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Satavan Pientalo r.y.'n muistio Satavan saaren kaavoittamisesta ja 
rakentamisesta. 

Turun kaupungin virkamiehille, kaupunginvaltuutetuille, lautakuntien jäsenille, 
medialIe ... 

Satavan Pientaloyhdistys r.y. on vuonna 2001 perustettu yhdistys jonka sääntöjen mukaisena 

"tarkoituksena on toimia pienkiinteistönomistajien yhdyssiteenä ja valvoa heidän taloudellisia ja 

paikallisia etujaan, edistää heidän kiinteistönomistusta ja hallintaa sekä kulttuuri- ja kotiseututyötä 

koskevia harrastuksiaan ja kehittää pientaloasumismuodon yleisiä edellytyksiä." 

Yhdistyksellä on keväällä 2004 n. 140 jäsentä edustaen valtaosaltaan ympärivuotisesti asuvia 

talouksia. (Satavassa oli vuoden 2003 lopulla 776 asukasta). 

.r"flNifch  n11xA.t: hf/1l1 

Yhdistys ylläpitää nettisivuja http://personal.inet.fi/yhdistYS/<<JMtf1tJ jossa m.m. Satavan saaren 

kaavoitukseen ja rakentamiseen liityviä asioita käsitelläään ja valaistaan. 



SISÄLLYS 

1. Miksi ja kuinka Satava halutaan kaavoittaa ja rakentaa 

2. Tuuli Vesannon oikeaoppinen näkemys saariston rakentamisesta 

3. Saarelaisten vaatimukset kaavoituksessa 

4. Saarelaisten visio päättäjille 

5. Vastuu lähisaariston tulevaisuudesta 

6. Muistio näkökohdista Turun Saarten kaavoittamisessa 



1. 

Ajatus Turun saarten ja erityisesti Satavan saaren laajamittaisesta 
kaavoittamisesta 
ja rakentamisesta sai alkuunsa kaupungin johdon Turku-strategiasta. Siinä 
Turun 
väestön kasvuennuste on 200.000 asukasta vuoteen 2010 mennessä. Toinen 
tavoite 
oli saada yrityksiä lähinnä bio- ja teknologia-aloilta Turkuun kaavoittamalla 
asuintontteja saariita. 

Ottamatta kantaa kuinka realistisia emo ennusteet ja tavoitteet ovat, 
Hirvensalo on 
tämän muistion laatimisen mennessä keväällä 2004 jo rakennettu 
laajamittaisesti ja 
Satavan kaavat yö etenee. 

Satavalaiset ovat tilanteesta syvästi huolisssan ja syystä. Suuri huolenaihe 
kohdistuu, ei itse kaavoitukseen tarpeeseen eikä lisäasutukseenkaan, vaan 
siihen 
tapaan kuinka näin vaativaan kohteeseen voidaan huomattava määrä 
asutusta lisätä 
luonnon, maiseman ja saaren identiteetin siitä kärsimättä ja jopa niin että 
nämä arvot 
kaikki menetetään. 

Kaupungin virkamiesten, tämän ja ensi kauden valtuutettujen sekä muiden 
vastuussa olevien tulee uudelleen tarkoin miettiä onko laajamittainen 



rakentaminen 
yleensäkään tarkoituksenmukaista herkässä saaristotyyppisessä luonnossa ja

varsinkin jos kaupungin (kaavoittajan) tarkoitus on päästä mahdollisimman 
halvoilla 
ratkaisuilla saattamaan rakentaminen mahdolliseksi ja näin tuhota saaren 
ominaispiirteet. 

Epäilemme että kaikki valtuutetut eivät ole olleet tilanteen tasalla 
hyväksyessään 
45.000 k-m? rakentamisen pelkästään Satavan itäosaan ja ymmärtäneet 
Satavan 
saaren arvoja nyt ja tulevaisuudessa eikä rakentamisen vaikeusastetta jos se 
tehdään saaren luonnon ehdoilla. 

Lainaamme tässäkohdin Tuuli Vesannon työtä 
"Kaupungin saaristo. 
Maisemasuunnitelma Turun Satavaan, Kakskertaan ja Kulhoon" osa 3 / sivu 
19. 
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Saaristomaisema rakentamisen lähtökohtana 
Saaristoon rakentamisen lähtökohtana voi olla kaksi vastakkaista näkemystä: joko 

rakentamisen perustaksi otetaan alueen ominaisluonne ja luonnonolot, joiden 

ehtoihin asuminen sovitetaan, tai muokatataan saaristomaisemasta aivan 

uudenlaista ympäristöä, jossa hallitsevia ovat uudet elementit. Saaristoon 

rakennettaessa on päätettävä, mitä halutaan, kumpi lähtökohta valitaan. Kumman 

tavoitteen tahansa toteuttaminen puolinaisesti tuskin tuottaa hyvää ympäristöä. 

Jälkimmäisen vaihtoehdon esimerkeiksl soveltuvat vaikkapa Helsingin Katajanokka 

tai Lauttasaari. Rakentamisen määrä ja infrastruktuuri ovat rinnastettavissa 

mantereen kaupunkikeskustojen rakentamiseen. Kaupunkimainen tiestö, vesihuolto 

ja muu infrastruktuuri on teknisesti mahdollista ulottaa kaupungin läheiseen 

saaristoon, mutta tuolloin ei maiseman ominaisluonnetta oteta huomioon. Tätä mallia 

toteutettaessa on hyväksyttävä se, että saariston luonnonkasvillisuus, viljelymaisema 

ja maisemakuva menetetään lähes kokonaan. Tämä rakentamisen lähtökohta voi 

sopia kaupunkien keskusta-alueille muttei muualle. 

Kaupunkikeskustojen ulkopuolella rakentamisen tulee alistua saaristomaiseman 

omille lähtökohdille. Saaristoon rakentaminen ei ole järkevää, jos samalla 

menetetään ne arvot, joiden vuoksi saaristoon haluttiin. Sitä, mikä juuri siinä 

maisemassa on houkuttelevaa, omaleimaista ja herkkää, tulee varjella kaikin tavoin. 

Koska saaristo poikkeaa luonnonoloiltaan ja maisemaltaan mantereesta, myös 

rakentamisen pitäisi siellä olla erilaista. Rakentamisen stan dardira tkaisut eivät 

saaristoon sovellu. Jo sijainti asettaa rajoituksensa liikenteelle. Kallioisuus ja 

voimakas topografia vaikeuttavat infrastruktuurin linjaamista niin, ettei maisema 

kärsi. Saaristossa on hyväksyttävä mutkaisempi tiestö ja alhaisempi rakentamisen 

tehokkuus kuin monilla mantereen esikaupunkialueilla. 

Jos mannersaaristoon rakennetaan tavanomaista esikaupunkiympäristöä, jätetään 

käyttämättä sen ominaisluonteen tarjoamat suuret mahdollisuudet. Samalla katoaa 

osa saariston identiteettiä ja sen arvoja. Saaristoon pitäisi rakentaa 

kunnianhimoisemmin: arkkitehtuuria, joka lähtee paikasta ja joka ei voisi sijaita missä 

tahansa. Tarvitaan uusia ideoita ja ratkaisuja, jotka kuitenkin ammentavat saariston 

omasta luonteesta ja perinteestä. 

Saaristossa on eletty meren ja vaihtelevan luonnon tarjoamista edellytyksistä. Tätä 

yhteyttä ei saisi kadottaa edes silloin, kun saaristoon asettuu asumaan paljon 

nyky-yhteiskunnan ammateissa toimivaa väkeä. Merellisten elinkeinojen tulee näkyä, 

niin myös maatalouden, joka loi saariston kulttuurimaisemaa. 
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ValitsemaIlaan tiellä päättäjät ovat nyt ilmiselvästi valinneet sen vaihtoehdon, jossa 
kaikki toteutetaan puolinaisesti. Politiikassa vastuun kantajia aniharvoin tavoittaa. 
Satavan saaren kaavoituksessa meillä on Turun kaupungin asunto- ja 
maankäyttö-ohjelmassa v. 2003-2007 sivulla 2 nimet paperille jälkipolville. 

Kun Satava joka tapauksessa kaavoitetaan olemme asettaneet itsellemme 
maanomistajina ja veronmaksajina saarta "puolustaessamme" kolme ehdotonta 
tavoitetta: 

1. Saari on pieni omaleimainen, yhtenäinen kokonaisuus. Tämän vuoksi kaavoittajan 
tulisi luoda koko alueesta kokonaisvaltainen visio. Vasta visioinnin jälkeen tehtäisiin 
kaava ja aikanaan rakentaminen voisi alkaa saaren itäosista. Näin luotaisiin saarelle 
yhtenäinen arkkitehtuuri, t.s. ei niin, että saaren pieni itäosa kaavoitetaan ja 
rakennetaan ja loppu saaren tulevaisuudesta jää hamaan tulevaisuuteen uusien 
päättäjien erilaisille ajatuksille. Hirvensalosta tästä on hyvä esimerkki, jossa poliitikot 
kinastelivat hiljakkoin koulun sijannista Haarlaan vai Moikoisiin vaikka saarta on jo 
rakennettu toistakymmentä vuotta. 

2. Toisena ehdottomana tavoitteena on että kaikkinainen rakentaminen on 
sopusoinnussa saaren luonnon, maiseman, nykyisen rakennuskannan ja tonttikoon 
kanssa. Emme voi hyväksyä saarelle vierasta nykymuotoista rivitalorakentamista tai 
peltojen laajamittaista kansoittamista. Muutamme näkemystämme jos kaupunki 
aikoo toteuttaa Tuuli Vesannon tarkoittaman vaihtoehdon Turun Lauttasaaresta. 
Tähän tuskin on varaa tällä kehityksen vauhdilla vuosikymmeniin. 

3. 45.000 k-m" rakentamista pienelle Satavan itäosan alueelle emme hyväksy. 
Esitämme päättäjille kaksi vaihtoehtoa: Ensimmäisenä vaihtoehtona lukua 
pienennetään radikaalisti ja edetään yllä olevan 2.-tavoitteen mukaisesti. Toisena 
vaihtoehtona odotetaan niin kauan että kaupungilla on varaa toteuttaa Satavaan 
puutarhakaupunginosa. 
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Edellä kirjoitettuun vedoten Satavalaiset ehdottavat omaa visiotaan Turun kaupungin 
päättäjille, joka voisi olla eräänä perustana Satavaa kehittäessä. 

Johtoajatuksena Satavaa kaavoitettaessa. 
Satavan asumisen ja rakentamisen luonne pyritään säilyttämään nykyisenkaltaisena. 
Suunnittelun lähtökohdaksi valitaan ns. tiiviin rakentamisen sijasta väljempi ja 
ilmavampi rakentaminen. Ts. kaavoituksella ja tulevalla rakentamisella pyritään 
tukemaan "saaristolaiskylätyyppisen" maiseman säilymistä ja vahvistumista. Kts. alla 
Höyttisten kylätyyppi. 

Tontteja ko. kaltainen väljempi kaavoitus toisi Satava/Kakskertaan 400-600 ja 
asukkaita 1000-1500. Tonttikoot 1500-2000 rn". Rakennukset olisivat valtaosiltaan 
omakotitaloja 

Alueelle luotaisiin oma rakentamisen tyyli ja malli, esim. talojen muoto ja väritys 
modernisoitu saaristolaistalo omine pihapiireineen. Myös tienviitat, posti laatikot ja 
nähtävillä oleva valaistus tukisivat ko. tyyliä. 

Raskaita palveluita, kauppakeskuksia yms. ei Satava-Kakskerta alueelle tulisi 
sijoittaa. Saaristolaiskylä, saaristolaiskaupungiosa, n. 10-30 km keskustasta, 
edustaisi korkeatasoista, hieman väljempää asumisaluetta. Se tukisi Turun imagoa, 
ja loisi vetovoimaa ns. korkean teknologian työvoiman rekrytoinnille. Samalla siitä 
varmuudella tulisi käyntikortti Turulle, jota olisi mahdollista esitellä vaikkapa 
"helsinkiläisille", ja se näin kohottaisi Turun mainetta kaupunkina, jossa olisi 
toteutettu korkeatasoista saaristolaiskylä-rakentamista Turun viimeisille saarille. 
Lopputulos olisi varmasti sellainen, että ko. toteutus voisi olla esimerkkinä muillekin 
rannikkokaupungeille, ja ehkäpä herättäisi huomiota jopa kansainvälisesti. 

Tämäntyyppisen rakentamisen oikeutus Satava/Kakskertaan lähtee siitä, että jos sitä 
ei nyt toteuteta, saaret ovat menetetty. Turulla ei sen jälkeen enää ole vastaavia 
vapaita saaria, jossa tämänkaltainen rakentaminen olisi mahdollista. 

Entä kaupungin saama korvaus rakennusmaasta. Kaupunki saa saman korvauksen 
väljemmästä rakentamisesta ja isommista tonteista johtuen alueen haluttavuudesta 
ja imagosta verrattuna tiiviiseen ja slumminomaiseen rakentamiseen. 

Rakennuspaikkoja suunniteltaessa ohjeena tulisi pitää alueelta tehtyä 
maisemaselvitystä (Tuuli Vesanto). Vuonna 2002 tehtyasukaskysely Satavassa tuki 
ylivoimaisesti yo. tapaa toteuttaa saaren kaavoitus ja rakentaminen. 
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Tämän paivan päättäjille, jotka haluavat Satavan rakentamista lankeaa 
poikkeuksellisen suuri vastuu. Kyseessä on ainutlaatuinen yhtenäinen rakentamisen 
alue. Satavalaiset ja tuhannet muut turkulaiset toivovat päättäjiltä suurta harkintaa ja 
perusteellista perehtymistä asiaan. Jokikisen asian tiimoilla työskentelevän ja 
päättävän on tarkasti tunnettava asiantaustat, nykyisyys ja ymmärrettävä mitä oma 
ratkaisu tuo tulevaisuudessa. 

Erityisesti korostamme Tuuli Vesannon suuriarvoista työtä maisemasuunnitelmineen 
"Kaupungin Saaristo." joka jokaisen päättäjän tulisi lukea. Turun kaupunki on yksi 
maanomistaja, toki suuri ja sillä on omat intressinsä maan käytölle Satavassa. 
Mielestämme tämäkään ei oikeuta, korostamme vielä kerran, tuhoamaan Satavan 
saaren luonnetta johon nykyiset suunnitelmat johtaisivat. 

Kun keskustellaan Turusta usein kuulee sanottavan että kuinka hieno Turku 
olisikaan jos se ja se rakennus tai asia olisi jäljellä. Satavan saaren rakentamisessa 
on juuri tästä samasta asiasta kysymys. 

Hyvin suunniteltu ja kauniisti rakennettu ympäristö saa ajan saatossa arvostusta. Me 
saarelaiset toivomme että tulevatkin turkulaiset sukupolvet voisivat olla ylpeitä 
helmestä Turun kainalossa. 
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Muistio 8.3.2003 

Satavan Pientaloyhdistys ry 
Muistio käsittelee näkökohtia Turun saarten, erityisesti Satavan, kaavoittamista asutukseen. 

Väestötavoite. 
Valtuusto on hyväksynyt 200.000 asukkaan väestötavoitteen, asukkaista huomattava 
osa lisäyksestä on ajateltu sijoitettavaksi saarille. Kunnalliskertomuksen mukaan 
Turun väkiluku on viimeisen kymmenen vuoden aikana kasvanut runsaan 
kymmenen tuhatta. Tästä on osa maahan muuttajia (noin 4-5000), lainmuutoksen 
jälkeen turkulaisiksi rekisteröityjä opiskelijoita ja Turkuun eläkepäivikseen muuttavia 
henkilöitä, ehkäpä työttömiäkin. Todellinen väestönkasvu lienee vähäistä, eikä voine 
olla luomassa painetta kaavoittaa saaria asutukseen. 

Yleiskaava 2020 ja sen tavoitteet. 
Turku on yleiskaava 2020 mukaan sitoutunut rajoittamaan haja-asutusta, 
lyhentämään työpaikan ja asunnon välisiä matkoja ja keskittämään asutusta 
varsinaiselle kaupunkialueelle. Keskustan tuntumassa on runsaasti rakentamatonta 
maata. 
Satavan ja sen itäosan kaavoitusaikeet taajaman muodostamisineen eivät ole 
yleiskaavan 2020 mukaisia. Satavan kaavoitus ei edes sisälly yleiskaavaan. 

Satavan kaavoittaminen asutukseen. 
Satavan kaavoituspäätös on tehty yllättäen toukokuussa 2000 silloisen krl:n 
kokouksessa ilman sen enempiä perusteluja, päätös oli ilmeisesti kytketty 
korotettuun väestötavoitteeseen. Mutta millä logiikalla korotettu väestötavoite johtaisi 
ilman muuta Satavan kaavoittamiseen, jäi epäselväksi. Päätöksessä on teksti: ... 
"Samalla lautakunta päätti, että Satavan kaavoitukseen on ryhdyttävä kiireellisesti 
... ". Vastauksia kysymyksiin ei tuolloin saatu. 
Tässä vaiheessa ei ole tiedossa, olisiko osallisten kanssa tai julkisesti pitänyt 
keskustella asiasta, nyt päätös on tehty yksipuolisesti kaupungin elimissä. 

Kaavoituksen seuraukset Satavassa. 
Saaren luonto ja ympäristö eivät kestä kovin tiheää rakentamista ja suurta 
väestömäärää. Satava on jo nyt varsin täyteen rakennettu maanviljelyspeltoja lukuun 
ottamatta. Nykyisestäkin asumisesta ja liikenteestä on ollut ikäviä seurauksia: luonto 
(puut, kasvit, eläimet, linnut) on köyhtynyt. Meren läheisyys aiheuttaa raa'an ja 
tuulisen ilmaston, joka yhdistyneenä karuun maaperään saa aikaan herkästi 
haavoittuvan luontoympäristön. 
Tätä seikkaa tuskin missään maisema- ja luontoselvityksessä voidaan riittävästi 
tuoda esille. 

Kaavoituksen vaikutukset kuntatalouteen. 
Kaavoituksen myötä kunta joutuu kustantamaan kaavoituksen, kunnallistekniikan, 
koulut, päiväkodit, kotihoitopalvelut, terveyspalvelut, liikenteen, kadut, valaistukset, 
tiestön ylläpidon (nyt valtio, Tielaitos hoitaa tiestön ylläpidon). Näin ollen epäilemme 
toiminnan järkevyyttä. Saarilla täytyisi asua aivan uskomaton määrä ihmisiä ennen 
kuin edellä lueteltu palvelutaso voisi toteutua. Saaristossa tulee vielä 
lisäkustannuksia ja -vaikeuksia epäedullisesta maaperästä ja muista luonnon 
olosuhteista esim. vesijohdon, viemäröinnin ja katujen rakentamisessa. Saarellisesta 



sijainnista johtuen liikenne on pulmallinen, olemassa olevat siltayhteydet ovat jo nyt 
riittämättömät. Uusien siltojen rakentamisessa on pulmansa mm. ympäristösyistä. 

Vaihtoehtoja. 
Satavaan sopisivat erilaiset vapaa-ajan toiminnot vakituista asumista paremmin. 
Kyseeseen tulisivat vapaa-ajan rakennukset, kesämökit, kakkosasunnot ja 
vastaavat. Tällöin liikenne, rakentaminen ja muut häiriöt olisivat vähäisemmät eikä 
kaupungin tarvitsisi kustantaa palveluita eikä kunnallistekniikkaa. 
Toiminnoista taas sopivia olisivat siirtolapuutarhat, lomailu ja matkailu sekä retkeily 
ja kalastus. 

Asuinalueiden markkinoinnista. 
Tiedotusvälineissä, ainakin paikallisissa lehdissä, esitellään saaria luonnonläheisinä, 
merellisinä, väljinä, rauhallisina asuinalueina. Jätetään sanomatta, että rakentamisen 
aikana ja sen jälkeen kaikki edellä mainittu on menneisyyttä. Luonnonläheisyyttä ei 
ole, luonto on tuhottu. Väljyyttä ei ole tiheän rakentamisen jäljiltä. Rauha ja hiljaisuus 
on mennyttä, tilalle on tullut kaikkialle yltävä ainainen liikenteen melu. 
Moottorisahojen ja ruohonleikkureiden korvia huumaava meteli kuuluu kauaksi 
nimenomaan kaikkina aurinkoisina päivinä, varsinkin lauantaisin ja sunnuntaisin. 
Merellisyyttä ei ole sen enempää kuin muuallakaan Turussa, koska rannat on varattu 
omakoti- ja kesämökkikäyttöön. Merta ei edes ole näkyvissäkään monin paikoin. 
Saaristomeri on kylmä ja tuulinen, siksi meren rannat eivät ole kovin sopivia 
vakituiseen asumiseen. Lämmintä on vain keskikesällä eikä aina silloinkaan. 

Ulkoilumahdollisuudet esim. Satavassa ovat varsin rajoitetut, liikkua voi, mutta vain 
päätiellä jalan tai polkupyörällä. Yhteisiä alueita ei ole, lukuun ottamatta pientä 
kenttää Erikvallassa. Joitakin luonnonpolkuja on, mutta siellä ei ole valaistusta, 
periaatteessa metsät ovat erittäin vaikeakulkuisia. Pyöräteiden ja jalan kulku reittien 
tekeminen on kallista maaston ja maanomistusolojen takia, vaikeat keliolosuhteet 
vaikeuttavat niiden ympärivuotista käyttöä, samoin pimeys. 

Matkat ja etäisyydet. 
Satavaa ja Kakskertaa eri yhteyksissä mainostettaessa, jo ennen kaupallisen 
mainonnan aloittamista, hämätään myös etäisyyksillä. Keskustasta on matkaa 
Satavaan 12-18 km ja Kakskertaan 16-28 km. Lisäksi on huomattava, että 
asioitaessa missä tahansa Turussa tai sen lähialueilla, on aina mentävä ensin 
keskustaan ja vasta sitten aiottuun kohteeseen. Tämä pidentää ja hidastaa matkoja 
huomattavasti. Vielä on huomattava, että missä tahansa mantereella asuukin, voi 
liikkua neljään eri ilmansuuntaan (jalan, pyörällä, autolla), mutta Satavassa ja 
Kakskerrassa vain kahteen suuntaan, joko Turkuun päin tai poispäin asfalttitietä 
pitkin. 

Asioita toimitettaessa tai ostoksia tehtäessä on aina mentävä kaupunkiin. Matkat on 
tehtävä omalla autolla, koska julkinen liikenne toimii harvakseltaan. Autoja on oltava 
vähintään kaksi, toisilla on jopa neljä autoa. Näillä ajetaan jopa useita kertoja 
vuorokaudessa kaupunkiin ja takaisin. Liikennettä kyllä riittää runsaasti, kun lisäksi 
tulevat vielä erilaiset huolto- ym kuljetukset. 

Satavan maanomistusolot. 
Satavassa on ollut maanviljelystiloja, joista suurimmat ovat siirtyneet Turun 
kaupungin omistukseen Uusikylän tilaa lukuun ottamatta. Muut maanomistajat ovat 



maanviljelijät, seurakunnat, vakuutusyhtiö ja yksityiset tontinomistajat. Satavassa oli 
aikaisemmin useita kauppapuutarhoja, mutta nykyisin nämä ovat lopettaneet 
toimintansa ja maat on myyty yksityisille. 

Pääasiallinen maanomistaja on siis Turun kaupunki, jonka hallussa lähes kaikki 
rakennuskelpoinen maa on. Tämä on juuri se ydinkysymys. 

Maisemaselvitys ja -suunnitelma alueesta. 
Satava-Kakskerta maisemaselvitys ja -suunnitelma on valmistunut. Työ on tehty 
erinomaisesti ja perusteellisesti. Selvät johtopäätökset eri alueiden ja paikkojen 
soveltuvuudesta rakentamiseen on esitetty. Nähtäväksi jää onko johtopäätöksillä 
vaikutusta varsinaisiin rakentamispäätöksiin aikanaan. 

Sinänsä erinomaisesta työstä puuttuu kaksi Satavan historiaan kuulunutta 
asumismuotoa. Toinen on Ruotsin suurvalta-ajan ratsutilat ja niihin kuuluneet 
rakennukset. Rakuunatorppa on ainoa mikä on jäljellä. Sen aikaisia rakennuksia 
ulkonäöltään jäljittelevät asuinrakennukset aivan varmasti sopisivat Satavaan. 

Toinen puuttuva asutusmuoto on kalastajakylät. Satava on ollut alun perin Maskun 
kartanoiden kalastajakyliä täynnä. Ainoastaan Höyttinen on vielä jäljellä. Tällainen 
tiivis kalastajakylä sopisi asumismuodoksi nykyäänkin. Malleja on saatavissa 
muualta saaristosta ja Ruotsista. Esim. Örön linnakesaarella on toteutettu näitä 
saaristolaisasuntojen nykyaikaisia vastineita hyvällä tuloksella. 

Turun kaupungin asioita. 
Näyttäisi siltä, että tiedottamisessa pyritään peittämään tiedot Turun todellisesta 
väestön kasvusta. Vaikuttaa siltä, ettei merkittävää väestön kasvua olisi. Järkevältä 
ei tunnu suunnitella valtavia omakotialueita ihmisille joita ei ole. 

Asian pitäisi olla toisinpäin. Ensin tulevat työpaikat (teollisuus, kauppa, palvelut ), sen 
jälkeen ihmiset tulevat paikkakunnalle töihin, asuvat aluksi "jossakin". Jos työpaikat 



osoittautuvat pysyviksi, ryhdytään harkitsemaan pysyvää muuttoa paikkakunnalle. 
Turun havittelemat suurituloiset koulutetut ihmiset eivät tutkimusten mukaan halua 
ulkosaaristoon asumaan. Haluttu asumismuoto on kaupunkialueella oleva 
pienkerrostalo tai rivitalo. Lähellä pitäisi olla kaupat, päiväkodit, koulut, 
harrastusmahdollisuudet ja työpaikka. Sijainnin pitäisi olla liikenteeltä rauhoitetulla, 
siistilIä kaupunkialueella. Jos Turku aikoo houkutella uusia asukkaita, tällaiseen 
asumismuotoon pitäisi pyrkiä. Nyt tällaisia asumisalueita ei juuri ole. Kiireisen 
työuran aikana lasten ollessa pieniä, on valtava ajanhukka, riesa ja rahan meno ajella 
ainakin kahdella autolla päivittäin 12 - 28 km edestakaisin useaan kertaan. Tältä 
välttyy kun asuu kaupungissa lähellä työpaikkaa. 

Turkulaisten muuttohalukkuudesta. 
Valitellaan sitä, että perheet muuttavat naapurikuntiin ja rakentavat sinne 
omakotitalon. Tätä ilmiötä selitettäessä uskotellaan, että syynä olisi Turun 
"tonttipula". Syitä on paljon muitakin paljon painavampia. Yksi syy on edellä 
mainittujen rauhallisten ja siistien asuma-alueiden puute. Toinen syy on ainainen 
epävarmuus oman asuinalueen tulevaisuudesta. Turussa asuvilla on alituinen 
epätietoisuus siitä, mitä asuinalueen naapuriin ollaan kulloinkin salassa 
puuhaamassa. Ei tiedetä, eikä voida luottaa tiedottamiseen, mitä häiritsevää 
toimintaa tai uutta aluetta ollaan taas suunnittelemassa. Epäkohdan poistaminen 
edellyttäisi aivan toisentasoista yhdyskuntasuunnittelua kuin nyt. Rakennettavat 
asuinalueet pitää voida rauhoittaa liikenteeltä ja taata, ettei uusia rakennuskohteita 
lisätä kyseisellä alueella. 
Kaupungin meluisuus, pölyisyys ja muut häiriötekijät ovat niin suuret, että halutaan 
pois Turusta. Naapurikuntaan muuttaminen on tällöin luonnollinen valinta. 
Maalaiskunnassa taas ei ole muita asumismuotoja tarjolla kuin mahdollisuus 
rakentaa tai ostaa omakotitalo. Tästä aiheutuu ajatusharha, että halutaan muuttaa 
naapurikuntaan omakotitaloon, kun todellisuudessa vain halutaan Turusta pois. 
Omakotitalon ostamista (sijainnista riippuen) Turusta pelätään johtuen monista 
epävarmuustekijöistä , osa näistä on jo edellä mainittu, mutta vielä muitakin on. 
Myös verotus on tärkeä syy poismuuttoon. Turun veroäyri on korkea ja nousee yhä. 
Yrittäjät kokevat verotuksen kohtuuttomaksi ja epäoikeudenmukaiseksi. 

Kaupungin asukasluvusta. 
Suomessa on entuudestaan tiedetty (prof Meurman)ja sama tieto on olemassa myös 
muualla länsimaissa ( mm. Jane Jacobs: Economy of Cities. Random House, New 
York, 1969), ettei kaupungin väkilukua kannata kasvattaa yli 200.000. Tällöin 
hallinnolliset, kunnallistekniset ja muut kustannukset asukasta kohti alkavat nousta 
jyrkästi. Syntyy tehokkuuden laskua ja muita suuria ongelmia. 

Turunkin kannattaisi asukasluvun kasvattamisen sijaan pyrkiä nostamaan kaupungin 
tasoa. Lähistössä sijaitsevia kuntia pitäisi kannustaa kehittämään itsestään 
ihanteellisia pikkukaupunkeja asukasluvultaan 20.000 - 50.000, yhteysliikenteenä 
pikaraitiotie olisi sopiva. 

Lopuksi: 
Satavaan on Turun kaupunkiseudun maakuntakaavaan merkitty taajama, lisäksi 
lienee suunnitteilla usean tuhannen asukkaan "merikaupunki". Vastustamme tällaisia 
suunnitelmia kuntataloudellisiin, ympäristöllisiin ja maisemallisiin syihin vedoten. 
Saarta olisi järkevää asuttaa vain vähän lisää ja säilyttää alue mahdollisimman 
paljon nykyisenlaisena, eräänlaisena kaupungin ja kaupunkilaisten reservialueena 
tuleville sukupolville. 




