
 

 
  
 
 
 
 

 Turussa 03.12.2018 
 
 TURUN KAUPUNKIYMPÄRISTÖTOIMIALA, KAUPUNKISUUNNITTELU JA MAAOMAISUUS 
 
Asia: Lausunto asemakaavaehdotuksesta VI kaupunginosan korttelissa 4, tonteilla1004 ja 

2004. (“Forum-kortteli“) 
 
YLEISTÄ Kaavaehdotus on tarkasti ja huolellisesti valmisteltu.  
 
 Toispual jokke-seura puoltaa keskustan liike-elämän toimintaedellytysten parantamista 

kilpailtaessa asiakkaista keskustan ulkopuolisten kauppakeskusten kanssa. Erityisesti Forumin 
kortteli ei ole saanut ylläpidettyä elinvoimasuutta liiketiloissaan. Toivottavaa olisi, että nykyiset 
ravintoloiden sisäpihan suuntaan sulkeutuneet liiketilat avataan keskusaukiolle ja 
jalankulkuraiteille.  

  
HOTELLI BÖRS Hotellitoiminnan keskittäminen nykyisen päärakennuksen tiloihin ja Börsin pöheikön taakse 

pihalle rakennettavaan laajennukseen, selkeyttää korttelirakennetta.  
 
 Nykyistä 40-vuotiasta päärakennusta esitetään korvattavaksi uudella. 70-luvulla vanhan jugend-

hotellin korvannut rakennus ei ole ehtinyt saavuttaa yleistä arvostusta negatiivisten 
alkutapahtumien jälkeen. Rakennuksen arkkitehtuuri on kuitenkin pyritty tarkasti sopeuttamaan 
Affärscentrumin korkeusasemiin ja muotokieleen. Kauppatorin eteläsivu muodostaakin nykyään 
torin harmonisimman kokonaisuuden, jota tosin punaiset markiisikatokset ja mainosviritelmät 
pyrkivät horjuttamaan. Vaikka vastaavia rakennuksia ei Turussa olekaan, rakennuksen suojelu 
asemakaavalla ei kuitenkaan tunnu perustellulta. Olisi kuitenkin toivottavaa, että uudisrakennus 
ylittäisi nykyisen rakennuksen kaupunkikuvalliset arvot. 

 
 Havainnekuvan perusteella paikalle tarjotaan monotonista julkisivua, jossa huomio keskitetään 

vesikaton liioitteluihin, kaksikerroksisiin lunetti-ikkunoihin. Herätämme pohdittavaksi, onko hyvä 
idea toistaa Nordean julkisivuperiaatetta uudelleen Börsin kohdalla? Kaavamääräyksissä pitäisi 
määrätä räystäskoron lisäksi kattokaltevuus ja harjakorkeus viereisen rakennuksen mukaan.  

  
 Piharakennuksen vino suunta vaikuttaa vieraalta tässä ympäristössä, erityisesti vanhan Börsin 

taustalla. Pöheikkö muodostaa hienon sisäänkäyntipihan hotellille. Havainnekuvan julkisivun 
rytmitys muodostaa rauhallisen taustan vanhalle rakennukselle. Uudisrakennuksen korkeus 
vaikuttaa kuitenkin huolestuttavalta. Korkeus ylittää kahdella kerroksella torin puoleisen 
päärakennuksen. Torin puoleista sivua tarkastellaan kaukaa ja korkeammalta, joten ylimmät 
kerrokset tuleva varmasti näkyviin Yliopistonkadulta ja sen pohjoispuolelta. Tältä osin kaavaa 
pitäisi tarkastella uudelleen. 

 
AFFÄRCENTRUM Hotellitoiminnan keskittymisen myötä Affärcentrumin ja ”Lampun talon” tilat voidaan palauttaa ja 

muuttaa asumiseen. Toispual jokke –seura kannattaa asumisen mahdollisuuksien lisäämistä 
keskikaupunkialueella ja hanke on kannatettava. Ongelmana ovat autopaikat, joita ei voitane 
järjestää kovin moneen asuntoon. Samoin torijulkisivu muuttuu elävämmäksi tai 
levottomammaksi näkökulmasta riippuen. 

  
AURAKATU 3 Aurakatu 3:n yhteyteen ehdotettu VI-kerroksinen asuntomassa ei vaikuta kaupunkikuvallisesti 

mitenkään luontevalta ja samalla varjostuksen lisäksi pilataan osan vanhan rakennuksen 
pihanpuoleisten huoneiden näkymiä entisestään. Tämä pitäisi poistaa kaavasta. 
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