri levyiseksi. Menettely oli 
kuitenkin täysin harkittua ja ajan ideaalien mukaista.

Kaavoitusosastolla laadittiin vuonna 1959 asemakaavan 
muutosesitys11, jossa kadunlevennyskaavoitukseen liittyen 
todettiin, että katujen vähimmäislevennyksen määränä  on 
pidettävä 3,75 metriä kunkin tontin kohdalla. Esityksessä to-
dettiin, että valtaosa keskustan katualueista tulee järjestää 
siten, että ne käsittävät kaksi ajokaistaa molempiin suuntiin 
sekä lisäksi jalkakäytävät ja pyöräilykaistat, tarvittaessa myös 
raitiotiekaistat.12 Asemakaavaesitystä tarkasteltaessa voidaan 
todeta, että Engelin ruutukaavan mukaisen katutilan murta-

minen on ollut tavoitteellista ja modernististen ihanteiden mu-
kaista. Kaavan katutilallinen tavoite oli polveileva ja moniulot-
teinen, kaupunkirakenteellinen tavoite puolestaan avoin tai 
puoliavoin. Kaavamuutoksen perimmäisestä syystä todetaan 
asemakaavan selityksessä seuraavasti: ”Asemakaavanmuu-
toksen leimaa-antavin puoli on paikoitustilojen varaaminen” 
ja lisäksi ”Kadunlevityksiä suunniteltaessa on pyritty siihen, 
että niiden leveys olisi paikoituksen kannalta tarkoituksenmu-
kaisin…”. Paikoitusalueet oli kaavaselityksen mukaan ajateltu 

Kuva 9. Olavi Laisaari, ent. 
Lindholm. Laisaari toimi Tu-
run asemakaava-arkkitehti-
nä vuosina 1948-1960.

istutettavaksi ”sopivalla tavalla”. Tämä tavoite on kuitenkin 
jäänyt muutamia myöhempiä poikkeuksia lukuun ottamatta 
toteutumatta. 

Kortteleiden lävitse oli tarkoitus avata uusia katuosuuksia.
Suorakulmaista koordinaatistoa rikottiin muutamilla diago-
naalikaduilla. Joihinkin kortteleihin esitettiin laajoja pysäköin-
tikenttiä. Radikaali suunnitelma oli tiettävästi viimeinen yritys 
Turussa laatia uusi, koko ruutukaava-alueen käsittävä ase-

makaava. Se ei koskaan astunut voimaan, mutta siinä esitetyt 
ja jo aiemminkin noudatetut modernistiseen autokaupunkiin 
tähtäävät linjaukset vaikuttivat turkulaisen katu- ja kaupunki-
kuvan uudelleenmuotoutumiseen - metamorfoosiin. 

Jalkakäytäviä levennettiin muutamilla kortteliosuuksilla, mutta 
nykyistä pohjakarttaa tarkasteltaessa voidaan huomata, ettei 
toiminta ollut säännönmukaisesta jokaisen kadunlevennys-
kaavan yhteydessä. Pyöräteitä oli rakennettu ydinkeskustan 

Kuva 8. Ote asemakaava-arkkitehti Olavi Laisaaren asemakaa-
vaehdotuksesta vuodelta 1959. Korttelirajat on tätä työtä varten 
korostettu punaisella värillä. Suunnitelma oli erittäin radikaali, lii-
kenne-ennusteisiin perustunut visio kaupungin ruutukaava-alueen 
kehittämiseksi. Jopa korttelin neljänneksiä on liitetty katualueeseen 
pysäköintipaikkojen riittävyyden turvaamiseksi. Suunnitelmassa on 
käytännössä esitetty hyvin avokätinen kutsu tulla käyttämään autoa 
keskustassa. Asemakaavaehdotus on hyväksymättömänäkin jättä-
nyt voimakkaan jäljen aikansa kaupunkisuunnitteluun. Autoliiken-
teen olosuhteiden yltiöpäisen parantamisen hinta on ollut aikaan-
saada lisää autoliikennettä keskusta-alueelle. Seuraus on tapahtu-
nut kaupunkiympäristön laadun ja kaupunkielämän kustannuksella.

laidoille saakka  lähiörakentamisen yhtey-
dessä 1970-luvulta lähtien. Ydinkeskustan 
sisäisiä pyöräteitä, joihin vuoden 1959 
esitys viittaa, toteutettiin vasta karkeasti 
ottaen viimeisen kymmenen vuoden aika-
na. Raitiotieliikennettä alettiin ajaa alas jo 
1960-luvun alkupuolelta lähtien. Se loppui 
kokonaan vuonna 1972. 

Raitiotiekaistojen maininta kadunleven-
nyskaavoituksen yhtenä perusteena vai-
kuttaa kenties hieman harhaanjohtavalta, 
koska aivan samoihin aikoihin oli käynnis-
sä keskustelu koko raitioliikenteen lopetta-

misesta. Sen kannalla kaavoitusosastokin oli.

Jo 1800 ja1900 -lukujen taitteessa oli kaupunkisuunnittelussa 
myös voimakkaita uudistusvirtauksia. Kansallisromantiikan ai-
kakaudella pyrittiin takaisin vaihtelevampaan kaupunkimiljöö-
seen, jonka esikuva oli keskiajassa. Tuona ajanjaksona myös 
Turkuun tehtiin asemakaavan muutoksia. Kaavamuutokset ei-
vät kuitenkaan laajemmassa mittassa uudistaneet jo aiemmin 
rakennettua ruutukaavakeskustaa, toisin kuin kadunlevennys-
kaavoituksen yhteydessä, vaan muutokset kohdentuivat en-
nestään rakentumattomille empireruutukaavan alueille.

10 Laakso 1980, 295-296
11 Laisaari 1959 (asemakaavan muutos)
12 Turun kaupunginvaltuuston pöytäkirja 1959, N:o 19
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KARTTAVERTAILU

Engelin näkemys katutilasta perustuu kolmitasoiseen katuhie-
rarkiaan: pääkadut 40 kyynärää, jokikadut 25 ja muut 30. Ka-
tutila on kuitenkin aina tasaleveä. Katujulkisivun kolmitahtista 
rytmiä muodostavat lehtipuin istutetut palokujanteet, ”arkkiteh-
tuurin sääntöjen mukaan” toteutetut rakennukset sekä aidat 
ja portit. Puurakennusten kerrosmääräksi oli säädettu yksi, 
kivirakennusten kerrosmää ei ollut säännelty. Ne olivat tuolloin 
kuitenkin harvemmin yli kaksikerroksisia.

Klassisismin ja empiren sekä asuinrakentamisen osalta myös 
uusrenessanssin aikana olivat kivirakennusten julkisivut ra-
pattuja. Värimaailma oli 1800-luvun alkupuoliskolla hyvinkin 
runsas ja heleä, loppupuoliskolla suosittiin enemmän ruskean 
sävyjä. Kansallisromanttisella ajalla 1900-luvun alussa suosit-
tiin murrettuja sävyjä.

Kaupunkia rakennettiin Engelin asemakaavaan pohjautuen 
noin sadan vuoden ajan.

Laisaaren kaupunkivisio perustui laskelmiin ja ennusteisiin 
liikennemääristä. Katutilallinen ihanne oli polveileva, avara 
ja avoin; sirpaleinen. Suurin sallittu kerrosluku vaihtelee voi-
makkaasti lähikortteleiden kesken ja kortteleiden sisälläkin. 
Kauppiaskadun kerroskorkeudet kuvaavat hyvin modernistista 
katutilaihannetta; toisaalla sallitaan kaksi kerrosta, toisaalla 
kaksitoista. Valtaosa sijoittuu 6-8 välille. Tasakatot yleistyivät 
1960-luvulta lähtien. Kattomuoto vaikuttaa kaupunkikuvaan ja 
kaupunkitilan vaikutelmaan. Jo funktionalismin ajoista lähtien 
tavoiteltiin hyvin vaaleita seinäpintoja. Sama suuntaus jatkui 
myöhemmin modernismin piirissä 1960-70 -luvuille saakka.

Vaikka Laisaaren kaavaesitys ei milloinkaan tullut hyväksytyk-
si, kaupunkia rakennettiin siinä esitetyin modernistisin suunta-
linjoin noin kolmen vuosikymmenen ajan.

”Funtionalistinen ajattelutapa
tekee kaiken

vanhan
rumaksi”

s.15

”Klassismia
voidaan hyvin verrata

lapsen Nallekarhuun,
jonka viereen asetutaan turvallisesti makaamaan

 kun muu ympäristö käy voimille.”
s.16

”...funktionalismin tulos:
Kaikki vanha on

huonoa ja rumaa,
ja tulee niin näköpiirissä olevana lähiaikana

aina olemaan.”
s.17

”Rakennustaidetta ei voida enään arvostella
 ”silmällä”,

 vaan mukana täytyy olla
tieto rakennuksen tarkoituksesta,

sen sisällä tapahtuvasta toiminnasta,
rakennusmateriaaleista ja -tavoista jne.

Tyyleistä
vanhassa mielessä

ei
voida enään puhua.”

s.21

”Historiallisten rakennusten asema on vaikea...
Rakennus,

joka on joskus ollut
helmi

oman aikansa ympäristössä,
on jäänyt vanhaksi

jätteeksi
uuteen ympäristöön...

Lopputulos on 
miltei aina se, että ne

hävitetään
uusien tieltä.”

s.26

”Funktionalismin ideaan
sisältyy myös sen vastaidea.

Käytännöllisyys tukehtuu omaan kehitykseensä. 
Kuluu 5-10 vuotta

ja nyt käytännöllinen
on uusien menetelmien ja toimintamuotojen johdosta

epäkäytännöllistä.
Kaikki

olisi purettava ja rakennettava uudelleen
ja sen jälkeen taas
purettava.

Rakennusten ja asemakaavan ikää olisi lyhennettävä.
Tilapäisluontoiset ja joustavat ratkaisut ovat ainoat oikeat.

Kaupungista tulee
näyttelyalueen tai leirin

kaltainen,
 joka

muuttaa jatkuvasti muotoaan.”
s.26

Tehokas katu
ei

ole tasaleveä.
Siellä missä toiminta

on
suurempi,

se leviää, rönsyilee ja puskee pusseja ulospäin,
missä toiminta vähenee,

siellä se
kapenee.

Sen varrella olevat talot
eivät ole
tasakorkuisia,

eivätkä säännöllisten matkojen päässä, eivätkä riveissä.
s. 26

Kuvapari kahden eri aikakauden näkemyksistä julkisen kaupunkitilan suhteen karttojen valossa.

Kuva 10, oikealla yllä. Ote arkkitehti C. L. Engelin asemakaavasta vuodelta 1828. Katu- ja tori-
alueet on korostettu punaisella väritäytöllä.

Kuva 11, oikealla alla. Ote asemakaava-arkkitehti Olavi Laisaaren asemakaavaehdotuksesta 
vuodelta 1959. Katu- ja torialueet on korostettu punaisella väritäytöllä.

Yllä tekstilainauksia Olavi Laisaaren kirjasta Tehokas Kaupunki, the Smooth-Running Town, vuodelta 1962. Lai-
naukset ja karttaotteet osoittavat ajattelutavan radikaalista muutoksesta kaupunkisuunnittelussa.
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seen. Kompensaatioksi on katujen keskelle sijoitettu saarek-
keita. Saarekkeet kuitenkin aiheuttavat lisää mutkittelua kais-
tajärjestelyihin. Vaikutukset heijastuivat suoraan katuympäris-
tön esteettiseen laatuun ja houkuttelevuuteen - negatiivisesti.

Katualueesta valtaosa on jaettu liikkuvien ja pysäköityjen au-
tojen tarpeisiin. Kauppiaskadun katualueen pinta-ala on noin 
17 655 m². Ajoradan osuus on noin 11 960 m² eli  68 % ja 
jalkakäytävien noin 5695 m² eli 32 %. Keskustassa jalan tai 
pyörällä kulkijoiden osuus on 49 %, yksityisautoilijoiden 39. 
Eri kulkutapojen sekakäyttäjiä on 12 % ja joukkoliikenteen 
kanta-asiakkaita 4 %.13 Eri liikkujaryhmien prosentuaalisiin 
määriin suhteutettuna katualueen tilajaossa on epäsuhta. 

Katutila on vaihteleva sekä leveyden että rakennusten kor-
keuden suhteen. Fyysisesti hahmotettavan katutilan maksimi-
leveys Kauppiaskadulla on yli 30 metriä. Kapeimmillaan tilan 
leveys on Engelin ruutukaavan mukainen eli noin 18 metriä. 
Rakennusten räystäskorkeus, joka vaikuttaa katutilan tuntuun, 
vaihtelee noin 5-35 metrin välillä.

Kaupunkikeskustan muutos modernistiseksi autokaupungiksi 

ei rajoitu ainoastaan laajan mittakaavan katutilallisiin muutok-
siin. Autoistuminen on tuonut katukuvaan ja -tilaan lukuisan 
joukon erilaisia opasteita, laitteita ja ajoratamaalauksia. Lähes 
poikkeuksetta edellä mainitut ajoneuvoliikennettä palvelevat 
fyysiset elementit on sijoitettu jalankulkuympäristöön. Vertai-
lun vuoksi voidaan todeta, että esimerkiksi sähköraitioteiden 
alkuvuosina 1900-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä kaikki 
raitioteitä palvelevat johdinten kannatinpylväät sijaitsivat reu-
nakiven vieressä ajoradan puolella. Menettely oli kohteliasta 
ja huomaavaista jalankulkijoita kohtaan. Raitioteiden poistami-
sen jälkeenkään ei vuoden 1959 kaavaesityksessä mainittua 
tavoitetta jalkakäytävien leventämisestä ole järjestelmällisesti 
toteutettu.

Jalkakäytävät ovat Turussa leveydeltään pääsääntöisesti ja 
perinteisesti kolme metriä. Tuossa poikkileikkaustilassa tyypil-
lisen vilkkaan liikekadun varrella saattaa nykyisin olla liikehuo-
neistojen portaita keskimäärin noin kymmenen metrin välein 
(analyysikartta jossa liikehuoneistojen ovet on esitetty, kuva 
31, s. 32-33 sekä liite 1). Askelmia portaissa on tyypillisesti 
yhdestä kahteen kappaletta, kukin askelma on etenemältään 
noin 30 senttimetriä. Liikennemerkki- ja valo-opastinpylväitä ja 

KADUNLEVENNYSKAAVOITUKSEN SEU-
RAUKSET KATUTILASSA

Nykyinen turkulainen kaupunkikuva ja katutila näyttävät pitkäl-
ti siltä, mitä menneiden vuosikymmenten aikana oltiin tavoitel-
tukin: modernistiselta autokaupungilta. Asemakaavamuutok-
set ja tonttijaot sekä näitä seurannut uudisrakentaminen ovat 
yhdessä hävittäneet Engelin empireruutukaavan kolmitahtisen 
rytmin kadun julkisivusta. Rytmi muodostui rakennuksista, 
aidoista ja porteista sekä palokujannepuista. Matala, ”arkki-
tehtuurin sääntöjen” mukaisesti rakennettu kaupunki muuttui 
korkeaksi moderniksi kivikaupungiksi.

Matalan rakentamisen empireaikana ja vielä vuosikymmeniä 
myöhemminkin palokujannepuiden latvustot nousivat raken-
nusten yläpuolelle leimaten kaupunkikuvaa voimakkaasti. 
Tonttijaot ja rakennustavan muutos hävittivät suurelta osin 
palokujanteet. Korkeat, jopa yli kahdeksankerroksiset uudis-
rakennukset peittivät valtaosin jäljelle jääneen palokujanne-
puuston taaksensa katumaisemassa. Toisaalta muutamat 
avoimen rakennustavan korttelit avaavat nykyisin näkymiä 
tonttien istutettuihin sisäosiin katutasoltakin. Modernistisen 
ajan erikoisuudeksi muodostuivat kadunlevennysten yhtey-
dessä katualueelle jääneet alunperin tonteille istutetut palo-
kujannepuut. Näitä palokujannepuita on Turussa sittemmin 
pyritty vaalimaan.

Kadunlevennyskaavoituksella tavoitellut lisäpaikoitusalueet ja 
-kaistat aiheuttivat reunakivilinjoissa sisäänvetoja. Toteutetut 
liikennejärjestelyt johtivat ajoradalla Turussa nykyisin tyypilli-
siin, mutkitteleviin kaistoihin ja ajolinjoihin. Nämä seikat ovat 
johtaneet erittäin epämiellyttävän, jopa vaarallisen liikkumis-
ympäristön syntyyn ruutukaavakeskustassa.

Katujen levennykset ja seurannut kaistamäärien kasvu ovat 
vaikuttanut jalankulkuympäristön turvallisuuden heikkenemi-

portaaleja sekä erilaisia kannatinpylväitä on keskimäärin noin 
kymmenen metrin välein. Pylväät on sijoitettu yleensä reuna-
kiven viereen betonilaatoitetulle jalkakäytävälle, noin puolen 
metrin etäisyydelle reunakiven ajoradan puoleisesta osasta. 
Jalkakäytävän ensisijaista käyttötarkoitusta palveleva hyö-
tyleveys kuvatussa tilanteessa saattaa olla ainoastaan vajaat 
kaksi metriä. 

Nämä seikat yleisen heikon laatutason ohella antavat ja-
lankulkuympäristöstä varsin luotaantyöntävän vaikutelman. 
Voimakkaasti kasvanut kadunvarsimainonta ei myöskään 
ole parantanut jalankulkijan ympäristöä. Kirjassaan Cities for 
People Jan Gehl puhuu houkuttelevuudesta sekä jalankulku-
ympäristön laadukkuuden kautta ihmisille esitetystä kutsusta 
tulla viihtymään kaduilla ja aukioilla. Kaupunkiympäristön laa-
dulla on suora yhteys kaupunkielämään tai sen vähäisyyteen. 
Hyvä kaupunkiympäristö ja sen houkuttelema kaupunkielämä, 
”City Life”, ovat tavoitteita, joita kohti tulee laaja-alaisesti pon-
nistella.

Kuva 12, yllä. Näkymä Tuomiokirkon tornista yli kaupungin keskustan. Ku-
vausajankohta on todennäköisesti 1880-luvulta. Kaupunkia on uudelleenra-
kennettu kuvan ottamishetkellä noin 50 vuotta. Empirekaava on toteutunut 
hyvin uskollisesti Engelin tavoitteita ja näkemyksiä sekä rakennusjärjestys-
ten määräyksiä noudatellen. Puurakennukset ovat yksikerroksisia, kivira-
kennukset enintään viisikerroksisia useimmat kaksi- tai kolmekerroksisia. 
Rakennustapa noudattelee Engelinkin mainitsemia arkkitehtuurin sääntöjä.

Kuva 14, alla vasemmalla. Katunäkymä Pyöriäinen-korttelin kohdalta kohti jokirantaa.
Kuva 15. Katunäkymä Kauppiaskadun ja Linnankadun risteyksen tuntumasta kohti Tuomiokirkkoa.
Kuva 16. Katunäkymä Maariankadun risteyksen tuntumasta alaspäin kohti Kauppatoria.
Kuva 17, alla oikealla. Katunäkymä Tiira-korttelin kohdalta kohti koulukeskittymää.

Sivun kuvat havainnollistavat liikenteenohjauksessa käytettyjen merkkien, opastimien ja pylväiden määrää. Kussakin kuvassa 
on 7-15 kappaletta ainoastaan liikenteen ohjaukseen käytettyä pylvästä. Merkkien määrä on monesti kaksinkertainen pylväi-

den määrään nähden. Lisäksi useissa risteyksissä käytetään ajaradan yläpuolisia opasteita kiinnitettynä joko vaijereihin tai 
raskaampiin portaaleihin. Näiden lisäksi jalankulkuympäristöön on sijoitettu mainoslaitteita, postilaatikoita, tuuletusputkia...

kuva 13, alla. Näkymä Tuomiokirkon tornista yli kaupungin keskus-
tan. Kuva on vuodelta 2012. Jokirannassa ja keskustan puistoissa 
puusto on kasvanut täyteen mittaansa. Palokujanteiden alueet on  
lähes täysin rakennettu. Vuoden 1950 jälkeen eli kadunlevennys-
kaavoituksen aikakautena ja sitä seuranneina vuosikymmeninä on 
keskustan rakennuksista uusittu yli kolmannes.

13 Voltti 2007, 19
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TURUN KATUJEN HISTORIALLISET PINTA-
MATERIAALIT 

Kadun pintamateriaalit muodostavat kadun käyttäjälle perus-
tason, jonka olemus ja laatu välittyvät etenkin jalankulkijalle 
moniaistisesti. Merkittävin ja ensisijaisin informaatio välittyy 
näköaistin kautta, eikä ainoastaan siksi, että kävellessään 
ihmisen katseen suunta on valtaosin alaviistoon kohti perusta-
soa. Voidaankin perustellusti todeta, että pintamateriaalilla on 
tärkeä rooli katutilaa ja sen laatutekijöitä arvioitaessa. Tässä 
osiossa luodaan katsaus Turun katualueilla käytössä olleisiin 
pintamateriaaleihin palosta nykypäivään.

AJORADAT

Palon jälkeen niin sanottu kadun avaaminen ja tasoittaminen 
kuuluivat kaupungin tehtäviin. Avaaminen tarkoitti katualueil-
le jääneiden kallioiden räjäyttämistä. Tasoittamisella on mitä 
todennäköisimmin tarkoitettu kadun rakennekerrosten toteut-
tamista. Engel oli kaavoitustyötä aloittaessaan luultavimmin 
saanut kehotuksen linjata kadut mahdollisimman tarkasti 
kallioita vältellen. Tämä käy ilmi historiallisia karttoja tarkas-
teltaessa. Tavoitteena on ilmeisimmin ollut välttää kaupungille 
aiheutuvia kalliita louhimiskustannuksia. Tontin omistajan 
velvollisuuksiin kuului kadun kiveäminen sen keskilinjaan asti. 

Sittemmin vuoden 1958 rakennuslain myötä kadun rakentami-
sen kaikki velvoitteet siirrettiin kaupungin hoidettavaksi. Laki 
astui voimaan seuraavana vuonna.

Vuoden 1828 rakennusjärjestyksessä todetaan, että kadun 
pintamateriaalina tuli käyttää ”vähemmän pyöreitä kiviä”. Ter-
millä voidaan ymmärtää tarkoitettavan kenttäkiveä, jonka laki 
oli jokseenkin tasainen.

Kenttäkivi eli mukulakivi oli yleisin pintamateriaali katujen ra-
kentamisessa aina 1800-luvun lopulle saakka. Käsin hakattu, 
huomattavasti tasaisempi nupukivi otettiin käyttöön Turussa 

1800-luvun lopulla. Nupukiveystä alettiin käyttää yhä yleisem-
min katujen pintamateriaalina siihen saakka kunnes ensim-
mäinen maailmansota hidasti kiveämistöitä. 

Autoliikennettä kuvataan 1920-luvulla siinä määrin yleisty-
neeksi, että sen katsottiin jo suoranaisesti vaativan tasaisem-
pia ja kestävämpiä katuja.14 Uudelleenpäällystysmääräyksiä 
antaessaan maistraatti omaksui kannan, jossa pääliikenne-
väylille keskustasta lähtien tuli kenttäkiveyksen sijaan saada 
nupukiveys. 

Ensimmäiset ajoratojen asfaltoinnit tehtiin Turussa vuonna 

1930. Tuolloin päällystettiin asfalttibetonilla sekä osa Puutar-
hakatua että Itäistä Pitkäkatua muutamien kortteleiden mat-
kalta. Kaikkia mainittuja materiaaleja käytettiin vielä 1930-lu-
vulla rinnakkain. Kenttäkiveys laajeni tosin enää viidennen 
kaupunginosan sorapäällysteisillä kaduilla. Asfaltointi eteni 
vielä 1930-luvulla hyvin hitaasti. Sen sijaan laajoja nupukive-
ystyömaita oli meneillään esimerkiksi aiemmin kenttäkivetyillä 
Kauppatorilla ja Tuomiokirkontorilla. Toisen maailmansodan 
aikana ei katuja Turussa päällystetty. Sotien jälkeen kenttäki-
veystä ei enää katsottu soveliaaksi päällystemateriaaliksi. As-
falttiinkaan ei tuolloin täysin vielä heikon kulutuskestävyyden 
ja liukkauden vuoksi luotettu. Katujen pintamateriaaliksi nousi 

vuonna 1951 kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti ko-
nenupu eli noppakivi. Ilmeisesti asfalttialan tuotekehitys sekä 
hintavertailu kiveyksen kanssa vaikuttivat asfaltoinnin läpi-
lyöntiin jo vuonna 1953, jolloin valtuusto tarkisti kaksi vuotta 
aiemman noppakivipäätöksensä asfaltin hyväksi. Erityisesti 
1960-luvulla asfaltti katujen pintamateriaalina yleistyi nopeas-
ti.15 Tyypillistä oli, että modernistisella ajalla, aina 1960-lu-
vulle saakka kadun pintamateriaalit olivat hyvin perinteisiä. 
Nykyään asfalttia käytetään lähes poikkeuksetta ajoradan 
pintamateriaalina eräitä historiallisia katuosuuksia lukuun otta-
matta.

14 Laakso 1980, 289
15 Laakso 1980, 294-295
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Kuva 21, vasemmalla. Yksityiskohta En-
gelin sanoja lainaten ”arkkitehtuurin sään-
töjen mukaan ja hyvällä maulla” rakenne-

tusta aidasta ja portista Hämeenkadulta 
Runeberginpuiston kohdalta. Kuva on 

vuodelta 1921. Katu on pääosin nupuki-
vetty, jalkakäytävän reunalla kenttäkivetty. 

Itse jalkakäytävä on osittain asfaltoitu. 
Asfaltointia oltiin ilmeisesti koeluonteisesti 

käytetty valokuvien sekä vuoden 1883 
rakennusjärjestyksen perusteella jalkakäy-
tävien pintamateriaalina 1800-luvun lopul-

ta lähtien. Asfaltista ei kuitenkaan koskaan 
tullut Turussa yleinen pintamateriaali jal-

kakäytävillä, vaikkakin edelleen muutama 
asfaltoitu kortteliosuus on olemassa.

Kuva 22, oikealla. 1960-luvun alun näky-
mä kenttäkivettyä Puolalankatua alaspäin 

kohti Yliopistonkatua. Jalkakäytävälle 
on asennettu nupukivetty 
kulkuväylä kenttäkiveyk-

sen joukkoon vuoden 1883 
rakennusjärjestyksessä 

edellytetyllä tavalla. Vaikka 
modernistinen kadunle-

vennyskaavoitus olikin jo 
käynnissä ja kaavan mukai-

sia rakennuksia toteutettu, 
saattoivat katujen pintama-

teriaalit vielä paikoin olla 
perinteisiä. 

JALKAKÄYTÄVÄT

Vuoden 1828 rakennusjärjestyksessä16 todetaan, että jalka-
käytävät tuli rakentaa neljän kyynärän (noin 2,4 m) levyisiksi 
ja että materiaalina tuli käyttää kokonaan tasaisia kiviä.17 
Rakennusjärjestystä tulkittaessa voidaan olettaa, että hakat-
tu reunakivi oli jo tuolloin vaihtoehto kenttäkivistä tehdylle 
reunukselle. Seuraavassa rakennusjärjestyksessä vuodelta 
186518  määrättiin jalkakäytävän leveydeksi viisi kyynärää, 
joka vastaa noin kolmea metriä. Mitta on pääsääntöisesti 
käytössä nykyäänkin. Vuonna 1865 määrättiin lisäksi, että 
kivitaloalueilla tulee käyttää puolen kyynärän (noin 30 cm) 
levyistä hakatusta kivestä 
valmistettua reunakiveä, 

sekä toteuttaa vähintään kolmen korttelin19 (noin 45 cm) le-
vyinen kulkuväylä puolen kyynärän päähän reunakivestä. 
Kulkuväylä tuli toteuttaa joko tasaisesta luonnonkivestä tai 
hakatusta harmaakivestä20. Muutoin jalkakäytävä tuli kivetä 
kenttäkivin. Korttelin kulmassa reunakivi tuli pyöristää. Pyöris-
tyksen sädettä ei mainita. Sittemmin säteen mitaksi vakiintui 
kolme metriä.

Vuoden 1878 rakennusjärjestys ei tuo muutoksia edellä ku-
vattuun tilanteeseen, mutta seuraava rakennusjärjestyksen 
uudistus vuodelta 1883 sen sijaan tuo. Nupukivi määrätään 
kulkuväylän materiaaliksi vilkasliikenteisillä jalkakäytävillä. 

Nupukiveysraidan tuli olla leveydeltään 120 senttimetriä ja 
sen tuli sijaita 30 senttimetrin päässä reunakivestä. Nupu-
kiveysraidan molemmilla puolilla käytettiin kenttäkiveystä. 
Jalkakäytävän rajoittuessa esimerkiksi puistoon käytettiin reu-
nalla nauhamaisesti pitkittäin ladottua nupukiveä eli niin sa-
nottua taustanupua. Jalkakäytävällä oli sallittua käyttää myös 
asfalttia, joka tuli materiaaliuutuutena vaihtoehdoksi. Ainakin 
Aurakadulla jalkakäytävä oli asfaltoitu jo vuonna 1899. Jalka-
käytävien asfaltointi ei vanhojen valokuvien perusteella kui-
tenkaan yleistynyt muutamia satunnaisia katuosuuksia lukuun 
ottamatta. Risteyksen kohdalla reunakivi tuli pyöristää tai viis-
tää. Reunakiven viistämisen mahdollisuus tuli myös uutena. 

Viistämisellä mitä todennäköisimmin haettiin kustannussääs-
töä pyöristykseen verrattuna. Myös kitakaivon helpompi asen-
nettavuus viisteeseen lienee vaikuttanut asiaan. Molempia 
käsittelytapoja voidaan nykyäänkin löytää keskusta-alueelta. 
 
Reunakivenä Turussa on ruutukaava-alueella perinteisesti 
käytetty 30 senttimetriä leveää piikattupintaista graniittireuna-
kiveä. Aiemmin kivitöissä käytettiin paikallisia kivilajeja. Turus-
sa erityisesti kakoliitti eli Kakolan harmaa ja Kakolan punai-
nen sekä Kerttulinmäestä saatu Kerttulin kellertävä ovat olleet 
yleisesti käytössä. Ruutukaava-alueen ulkopuolisiltakin kal-
lioilta tavataan useita louhintapaikkoja. Todennäköistä on, että 

Kuva 18, edellisellä aukeamalla vasemmalla. 
Kenttäkivettyä Itäistä Rantakatua Gylichin 
pylväikön luona. Myös jalkakäytävä on kent-
täkivetty. Kuva on vuodelta 1921.

Kuva 19, edellisellä aukeamalla keskellä. 
Näkymä Piispankadun ja Porthaninkadun 
kulmasta vuodelta 1921. Kadun pinta on 
kenttäkivetty, jalkakäytävillä on käytettyä 
kenttäkiveyksen joukossa ns. pormestarinki-
viä, reunakivi on graniittia. Kadun kulmassa  
hulevesikaivo on toteutettu kitakaivoratkai-
suna. Graniitista veistetty kitakaivo on asen-
nettu vinottain, mikä toteuttaa vuoden 1899 
rakennusjärjestyksen vaatimusta reunakiven 
viistämisestä korttelin kulmassa. Viiste lienee 
määrätty juuri kitakaivon asennettavuutta 
silmälläpitäen.

Kuva 20, edellisellä aukeamalla oikealla. 
Syrjäisemmällä 
Sirkkalankadulla ei 
vielä vuonna 1921 
säännönmukaisesti 
käytetty reunakiveä. 
Ajorata ja jalkakäy-
tävä saatettin puu-
taloalueilla vuoden 
1865 rakennusjär-
jestyksen mukaisesti 
erotettaa toisistaan 
kenttäkivistä ladotul-
la reunuksella.

16 Turun kaupungin rakennusjärjestys  
 vuodelta 1828 
17 Ilmaisusta voidaan päätellä tarkoi 
 tetun luonnonkiviä, ei hakattuja.
18 Turun kaupungin rakennusjärjestys  
 vuodelta 1865
19 1 kortteli = 6 tuumaa = 14,8 cm  
 Museoviraston verkkosivut
20 Alkuperäiskielellä: plansten eller  
 huggen gråsten
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uutuusmateriaalia käyttäen. Osa katujen pintamateriaaleista 
säilyi kuitenkin perinteisinä uudisrakentamisen yhteydessäkin. 
Graniittireunakiveä käytettiin kuitenkin yhä edelleen samoin 
käsin hakattua graniittitaustanupua jalkakäytävien ja nurmi-
alueiden rajalla.

Yhteenvetona jalkakäytävienn pintamateriaalien osalta voi-
daan todeta, että kenttäkivi oli yleisin 1800-luvun loppupuolel-
le saakka. Vilkkaimpien ja arvokkaimpien katujen jalkakäytä-
villä oli kenttäkiveykseen asennettu tasaisempia useimmiten 
noin 45 senttimetriä leveitä kivilaattoja, niin sanottuja por-
mestarinkiviä. 1800-luvun lopulla alettiin jalkakäytävillä käyt-
tää nupukivettyä kulkuraitaa. Turun historiallisilla alueilla on 

edelleen käytössä kenttä- tai nupukivin päällystettyjä ajoratoja 
sekä jalkakäytäviä, joissa kulkuväylällä on pormestarinkivet 
tai nupukiveysraita. Ruutukaavakeskustassa halutaan lisäksi 
vaalia tapaa käyttää 30 senttimetriä leveää piikattupintaista 
graniittireunakiveä. 1950-luvulta lähtien yleistynyt harmaa be-
tonilaatta on nykyisin käytetyin pintamateriaali jalkakäytävillä 
lähes poikkeuksetta.

Vuosien saatossa rakennusjärjestyksen, kaava-asiakirjojen 
sekä rakentamista ohjaavien lakien suhde on muuttunut. 
Edempänä kuvattuja hyvinkin tarkkoja ohjeita katujen pinta-
materiaaleista ei rakennusjärjestyksistä enää 1900-luvun alun 
jälkeen löydy. 

ty hakattua reunakiveä. Syrjäisemmillä kaduilla, esimerkiksi 
Sirkkalankadulla, korotettuja reunakivettömiä jalkakäytäviä 
voidaan nähdä vielä 1920- luvun alun valokuvissa.

Nupukivetty ylikäytävä, nykykielellä suojatie, tuli vaatimuk-
seksi risteyksissä, ”missä suurempi liikenne sellaista vaatii” 
vuonna 1907. Ylikäytävän leveydeksi määriteltiin 120 cm. 
Myöhemmin leveydeksi asetettiin kaksi metriä.

Betonilaatan käyttö keskustan jalkakäytävien pintamateri-
aalina alkoi 1950-luvulla. Tuon ajan valokuvien perusteella 
voidaan todeta, että modernististen uudisrakennusten raken-
tamisen yhteydessä myös jalkakäytäviä uusittiin mainittua 

osa louhitusta kivestä on päätynyt myös kadunrakennuksen 
materiaaliksi. Muutamista pienimuotoisista louhintapaikoista 
on saatu hyvin paljon Liedon punaista migmatiittiä muistutta-
vaa kiveä. Mainittua Kakoliittia tapaa nykyäänkin hyvin monis-
ta kivirakenteista ja rakennusosista. 

Voidaan otaksua, että keskeisillä kaduilla reunakivi ja kadun-
pintaan nähden korotettu jalkakäytävä on ollut käytössä jo 
heti kaupungin jälleenrakentamisesta alkaen. Vuonna 1865 
otettu valokuva nykyiseltä Yliopistonkadulta - silloiselta nimel-
tään Ryska Kyrk Gatan - osoittaa, että puurakennusten koh-
dalla on aivan keskeisimmilläkin alueilla ollut reunakivettömiä 
jalkakäytäviä, kun taas kivirakennusten yhteydessä on käytet-

Kuva 23, oikealla. Näkymä nupukivetyltä Eerikinkadulta vuo-
delta 1921. Uudehkojen nupukivien pinnassa näkyy vielä 
viimeistelyn jälki. Ajoradoilla olleet vanhat nupukivet ovat pin-
naltaan tasoittuneet. Jalkakäytävä on toteutettu vuoden 1883 
rakennusjärjestyksen mukaisesti ja varustettu nupukivetyllä 
kulkuraidalla.

Kuva 24, keskellä. Tuureporinkadun ja Kauppiaskadun kulma 
vuonna 1957. Katu on kenttäkivipäällysteinen. Osa jalkakäy-
tävistä on asfaltoitu, osa  perinteisesti nupu- ja kenttäkivetty. 
Betonilaatoitettu osuus on ilmeisesti uusittu kuvasta pois 
leikkautuneen vuonna 1955 valmistuneen koulurakennuksen 
toteuttamisen yhteydessä.

Kuva 25, vasemmalla. Näkymä Aninkaistenkadulta kohti Tuo-
miokirkkosiltaa vuodelta 1963. Ajorata on asfaltoitu, jalkakäy-
tävä osittain asfaltoitu, osittain betonilaatoitettu. Reunakivi on 
graniittia. Kadun ilme on modernistisen autokaupunki-ihanteen 
mukainen. Ajoradalla on yhteensä kuusi kaistaa.

Kuva 26, alla. Näkymä kenttäkivetyltä Yliopistonkadulta vuo-
delta 1865. Kivirakennuksen puolella on käytetty hakattua gra-

niittireunakiveä, puurakennusten puolella reuna on toteutettu 
valikoiduilla isommilla kenttäkivillä. Kuvassa, osittain lehvästön 
takana, on ajoradan reunaan asennettu kaasuvalaisin. Ensim-
mäiset kaasuvalaisimet  oli asennettu Turkuun juuri muutama 
vuosi kuvaushetkeä aiemmin eli vuonna 1862. Kadun toisella 

puolella on valurautaisia valaisinpylväitä odottamassa lyhtyjen 
asentamista.
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HUOMIOITA RAKENNUSJÄRJESTYKSISSÄ 
KÄYTETYSTÄ KIELESTÄ

Rakennusjärjestyksissä käytetty kieli paljastaa jotakin ajan 
asenteista kaupunkiympäristön laatua ja sen vaalimista koh-
taan. Vuonna 1907 todetaan § 64 jopa viemärin ilmanvaihto-
putkista, että niitä ”älköön asetettako niin, että siitä häiriötä 
tai rumennusta syntyisi”. Seuraavassa pykälässä puhutaan 
”rumentavien vajavaisuuksien poistamisesta”. Vuoden 1921 
rakennusjärjestyksen lisäyksessä todetaan § 20 esimerkiksi, 
että ”Tonteille on järjestettävä aistikkaita ja hyvin hoidettuja 
istutuksia”. Sotien jälkeisessäkin rakennusjärjestyksen teks-
tissä vuodelta 1950 mainitaan § 50 tietyistä laitteista: ”eivätkä 
ne saa olla rumentavia” sekä myös: ”tyydyttää oikeutettuja 
kauneusvaatimuksia”. Vuonna 1964 todetaan § 32 erilaisista 
rakenteista ja laitteista sen sijaan laatusanoitta, että niiden on 
”sovelluttava ympäristöön”. 1990-luvun tekstissä jälleen ke-
hotetaan toteuttamaan eräitä kaupunkiympäristön rakenteita 
adjektiivin kera siten ”etteivät ne rumenna ympäristöä”. Tuol-
loin alettiin myös puhua ympäristökuvasta.

Pieni tekstianalyysi hyvinkin vahvistanee käsityksen, että 
estetiikan arvostus kaupunkiympäristöä suunniteltaessa ja 
vaalittaessa on muutamien vuosikymmenten ajanjaksona 
1960-, 1970- ja 1980-luvuilla ollut hälyttävän matalalla tasol-
la. Havainto paljastaa jotakin aikakauden suhtautumistavasta 
kauneuskäsitystä ja estetiikasta johdettavien sanojen käyttöä 
kohtaan. Viimeisten noin viidentoista vuoden aikana näyttää 
ympyrä rakennusjärjestysten kielenkäytössä kuitenkin siis 
jälleen olevan sulkeutumaan päin.

Kuva 27. 2010-luvun näkymä Runeberginpuistosta Aurajoen yli kohti 
Kauppiaskadun alkupäätä. Huolimatta erilaisista kaupunkisuunnitte-
lun alueella läpikäydyistä virtauksista on Turussa kuitenkin ymmär-
retty ja osattu vaalia arvokasta kaupunkimiljöötä. Sirius- ja Aurinko 
-korttelien (korttelinimikartta, kuva 58 s. 50-51) kulttuuriympäristöä 
on rakennettu ja vaalittu yli 180 vuoden ajan.
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Kuva 28. 2010-luvun näkymä Vähätorilta. Vähätorilla ja Linnankadun 
alkupäässä toteutettiin vuonna 2009 historiaa kunniottava katuympä-
ristön uudistus. Hanke osoittaa, että vaalimisen ja suojelemisen ohel-
la Turussa on tahtoa maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseen uusien 
kulttuuriarvojen luomiseen kaupunkiympäristössä. Kaupunkimiljöö sai 
kunniamaininnan Vuoden 2011 Ympäristörakenne -kilpailussa.
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Kuva 29, vasemmalla ja kuva 30, yllä. 2000-luvulla uudistettua tur-
kulaista kaupunkimiljöötä Vähätorilta. Vähätori on lunastanut paik-
kansa erilaisten tapahtumien näyttämönä. Alueelle järjestetyt fasili-
teetit palvelevat niin arkisempia markkinoita, myynti- ja promootioti-
laisuuksia sekä myös juhlavampia konsertteja ja teatteriesityksiä.
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NYKYTILANTEEN ANALYYSI
Analyysiosiossa luodaan katsaus Kauppiaskadun nykytilan 
ominaispiirteisiin muiden muassa kaupunkirakenteen, katu-
tilan, näkymien, rakennuskannan, keskeisten toimintojen, lii-
kenteen sekä virkistys- ja viheralueiden osalta. 

YLEISTÄ

Kauppiaskadun linjaus on siis peräisin Turun palon jälkei-
sestä, C.L. Engelin laatimasta ruutuasemakaavasta vuodelta 
1828. Se sivuaa Turun nykyisen keskustan sydäntä, kuuden-
nessa kaupunginosassa sijaitsevaa Kauppatoria. Kauppias-
katu käsittää kuuden korttelin pituuden eli tässä tapauksessa 
noin 850 metrin matkan Aurajoen rannasta Läntiseltä Ran-
takadulta Läntiselle Pitkäkadulle. Kadun varrella on Turun 
ruutukaavakeskustan poikittaiskaduille tyypillisiä suuria kor-
keuseroja. Jokirannan päässä kadunpinta asettuu +4,0 metrin 
tasolle, toinen pää +10,2 metrin tuntumaan. Välille sijoittuu 
Puolalanmäen koillispää, jonka kohdalla Kauppiaskatu on kor-
keimmillaan, noin +21 metrin tasolla (kuva 36 s. 36-37). 

TOIMINNALLISUUDEN KOLMIJAKOINEN 
LUONNE

Kauppiaskadun toiminnallinen luonne on kolmijakoinen. Jo-
kirannasta lukien 4,5 korttelin matkaa leimaavat kaupalliset 
sekä julkiset palvelut. Lakikohtaa, Torninkadun ja Tuureporin-
kadun liittymien aluetta, luonnehtii koulukeskittymä. Rautatien 
puoleisessa päässä luoteessa, jyrkähkön mäen kohdalla on 
pääasiassa asumista. 

VIHERALUEET JA KATUPUUT

Puolalanmäellä sijaitseva Puolalanpuisto on jokirannan vihe-
ralueen ohella ainoa Kauppiaskatuun rajoittuva julkinen vihe-
ralue. Jokirannan merkitys virkistysalueena on huomattava. 
Aurajokivarsi Kauppiaskadun pään molemmin puolin kuuluu 
niin sanotun Vanhan Turun alueeseen, jota on vaalittu kaaval-

lisesti vuosikymmeniä. Katuympäristön uudistuksia jokiran-
nassa on tehty vähitellen viimeisten 20 vuoden aikana. Katu-
puita kadun varrella on 12 kappaletta. Näistä seitsemän on 
vuonna 2006 uuden pääkirjaston rakentamisen yhteydessä 
istutettuja nuoria puita. Kaksi muuta saman korttelivälin puuta 
on istutettu noin 20 vuotta sitten. Ainoastaan 3 katupuuta voi-
daan luokitella kaupunkikuvallisesti merkittäviksi. Kaikki kolme 

suurta katupuuta ovat kadunlevennyskaavojen yhteydessä 
katualueille jääneitä, tonteille aikoinaan istutettuja palokujan-
nepuita. Turun ruutukaavakeskustan suuret yksittäiset katu-
puut ovat yleensä peräisin palokujanteilta. Säilyneiden palo-
kujanteiden puusto on paikoitellen merkittävässä asemassa 
katukuvassa, niin myös Kauppiaskadun varren Trumpetti- ja 
Kaiku- kortteleissa (korttelinimikartta, kuva 58 s. 50-51).

Kuva 32, yllä. Kauppiaskadun sijainti kaupunkirakenteessa.

Kuva 33, oikealla. Hyvin säilynyt palokujannepuustoTrumpettikorttelissa (korttelinimikartta, kuva 58 s. 50-51) muodostaa poikittaisen vihervyöhykkeen 
yhdessä Puolalanpuiston puuston kanssa.

Kuva 31. Kauppiaskadun analyysikartta.
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KATUYMPÄRISTÖN OMINAISUUKSIA

PÄÄOSIN YKSISUUNTAINEN

MODERNIA KATUTILAA

VARTIOVUORI VISUAALISENA PÄÄTTEENÄ

SIVUAA KAUPPATORIA

29,15 METRIÄPUUTALOJA

PALOKUJANNEPUUT

30 KYYNÄRÄÄ

BUSSIREITTI

YHTEYS PUOLALANPUISTOON

HUOMATTAVIA KORKEUSEROJA

JALANKULKUARKADI

+ 4,5

SUUNTAISPYSÄKÖINTI

+ 19,9VINOPYSÄKÖINTI

EMPIREKAAVAN KATUTILAA

”KOULUKATU”

JOUKKOLIIKENNE

6 KORTTELIA

TAKSIASEMA

KADUNVARREN PALVELUITA

TORI

KIRJASTO

ELOKUVATEATTERI

TAVARATALO

KOULU

RAVINTOLA

KAHVILA

PIKKUBUTIIKKI
ERIKOISLIIKE

PUOLALANPUISTO

ASUINRAKENNUS

ASUINRAKENNUS

ASUINRAKENNUS

ASUINRAKENNUS

ASUINRAKENNUS

TAKSI

LÄÄKÄRIKESKUS

HOTELLI

PANKKI

Kuva 34. Grafiikka kuvaa katuympäristön ominaisuuksia Kauppiaskadulla. Kuva 35. Grafiikka kuvaa kadunvarren palveluita ja toimintoja Kauppiaskadulla.
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Kuva 36. Kauppiaskadun pituusleikkaus. Leikkauspiirustus osoittaa 
kaupunkikuvan ja -ympäristön kontrastisuuden rakennusmassojen 
suhteen. Sirius- ja Kuu-kortteleiden kaksikerroksiset 1800-luvulta 
peräisin olevat rakennukset muodostavat täysin eriluonteista kau-
punkitilaa verrattuna 1950- ja 1960-luvulla toteutettuihin kahdeksan-
kerroksisiin rakennusmassoihin.
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NÄKYMÄT

Katunäkymien laatuun vaikuttavat esimerkiksi maaston ja ra-
kennusten korkeuserot, rakentamisajankohdat sekä katutilan 
leveys. Lakialueelta avautuu hieno näkymä katua alaspäin 
kohti Aurajoen rantaa. Päätteen noin 900 metriä pitkälle näky-
mälle muodostaa vastarannan mäkipuisto, Vartiovuori, jonka 
lakipiste kohoaa noin 50 metriä merenpinnan yläpuolelle. 
Puuston latvukset tuovat korkeuteen vielä parisenkymmentä 
metriä lisää. Erityisesti kesäaikana lehtipuuvaltaiset vehreät 
mäkipuistot ovat voimakkaasti läsnä Turun katunäkymissä 
yleisemminkin. 

Kadunlevennyskaavoituksen seurauksena katualueille jäi van-
hoja, suuria palokujannepuita, joilla on merkittävä rooli turku-
laisissa katunäkymissä. Näkymiä luonnehditaan tarkemmin 
korttelikohtaisissa kappaleissa.

PINTAMATERIAALIT

Valtaosa Turun ruutukaavakeskustan katujen ajoradoista on 
asfaltoitu. Jalkakäytävien pintamateriaalina on pääsääntöi-
sesti käytetty harmaata sileäpintaista betonilaattaa, kooltaan 
300x300x50 millimetriä. Betonilaatoituksen ladontatapana on 
käytetty lähes poikkeuksetta tiililimitystä. Keskusta-alueella 
reunakivenä on perinteisesti käytetty 300 millimetriä leveää 
piikkattupintaista graniittireunakiveä. Graniittireunakivien kivi-
lajit ja värit ovat vaihtelevia, sillä niitä on aiempien vuosikym-
menien aikana louhittu paikallisista kallioista. Kakolanmäeltä 
on esimerkiksi saatu punaista ja harmaata kakoliittia, Kerttu-
linmäeltä kellertävää kiveä. Myös nykyään ympäri maailmaa-
kin käytettyä Taivassalon punaista graniittia, kauppanimeltään 
Balmoral Red, on Turussa reunakivikäytössä. Taivassalo 
sijaitsee noin 70 kilometrin päässä Turusta. Turun naapuri-
kunnasta Liedosta saadaan Liedon punaista migmatiittia (Lie-
to Red ja Lieto Omega). Liedon punainen on hienorakeista 

punaruskeata loimukuvioista kiveä. Turussa Liedon migma-
tiittia on käytetty ainakin noin sadan vuoden ajan erilaisena 
rakennuskivenä. Nykyään keskusta-alueen katuympäristöjen 
uudistamisten yhteydessä käytetään pintamateriaaleina usein 
myös luonnonkiveä; tyypillisimmin nupu-, noppa- ja kenttäki-
veä sekä jonkin verran kivilaattoja, esimerkiksi kaistalaattoja. 
Historiallisesti arvokkaiden kohteiden – lähinnä niin sanotun 
Vanhan Turun alueella – pintamateriaalina käytetään mah-
dollisuuksien mukaan vanhaa nupukiveä, jota autoistumisen 
aikakautena on kaduilta asfaltointien yhteydessä purettu ja 
osittain varastoitu.

Kuva 37. Näkymä Runeberginpuistosta Aurajoen yli kohti Kauppias-
kadun alkupäätä.

Kuva 40, viereinen sivu alhaalla. Näkymä mäen lakialueelta kohti 
Aurajokea. Päätteenä Vartiovuoren mäkipuisto. Kuvassa myös Tu-
run keskustassa 1950-60 -luvuilta lähtien yleistyneitä kadun pinta-
materiaaleja: asfalttia ja betonilaattaa.

Kuvat 38 yllä vasemmalla ja 39 yllä oikealla. Katuympäristöjen uudistamisten yhteydessä käytettäviä pintamateriaaleja: poltettupintaisia noppa- ja nupukiviä, betonilaattoja ja -lankkulaattoja, piikattupintaisia graniittireunakiviä sekä 
asfalttia. Betonilankkulaatta on uutuusmateriaali, jonka käytöllä on tavoiteltu modernia tapaa rytmittää jalkakäytävää perinteisen kivikadun tyyliin.
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KALUSTEET, VARUSTEET JA LAITTEET

Polkupyörien telineellisiä pysäköintipaikkoja on Kauppias-
kadulla kolmessa eri kohdassa. Näistä kerrotaan tarkemmin 
korttelivälikohtaisissa tekstikappaleissa. Muita varsinaisia 
kadunkalusteita katuosuudelta ei löydy. Sen sijaan erilaisia 
varusteita ja laitteita kuten katumainostauluja, postilaatikoita, 
pysäköintilippuautomaatteja, kaukolämmön tuuletusputkia 
ja katujakokaappeja on lukuisia. Liikennevalopylväitä on 
kolmessa Kauppiaskadun risteyksessä. Valo-ohjaus tuottaa 
risteysalueelle tyypillisimmin kahdeksan liikennevalopylvästä. 
Saarekkeellinen suojatie tuo valo-ohjattuun risteykseen lisää 
liikennevalopylväitä - tyypillisesti kaksi pylvästä kutakin saa-
reketta kohden. Erilaisia muita liikenteen ohjaukseen liittyviä 
pylväitä on Kauppiaskadulla noin 100 kappaletta. Suurimmas-
sa osassa pylväistä on useita liikennemerkkejä. Liikenteen 
ohjaukseen käytettyjä pylväitä on Kauppiaskadulla keski-
määrin noin joka 12 metrin välein. Kahdessa risteyksessä on 
lisäksi ajoradan yläpuolisia vaijerikiinnitteisiä kaistaopasteita.

Noin sata vuotta sitten erilaisia laitteita ja varusteita oli katuti-
lassa vähemmän kuin nykyään. Turussa vuosina 1908-1972 
liikennöineet sähkökäyttöiset raitiovaunut toivat katutilaan joh-
dinten kannatinpylväät. Merkillepantavaa on kuitenkin se, että 
ajorataa palvelevat varusteet oli sijoitettu ajoradalle, ei jalka-
käytävälle, kuten nykyisin on tapana. Jopa valaisinpylväät oli 
sijoitettu sähkövalaistuksen alkuaikoina jalankulkijoita ajatel-
len huomaavaisesti ajoradan puolelle tai reunakiven päälle.

Erikoisliikevaltaisilla kortteliväleillä jotkut kauppiaat ovat tuo-
neet liikehuoneistojensa eteen pientä rekvisiittaa ja somistus-
ta. Kaupunkielämän ja katukuvan kannalta ilmiö on toivottava 
ja kannustettava.

VALAISTUS

Kauppiaskadun valaistus on pääosin toteutettu vaijerivalaisi-
min. Valaisinkorkeus on noin 10 metriä. Valtaosa valaisimista 
on varustettu suurpainenatriumlampuin wattimäärän vaihdel-
lessa 150 - 400 välillä. Kadulla on käytetty kahta valaisinmal-
lia: vanhempaa, vähitellen poistuvaa Siemensin valmistamaa 
Sioptal -valaisinta sekä Sitecon valmistamaa DL 500 MAXI 
-valaisinta. Vanhempien valaisinten suurpainenatriumlamppu-
jen malli on opaalilasinen ellipsi, uudempien kirkaspintainen 
putkenmuotoinen tubular. Nämä eroavat toisistaan valotehon 
suhteen uudemman eduksi. Torin laidalla Kauppiaskadulla on 
3 mastovalaisinta, joiden valonlähteenä on elohopealamppu, 
400 W. Sirius-korttelin kohdalla on käytetty pylväsvalaisimia, 
joiden valonlähteenä on monimetallilamppu. 21

Lampputyypillä on merkitystä kaupunkivalaistuksessa erityi-
sesti värintoiston kannalta. Värintoistoindeksi eli niin sanottu 
CRI-indeksi osoittaa, miten hyvin valo toistaa luonnollisia 
värisävyjä. Värintoistoindeksin symboli on Ra. Monimetalli-
lampuilla saavutetaan hyvä värintoisto, CRI-indeksin ollessa 
tällöin tyypillisesti noin 85:n tietämillä. Asteikko ulottuu 0-100. 

Suurpainenatriumlamput tuottavat yleensä paljon valoa, mutta 
toistavat värejä heikosti. Julkisen kaupunkitilan uudistamisen 
yhteydessä käytetään nykyään useimmiten monimetallilamp-
puja, juuri hyvän värintoistonsa vuoksi. Toinen valon laatuun 
vaikuttava tekijä on värilämpötila, jota mitataan Kelvin-as-
teikolla. Suurpainenatriumlamput tuottavat tyypillisesti hyvin 
keltaista valoa. Värilämpötila on tyypillisesti edellä mainituilla 
lampputyypeillä noin 2000 Kelviniä. Monimetallilamppujen 
valikoimista on löydettävissä kaupunkiympäristössä useimmi-
ten miellyttäväksi koettua lämpimän valkoista valoa tuottavia 
vaihtoehtoja. Kelvin-määrä asettuu näiden lamppujen kohdal-
la noin 3000:n tuntumaan. 

Kuva 41, yllä. Somistusta ja rekvisiittaa jalkakäytävällä.

Kuva 42, alla vasemmalla. Liikenteenohjauslaitteita ja -merkkejä 
Kauppiaskadulla Jalohaukkakorttelin kohdalla. Kaikki autoliikennettä 
ohjaavat liikennemerkit on sijoitettu jalankulkuympäristöön.

Kuva 43, alla keskellä. 1910-luvun kuvassa on raitiotien johdinten 
kannatinpylväät sijoitettu jalankulkijoita ajatellen huomaavaisesti 
ajoradan puolelle.

Kuva 44, alla oikealla. Rekvisiittaa jalkakäytävällä.

Kauppiaskadun nykyinen, 
modernistisen kadunlevennyskaavoituksen

tuottama katualueen pinta-ala
on noin
17 650

 m²

Kauppiaskadun
pinta-ala katualueella

lisääntyi
kadunlevennyskaavoituksen myötä

noin viidenneksen
eli noin

20
%

Empirekaavan
tuottama kerrosala

Kauppiaskadun varrella
oli ns. Alfons von Haartmanin karttaa

(ajoitettu vuodelle 1880)
tulkiten karkeasti

noin
17 500

m²
Nykyisin

Kauppiaskadun varrelle
sijoittuvilla tonteilla on
rakennettua kerrosalaa

noin
170 000

m² 22 

Kauppiaskadun
empirekaavan

mukainen
katualueen pinta-ala

oli noin 
14 800

m²

Katualueen
pinta-ala lisääntyi

noin
2850

m²

Ennen 1800-luvun lopun
voimakasta rakennusvaihetta

- jolloin rakennettiin lukuisia, enintään viisikerroksisia kivirakennuksia -
rakentamisen volyymi Kauppiaskadun varrella

oli noin
kymmenesosa 

nykyisestä määrästä.
Nyrkkisääntönä

suhde lienee
pätevä Turun keskusta-alueella yleisemminkin.

Kauppiaskadun varrella
on kadunlevennyskaavojen yhteydessä toteutettu

kuuden korttelin kohdalla
yhteensä seitsemän tonttirajan sisäänvetoa.

Sisäänvetojen syvyys vaihtelee
2,9 – 1 2,0
metrin välillä,

pituus
30,0 – 124,4

metrin välillä.

Kadun tilantunnun muutos
on kiinteässä yhteydessä katualueen

neliömääräiseen muutokseen,
kiinteistörajan polveiluun,

reunakivilinjan mutkitteluun
rakennusten kerroslukumäärän kasvuun

sekä
rakennustavan muutokseen

niin talo- kuin infrarakentamisessa. 

KATUTILALLISIA TUNNUSLUKUJA

Kauppiaskadun katutilan modernistisen muutoksen taustalta 
löytyy seuraavanlaisia vertailulukuja:

Vuodesta 1880 vuoteen 2010
- eli 130 vuoden aikana-

rakennettu kerrosala kasvoi
noin
10

-kertaiseksi

Kauppiaskadun
nykyisten jalkakäytävien
yhteenlaskettu pinta-ala

on noin
5695

m²

Kauppiaskadun
jalkakäytävien
yhteenlaskettu 

empirekaavan mukainen pinta-ala
on noin
4590

m²

21 Turku Energian valaisinkortisto 2012
22 Väestörekisterikeskuksen rakennus- ja huoneistorekisteri 2012
 (rekisterissä saattaa olla epätarkkuutta, mikä johtuu kerros- ja huoneistoala  
 –käsitteiden sekaantumisesta. Arvioitu oikeampi lukema lienee noin 15 %  
 suurempi)
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Kuva 48, yllä. Nykyinen pohjakartta kaup-
piaskadun osuudelta. Kartta paljastaa 
paloittain suunnittelun - yksittäisten ongel-
mien ratkaisemisen - tuloksen. Syntyneen 
julkisen kaupunkiympäristön heikko es-
teettinen laatu paljastuu jo pelkän kartta-
tarkastelun perusteella.

KATUTILALLINEN VALOKUVA- 
JA KARTTAVERTAILU

Kuva 50, alla. Ote niin sanotusta Haart-
manin kartasta, joka on ajoitettu vuodelle 
1880. Kivirakennukset on esitetty puner-
tavina. Kaupunkia on Engelin asemakaa-
van pohjalta jälleenrakennettu noin 50 
vuoden ajan. Rakentaminen noudattelee 
muutamia monumentaalirakennuksia lu-
kuunottamatta katulinjoja. Palokujanteet 
tuovat rytmiä ja vehreyttä katujulkisivui-
hin. Koulukeskittymän tuntumassa on vie-
lä näkyvissä palosta säästynyttä - joissain 
lähteissä pahamaineiseksikin luonnehdit-
tua -Tuureporin aluetta.

Kuva 49, keskellä. Asemakaava-arkkitehti 
Olavi Laisaaren asemakaavaesitys vuo-
delta 1959, ote Kauppiaskadun osuudel-
ta. Uudet suunnitelman mukaiset kortteli-
rajat on korostettu punaisella. Radikaalin 
modernistinen näkemys kaupungin ke-
hittämiseksi perustui pitkälti voimakaasti 
kasvaneen yksityisautoilun tarpeisiin. 
Tuolloin viimeistään katkesi empireruutu-
kaavan noin 130 vuotta kantanut perintö. 
Asemakaavaesitystä ei koskaan hyväk-
sytty, mutta siinä esitettyjä periaatteita 
noudatettiin tonttikohtaisesti toteutetuissa 
asemakaavamuutoksissa pitkälti.

Kuva 47, alla. Kauppiaskadun alkupää  
1950-luvulla. Kuvattu Linnankadun tun-
tumasta kohti Aurajokea. Kaiku-korttelin 
katujulkisivu noudattelee hyvinkin Engelin 
ruutuasemakaavassaan tavoittelemia 
linjauksia, ”arkkitehtuurin sääntöjen mu-
kaisesti ja hyvällä maulla” toteutettua kau-
punkiympäristöä.

Korttelinimikartta, kuva 58 s. 50-51.

Kuva 46, keskellä. Kauppiaskadun alku-
pää  Sirius- ja Kaiku-kortteleiden kohdalla 
1960-luvulla. Vasemmalla vuonna 1960 
laaditun asemakaavamuutoksen myötä 
rakennettu 8-kerroksinen asuinkerros-
talo. Kokonaisuuteen sisältyy Linnanka-
dun varteen sijoittuva kaksikerroksinen 
liikerakennus. Kuvan etualalla näkyy 
aikakaudelle tunnusomaisesti toteutettu 
autoliikennettä ja -pysäköintiä palveleva 
katualueen levennys.

Kuva 45, yllä. Kauppiaskadun alkupää  
Sirius- ja Kaiku-kortteleiden kohdalla 
2010-luvulla. Vuonna 2007 valmistunut 
uusi pääkirjastorakennus edustaa uusinta 
kaupunkikerrostumaa Kauppiaskadulla. 
Kirjastorakennuksen Kauppiaskadun puo-
leinen julkisivu noudattelee ruutukaavan 
katulinjaa.
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RAKENNUSKANTA

Kauppiaskadun rakennukset asettuvat rakentamisvuosiltaan 
lähes koko ruutukaavahistorian ajanjaksolle. Vanhin raken-
nus sijaitsee Kuu-korttelissa (korttelinimikartta, kuva 58 s. 
50-51). Se on alun perin rakennettu vuonna 1829. Viimeisin 
rakennus on Sirius-kortteliin vuonna 2007 valmistunut uusi 
pääkirjastorakennus. 1800-luvun rakennuksia Kauppiaska-
dulla on yhdeksän kappaletta. 1920-luvulla Kauppiaskadulle 
rakennettiin seitsemän rakennusta. Ne edustavat yhtä lukuun 
ottamatta niin sanottua 1920-luvun klassisismia. Asunto Oy 
Jupiterin vuonna 1921 valmistunut rakennus on aikakaudelle 
hieman epätavanomaisen dekoratiivinen. Kadunlevennyskaa-
voituksen voimakkaimpana aikakautena 1950- ja1960-luvuilla 
Kauppiaskadun varrelle rakennettiin 11 uutta rakennusta, 
kaikki kahta Jalohaukka-korttelin liikerakennusta lukuun otta-
matta irti empireajan katulinjasta. Kaksi rakennusta on peräi-
sin 1970- ja 1980-luvuilta. Kaksi uusinta rakennusta on raken-
nettu vuosina 1991 ja 2007. Rakennusten kerroslukumäärä 
vaihtelee yhden ja kahdeksan välillä, räystäskorkeuksien met-
rimääräinen vaihteluväli puolestaan on noin 5-35.

Kuva 52, oikealla. Kauppiaskadun alkupää Aurinko- ja Sirius-kortte-
lien kohdalla. Turkulaista rakennusperinnettä yli 150 vuoden ajalta. 

Kuva 51, alla. Puurakentamista 1880-luvulta, tiilirunkoisia raken-
nuksia 1920-luvulta sekä pellitetty elementtikerrostalo 1960-luvulta 
- verraten tyypillistä turkulaista kaupunkiympäristöä.

Kuva 53, yllä. Ennen 1800-luvun puoliväliä sekä 1900-luvun puolivälin jälkeen syntynyttä katutilaa.

Kuva 54, oikealla. Kaiku-korttelin uudet rakennukset ovat 1970-luvun lopulta. Kaikki katuosuuden
rakennukset noudattelevat kuitenkin Engelin ruutukaavan rajoja. Korttelivälillä on miellyttävä tilantuntu. 

Kauppiaskadulla on yhteensä 33 rakennusta, joista 12 on 
kuusikerroksisia tai korkeampia. Yhdessätoista rakennukses-
sa kerroslukumäärä on 3, 4 tai 5. Yksi- tai kaksikerroksisia on 
10 kappaletta. Tarkastelussa ei ole huomioitu Kauppatorilla 
sijaitsevia kioskirakennuksia eikä Läntisen Pitkäkadun rauta-
tien puoleisia rakennuksia. (kuva 55 seuraavalla aukeamalla)

Valtaosa Kauppiaskadun rakennusten julkisivuista on rapat-
tuja, joitakin puhtaaksimuurattuja julkisivuja esiintyy myös. 
Joukossa on lisäksi muutama puu-, lasi-, metallilevy- tai kivi-
verhoiltu julkisivu. 

Edellä mainitut seikat kertovat moni-ilmeisestä ja kontrasti-
sesta turkulaisesta kaupunkikuvasta, joka on rakentunut yli 
180 vuoden aikana kunkin aikakauden ihanteista käsin.
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Kuva 55. Rakennusten valmistumisvuodet ja kerroskorkeudet.
Piirustus havainnollistaa milloin ja miten katutila on muuttunut.
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Kuva 56. Klassisistista ja modernistista arkkitehtuuria
- kerroksellista kaupunkiympäristöä. 

Levennettyjen jalkakäytävien monotoninen pintamate-
riaali ja ladontatapa vaikuttavat osaltaan luotaantyön-
tävän vaikutelman syntyyn jalankulkuympäristössä.
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LIIKENNE

Kauppiaskatu on jokirannan Aurinko-Sirius -kortteliväliä lu-
kuun ottamatta yksisuuntainen. Yksisuuntaistaminen suunni-
teltiin ja toteutettiin 1970–luvun taitteessa raitiotieliikenteen 
väistyttyä. Henkilöautopysäköintiä on jokaisen kuuden kort-
telivälin kohdalla. Sirius-Aurinko –korttelivälillä on laajempi 
pysäköintialue. Kauppiaskatu päättyy jokirannassa kulkevaan 
kevytliikennepainotteiseen, pihakaduksi osoitettuun Läntiseen 
Rantakatuun. Jokivarsi ja Läntinen Rantakatu muodostavat 
eräänlaisen kaupunkiolohuoneen. Rantakadulla onkin run-
saasti jalankulkijoita ja pyöräilijöitä. Telineellisiä polkupyörien 
pysäköintipaikkoja sijaitsee Sirius-Aurinko –korttelivälillä sekä 
Kauppatorin kohdalla, kadun molemmin puolin. Kauppato-
rin kohdalla on myös taksiasema. Torin itäkulman risteys on 
yksi Turun vilkkaimmista jalankulkijoiden määrällä mitattuna. 
Joukkoliikennettä on kahden korttelin matkalla Maariankadun 
ja Eerikinkadun välillä. Molemmilla kortteliväleillä on linja-au-
topysäkit. Kauppiaskadulla on kolme valo-ohjattua risteystä: 
Eerikinkadun, Yliopistonkadun ja Maariankadun kohdalla. 

Kauppiaskadun yksisuuntaisuus on ongelma pyöräilijöiden 
kannalta. Yliopistoalueen ja kaupallisen keskustan välillä on 
runsaasti jalankulkijoita ja pyöräilijöitä. Luonteva reitti Tuomio-
kirkkosillan, Vähätorin ja Linnankadun tai Läntisen Rantaka-
dun kautta kohti Kauppatoria ja edelleen kävelykadulle kulkisi 
Kauppiaskadun kautta. Nykytilanteessa pyöräilijät joutuvat 
valitsemaan muun reitin. Yksisuuntaisuudesta johtuva pyöräi-
lijöiden kierrättäminen heijastuu väistämättä osaltaan myös 
kadun varren pienten erikoisliikkeiden menestymiseen.

Autoistuminen ja sitä seurannut liikennemäärän kasvu on tuo-
nut kaupunkiympäristöön valtaisan määrän erilaisia opasteita 
ja laitteita. Voidaankin todeta, että autoliikenne seurausvai-
kutuksineen on kaupunkiympäristön laadun, viihtyisyyden ja 
turvallisuuden kannalta merkittävin ongelmatekijä.

Liikenteen olemusta hahmotettaessa ja liikennesuunnittelua 
tehtäessä on ymmärrettävä, että liikenne ei ole primääritarve, 
vaan keino saavuttaa jotakin haluttua. Primääritarve aiheuttaa 
liikennettä. Ympäristö, sen laatu ja houkuttelevuus tuleekin 
kaupunkikeskustassa nähdä tärkeämpänä vetovoimatekijänä 
kuin autoliikenteen sujumisen maksimointi.

välillä   Eerikinkatu  –  Linnankatu   vuosina 1908 - 1951
välillä   Maariankatu  –  Yliopistonkatu   vuosina 1932 - 1950
välillä   Maariankatu  –  Eerikinkatu   vuosina 1951 - 1967

Kuva 58. Kauppiaskadun korttelinimistö. Nimistö on peräisin vuodel-
ta 1828 ja esiintyi alunperin ruotsinkielisenä.25

KORTTELIVÄLIKOHTAISIA ERITYISPIIRTEI-
TÄ

vuosi autojen lukumäärä
1922 1 754
1930 34 781
1945 26 310
1950 61 256
1970 828 010
1990 2 233 059
2010 3 368 000

Taulukko 1. Kaikkien autojen lukumäärä Suomessa. Sodan jälkeen, 
25 vuoden voimakkaan autoistumisen ajanjaksona autojen luku-
määrä 31,5 –kertaistui. Seuraavan 40 vuoden jaksolla - vuodesta 
1970 nykypäivään - kasvu on kertoimella mitattuna ollut maltillisem-
paa: lukumäärä on noin nelinkertaistunut.24 Volyymit sen sijaan ovat 
aivan toista luokkaa kuin aiemmilla vuosikymmenillä. Autoistumisen 
raju kasvuvauhti myötävaikutti - edelleenkin vaikuttavan - harhakäsi-
tyksen syntyyn, että kaupunkiympäristön suunnittelu voisi perustua 
liikennemääräennusteisiin ja liikennesuunnittelun keinoin löydettä-
viin ratkaisumalleihin.

Kuva 57, vasemmalla. Liikennettä ja liikenteen ohjauslaitteita Kaup-
piaskdulla.

Raitiovaunuliikennettä Kauppiaskadulla oli 
vuosien 1908 - 1967 välisenä aikana23 seuraavasti : 23 raitio.org -verkkosivusto 2012

24 Tilastokeskus, Moottoriajoneuvokanta 2012
25 Karta öfver Åbo Stad enligt gamla Plan och  
 nya Regleringen år 1828. TMK / 
 Junnila 2011, 274 ja 275
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SIRIUS JA AURINKO-KORTTELIVÄLI

Vuonna 2007 jokirannan Sirius-kortteliin valmistui Arkkiteh-
titoimisto JKMM Oy:n suunnittelema uusi pääkirjastoraken-
nus.26 Korttelissa oli jo entuudestaan vuonna 1903 valmistu-
nut kauppaneuvos Fredric von Rettigin kaupungille lahjoitta-
ma, Karl August Wreden suunnittelema vanha pääkirjasto. 
Kirjastokortteli on nykyisin merkittävä vetovoimatekijä alueel-
la. Vuonna 2010 kuukausittainen kävijämäärä pääkirjastossa 
oli keskimäärin yli 100 000, mikä tekee päivää kohden noin 
3350 kävijää27. 

Aurinko-korttelin Kauppiaskatuun rajautuvalle tontille toteutet-
tiin vuonna 1960 laaditun kadunlevennyskaavan myötä Pekka 
Pitkäsen suunnittelema vuonna 1961 valmistunut asuin- ja 
liikerakennus. Asemakaavamuutoksen selitystekstissä tode-
taan, että ”Kauppiaskadun puolella on muutettu tonttimaata 
kaduksi autopaikkoja varten noin 12 m x 64 m suuruinen 
alue.” 
 
Katutilan valtava mittakaava ja verraten suljettu luonne antaa 
erinomaisen lähtökohdan ja mahdollisuuden kadun muuttami-
selle katuaukioksi. Yli 50:n pysäköintialuekäytössä kuluneen 
vuoden jälkeen on ainoastaan kohtuullista muuttaa katutilan 
käyttötarkoitusta ihmisiä ja kaupunkielämää palvelevaksi.  

Kortteliväliltä avautuu hieno näkymä jokirantaan, vastaran-
nalla sijaitsevaa Runeberginpuistoa kohti sekä edelleen sen 
yli Vartiovuorelle. Vastakkaisen suunnan näkymä naapuri-

Kuva 59. Katuosuuden korttelinimet, pituuskaltevuus ja kadun suu-
rin ja pienin leveys.

tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu yhteensä
90 057 91 249 111 777 95 757 100 722 94 339 97 153 117 573 116 307 112 745 108 001 87 269 1 222 949

Kuva 61, yllä. Kontrastista kaupunkiympäristöä: asuin- ja liikeraken-
nus vuodelta 1961, arkkitehti Pekka Pitkänen; kirjastorakennus vuo-
delta 2007, arkkitehti Asmo Jaaksi; asuin- ja liikerakennus vuodelta 
1899, rakennusmestari August Helenius ja alunperin hotellirakennus 
vuodelta 1840, luutnantti ja kaupunginarkkitehti Per Johan Gylich.

Kuva 60, vasemmalla. Näkymä Runeberginpuistosta Aurajoen ylit-
se kohti Kauppiaskadun alkupäätä. Läntisen Rantakadun varren 
1800-luvun tyylisuuntien rakennuksia Sirius- ja Aurinko-kortteleiden 
kohdalla. Jo Engelin ruutukaavassa alue määriteltiin kivirakennusten 
alueeksi toisin sanoen alueelle tavoiteltiin mahdollisimman arvokas-
ta ja kaunista kaupunkiympäristöä. Korttelistoa on vaalittu tietoisesti 
ja järjestelmälliseti jopa sodan jälkeisinä vuosikymmeninä, jolloin 
valtaosa keskustan kaupunkiympäristöstä rakennettiin uudelleen. 
Alue kuuluu valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuu-
riympäristöihin. 

Taulukko 2. Käynnit pääkirjastossa vuonna 2010. 28

korttelistoon on melko harvinainen Turussa; katutilan leveys 
on yhtenäinen, Engelin ruutukaava noudattava. Joen toiselta 
puolelta, Itäiseltä Rantakadulta sekä Runeberginpuiston te-
rassilta Kauppiaskatua kohti antavaa näkymää luonnehtivat 
jokirannan suurten puiden lisäksi 1800-luvun rakennukset. 

Kaksikerroksisten empireä ja uusrenessanssia edustavien 
rakennusten koko ja detaljointi toimii erityisen onnistuneesti 
jokirannan puuston kanssa jalankulku ja pyöräilypainotteises-
sa katumiljöössä.

Aurajokivarren - koko Suomenkin oloissa - ainutlaatuinen mil-
jöö Sirius- ja Aurinko-kortteleiden kohdalla muodostaa kirjas-
tokokonaisuuden ja Vähätorin kanssa erittäin vetovoimaisen 
ja suositun kaupunkiolohuoneen erityisesti kesäaikana. Ihmis-
ten läsnäolo antaa erinoimaisen mahdollisuuden toiminnalli-
sen kaupunkitilan suunnittelulle. Ihmisille, jotka jo muutoinkin 
ovat läsnä, voidaan tarjota lisää ajanvietemahdollisuuksia ja 
näin ollen monipuolistaa kaupunkielämää ja -kulttuuria, sekä 
aktiivista että passiivista.

Kerroksellisen rakennuskannan ja kaupunkitilan eklektisen 
luonteen vuoksi katuaukion suunnitteluproblematiikkaa on 
mahdollista lähestyä hyvin monenlaisista lähtökohdista käsin.26 jkmm.fi -verkkosivusto 2012

27 Luvussa ei ole huomioitu kirjaston kiinniolopäiviä, esimerkiksi juhlapyhiä 
28 Turun kaupunginkirjaston intranet 2012



54 55Kuva 62. Pysäköintialueena palvelevaa kaupunkitilaa Sirius- ja Aurinko -kortteleiden välissä pohjoiskulmalta nähtynä.



56 57Kuva 63. Pysäköintialueena palvelevaa kaupunkitilaa Sirius- ja Aurinko -kortteleiden välissä länsikulmalta nähtynä.
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KUU JA KAIKU-KORTTELIVÄLI

Kortteliväliä luonnehtivat useat pienet erikoisliikkeet. Liikehuo-
neistojen kokonaismäärä katuosuudella on 21 kappaletta 120 
metrin korttelipituutta kohden. Tämä tarkoittaa keskimäärin 
yhtä liikehuoneiston ovea jokaista 11,4 julkisivumetriä kohden 
(vrt. kuva 69 seuraavalla aukeamalla).

Katuosuus on Turussa harvinaislaatuinen, sillä se on ainoita 
erikoisliikevaltaisia korttelivälejä, joissa rakennukset edelleen  
sijaitsevat Engelin empirekaavan korttelirajojen mukaisesti. 
Seikka on omiaan luomaan miellyttävää kaupunkimaista ja 
elävää vaikutelmaa. Kuva 68, alla. Näkymä Eerikinkadun risteyksen vaiheilta Kauppato-

rin ylitse kohti ortodoksikirkkoa. Kuvassa oikealle sijoittuva tavara-
talo, Kauppatori ja korttelin toisella puolella sijaitseva kirjasto muun 
muassa tuovat vetovoimaisuutta ja houkuttelevuutta korttelivälille ja 
lähitienoolle.

Kuva 67, oikealla. Kuu- ja Kaiku -kortteleissa on useita pieniä eri-
koisliikkeitä, mikä antaa hyvän lähtökohdan katuympäristön uudis-
tamiselle. Runsas jalankulkijoiden määrä kirjaston ja torin välillä 
- toisaalta laajemmin myös yliopistoalueen ja kaupallisen keskustan 
välillä - tuo potentiaalia katuympäristösuunnitteluun. Nykytilanteen 
yksisuuntaisuus on ongelmallinen erityisesti pyöräilyn näkökulmas-
ta. Kaksisuuntaistamisella saavutetaan entistä enemmän kaupun-
kielämää ja sitä kautta myös kaupunkiympäristössä aina tavoittele-
misen arvoista bisnestoimeliaisuutta sekä korttelivälille että lähiym-
päristöön. Erittäin tärkeäksi katuosuuden uudistamisen kannalta 
muodostuu kysymys asemakaavoituksesta. Kaavoituksen keinoin 
tuleekin huolehtia, että liikehuoneistojen määrä säilyy tai kasvaa 
sekä myös julkisivujen hyvästä vertikaalirytmistä ja katutason kiin-
nostavasta detaljiikasta. Jan Gehl, teoksessaan Cities for People, 
korostaa edellä mainittuja ominaisuuksia eräinä tarkeinä edellytyksi-
nä kaupunkiympäristön laadun vaalimisessa ja parantamisessa.

Kuva 64. Katuosuuden korttelinimet, pituuskaltevuus ja kadun suu-
rin ja pienin leveys.

Liikenteellisesti kortteliväli, niin kuin valtaosa Kauppiaskadus-
takin on yksisuuntainen. Ajosuunta on kohti jokirantaa. Pysä-
köintipaikkoja on sijoitettu molemmin puolin katua koko kort-
teliosuuden matkalle hotellin edustaa lukuunottamatta. Hotelli  
sijaitsee Kauppiaskadun ja Eerikinkadun kulmatontilla.

Linnankadun liittymän kohdalta avautuu merkittävä näkymä 
uuden ja vanhan kirjastorakennuksen sivuitse jokirannan 
vanhan puuston ylitse kohti Tuomiokirkon tornia. Seuraavasta 
kulmasta Eerikinkadun kohdalta avautuu näkymä Kauppatoril-
le, jonka luoteislaitaa hallitsee ortodoksikirkko, Pyhän marttyy-
rikeisarinna Aleksandran kirkko29. Venäjän keisari Nikolai I oli 
senaatin ehdotuksesta antanut vuonna 1838 määräyksen or-
todoksikirkon rakentamiseksi Turkuun.30 Hanke oli mitä ilmei-
simmin ollut vireillä jo aiemmin, koska intendentinkonttorissa 
laaditut ensimmäiset piirustukset oli signeerattu jo vuonna 
1834 konttorin silloisen päällikön Carl Ludvig Engelin ja An-
ton Wilhelm Arppen toimesta. Kirkkoa rakennettiin seitsemän 
vuotta ja se valmistui vuonna 1845.

Kuva 66. Hieno kaupunkinäkymä Linnankadun risteyksen tuntumas-
ta kirjastokorttelin ylitse kohti Tuomiokirkon tornia.

Kuva 65. Katunäkymä Eerikinkadun risteyksen tuntumasta Kaup-
piaskatua pitkin kohti uutta pääkirjastorakennusta. Kadunvarren 
rakennukset edustavat hienosti eri aikakausia; arkkitehteinä muiden 
muassa Bassi, Aalto, Helenius, Gylich ja Jaaksi.

29 Kirkko on omistettu Rooman keisarin Diocletianuksen  
 puolisolle, pyhälle Aleksandralle, joka kärsi marttyyri- 
 kuoleman. 
 ortodoksi.net -verkkosivusto 2012
30 Lukkarinen 1990, 346
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Kuva 69, vasemmalla. Ote Jan Gehlin teoksesta Cities for People, 
s. 241. Gehl listaa erääksi hyvän kaupunkiympäristön mittariksi 
liikehuoneistojen lukumäärän suhteutettuna katujulkisivun metri-
määrään. Yli 15 ovea / 100 metriä kertoo aktiivisesta, toiminnoiltaan 
monipuolisesta kaupunkiympäristöstä. 

Kuva 72, oikealla yllä. Näkymä Jalohaukka-korttelin kohdalta joki-
rannan suuntaan. Etualalla on pankkikonttorin arkadi. Torin laidalla 
sijaitsee kioskirakennusten rivistö. Katutila on hyvin avara. Ajoradal-
la on neljä kaistaa, joista ulommaiset palvelevat pysäköintipaikkoi-
na, taksiasemana ja linja-autopysäkkinä. Korttelin keskivaiheilla on 
reunakivilinjassa voimakas levennys (vertaa kuva 48, s. 42-43), jolla 
on tavoiteltu jalankulkuympäristön parempaa turvallisuutta. Kaven-
nuksen läpi johtaa yksi ajoneuvokaista.

Kuva 73, oikealla alla. Näkymä jalkakäytävää pitkin kohti Aurajokea 
ja Vartiovuorta. Jalkakäytävä näyttää päättyvän vastapäiseen ra-
kennukseen. Koko korttelin osuutta hallitsevat modernistiset liike- ja 
asuinrakennukset.

Kuva 70, alla. Kortteliosuus edustaa Gehlin luokituksessa hyvää 
ylempää tasoa,  asettuen A - active ja  B - friendly -välimaastoon.

JALOHAUKKA JA KAUPPATORI-KORTTELIVÄLI

Katuosuuden varrelle sijoittuu Kauppatori. Kauppatoria vasta-
päätä, Jalohaukka-korttelissa sijaitsee tavaratalo ja suurehko 
pankkikonttori. Näiden väliin sijoittuu katettu valopiha, jonka 
ympärillä on yhdeksän pienempää liikehuoneistoa. Tavarata-
lon kohdalla jalkakäytävä kulkee arkadissa. Pankkikonttorin 
edustalla on sekä arkadi että tavanomainen jalkakäytävä. 
Korttelin kulmista avautuu näkymiä Kauppatorille. Toria reu-
nustaa kioskirakennusten jono. Polkupyörien telineellisiä py-
säköintipaikkoja on katuosuuden kolmella eri kulmalla.

Kuva 71. Katuosuuden korttelinimet, pituuskaltevuus ja kadun suu-
rin ja pienin leveys.
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nen-korttelissa sijaitsee elokuvakeskus, jonka kävijämäärä 
vuositasolla on 550 000-600 00031. Valtaosa elokuvaylei-
söstä eli noin 70 prosenttia käy viikonlopun iltanäytöksissä 
perjantain ja sunnuntain välillä. Tämä tarkoittaa noin 2700 
kävijää jokaisena kolmena viikonlopun iltana. Ceres-korttelis-
sa sijaitsee lääkärikeskus, joka sai julkisuutta vuonna 2010 
jalkapallotähti David Beckhamin käytyä leikkauttamassa siellä 
akillesjänteensä. Korttelivälillä katu alkaa nousta jyrkemmin 
kohti lakikohtaa. Mäenrinteestä johtuen paikalta avautuu 
Kauppiaskadun laajin näkymä torille, etelän suuntaan. Maa-
riankadun risteyksen päätteellinen näkymä 1900-luvun alun 
rakennuksineen on yksi Turun ehyimmistä ja upeimmista. 

CERES JA PYÖRIÄINEN-KORTTELIVÄLI

Kortteliosuudelle on sijoittunut useita pieniä erikoisliikkeitä. 
Liikehuoneistojen kokonaismäärä on 28 kappaletta, korttelin 
pituus 124 metriä. Tämä tarkoittaa keskimäärin yhtätoista 
liikehuoneiston ovea sataa julkisivumetriä kohden. Pyöriäi-

Kuva 74. Katuosuuden korttelinimet, pituuskaltevuus ja kadun suu-
rin ja pienin leveys.

Kuva 75. Panoraama, 180 astetta, Maariankadun kulmasta Kauppi-
askatua pitkin kohti Kauppatoria. Kuvassa oikealla näkyy Maarian-
kadun kaupunkikuvallisesti merkittävä pääte.

Kuva 76. Useita pieniä erikoisliikkeitä käsittävä kortteliosuus. Liikehuo-
neistojen ovia on keskimäärin 11 kpl / 100 metriä (vertaa kuva 69 s. 60).

Kortteliosuuden katutila noudattaa Engelin ruutukaavan mu-
kaista leveyttä, noin 18 metriä. Vastakkaisen suunnan näky-
mä kohti koillista on hyvä esimerkki autoistumisen ajan mo-
dernistisesta turkulaisesta katumiljööstä. Katua on levennetty 
kummaltakin puolelta. Kokonaisleveys on noin 27,5 metriä. 
Vaikka jalkakäytäviäkin on levennetty (leveydet ovat 4,5 ja 3,8 
metriä) ei katu, jossa on kuusikaistainen ajorata (4 ajoneuvo- 
ja 2 pysäköintikaistaa) ole houkutteleva eikä miellyttävä jalan-
kulkuympäristönä.

31 Tieto tarkistettu Turun Finnkinon teatteripäälliköltä 31.1.2012
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NEITSYT JA POHJANTÄHTI-KORTTELIVÄLI

Kauppiaskadun lakialueella, Maariankadun ja Tuureporin-
kadun välisissä Pohjantähti- ja Neitsyt-kortteleissa, sijaitsee 
neljä koulua: kaksi alakoulua, yläkoulu sekä lukio. Pohjantäh-
ti-korttelin Puolalan koulussa, jossa on vuosiluokat yhdestä 
yhdeksään, opiskelee 910 oppilasta: alakoululaisia 570, ylä-
koululaisia 340.32 Henkilökunnan määrä koulussa on noin 45. 
Alakoulun sääntöjen mukaan ylemmät vuosiluokat (3-6) voivat 
käyttää koulumatkalla polkupyörää33. Vanhempien myöntämä 
pyöräilylupa on noin 100 oppilaalla. Samassa korttelissa toimii 
myös ruotsinkielinen alakoulu, Cygnaeuksen koulu. Koulun 
oppilasmäärä on noin 480. Opettajia ja muuta henkilökuntaa 

on noin 45. Koulumatkapyöräily on sallittua 5-6–luokkalaisille 
ilman erityistä lupaa. Nuoremmat oppilaat saavat pyöräillä 
kouluun ainoastaan vanhempiensa saattamina. Keskimäärin 
parikymmentä oppilasta päivässä käyttää polkupyörää koulu-
matkoillaan34. Neitsyt-korttelissa sijaitsevassa Turun Suoma-
laisen Yhteiskoulun lukiossa on 650 oppilasta. Henkilökunta-
määrä on noin 50. Lukion oppilaista 250 on pitkämatkalaisia. 
He käyttävät useimmin muuta kulkumuotoa kuin julkista liiken-
nettä. Koulun pihalle on osoitettu polkupyörille noin 50 pysä-
köintipaikkaa ja mopoille ja moottoripyörille noin 20. Oppilai-
den käytössä olevia autojen pysäköintipaikkoja koulun pihalla 
ei ole. Koululta saadun tiedon mukaan opiskelijoilla on noin 
50 mopoa ja moottoripyörää, noin kymmenen mopoautoa ja 
kymmeniä autoja. Autot ja mopoautot pysäköidään lähiseudun 
ilmaisille pysäköintipaikoille.

Kyseessä olevalle katuosuudelle sijoittuu Kauppiaskadun 
korkein kohta. Katua alaspäin kohti jokea avautuu noin 900 
metriä pitkä kaupunkinäkymä, jonka päätteen muodostaa Au-

Kuva 77. Katuosuuden korttelinimet, pituuskaltevuus ja kadun suu-
rin ja pienin leveys.

rajoen vastarannan mäkipuisto, Vartiovuori. Kauppiaskadun 
poikkikatua, Tuureporinkatua pitkin kohti koillista katsottaessa 
on näkymän päätteenä punatiilinen verkatehtaan torni. Tuu-
reporinkadulta Kauppiaskadun ylitse avautuu näkymä kohti 
Puolalanmäkeä, jota hallitsevat pääosin 1900-luvun alkupuo-
len kivirakennukset.

Torninkadun näkymiä hallitsevat niin ikään 1900-luvun alun ki-
virakennukset sekä Puolalanpuiston vehreä rinne. Poikkikatua 
alaspäin suuntautuvan näkymän päätteenä on vuonna 1929 
valmistuneen Turun Suomalaisen Yhteiskoulun rakennus, 
1960-luvun lisärakennuksineen. Pieni yksityiskohta näkymäs-
sä ovat keltaiset kierreportaat.

Pohjantähti-korttelissa sijaitsevan koulurakennuksen seinässä 
sijaitsee Kauppiaskadun ainoa julkinen taideteos Jussi Vikai-
sen kolmiosainen pronssireliefi Ulkoa ja sisältä vuodelta 1955. 
Teos on sijoitettu julkisivun poikittaiseen osaan, joten sen voi 
havaita vain kohti jokea kuljettaessa.

Kuva 78. Näkymä Torninkadun risteyksen tuntumasta kohti  
Puolalanmäkeä. Puolalanmäki on  luokiteltu valtakunnallisesti 
merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi. Puisto ja val-
taosa sitä ympäröivistä rakennuksista on rakennettu verraten 
lyhyen ajanjakson sisällä 1900-luvun alussa.

Kuva 80. Engelin asemakaavan katulinjassa sijaitsevien rakennus-
ten päädyt muodostavat symmetrisen kavennuksen nykyisessä 
katutilassa. Kellertävässä klinkkeripintaisessa koulurakennuksen 
päädyssä on Kauppiaskadun ainoa julkinen taideteos: Jussi Vikai-
sen pronssireliefi Ulkoa ja sisältä, vuodelta 1955. Vastapäisen Asun-
to-osakeyhtiö Jupiterin puhtaaksimuurattu punatiilinen pääty antaa 
mahdollisuuden täydentää kaupunkitilallista kokonaisuutta symmet-
riseksi taideteospariksi.

Kuva 79. Näkymä Neitsyt- ja Pohjantähti-kortteliväliltä alaspäin kohti 
Kauppatoria. Kadun molemmilla puolilla sijaitsee koulurakennus.

32 Tieto tarkistettu Puolalan koulun koulusihteeriltä 24.1.2012
33 Tuureporinkadulle - välille Kauppiaskatu-Brahenkatu - on opinnäytetyön  
 laatimisen aikana toteutettu katuympäristöuudistus, mikä käsittää myös  
 pyörätien. Pyöräily-yhteys on tarkoitus osoittaa Aninkaistenkadulta Tornin- 
 kadun kautta Puutarhakadulle saakka.
34 Tiedot tarkistettu Cygnaeuksen koulun rehtorilta 26.1.2012
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TRUMPETTI JA TIIRA-KORTTELIVÄLI

Mäen kohdalla, Tuureporinkadun ja Läntisen Pitkäkadun vä-
lissä sijaitsevissa Tiira- ja Trumpetti-kortteleissa on pääasias-
sa asuinrakennuksia. Katuosuus on melko jyrkkä; keskimää-
räinen pituuskaltevuus on yli kuusi prosenttia. 

Tiira-korttelin läpi kulkee portaita sisältävä jalankulkuyhteys 
Puolalanpuistoon. Puolalanmäkeä, jonka Engel oli kaavas-
saan jättänyt rakentamattomaksi, alettiin toteuttaa puistoksi 
1900-luvun taitteessa. Suunnitelman laati ruotsalainen Mau-
ritz Hammarberg, joka vuonna 1906 palasi Turusta takaisin 
Tukholmaan aloittaakseen työt kaupunginpuutarhurin virassa. 
Professori Maunu Häyrinen olettaa, että suunnitellessaan 
Turun mäkipuistoja Hammarbergillä oli esikuvinaan Tukhol-
massa muutamaa vuosikymmentä aiemmin toteutetut mäki-
puistot35. Puolalanpuiston keskellä sijaitsee professori Gustaf 
Nyströmin suunnittelema vuonna 1904 valmistunut Turun tai-
demuseo. Rakennus edustaa kansallisromanttista tyyliä. Sen 
kivijulkisivussa on käytetty squared rubble -limitystä. Museon 
kokoelma on tunnettu erityisesti vanhemmasta suomalaisesta 
taiteesta, surrealismista ja pop-taiteesta. Puolalanmäen koko-
naisuus kuuluu valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin 
kulttuuriympäristöihin. Sen rooli Turun keskustan virkistysalu-
eena on merkittävä. Puistossa järjestetään vuosittain useita 
koululais- ja opiskelijatapahtumia.

Kauppiaskadun loppupäätä hallitsee Tiira-korttelin 1920-lu-
vulta peräisin olevat rakennukset, jotka on toteutettu mäen 
rinteeseen, katulinjassa kulkevan verkkokivimuurin yläpuolel-

Kuva 81. Katuosuuden korttelinimet, pituuskaltevuus ja kadun suu-
rin ja pienin leveys.

le. Puistoakselin verraten avoin tila mahdollistaa etenkin leh-
dettömänä aikana laajahkon poikittaisnäkymän rinteeseen ja 
kohti taustalla olevia rakennuksia.

Trumpetti-korttelia luonnehtii avoin modernistinen rakennusta-
pa sekä 1960-luvun elementtikerrostalot. Kaupunkikuvallinen 
kontrasti vastakkaisten katujulkisivujen välillä on voimakas 
huolimatta Puolalanpuiston verraten avoimesta luonteesta. 
Jalankulkijan tasolla tilaa puiston puolella rajaa kivimuuri, kun 
taas Trumpetti-korttelin osuudella selkeästi rajaavia element-
tejä ei ole. Korttelin katujulkisivu onkin rakennustavan suh-
teen eräs äärimodernistisimmista esimerkeistä Turussa.

Kuva 83, viereisellä sivulla ylhäällä. Talvinen näkymä Tuureporinka-
dun risteyksen tuntumasta Puolalanpuistoa ja Läntistä Pitkäkatua 
kohti. Lumisina talvina kinokset rajaavat julkisen katutilan yksityises-
tä tonttimaasta. Puolalanpuisto rajautuu kivimuuriin Kauppiaskadun 
varrella. Alueen jalankulkureitit ovat verraten jyrkkiä; yhteys kadulta 
puistoon sisältääkin portaita.

Kuva 84, viereisellä sivulla alhaalla vasemmalla. Talvinen näkymä 
Läntiseltä Pitkäkadulta kohti Trumpetti-korttelia. Korttelin modernis-
tinen, kadunlevennyskaavoituksesta peräisin oleva rakentamistapa 
on tuottanut avointa katutilaa. 

Kuva 85, viereisellä sivulla alhaalla oikealla. Harkkokivimuuri 
1920-luvulta edustaa taitavaa kivityöosaamista. 

Kuva 82. Näkymä Kauppiaskadulta kohti vuonna 2012 uudistettua Tuureporinkatua. Päätteenä siintää punatiilisen verkatehtaan tornimainen raken-
nusosa. Tuureporinkadun jalankulkuympäristöä on parannettu pintamateriaalien ja tilankäytön osalta. Katuympäristön viihtyisyyttä on lisätty istut-
tamalla uusia katupuita ja säilyttämällä olemassa oleva. Kadunvarren liikehuoneistoja ajatellen on järjestetty käyttöönotettavissa olevaa tilaa sekä 
julkisivun vierestä että istutusvyöhykkeeltä. Tilavarauksella halutaan kutsua yrittäjiä somistamaan liikehuoneistojensa edustoja ja tätä kautta osallis-
tumaan näkyvämmin katuelämään. Noppakivetty istutusvyöhyke voi palvella esimerkiksi ulkomyyntialueena tai terassina. Jalkakäytävän pintamate-
riaalina on käytetty tavanomaisen betonilaatan ohella betonista lankkulaattaa, jolla on haluttu jäsentää levennettyä jalkakäytävää. Tuureporinkadulla 
käytettyjä katuympäristön uudistamiskeinoja on mahdollistaa soveltaa myös Kauppiaskadun ympäristösuunnittelussa. 

35 Agricola - Suomen historiaverkko -verkkosivusto
36 Museoviraston verkkosivut
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ANALYYSIN JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUUNNITTELUN TAVOITTEET

Vieläkin suoremmin todetaan 5 §:ssä, että tulee ”edistää: 
1) ... viihtyisän ... elin- ja toimintaympäristön luomista; ...
3) rakennetun ympäristön kauneutta ja kulttuuriarvojen vaali-
mista”.
Viihtyisyyden selitetään pitävän sisällään ”esteettisyydenkin 
piiriin kuuluvia tekijöitä (esimerkiksi elinympäristön kauneu-
teen liittyvät seikat).” 38

Suomen allekirjoittama Eurooppalainen maisemayleissopi-
mus myös summaa ympäristön estetiikkaan liittyviä asioita: 
allekirjoittajavaltiot muun muassa "kiinnittävät huomiota mai-
seman tärkeyden merkitykseen julkisen edun kannalta ...", 
"myöntävät, että maisema on tärkeä osa ihmisten elämänlaa-
tua kaikkialla ... alueilla, joita pidetään huomattavan kauniina" 
ja "ovat tietoisia siitä, että maisema vaikuttaa paikalliskulttuu-
rin muotoutumiseen ... ja että se edistää ihmisten hyvinvointia 
…". Suomi on yhdessä 35 muun Euroopan neuvoston jäsen-
maan kanssa allekirjoittanut sopimuksen ja se astui meillä 
voimaan vuonna 2006. 39

Lainsäätäjä on halunnut heti MRL:n alkulehdiltä lähtien tuoda 
esille aivan perustavaa laatua olevat suunnittelua ja rakenta-
mista koskevat seikat: laaja-alaisen yhteistyön ja estetiikan 
välttämättömyyden elinympäristöjä luotaessa ja vaalittaessa. 
Saman suuntaisiin seikkoihin velvoittaa myös Eurooppalainen 
maisemayleissopimus. Kokemukseni ja edellä esitetyn Kaup-
piaskadun katuympäristöanalyysin perusteella olen päätynyt 
lainsäätäjän kanssa täysin yhteneviin johtopäätöksiin yhteis-
työn ja estetiikan merkityksestä.

LAAJA-ALAISELLA YHTEISTYÖLLÄ, ESTE-
TIIKKA EDELLÄ

Analyysiosuudessa on tuotu esiin niitä kaupunkiympäristön 
osatekijöitä, joita tarkastellaan julkisen kaupunkitilan suun-
nittelun yhteydessä. Listausta on varmasti mahdollista jatkaa 
monenlaisilla yksityiskohdilla sekä näkökulmia ja painotuksia 
vaihtamalla. Suunnitelutyössä on kuitenkin oleellista tiedostaa 
ratkaisuja vaativien asioiden huomattava kirjo ja lukumäärä.   
Kysymysten moninaisuus alleviivaakin laaja-alaisen yhteis-
työn välttämättömyyttä kaupunkiympäristöä suunniteltaessa.

Erityisen haasteen työskentelyyn tuo se, että kaikille ratkai-
suille tulee löytää esteettisesti korkeatasoinen ja johdonmu-
kaista kokonaisuutta muodostava toteutustapa ja muoto. 
Jokaisen tehdyn ratkaisun muoto ja estetiikka tulee kyetä pe-
rustelemaan. Toisaalta, mitään toteutusta ei voida puolustaa 
ainoastaan toiminnallisuudesta käsin. 

Maankäyttö- ja rakennuslaki, MRL linjaa heti ensimmäises-
sä pykälässään tavoitteeksi asiantuntemuksen monipuolisuu-
den ja selityskappaleessa toteaa sillä olevan suuren merki-
tyksen aineellisten tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Taus-
talla on vaikuttamassa perustuslain 20 §, jossa säädetään 
jokaisen vastuusta ympäristöä ja kulttuuriperintöä kohtaan.

Estetiikkaan viitaten MRL 1 §:n selityksessä todetaan kulttuu-
risesti kestävästä kehityksestä osuvan velvoittavasti: ”MRL:n 
näkökulmasta kulttuurinen kehitys liittyy erityisesti kulttuuriar-
vojen suojelemiseen ja säilyttämiseen sekä uusien kulttuuri-
arvojen luomiseen … rakentamisessa sekä muissa toimenpi-
teissä”. 37 Kuva 86, grafiikka viereisellä sivulla. Julkisen kaupunkiympäristön 

suunnittelu on monialaista yhteistyötä. Listauksessa on esitetty melko 
tyypillisen hankkeen yhteistyötahot ja -kumppanit.

YMPÄRISTÖSUUNNITTELU ON MONIALAISTA YHTEISTYÖTÄ 

LIIKENNESUUNNITTELIJA 

MAISEMA-ARKKITEHTI 

KATUSUUNNITTELIJA 
KAAVOITUSARKKITEHTI 

RAKENNUTTAJA 

ARKEOLOGI 

HORTONOMI 

TUTKIJA 

ULKOVALAISTUSSUUNNITTELIJA 

RAKENNESUUNNITTELIJA 

KATUPUUASIANTUNTIJA 

ESTEETTÖMYYSASIAMIES 

LIIKKEENHARJOITTAJAT 

ASUKKAAT 

TAITEILIJA 

JOHTOLAITOKSET 

M ILJÖÖSUUNNITTELIJA 

ETUJÄRJESTÖT / YHDISTYKSET 

KIINTEISTÖN OMISTAJA 

ANALYYSIN JÄLKIVÄRINÄÄ

Kaksi voimakasta aaltoa – jälleenrakentaminen empirekau-
della ja uudelleenrakentaminen modernismin kaudella – pyyh-
kivät Turun keskusta-alueen ylitse noin 150 vuoden aikana. 
Viimeisen 30 vuoden aikana uudistusvauhti on ollut maltilli-
sempaa. 2010-luvulla meillä on käsissämme hyvin eklektinen 
ja kontrastinen kaupunki, joka on rakennettu ”valmiiksi”. Val-
miiksi siinä mielessä, että suuria ja mullistavia, kaiken uudis-
tavia virtauksia ei kaupunkisuunnittelussa näyttäisi olevan 
näköpiirissä. 

Olemme sukupolvi, joka saa ja joutuu elämään nykykaupun-
gin kanssa, ainakin rakennusten osalta. Kaupunkiympäristön 
laadusta, viihtyisyydestä ja kutsuvuudesta puhuttaessa huo-

mio kääntyy katuympäristöön ja julkiseen kaupunkitilaan. Se 
on kaupungissa sitä tilaa, jota meidän sukupolvellamme on 
mahdollisuus uudistaa ja parantaa. Itseasiassa se on meidän 
velvollisuutemme. Työtä yhteisen kaupunkimme hyväksi tulee 
tehdä visionäärisesti, rohkeasti, kokonaisuuksia muodostaen 
ja kauniisti.

Julkinen kaupunkiympäristö on nykyisessä tilassaankin suuri 
mahdollisuus. Vaikka sitä on kokemukseni mukaan rakennettu 
pieninä palasina, vailla kokonaisnäkemystä, teknokraattisesti, 
välinpitämättömästikin, vailla esteettisiä ambitioita, niin siltikin 
kaupunkikeskustan houkuttelevuudelle ei ole onnistu antaa-
maan lopullista kuoliniskua. Eikä milloinkaan onnistutakaan. 
Ajankohtainen kysymys onkin...mitä hienoa ja ainutlaatuista 
voisimmekaan nykyisistä lähtökohdista käsin, monialaisella 

yhteistyöllä saavuttaa, muuttamalla suunnittelun ja rakentami-
sen tavoitteita estetiikkaa painottaviksi...muuttamalla suunnit-
telukulttuuria siten, että kaikki hankkeet viedään läpi estetiikka 
edellä, tinkimättä. Edelleen...mitä laadukas, muotoiltu kaupun-
kiympäristö voisikaan tarjota asukkaille ja turisteille. Kaupun-
kiympäristön muotoilussa on kyse turvallisuudesta, ymmärret-
tävistä materiaalivalinnoista, oikein valituista prioriteeteistä, 
kokonaisuutta muodostavista osista. Siihen liittyy aina korkea 
esteettinen laatu. Lopuksi...mitä näistä lähtökohdista käsin 
rakennettu kaupunkiympäristö voisikaan merkitä myös Tur-
ku-kuvan kannalta!?

Hyvä, muotoiltu kaupunkiympäristö tarjoaa parempaa, kau-
niimpaa elämää - kaikille. §  !  ?

37 Ekroos 2005, 12-15
38 Ekroos 2005, 31-33
39 Ympäristöministeriö 2005
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b e a u t y

e x p l o r i n g
m o m e n t s

wisdom
s u c c e e d i n g

Kauneuden
ja

estetiikan
vaikutuksia ihmiseen

 - henkeen, sieluun ja ruumiiseen - 
ei

voida liikaa korostaa. 
Lainaus

Raamatun luomiskertomuksesta
valottaa asiaa merkittävällä tavalla: 

”Ja
Herra Jumala

kasvatti maasta kaikkinaisia puita, 
ihania nähdä

ja
hyviä syödä

    […]”.40 

Kuva 87. Lähes välttämättömyyksiksi arvostamiani 
inspiroivia seikkoja suunnittelijan työssä.

40 Raamattu, Vanha Testamentti (1933 käännös), Ensimmäinen Mooseksen kirja / Genesis, 2. luku 9. jae
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YMPÄRISTÖSUUNNITTELUN TAVOITTEITA 
KAUPPIASKADULLA

TURKU 2031 -VISION MUKAISIA TAVOITTEITA

”Kaupungille antavat leimaa
 runsaat katupuuistutukset

ja
välillä löytyvät levähdyspaikat,

pienet vihreät keitaat.”

”Turulla
on

ainutlaatuinen voimavara
vanhassa ytimessään,

joka luo
tunnelmallisen vastaparin

kaupungin kaupalliselle ydinkeskustalle.”

”Vanhan kulttuurikaupungin henki 
näkyy 

kauniina katunäkyminä
...ja

taiteen runsautena
rakennetussa ympäristössä.”

”Jokirannan miljöö
on

Turun olohuone...
jokivarsi kytkeytyy muuhun

kävelykeskustaan ja Kauppatoriin
 Kauppiaskadun

välityksellä.”

”Katuverkko
on myös autoilijan näkökulmasta 

selkeä.”

”...ympäristörakentaminen
on

korkealaatuista.””Uudet...kaupunkitilat
ovat 

hyvin rakennettuja.”

”Asuinruutukaava-alueella
on

paljon rauhallisia asuntokatuja,
katupysäköinnin lomaan

on 
istutettu kaupunkikuvaa parantavia katupuita.”

Kuva 88. Temaattinen kartta Kauppiaskadun ympäristösuunnittelun 
tavoitteista, pienennös. 

”...Turun katunäkymät
ovat

paitsi toimivia myös
visuaalisesti hallittuja kokonaisuuksia.”

”Katunäkymistä huomaa,
että niiden

suunnittelu ja toteutus on kokonaisvaltaista...”

”Kaupungin avulla
yrittäjien on helppo toimia

ja
tapahtumajärjestäjien on helppo

saada järjestettyä erilaisia tapahtumia
nopeallakin aikataululla.”

”Kaupunki
on tehty

ihmisten viihtymistä varten.”

”Aivan ydinkeskustassakin
on

helppo löytää
pyöräilyyn sopivat reitit,

joiden yhteydessä
on

pyörien pysäköintitilat.”

”Kävelyalue
yhdistää 

Kauppatorin jokirantaan.”
”Turun ydinkeskustassa

on
panostettu ympäristön laatuun,

keskustan jalkakäytävät ovat leveitä
ja mahdollistavat 

katukahviloiden ja ravintoloiden
sijoittumisen.”

”...ympäristö
luo puitteet

monenlaiselle tekemiselle,
kaikenikäisille.”
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Kuva 89. Ote Jan Gehlin teoksesta Cities for People, s. 239. Gehl 
listaa hyvän urbaanin jalankulkuympäristön erilaisia ominaisuuksia 
kolmessa ryhmässä: turvallisuus, mukavuus, miellyttävyys. Ihanteel-
lisessa kaupunkiympäristössä kaikki mainitut ominaisuudet kohtaa-
vat.

Viereisellä sivulla on esitetty Kauppiaskadun ympäristösuunnittelun 
tavoitteita. Osa tavoitteista on konkreettisia, osa periaatteellisia.

Kutsu liikkumaan
kävellen ja polkupyörällä

Riittävästi
symmetriaa
suurissa linjoissa

Yllätyksellistä
ja

paikallista detaljiikkaa

Historian kunnioittaminen

Riittävät tilavaraukset
- - -

Ei ylimitoitusta
ajoneuvoliikenteen tilankäytössä

Kontrastisuus
Erikoisliikkeiden

toimintaympäristö ja näkyvyys
Ulkotarjoilutila
Ulkomyyntitila
Somistustila

Tila tapahtumille
Kioskipaikat

Monikäyttöisen
pienimittakaavaisen

kaupunkitilan muodostaminen

Historialliset muistumat – Modernit sovellutukset
 Nupuraidat - Betonilankut

Selkeä
tilanmuodostus

- - -
Selkeät reunakivilinjat

Näkymien hallinta
puuistutuksin

Pienimuotoisuus
- - -

Detaljit

Liikkumisen helppous,
jalankulun priorisointi risteysalueilla

Kutsu
viivähtämään

Esteettömät ja selkeät 
jalankulkualueet
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KAUPPIASKADUN YMPÄRISTÖSUUNNITELMA
KATUTILA JA LIIKKUMISYMPÄRISTÖ

Kuusi kortteliväliä käsittävän katukokonaisuuden luonne on 
ympäristösuunnitelmassa kahtiajakoinen. Kaksi kortteliväliä 
Läntiseltä Pitkäkadulta lukien on suunniteltu toimimaan perin-
teisenä kaupunkikeskustan kaksisuuntaisena ajoneuvokatuna 
- ja myös näyttämään sellaiselta. Katuosuuden varrelle sijoit-
tuu pääosin asumista sekä koulukeskittymä.

Neljä kortteliväliä Maariankadulta aina jokirantaan saakka on 
suunniteltu Turku Visio 2031 –linjauksia noudatellen houkut-
telemaan ja palvelemaan kaupunkielämää - jalankulkijan ja 
pyöräilijän tarpeita painottaen.

PERINTEINEN AJONEUVOKATU

Perinteisen ajoneuvokadun osuudella on painotettu tilallista 
selkeyttä ja liikkumisympäristön ymmärrettävyyttä. Ajoradan 
kaistat ovat suoralinjaisia. Selkeys tulee esiin myös risteys-
alueiden suojatiejärjestelyissä. Ylitykset ovat mahdollisimman 
lyhyitä ja kulmaukset muodoiltaan yhteneviä. Reunakivilinjat 
sekä osittain kujanteenomaiset puuistutukset lisäävät tilallista 
ryhtiä ja vahvistavat selkeyden vaikutelmaa. Symmetriaa on 
käytetty erityisesti näkymiä ja kadun päätteitä korostettaessa.

Asumispainotteisen katuosuuden varrella on pysäköintitarve 
otettu huomioon. Kadunvarsipysäköintiä on järjestetty mah-
dollisimman runsaasti. Tilajako liikennemuotojen kesken pyrkii  
osaltaan luomaan hidasta ja huomaavaista liikennekulttuuria 
jalankulkuympäristöä priorisoiden. 

Selkeät päälinjaukset kätkevät oheensa tärkeää paikallisde-
taljiikkaa. Jalkakäytäville on luotu paikkoja viivähtämiselle ja 
kohtaamiselle, jopa pienelle paikallislöytöretkeilylle ja yllätyk-
sellisyydelle tilaa ja näkymiä hyödyntäen. Paikallinen detalji-
maailma on ulotettu tilankäsittelyn lisäksi myös pintamateri-
aalien, ympäristörakenteiden ja taideteosten paikkavarausten 
tasolle.

Mäen lakialueella, koulukeskittymän kohdalla on valaistuk-
sella pyritty lisäämään laajan risteysalueen turvallisuutta. Va-
laistukseen on kytketty ympäristötaiteellinen elementti (kuvat 
90, 93 ja 96), jolla yhdessä puuistutusten kanssa hallitaan ja 
rikastutetaan sekä valoisan että erityisesti pimeän ajan näky-
mää. Muu valaistus toteutetaan nykyisen kaltaisesti eli kadun 
yläpuolisilla vaijerivalaisimilla. Valaisinten valonlähteenä käy-
tetään värejä hyvin toistavaa monimetallilamppua.

Pohjantähti-korttelissa sijaitseva koulurakennus muodostaa 
katutilassa kulmauksen. Samanlainen kulmaus on myös vas-
tapäisessä rakennuksessa. Koulun puolella, katutilan sym-
metrisessä sisäänvedossa sijaitsee Jussi Vikaisen pronssire-
liefi Ulkoa ja sisältä vuodelta 1955. Vastapäisen Asunto-osa-
keyhtiö Jupiterin punatiiliselle puhtaaksimuuratulle seinustalle 
on suunnitelmassa esitetty tilavaraus uudelle taideteokselle. 
Toteutuessaan teosten välinen vuoropuhelu korostaisi näyttä-
vällä tavalla katutilan porttikohtaa.

Jalkakäytävien pintamateriaaliksi on harmaan betonilaatoituk-
sen rinnalle tuotu betoninen lankkulaatta. Lankku on neljän 
betonilaatan levyinen (mitoiltaan 1200x300x100 mm) uutuus-
tuote. Tuotteen käytöllä on haluttu lisätä levennettyjen jalka-
käytävien detaljiikkaa. Ladontatapa palauttaa nykyjalkakäytä-
ville myös eräänlaisena modernina sovellutuksena perinteisen 
kivikadun jalkakäytävän rytmiikkaa.

Kuva 90. Ote Kauppiaskadun ympäristösuunnitelmasta. Kuvassa on 
esitetty perinteisen ajoneuvokadun osuus. Myös risteäville kaduille 
on esitetty ratkaisumallit.
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Betonimateriaalien rinnalla on käytetty luonnonkiveä. Suunni-
telmassa kaikki reunakivet ovat luonnonkiveä. Noppakiveä on 
käytetty rakennusten reunustoilla ja erilaisilla erottelukaistoil-
la, nupukiveä puolestaan materiaalien rajauksissa. Jalkakäy-
tävillä, korttelien kulmien kiveysdetaljeissa on myös käytetty 
noppakiveä.

Betonilankkulaatta on materiaalina luontevimmillaan suorilla 
jalkakäytäväosuuksilla, jotka tyypillisesti ovat yhteen suuntaan 
sivukaltevia. Tämä ominaisuus on johtanut suunnitelmas-
sa ratkaisuun, jossa jalkakäytävien usein propellipintaiset 
risteysalueet on päällystetty perinteisellä betonilaatalla ja 
noppakivellä. Pelkän betonilaatan käyttö tuottaisi hyvin yksito-
tisen ja tylyhkön vaikutelman paikoin hyvin laajoilla korttelien 
kulma-alueilla. Noppakivien lisääminen betonilaatan rinnalle 
mahdollistaa rikastuttavien ladontadetaljien käytön. Edellä ku-
vattu ja ympäristösuunnitelmassa esitetty tapa voisi muodos-
taa uuden jalkakäytävien pintamateriaalikonseptin keskustan 
ajoneuvokatujen uudistamista jatkettaessa.

Kuva 91, yllä. Korttelinimikartta perinteisen ajoneuvokadun 
osuudelta.

Kuvat 92, 93 ja 94. Periaatteelliset poikkileikkaukset perinteisen kak-
sisuuntaisen ajoneuvokadun osuudelta.
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Kuvat 103 vasemmalla, 104 ja 105 
oikealla. Kuvia perinteiselle ajoneu-
vokadun osuudelle suunnitelluista 
pintamateriaaleista.

Betonilaatta, harmaa, sileä
Betonilankkulaatta, harmaa, sileä
Noppakivi, Taivassalon ruskea, ylä-
pinta poltettu, sivut lohkottu
Nupukivi, Taivassalon ruskea, yläpin-
ta poltettu, sivut lohkottu
Noppakivi, Kurun harmaa,
yläpinta poltettu, sivut sahattu
Noppakivi, Varpaisjärven musta,
yläpinta poltettu, sivut sahattu
Reunakivi, Taivassalon punainen, 
näkyvät pinnat piikattu
Asfalttibetoni

Kuvia perinteiselle ajoneuvokadun osuudelle suunnitel-
luista kadunkalusteista, laitteista ja pintamateriaaleista.

Ympäristösuunnitelman ote kuva 90 s. 76-77.

Korttelinimikartta, kuva 91 s. 78.

Kuva 95, vasemmalla. Valaisin, ”DL 
500 Maxi”, Siteco, vaijerikiinnitys.

Kuva 96, oikealla. Valaisinryhmä, 
”Kuut”, vaijerikiinnitys.

Kuva 97, vasemmalla. Kivipollari 
”malli Teatteriaukio”.

Kuva 98. Penkki ”Frank”, Nola.

Kuva 99. Runkosuoja ”Urban”, Ni-
fo-Lappset.

Kuva 100. Pyöräpollari ”Urban”, 
Vestre.

Kuva 101. Runkosuoja ”Ulricehamn”, 
juurisuoja ”Markgaller”, Nola.

Kuva 102, oikealla. Roska-astia 
”malli Turku”.

Design: Tomi Hangisto
(jos valmistajasta ei mainintaa)
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JALANKULKIJOIDEN JA PYÖRÄILIJÖIDEN 
KATUOSUUS

Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden katuosuudella on pyritty luo-
maan vetovoimaista ja kutsuvaa kaupunkiympäristöä katutilan 
erityisominaisuudet huomioon ottaen. Näitä ominaisuuksia 
ovat esimerkiksi pituuskaltevuus, katutilan leveys, kadun liike-
toimintaympäristön luonne, saavutettavuus ja nykyisen kau-
punkielämän sekä vetovoimatekijöiden hyödyntäminen.

Toisaalla katutilan jäsentelyssä on pyritty suoraan ja selkeään 
vaikutelmaan, toisaalla tilallisesti luontevin käsittely on johta-
nut tietynlaiseen kulmikkuuteen ja polveiluun. Keskenään eri-
luonteisia osuuksia yhdistävät samankaltainen toiminnallisuus 
ja materiaalivalinnat.

Eräänä läpileikkaavana seikkana kulkee liiketoimintaedellytys-
ten tukeminen ja parantaminen. Katutilassa on mahdollistettu 
pienten erikoisliikkeiden ulkomyynti ja -somistus. Kahviloiden 
ja ravintoloiden ulkoterasseille on myös varattu tilaa kadun 
muiden olosuhteiden niin salliessa. Lisäksi on järjestetty mo-
nikäyttöistä aukiotilaa esimerkiksi pienempimuotoisia tapahtu-
mia ja markkinoita varten.

Pääsääntöinen pintamateriaali on luonnonkivilaatta. Kivilajina 
on käytetty Liedon punaista migmatiittia. Asfalttia on käytetty 
osoittamaan ensisijaisesti pyöräilylle ja huoltoajolle varattua 
kadun osaa. Erilaiset raidat ja rajaukset on toteutettu noppa- 
ja nupukivin. Kivilaji näissäkin on Liedon punainen migmatiitti. 
Risteävien katujen reunakivimateriaalina on piikattupintainen 
tai karkeahakattu luonnonkivi.

Valaistus uusitaan pääsääntöisesti samalla tavalla, samoilla 
valaisimilla kuin perinteisen ajoneuvokadun osuudella eli vai-
jerivalaisimin. Aukion valaistus toteutetaan erikoisvalaisimin.

Maariankatu toimii suunnitelmassa nivelkohtana perinteisen 
ja kevytliikennepainotteisen katuosuuden välillä. Pyöriäinen – 
Ceres-korttelivälin ensimmäinen puolikas toimii pysäköintialu-
eena niin autoille kuin polkupyörillekin. Sisääntulon yhteyteen 
on järjestetty kaksi kioskipaikkaa. Pysäköintialueen ajoyhtey-
den kulmikkuus kertoo autoilijalle katuympäristön luonteen 
muutoksesta. Mutkitteleva linjaus toimii myös välittäjänä kah-
den toisistaan poikkeavan ”katukoordinaatiston” välillä. Pinta-
materiaalit muuttuvat nivelkohdassa karkeasti jaotellen betoni- 
ja asfalttiympäristöstä luonnonkivi- ja asfalttiympäristöksi. Ky-
seessä olevalla korttelivälillä symmetriaa rikkoo pollaririvistö, 

tasanne istuskeluportaikkoineen ja puineen sekä katualueelle 
jäänyt vanha säilytettävä palokujannepuu.

Pollaririvistö toimii toisaalta kiinteistön huolto- ja sisäänajoa 
opastavana elementtinä toisaalta eräänlaisena odottelupaik-
kaa tekevänä elementtinä elokuvateatterin edustalla. Tasanne 
voi toimia viereisen kahvilan torinäkymin avautuvana ulkote-
rassina sekä palvella elokuvateatterin promootiotilaisuuksis-
sa. Rakenteen muuriin on mahdollista yhdistää näyttöpanee-
leita. Muurin kivilaji on Varpaisjärven musta diabaasi. Tasan-
teella oleva puulaji valitaan habitukseltaan leveäkasvuiseksi, 
jolloin se aikanaan muodostaa alleen miellyttävää tilaa. Ta-
sannerakenteen yhteydessä oleva istuskeluportaikko tarjoaa 
aurinkoisen paikan viivähtämiselle.

Yliopistonkadun risteyksessä on myös eräänlainen nivelkohta. 
Ovaalimuoto välittää erilaisten katutyyppien risteämisen ja 
toistaa alueella käytettyä muotokieltä kadun pinnan tasolla. 
Vastaavaa muotoa on käytetty myös torin ristikulman suoja-
tiejärjestelyissä.

Jalohaukka – Kauppatorikorttelivälin kohdalla ensisijaisesti 
pyöräilijöille varatun asfalttikaistan torinpuoleisella kivetyl-
lä osuudella voi toimia taksiasema. Leveämmän kiviraidan 
ja kioskien välissä puuistutusten lomassa kulkeva vyöhyke 
palvelee ensisijaisesti jalankulkijoita. Tavaratalon puoleisel-
la kivetyllä kaistaleella on jalankulun lomassa mahdollisuus 
kahvilan tai ravintolan ulkoterassille, ulkomyynnille tai muulle 
vastaavalle. Vyöhykettä on mahdollista kalustaa irtokalustein 
eri tavalla tarpeiden mukaan. Kortteliosuuden erikoisuus on 

kaksiosainen arkadi, jonka potentiaali voi tulla muuhunkin 
käyttöön jalankulun mahdollistuessa myös sen ulkopuolella.

Kauppatorin asemakaavoituksen ollessa kesken on tässä 
suunnitelmassa otettu kanta, että puuistutukset torin laidalla 
ovat mahdollisia. Vastaava rivistö sijaitsisi luonnollisesti myös 
torin vastakkaisella sivulla. Sommitelma korostaisi torin lie-
västi nousevaa pintaa ja pohjoislaidan päätteenä sijaitsevaa 
ortodoksista Pyhän marttyyrikeisarinna Aleksandran kirkkoa.

Sekä Eerikin- että Linnankadun risteyksissä on suuria jalan-
kulkijamääriä palvelevat suojatiejärjestelyt. Välissä sijaitsee 
katuosuus, jonka historiallista tilamuodostusta ja tunnelmaa 
on suunnitelmassa pyritty vaalimaan. Kortteliväliä luonnehtivat 
pienet erikoistavaraliikkeet ja ravintolat, joiden toimintaedelly-

Kuva 106. Ote Kauppiaskadun ympäristösuunnitelmasta jalankulki-
joiden ja pyöräilijöiden katuosuudelta. Merkkien selitys s. 86.
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Kuva 107. Periaatteellinen pituusleikkaus jalan-
kulkijoiden ja pyöräilijöiden katuosuudelta Ce-
res- ja Pyöriänen-kortteleiden kohdalla.

Korttelinimikartta jalankulkijoiden ja pyöräilijöi-
den katuosuudelta, kuva 109, s. 87.

tyksiä on parannettu järjestämällä näyteikkunoiden vierustalle 
somistus- ja ulkomyyntitilaa sekä kalustevyöhykkeen toiselle 
puolelle mahdollisuus ulkoterasseille. Kalustevyöhykkeellä 
sijaitsevat valaisinpylväät, pollarit, penkit sekä roska- ja istu-
tusastiat. Keskellä katua on asfalttipäällysteinen kaista, joka 
palvelee polkupyöräilyä sekä huolto- että tontille ajoa.
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MERKKIEN SELITYS

Suunnitelmakartan otteet sivuilla 76-77, 82-83 ja 94-95.

Kuva 108, oikealla yllä. Periaatteellinen poik-
kileikkaus jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden ka-
tuosuudelta Ceres- ja Pyöriäinen-kortteleiden 
kohdalla.

Kuva 109, oikealla alla. Korttelinimikartta jalan-
kulkijoiden ja pyöräilijöiden katuosuudelta.
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Kuvia jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden katuosuudelle suunnitelluista ka-
dunkalusteista Pyöriänen-, Ceres- ja Jalohaukka-kortteleiden kohdalla.

Ympäristösuunnitelman ote kuva 106 sivuilla 82-83.

Korttelinimikartta, kuva 109 edellisellä sivulla 87.

Kuva 110. Valaisin, ”DL 500 Maxi”, 
Siteco, vaijerikiinnitys.

Kuva 111, vasemmalla. Kivipollari 
”malli Teatteriaukio”.

Kuva 112, vasemmalla. Kivipollari 
”malli Akatemiankatu”.

Kuva 113. Istutusastia ”Folke gigant”, 
Nola.

Kuva 114. Penkki ”Frank”, Nola.

Kuva 115. Pyöräpollari ”Urban”, 
Vestre.

Kuva 116. Runkosuoja ”Ulricehamn”, 
juurisuoja ”Markgaller”, Nola.

Kuva 117, oikealla. Roska-astia ”malli 
Turku” .

Design: Tomi Hangisto
(jos valmistajasta ei mainintaa)

Kuva 118 vasemmalla, 119 ja 120 
oikealla. Kuvia kevytliikennepainot-
teiselle katuosuudelle suunnitelluista 
pintamateriaaleista.

Kivilaatta, Liedon punainen,
yläpinta poltettu, sivut sahattu.
Noppakivi, Liedon punainen,
yläpinta poltettu, sivut lohkottu.
Nupukivi, Liedon punainen,
yläpinta poltettu, sivut lohkottu.
Reunakivi, Taivassalon punainen, 
näkyvät pinnat piikattu.
Asfalttibetoni.
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Kuva 121, vasemmalla. Valaisin, 
”005”, Neri

Kuva 122, oikealla. Valaisinpylväs, 
”Aaronin sauva”, Tehomet.

Kuvia jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden katuosuudelle suunni-
telluista kadunkalusteista Kaiku- ja Kuu-kortteleiden kohdalla.

Ympäristösuunnitelman ote, kuva 106 sivulla 82-83.

Korttelinimikartta, kuva 132 viereisellä sivulla 91.

Kuva 123, vasemmalla. Sohva ”Les-
sobo”, Byarums Bruk.

Kuva 124. Roska-astia ”Runar”, Ni-
fo-Lappset.

Kuva 125. Valurautapollari ”Oxford”, 
Broxap.

Kuva 126. Istutusastia ”Folke gi-
gant”, Nola.

Kuva 129, oikealla yllä. Periaatteellinen poik-
kileikkaus jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden ka-
tuosuudelta Kaiku- ja Kuu-kortteleiden kohdalla.

Kuva 130, oikealla alla. Korttelinimikartta jalan-
kulkijoiden ja pyöräilijöiden katuosuudelta.

Kuva 127 vasemmalla, 128 oikealla. 
Kuvia kevytliikennepainotteiselle 
katuosuudelle suunnitelluista pinta-
materiaaleista.

Kivilaatta, Liedon punainen,
yläpinta poltettu, sivut sahattu.
Noppakivi, Liedon punainen,
yläpinta poltettu, sivut lohkottu.
Nupukivi, Liedon punainen,
yläpinta poltettu, sivut lohkottu.
Asfalttibetoni.
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AUKIO

Jokirantaan päättyvälle kortteliosuudelle on suunniteltu aukio. 
Aukion sijainti on ihanteellinen saavutettavuutta ajatellen. Au-
rajokiranta on suosittu kaupunkiolohuone, jonka eri osuuksia 
on kehitetty johdonmukaisesti. Samoin on kirjastokorttelia 
uudistettu vetovoimaisella tavalla. On luontevaa tuoda jo ole-
massa olevien ja kaupunkilaisten löytämien paikkojen ja pal-
veluiden äärelle lisää monipuolista toimintaa mahdollistavaa 
kaupunkitilaa. 

Turun keskustasta on puuttunut sopivan intiimin kokoinen 
julkinen tila, joka voisi toimia pienien ja spontaanienkin tapah-
tumien näyttämönä. Lähistöllä on Kauppatori ja jokirannan 
Läntinen Rantakatu isoille tapahtumille sekä Vähätori ja Van-

ha Suurtori keskikokoisille. Uusi aukio on suunniteltu nimen-
omaan pieniä ja spontaaneja tapahtumia ajatellen.

Aukion keskellä on kolmea eri korkeustasoa hyödyntävä tila-
ratkaisu. Isompi areenamainen tila on painettu istumakorkeu-
den verran normaalia aukion pintaa alemmaksi. Jokirannan 
puoleinen osa on puolestaan nostettu saman verran eli noin 
40 senttimetriä perustasoa ylemmäksi. Näin on saatu muo-
dostettua erilaisia käyttökombinaatioita mahdollistava koko-
naisuus.

Ylös nostettu tila voi palvella esimerkiksi kahvilan tai ra-
vintolan ulkoterassina, katettuna esiintymiskorokkeena tai 
katsomon osana. Alas laskettu osa voi toimia pienenä pelai-
lukenttänä, mikä mahdollistaa aktiviteetit, joita on tähän asti 

totuttu näkemään puistoissa, ei kaupunkikeskustoissa. Aree-
namainen osa mahdollistaa pienten tapahtumien järjestämi-
sen. Esimerkiksi lähitienoon pari erikoisliikettä voivat järjestää 
uutuustuotteiden ympärille pienoismessut tai kaveriporukka 
voi hakea sosiaalisen median kautta lisää osallistujia kesäillan 
spontaaniin petankkiturnaukseen. Uusi kaupunkitila on osal-
taan mahdollistamassa nykyaikaisen, aktiivisen kaupunkikult-
tuurin monipuolistumista.

Tilan varaamista varten voitaisiin kehittää esimerkiksi kirjasto-
kortin tunnuksiin perustuva varausjärjestelmä. Kirjasto kenties 
voisi laajentaa toimintaansa erilaisten pelivälineiden lainauk-
seen. Kirjastorakennuksen seinään integroitava näyttötaulu 
sekä sosiaalinen media voisivat kertoa tulevista ja käynnissä 
olevista tapahtumista. Talviaikaan areenamainen tila voi toi-

mia pienimuotoisena luistinratana, jonka oheen on mahdollis-
ta järjestää ravitsemuspalveluita.

Kaupunkielämän eräs perusulottuvuus on nähdä ja tulla 
nähdyksi. Aktiviteetit niin taiteelliset, urheilulliset kuin kaupal-
lisetkin keräävät aina ympärilleen kiinnostuneita ihmisiä. Au-
kion areenamainen osa on suunniteltu nimenomaan tällaista 
vuorovaikutteisuutta ajatellen. Voit pelata krokettia tai seurata 
ottelua pollariin nojaillen, portaikolla tai penkillä istuen taikka 
vain hidastaa vauhtia ohitse kävellessäsi.

Tilallisesti aukio on päistään kapeampi kuin keskiosastaan. 
Tätä vaikutelmaa on korostettu kuromalla sisääntuloja puuis-
tutuksin vielä kapeammaksi. Tällä on toisaalta haluttu viestiä 
kevytliikennepainotteisuudesta, toisaalta kertoa jalkakäytävät-
tömän aukion käyttäjille, missä ovat eri välineiden pääliikku-
misväylät: pyöräilijät ja huoltoajo totutusti keskellä, jalankulki-
jat reunamilla. Muutoin kulkeminen aukion läpi tapahtuu ny-
kyisen kaltaisesti eli hieman mutkitellen. Hidas ja varovainen 
läpikulku sopii tilan luonteeseen. Pihakatumaisella aukiolla 
kuljetaan aina huomaavaisesti hitaimpien ja pienimpien eh-
doilla. Sisääntulojen puuistutuksilla on myös haluttu mahdolli-
simman tehokkaasti sulkea tilaa ajoneuvokadun visuaaliselta 
hälinältä. Samasta syystä on areenamaisen, alas painetun 
tilan Linnankadun puoleiseen päähän suunniteltu katsomona 
toimiva pieni amfiportaikko selkänojamuureineen ja taustan 
istutuksineen. Corten-teräksisessä selkänojassa on mahdol-
lisuus jatkaa taideaihetta korttelin toisella puolella sijaitsevan 
Vähätorin Kertosäe-teoksen viitoittamalla tavalla.

Keskiakselin puut ovat kooltaan keskikokoisia katupuita. Kor-
kean kahdeksankerroksisen asuinkerrostalon edustalle sen 
sijaan on suunnitelmassa osoitettu paikat seitsemälle suurelle 
katupuulle. Suuret puut korkean rakennuksen edustalla ovat 
tärkeitä itse aukion tilamuodostuksen ja viihtyisyyden kan-

nalta, mutta myös Linnankadun katumaiseman ja -näkymien 
vuoksi. Puut pehmentävät kaksi- ja kahdeksankerroksisten 
rakennusten välistä mittakaavakontrastia.

Aukiolle, areenamaisen osan viereen on siirreltävin kadunka-
lustein toteutettu keidas, joka vaihtoehtoisen jalankulkureitin 
varrella toimii viivähtämispaikkana tai katsomon osana. Ka-
lustuksen ja kalustamisen sijaintia, määrää ja tapaa on tarvit-
taessa mahdollista muunnella. 

Aukion puuistutukset toimivat voimakkaina tilaa luovina ele-
mentteinä. Samankaltainen tilamuodostuksellinen ajatus on 
johtanut myös valaistuksen suunnittelua. Valaistus perustuu 
horisontaaliseen valoverkkoon, joka sijoittuu noin 10–14 
metrin korkeusvälille kadun pinnasta lukien. Aukiolle on näin 
haluttu luoda mahdollisimman tasainen valaistus, mikä riittää 
kaikkeen aktiviteettiin. Toisaalta on haluttu luoda koko Kaup-
piaskadun korkeuseroja ja näkymiä hyödyntävä kaksiosainen 
valoteos ”Kuut ja tähdet”. Valoteoksen idea palautuu myös 
kadun varren korttelien nimistöön vuodelta 1828. Aukion ylä-
puolella loistaa tähtitaivas, lakialueen yläpuolella loimottavat 
kuut, joita on koulukeskittymän kohdalla seitsemän kappa-
letta. Aukion yläpuolella tähtiä on kymmenittäin. Varsinainen 
aukiovalaistus perustuu alavaloon, efekti puolestaan hennosti 
läpikuultavaan pallopintaan. Pallon hieman leikatussa alapin-
nassa on mahdollisimman vähän häikäisyä tuottava tasolasi. 
Pallomuoto ei ratkaisussa leikkaannu häiritsevästi katselukul-
masta johtuen. 

Aukiolle on valittu eklektinen muotokieli, joka on Turun julki-
selle kaupunkiympäristölle ominaista. Tässä yhteydessä ter-
millä tarkoitetaan esimerkiksi sekoitusta modernia sekä klas-
sisistista muodonantoa, perinteisiä sekä uusiomateriaaleja ja 
erilaisia ladontasuuntia pintamateriaaleissa.

Kuva 132, yllä. Uusi suunniteltu monikäyttöinen kaupunkiaukio iltavalaistuksessa.

Kuva 131, vasemmalla. Uusi suunniteltu aukio Kauppiaskadun alkupäässä. 



94 95Kuva 133. Kauppiaskadulle suunniteltu uusi aukio, ote ympäristösuunnitel-
masta.
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Kuva 136, oikealla yllinnä. Korttelinimikartta 
jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden katuosuudelta, 
Aurinko- ja Sirius-kortteleiden välille sijoittuvan 

aukion kohdalta.

Kuvat 134 ja 135. Periaatteelliset leikkaus-
piirustukset, jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden 
katuosuudelta, Aurinko- ja Sirius-kortteleiden 
välille sijoittuvan aukion kohdalta.
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Design: Tomi Hangisto
(jos valmistajasta ei mainintaa)

Kuvia aukiolle suunnitelluista kadun-
kalusteista Aurinko- ja Sirius-korttelei-
den kohdalla.

Ympäristösuunnitelman ote kuva 133 
sivulla 94-95.

Korttelinimikartta, kuva 136 edellisellä 
sivulla 97.

Kuva 138, vasemmalla. Kivipollari 
”malli Akatemiankatu”.

Kuva 139. Roska-astia ”malli Turku” .

Kuva 140. Pyöräpollari ”Urban”, 
Vestre.

Kuva 141. Runkosuoja ”Ulricehamn”, 
juurisuoja ”Markgaller”, Nola.

Kuva 142. Istutusastia ”Folke gigant”, 
Nola.

Kuva 143, oikealla. Istuin ”Triiiba”.

Kuva 137, oikealla. Valaisinryhmä, 
”Tähdet”, vaijerikiinnitys.

Kuva 144 vasemmalla, 145 ja 146 
oikealla. Kuvia kevytliikennepainot-
teiselle katuosuudelle suunnitelluista 
pintamateriaaleista.

Kivilaatta, Liedon punainen,
yläpinta poltettu, sivut sahattu.
Noppakivi, Liedon punainen,
yläpinta poltettu, sivut lohkottu.
Nupukivi, Liedon punainen,
yläpinta poltettu, sivut lohkottu.
Hieno sora.
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Kuva 147. Iltanäkymä istuskeluportaikolta kohti jokirantaa. Kuva 148. Näkymä istuskeluportaikolta kohti jokirantaa.
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Kuva 149. Näkymä aukion läpi kohti jokirantaa. Kuva 150. Näkymä aukion läpi kohti Linnankatua.
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Kuva 151. Näkymä areenalta kohti istuskeluportaikkoa. Kuva 152. Näkymä aukiolta kohti istuskeluportaikkoa.
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Kuva 153. Näkymä aukiolta kohti istuskeluportaikkoa.

LOPPULAUSE
LÄHESTYMISTAPOJA

Historian pääkohtien sisäistäminen, hyvä paikallistuntemus 
ja katutilan analysointi ovat välttämättömyyksiä, jotta tavoit-
teiden asettelu ja suunnittelutyö voidaan viedä onnistuneesti 
läpi kaupunkiympäristön olevia kulttuuriarvoja vaalien ja uusia 
luoden.

Opinnäytetyössäni ympäristösuunnittelun tavoitteiden aset-
teluun vaikutti kulttuuripääkaupunkivuotena laadittu Turku 
2031 -visio sekä analyysin esille nostamat katuympäristön 
ominaisuudet ja olosuhteet. Oleellista on tunnistaa potentiaali 
ja  hyödyntää sitä optimaalisella tavalla ympäristön esteettistä 
laatua ja toiminnallisuutta parantaen.

MENETELMIÄ

Erittäin hyödylliseksi osoittautunutta historiallista valokuva- ja 
karttamateriaalia on nykyään yhä enenevässä määrin saata-
vissa verkossa. Åbo Akademin ja organisaatiomme sisäiset 
digitoidut valokuva-arkistot sekä Lounaispaikka-sivustoillakin 
julkaistu geokoodattu historiallinen karttamateriaali on ollut 
suurena apuna kaupunkiympäristön vaiheita hahmottaessani.

Valokuvaaminen on tärkeä väline katutila-analyysiä tehtäes-
sä. Katuympäristöä valokuvattaessa tilaa - suuria linjoja ja 
yksityiskohtia - katsotaan väistämättäkin kriittisesti eritellen. 
Valokuvaamalla ja muutoin tilassa aikaa viettämällä kertyy 
tärkeää intuitiivistä dataa, jonka hyöty useimmiten osoittautuu 
merkittäväksi. Myös hyvin erilaisten, epäoleellisiltakin vaikut-
tavien asioiden havainnointi ja selvittäminen vie lähes aina 
suunnittelua eteenpäin.

ARVIOINTIA

Olen opinnäytetyössäni antanut muotoa tulevaisuuden kau-
punkiympäristölle Turussa. Olen osoittanut, että kahdelta hy-
vin erilaiselta aikakaudelta peräisin olevista kaupunkitiloista ja 
olosuhteista voidaan ympäristösuunnittelun ja muotoilun kei-
noin tuottaa esteettistä ja toiminnallisesti laadukasta julkista 
kaupunkiympäristöä. 

Kauppiaskadun asuntokatuosuuden eli perinteisen ajoneuvo-
katuosuuden käsittely osoittaa, että Turku 2031 -visionkin pe-
räänkuuluttamaa tilan ja liikkumisen selkeyttä on mahdollista 
parantaa. Oman ”kotikadun” detaljitasolle viety estetiikka on 
monessa suhteessa tärkeää asukkaille ja kiinteistön omista-
jille. Uskon, että esitetyillä ratkaisumalleilla voidaan merkit-
tävästi parantaa keskustan vetovoimaisuutta ja haluttavuutta 
asuinympäristönä.

Näen erityisen onnistuneena aukion tilankäytön ja toimin-
nallisuuden, mikä mahdollistaa aivan uudenlaisen aktiivisen 
kaupunkikulttuurin osa-alueen syntymisen. Ydinkeskustan 
aukiolla yhdistyy ymmärtääkseni ennennäkemättömällä ta-
valla pelailun, sosiaalisen vuorovaikutuksen ja kohtaamisen 
mahdollisuudet, joita aiemmin on totuttu näkemään vain kau-
pungin laitamilla puistoissa ja pelikentillä. 

Uusi piirre aukion käytettävyyden osalta on ajatus varattavuu-
desta ja mukaan kutsumisen mahdollisuudesta. Ominaisuus 
tuo mukanaan sen, että yksikin ihminen voi verkossa esittää 
julkisen kutsun esimerkiksi krokettipeli-illalle; omaehtoista, 
helppoa ja kiinnostavaa vision mukaista tapahtumajärjestä-
mistä.

SUMMA SUMMARUM

Tulevaisuuden kaupunkiympäristöä tuotetaan yhä useammin 
muotoilun ja ympäristösuunnittelun keinoin, käytettävyyttä ja 
ihmisen tarpeita korostaen. Keinovalikoimaan kuuluvat laa-
ja-alainen, vuorovaikutteinen, kunnioittava ja inspiroiva yhteis-
työ, jossa opitaan muiden näkemyksistä, jossa korostuu kor-
kealaatuisen estetiikan välttämättömyys sekä lain kirjaimen ja 
hengen täyttäminen.

Edessämme on ihmeellisen kaunis tulevaisuus!
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Kuva 60. Näkymä Runeberginpuistosta kohti Kauppiaskadun 
alkupäätä; 2011. Tomi Hangisto

Kuva 61. Katunäkymä Kauppiaskatu 2:n kohdalta; 2011. Tomi 
Hangisto

Kuva 62. Katunäkymä Kauppiaskatu 1:n kohdalta; 2011. Tomi 
Hangisto

Kuva 63. Katunäkymä Kauppiaskatu 2:n kohdalta; 2011. Tomi 
Hangisto
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Kuva 64. Tomi Hangisto; 2011. Grafiikka Kuu ja Kaiku -kortte-
livälin ominaisuuksista.

Kuva 65. Katunäkymä Kauppiaskadun ja Eerikinkadun riste-
yksen kohdalta kohti jokirantaa; 2013. Tomi Hangisto

Kuva 66. Katunäkymä Linnankatu 9:n kohdalta kohti Tuomio-
kirkon tornia; 2013. Tomi Hangisto

Kuva 67. Katunäkymä Kauppiaskatu 5:n kohdalta kohti joki-
rantaa; 2011. Tomi Hangisto

Kuva 68. Katunäkymä Kauppiaskatu 5:n kohdalta kohti Kaup-
patoria; 2011. Tomi Hangisto

Kuva 69. Ote teoksesta Cities for people, sivu 241. Gehl, Jan; 
2010.  Washington; Island Press.

Kuva 70. Katunäkymä Kauppiaskatu 4:n kohdalta kohti Kaup-
patoria; 2013. Tomi Hangisto

Kuva 71. Tomi Hangisto; 2011. Grafiikka Jalohaukka ja Kaup-
patori -korttelivälin ominaisuuksista.

Kuva 72. Katunäkymä Kauppiaskatu 9:n kohdalta kohti Kaup-
patoria; 2011. Tomi Hangisto

Kuva 73. Katunäkymä Kauppatorin laidalta Kauppiaskadun 
kohdalta; 2011. Tomi Hangisto

Kuva 74. Tomi Hangisto; 2011. Grafiikka Ceres ja Pyöriäinen 
-korttelivälin ominaisuuksista.

Kuva 75. Panoraamakuva Maariankadun ja Kauppiaskadun 
risteyksestä kohti Kauppatoria; 2011. Tomi Hangisto

Kuva 76. Katunäkymä Kauppiaskatu 10:n kohdalta kohti 
Kauppatoria; 2011. Tomi Hangisto

Kuva 77. Tomi Hangisto; 2011. Grafiikka Neitsyt ja Pohjantähti 
-korttelivälin ominaisuuksista.

Kuva 78. Katunäkymä Kauppiaskatu 17:n kohdalta kohti Tor-
ninkatua; 2011. Tomi Hangisto

Kuva 79. Katunäkymä Kauppiaskatu 17:n kohdalta kohti joki-
rantaa; 2011. Tomi Hangisto

Kuva 80. Katunäkymä Kauppiaskatu 14:n kohdalta kohti joki-
rantaa; 2011. Tomi Hangisto

Kuva 81. Tomi Hangisto; 2011. Grafiikka Trumpetti ja Tiira 
-korttelivälin ominaisuuksista.

Kuva 82. Katunäkymä Tuureporinkatu 19:n kohdalta; 2011. 
Tomi Hangisto

Kuva 83. Katunäkymä Kauppiaskatu 19:n kohdalta kohti Puo-
lalanpuistoa; 2011. Tomi Hangisto

Kuva 84. Katunäkymä Läntiseltä pitkäkadulta kohti Kauppias-
katua; 2011. Tomi Hangisto

Kuva 85. Harkkokivimuuria 1920-luvulta, Kauppiaskadulta 
Puolalanpuiston kohdalta; 2011. Tomi Hangisto

Kuva 86. Tomi Hangisto; 2011. Grafiikka monialaisesta yhteis-
työstä ympäristösuunnittelussa.

Kuva 87. Tomi Hangisto; 2011. Grafiikka inspiroivista seikoista 
suunnittelutyössä.

Kuva 88. Tomi Hangisto; 2012. Temaattinen kartta Kauppias-
kadun ympäristösuunnittelun tavoitteista.

Kuva 89. Ote teoksesta Cities for people, sivu 239. Gehl, Jan; 
2010.  Washington; Island Press.

Kuva 90. Tomi Hangisto; 2012. Ote Kauppiaskadun ympäris-
tösuunnitelmasta ajoneuvokadun osuudelta.

Kuva 91. Tomi Hangisto; 2012. Kartta Kauppiaskadun korteli-
nimistöstä ajoneuvokadun osuudella.

Kuva 92. Tomi Hangisto; 2012. Kauppiaskadun poikkileikkaus 
Tiira- ja Trumpetti-kortteleiden kohdalla.

Kuva 93. Tomi Hangisto; 2012. Kauppiaskadun poikkileikkaus 
Pohjantähti- ja Neitsyt-kortteleiden kohdalla.

Kuva 94. Tomi Hangisto; 2012. Kauppiaskadun poikkileikkaus 
Pohjantähti- ja Neitsyt-kortteleiden kohdalla.

Kuva 95. Siteco. Valaisin ”DL 500 Maxi”. Siteco 

Kuva 96. Tomi Hangisto; 2012. Valaisinryhmä ”Kuut”. Tomi 
Hangisto

Kuva 97. Tomi Hangisto; 2011. Kivipollari ”malli Teatteriaukio”. 
Tomi Hangisto

Kuva 98. David Taylor. Penkki ”Frank”, Nola. 2012; Tomi Han-
gisto

Kuva 99. Arne Nilsson. Runkosuoja ”Urban”, Nifo-Lappset. 
2011; Tomi Hangisto

Kuva 100. Hallvard Jakobsen, Artur Wozniak. Pyöräpollari 
”Urban”, Vestre. Vestre

Kuva 101. Camilla Wessman. Runkosuoja ”Ulricehamn”, 
Nola. Anders Nyquist. Juurisuoja ”Markgaller”. 2012; Tomi 
Hangisto

Kuva 102. Tomi Hangisto; 2003. Roska-astia ”malli Turku”. 
Tomi Hangisto

Kuva 103. Tomi Hangisto; 2012. Tuureporinkadun pintamate-
riaalidetaljit. 2012; Tomi Hangisto

Kuva 104. Tomi Hangisto; 2012. Tuureporinkadun pintamate-
riaalidetaljit. 2012; Tomi Hangisto

Kuva 105. Tomi Hangisto; 2012. Tuureporinkadun pintamate-
riaalidetaljit. Tomi Hangisto; 2011. Kivipollari ”malli Teatteriau-
kio”. 2012; Tomi Hangisto

Kuva 106. Tomi Hangisto; 2012. Ote Kauppiaskadun ympäris-
tösuunnitelmasta jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden katuosuu-
delta.

Kuva 107. Tomi Hangisto; 2012. Kauppiaskadun pituusleik-
kaus Ceres- ja Pyöriäinen-kortteleiden kohdalla.

Kuva 108. Tomi Hangisto; 2012. Kauppiaskadun poikkileik-
kaus Ceres- ja Pyöriäinen-kortteleiden kohdalla.

Kuva 109. Tomi Hangisto; 2012. Kartta Kauppiaskadun korte-
linimistöstä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden katuosuudelta.

Kuva 110. Siteco. Valaisin ”DL 500 Maxi”. Siteco 

Kuva 111. Tomi Hangisto; 2011. Kivipollari ”malli Teatteriau-
kio”. Tomi Hangisto

Kuva 112. Tomi Hangisto; 2010. Kivipollari ”malli Akatemian-
katu”. Tomi Hangisto

Kuva 113. Karna Lindstedt. Istutusastia ”Folke gigant”, Nola. 
Nola

Kuva 114. David Taylor. Penkki ”Frank”, Nola. 2012; Tomi 
Hangisto

Kuva 115. Hallvard Jakobsen, Artur Wozniak. Pyöräpollari 
”Urban”, Vestre. Vestre

Kuva 116. Camilla Wessman. Runkosuoja ”Ulricehamn”, Nola. 
Anders Nyquist. Juurisuoja ”Markgaller”. 2012; Tomi Hangisto

Kuva 117. Tomi Hangisto; 2003. Roska-astia ”malli Turku”. 
Tomi Hangisto

Kuva 118. Tomi Hangisto; 2006. Läntisen Rantakadun pinta-
materiaalidetaljit. 2007; Tomi Hangisto

Kuva 119. Narinkkatorin pintamateriaalidetalji, Helsinki; 2005. 
Loimaan kivi

Kuva 120. Kadun pintamateriaaleja Port Arthurin kaupungi-
nosasta; 2007. Tomi Hangisto

Kuva 121. Valaisin ”005”, Neri. Neri

Kuva 122. Valaisinpylväs ”Aaronin sauva”, Tehomet; 2000-
luku, turkulainen malli 1920-30 -luvuilta. Tehomet

Kuva 123. Penkki ”Lessebo”, Byarums bruk. Ruotsalainen 
malli 1840-luvulta. Byarums bruk

Kuva 124. Jan Räntfors. Roskakori ”Runar”, Nifo-Lappset. 
2013; Tomi Hangisto
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Kuva 125. Valurautapollari ”Oxford”, Broxap. Broxap

Kuva 126. Karna Lindstedt. Istutusastia ”Folke gigant”, Nola. 
Nola

Kuva 127. Tomi Hangisto; 2006. Läntisen Rantakadun pinta-
materiaalidetaljit. 2007; Tomi Hangisto

Kuva 128. Narinkkatorin pintamateriaalidetalji, Helsinki; 2005. 
Loimaan kivi

Kuva 129. Tomi Hangisto; 2012. Kauppiaskadun poikkileik-
kaus Kaiku- ja Kuu-kortteleiden kohdalla.

Kuva 130. Tomi Hangisto; 2012. Kartta Kauppiaskadun korte-
linimistöstä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden katuosuudelta.

Kuva 131. Tomi Hangisto; 2012. Kauppiaskadun ympäristö-
suunnitelman mallinnoskuva aukion kohdalta.

Kuva 132. Tomi Hangisto; 2012. Kauppiaskadun ympäristö-
suunnitelman mallinnoskuva aukion kohdalta.

Kuva 133. Tomi Hangisto; 2012. Kauppiaskadun ympäristö-
suunnitelman ote aukion kohdalta.

Kuva 134. Tomi Hangisto; 2012. Kauppiaskadun pituusleik-
kaus Aurinko- ja Sirius-kortteleiden kohdalla.

Kuva 135. Tomi Hangisto; 2012. Kauppiaskadun poikkileik-
kaus Aurinko- ja Sirius-kortteleiden kohdalla.

Kuva 136. Tomi Hangisto; 2012. Kartta Kauppiaskadun korte-
linimistöstä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden katuosuudelta.

Kuva 137. Tomi Hangisto; 2012. Valaisinryhmä ”Tähdet”. Tomi 
Hangisto

Kuva 138. Tomi Hangisto; 2010. Kivipollari ”malli Akatemian-
katu”. Tomi Hangisto

Kuva 139. Tomi Hangisto; 2003. Roska-astia ”malli Turku”. 
Tomi Hangisto

Kuva 140. Hallvard Jakobsen, Artur Wozniak. Pyöräpollari 
”Urban”, Vestre. Vestre

Kuva 141. Camilla Wessman. Runkosuoja ”Ulricehamn”, 
Nola. Anders Nyquist. Juurisuoja ”Markgaller”. 2012; Tomi 
Hangisto

Kuva 142. Karna Lindstedt. Istutusastia ”Folke gigant”, Nola. 
Nola

Kuva 143. Tomi Hangisto; 2012. Istuin ”Triiiba”. Tomi Hangisto

Kuva 144. Narinkkatorin pintamateriaalidetalji, Helsinki; 2005. 
Loimaan kivi

Kuva 145. Hieno punertava sora. 2009; Tomi Hangisto

Kuva 146. Tomi Hangisto; 2006. Läntisen Rantakadun pinta-
materiaalidetaljit. 2007; Tomi Hangisto

Kuva 147. Tomi Hangisto; 2012. Kauppiaskadun ympäristö-
suunnitelman mallinnoskuva aukion kohdalta.

Kuva 148. Tomi Hangisto; 2012. Kauppiaskadun ympäristö-
suunnitelman mallinnoskuva aukion kohdalta.

Kuva 149. Tomi Hangisto; 2012. Kauppiaskadun ympäristö-
suunnitelman mallinnoskuva aukion kohdalta.

Kuva 150. Tomi Hangisto; 2012. Kauppiaskadun ympäristö-
suunnitelman mallinnoskuva aukion kohdalta.

Kuva 151. Tomi Hangisto; 2012. Kauppiaskadun ympäristö-
suunnitelman mallinnoskuva aukion kohdalta.

Kuva 152. Tomi Hangisto; 2012. Kauppiaskadun ympäristö-
suunnitelman mallinnoskuva aukion kohdalta.

Kuva 152. Tomi Hangisto; 2012. Kauppiaskadun ympäristö-
suunnitelman mallinnoskuva aukion kohdalta.

Lyhenteet

TMK =  Turun museokeskus
TKA =  Turun kaupunginarkisto
ÅABS =  Abo Akademis bildsamlingar 
  (Åbo Akademin kuva-arkisto)
TMA =  Turun maakunta-arkisto
TKLA = Turun kiinteistöliikelaitoksen arkisto
TKSA =  Turun kaupunkisuunnittelun arkisto 

LIITTEET  1  +  2  +  3
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