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 TURUN KAUPUNKIYMPÄRISTÖTOIMIALA, KAUPUNKISUUNNITTELU JA MAAOMAISUUS 
 
Asia: Lausunto asemakaavaluonnokseen VI kaupunginosan korttelissa 29, urheilu- ja 

virkistyspalvelualueelle. (“Parkinkenttä“) 
 
YLEISTÄ Toispual jokke-seura puoltaa täydennysrakennushankkeita, jotka tarjoavat hyviä asuinpaikkoja 

Turun keskusta-alueella. Asemakaavamuutoksella haetaan asunto- ja liikerantamista Parkin 
kentän Tuureporinkadun puoleiselle laidalle.  

 
 Hankeen viitesuunnitelmaa on kehitetty osallistumis- ja arviointisuunnitteluvaiheesta ja onkin 

merkillepantavaa, että tällä kertaa kehittämisessä on huomioitu ansiokkaasti asiasta annettu 
palaute. 

  
PARKIN KENTTÄ Parkin kenttä on läntisen keskikaupunkialueen tärkein ulkoliikuntapaikka, jonka vuoksi kentän 

toiminta ja laajuus erityisesti koululaisten liikuntapaikkana ei saa vaarantua ja pienentyä 
hankkeen myötä. Lisäksi paikalla oleva Pyrkivän urheilutalo on tarjonnut vuosikymmeniä 
tanssi- ja liikuntamahdollisuuksia kaupunkilaisille. 

 
YMPÄRISTÖ Pyrkivän urheilutalo ja viereinen luistelukentän palvelurakennus eivät omaa suojeluarvoja. Sen 

sijaan Konserttitalon kortteli, Maakunta-arkisto, Verkatehtaan alue ja Ukkokodin ympäristö pitää 
huomioida suunnittelussa. 29-korttelin matalat asuinrakennuksen muodostavat yhtenäisen 
korttelin kentän pohjoispuolella. Erityispiirteenä on huomioitava, että tuomiokirkkonäkymän on 
ehdottomasti säilyttävä saavuttaessa kaupunkiin Aninkaistensillan ylitse. 

 
LUONNOS Massoitteluperiaate on muutettu aiemmasta kokonaan. Nyt 8-kerroksiset asuinrakennusmassat 

on sijoitettu muurimaisesti kentän luoteislaidalle, Tuureporinkadun varrelle. Urheilun talo on 
sijoitettu omaan massaansa tontin länsikulmaan. Pitkää asuinrakennusta on tarkoitus jäsentää 
jakamalla rakennus neljään hieman eriluonteiseen julkisivuun.  

 
 Urheilukentän pinta-ala vakuutetaan pysyvän yhtä suurena. Tulevien rakennusten paikalla 

oleville pienkentille ja lumen varastointialueille on tarkoitus saada tilaa kenttäaluetta 
pidentämällä louhimalla arkistopolun viereltä kalliota. Valitettavasti samalla nykyinen puurivistö 
poistuu.  

 
 Autopaikoitus on tarkoitus sijoittaa asuinrakennuksen edustan pihakannen alle kahteen tasoon. 

Kaava mahdollistaa koko kentän alaisen rakentamisen esim. autopaikoitukseen tai 
liikuntapaikkojen rakentamiseen. Maanpäällinen paikoitus poistuu tai ainakin vähenee 
olennaisesti. 

 
ARVIOINTIA Pääkysymys tässä hankkeessa on, vaarantuuko Parkinmäen liikuntapaikat kaavamuutoksessa, 

ja onko asuinrakentaminen järkevää ja mahdollista tässä paikassa?  
 
Liikuntapaikat Ihanteellisinta olisi, että aluetta kehitettäisiin liikuntakeskuksena ja uudisrakentaminen liittyisi 

liikuntapaikkoihin. Toisaalta kentän pohjoisreuna on melko kapea, eikä mahdollista isojen 
hallien rakentamista. Kentän alapuolelle liikuntatiloille ja esim. palloiluhallille olisi paremmat 
edellytykset, ja tätä pitäisi kehittää kaupunginkin puolelta, ennen kuin rakentaminen paikalla 
mahdollisesti alkaa. Yleisliikuntatilat, sisäpelit, keilailu, tanssi, miekkailu ovat lajeja, joilla voisi 
ainakin olla kysyntää kyseisessä paikassa. Myös varsinaisen kentän oheistoiminnat kaipaavat 
toimivat palvelutilat, jotka suunnitelmassa on sijoitettu melko ahtaasti ”urheilun talon” 
maantasokerrokseen.  

 
Asuinrakennus Jos paikalle halutaan asuinrakentamista, esitetty luonnos vaikuttaa periaatteessa luontevalta. 

Asuinrakennusmassoittelu on sovitettu Verkatehtaan ympäristöön ja torniosan korkeuteen. 
Kaupunkikuvan kannalta rakennusmassaa pitää mataloittaa yhdellä kerroksella, jolloin rakennus 
hahmottuu saman korkuisena Verkatehtaan (perusmassan) kanssa. Ylimmän kerroksen soisi 
olevan pätkitty, joka tukisi ideaa useammasta rakennuksesta. Rakennusoikeusarviossa on 
syytä huomioida ylimmän kerroksen teknisten tilojen tarve, joka voisi täten olla korkeintaan ½ 
normaalikerroksen alasta. Asuinrakennuksen pihataso on suunnitelmissa samalla korkeudella 
kentän kanssa, jolloin piha joudutaan rajaamaan kentästä korkealla verkkoaidalla. Kentän 



pienet katsomot nousevat ylös pihatasosta. Mitä jos asuinrakennuksen pihataso olisi kenttää 
ylempänä, jolloin kenttä rajautuisi pihatason ja kentän väliseen porrastettuun katsomoon. Pihan 
alapuolella voisi olla autopaikkoja tai kenttää palvelevia tiloja. Kadun puolen liiketilat elävöittävät 
katuelämää, jos niihin vaan saataisiin yrittäjiä. Katsomot voisivat olla luontevia myös 
Ukkokodinpolun puoleisella reunalla. 

 
Urheilutalo Erillinen urheilutalo mahdollistaa tuomikirkkonäkymän Aninkaisten sillalta. Urheilutalo vaikuttaa 

olemukseltaan asuinrakennukselta, josta antaa osviittaa myös runsas rakennusoikeus. Olisi 
kuitenkin suotavaa, että rakennus tarjoaisi liikuntapaikkoja poistuvien toimintojen tilalle ja lisäksi. 
Samoin kahvila voisi olla paikalla tarpeen.   

 
Autopaikat Autopaikoituksen määrän mitoitus huolestuttaa sekä asuinrakennusten, että liikuntatilojen 

osalta, vaikka nykyään halutaan suosia julkista liikennettä. Pula autopaikoista heijastuu 
kuitenkin hankaluutena ja epäviihtyisyytenä lähiympäristöön. Lisäksi kentän toiminta ja poistuvat 
kadunvarsipaikat pitäisi huomioida autopaikkamitoituksessa. Mikä autopaikkatilanne mahtaa 
olla viereisellä 29-korttelissa ja terveystalon tontilla? Ajoyhteys pysäköintihalliin vaikuttaa 
väkinäiseltä. 

  
Naapurialueet Konserttitalotontin toiminta saattaa vaatia rekkahuoltoliikenneyhteyttä Arkistopolulle 

kääntöalueineen. Kaavoituksessa pitäisi ottaa huomioon mahdolliset Konserttitalon tontin ja 
Maakunta-arkiston synergiatarpeet. Pitääkö kaavoitusta siirtää edemmäksi, jotta ehditään 
selvittää, vai tehdäänkö kaava tarpeeksi väljäksi? Ennen rakentamispäätöstä nämä on syytä 
olla selvillä.  Erityistä haittaa uudet asuinrakennuksen aiheuttavat pohjoispuolen korttelin 29 
asunnoille, varjostamalla niiden muutenkin varjoisia pihoja. Yhden kerroksen madallus helpottaa 
kuitenkin tilannetta. 

 
Tuureporinkatu Kaavan esittelytilaisuudessa Tuureporinkatu esitettiin rauhallisena sivukatuna. Kaupungin 

yleiskaava 2029- suunnitelmassa Tuureporinkadusta on kaavailtu uutta ajoneuvoliikenteen 
pääkatua. Tämä pitänee ottaa paremmin huomioon kadunvarsipysäköintiä ja maanalaisen 
pysäköinnin liittymiä suunniteltaessa. 

  
LOPPUPÄÄTELMÄ Vaikuttaa siltä, että asuinrakentaminen saadaan sovitettua urheilukentän vierelle vaarantamatta 

ulkoliikuntatoimintaa. Kaavan ajoitusta ja rakentamisjärjestystä pitää optimoida, jotta haitat 
liikuntatoimelle olisi mahdollisimman lyhyt. Jos kentän alle ei ole tulossa rakentamista, 
urheilutalon rakentaminen ensimmäisessä vaiheessa ja asuinrakennus toisessa vaiheessa 
saattaisi mahdollistaa kentän käytön ilman vuodenkaan katkosta. 

 
 Toispual jokke ry kannattaa kaavamuutosta esitetyin varauksin, jos paikalle halutaan 

asuinrakentamista.  
 
 
 
 
  
 Kunnioittaen 
 Keskikaupunkiseura TOISPUAL JOKKE RY 
 
     
 
 Pauno Narjus   Benito Casagrande 
 puheenjohtaja   Kaupunkikuvatyöryhmän pj. 

    


