Ryhmä 40 000 kuntapoliittinen ohjelma

1. KUNNIANHIMOISILLA LIIKENNERATKAISUILLA TURKU KESTÄVÄKSI
KAUPUNGIKSI

Laajennetaan joukkoliikenteen käyttäjäkuntaa ja tehdään joukkoliikenteestä aidosti
kaikille saavutettavaa
●

●
●

Turun seudun joukkoliikenteen maksuista on luovuttava asteittain niin, että
aluksi perusmaksu lasketaan alennusryhmien tasolle ja opiskelijoiden
joukkoliikenteen maksut poistuvat kokonaan, ja lopulta maksuista luovutaan
kokonaan
Joukkoliikennettä tulee kehittää palvelumuotoilua hyödyntäen, jotta Turun
hiilineutraaliustavoite voidaan saavuttaa.
Joukkoliikenteen käyttöasteen kasvu pitää yllä kaupungin
ilmastoedelläkävijyyttä.

Rakennetaan Suomen paras pyörätieverkosto
● Vuoden 2029 kaavan mukaisen pyöräilyn pääverkoston rakentaminen on
aloitettava nyt.
● Pyörätieverkostojen tulee olla selkeästi eroteltuja ja turvalliseksi rakennettuja.
Ympärivuotista pyöräilyä tukevia ratkaisuja tulee suosia.
● Kaikki pyöräparkkipaikat on korvattava runkolukituspaikoilla.

Joukkoliikenneverkostoa ei tule rakentaa päällekkäiseksi, vaan liikkumismuotojen
tulee täydentää toisiaan.
● Raitio- ja rataliikennettä tulee rakentaa ympäryskuntiin kattavan
joukkoliikenneverkoston luomiseksi.
● Joukkoliikenneverkoston keventämiseksi on rakennettava toimivia
liityntäparkkeja.
● Fölläripysäkkien verkostoa tulee laajentaa ja ottaa osaksi muun
joukkoliikenteen liityntäparkkeja.

2. OPISKELIJAT OSANA ELÄVÄÄ KAUPUNKIA

Itäisestä keskustasta luodaan rohkeilla ratkaisuilla eläväinen kaupunginosa, jossa
viihtyvät niin opiskelijat kuin muutkin alueen käyttäjät.

●

●

●

Kampusalueen kaavoituksessa tulee panostaa yrityksiä houkuttelevaan
suunnitteluun niin, että tulevaisuudessa alueelta löytyy ympäri vuorokauden
avoinna oleva kauppa sekä useita kahviloita ja anniskelu- ja ruokaravintoloita
opiskelijaravintoloiden rinnalla.
Itäisen keskustan kaavoituksessa on edistettävä hybridirakentamista, mikä
mahdollistaa myös opiskelija-asuntojen kaavoittamisen sijainniltaan
arvokkaalle alueelle.
Kaupunkisuunnittelussa tulee hyödyntää luontopohjaisia ratkaisuja.

Kaupungin viheralueet lisäävät opiskelijoiden ja kaupunkilaisten viihtyvyyttä ja
hyvinvointia.
● Viheralueita tulee suojella ja niiden määrää ei pidä vähentää.
● Turun kaupungin tulee aktiivisesti edistää kaupungin esteettömyyttä ja
turvallisuutta. Kampusalueet tulee kartoittaa näiden tekijöiden osalta.
● Itäisen keskustan kehittämishankkeissa tulee edistää kestäviä
liikkumismuotoja tukevia ratkaisuja.

Laadukkaat vapaa-ajan palvelut kuuluvat kaikille kaupunkilaisille.
● Liikuntapaikkaverkoston päivittäminen on toteutettava alkavalla
valtuustokaudella.
● Kaupungin tulee kehittää varausjärjestelmä, jotta kaupungin tiloja ja välineitä
voidaan hyödyntää tehokkaammin. Opiskelijat tarvitsevat lisää harrastustiloja.
● Laadukkaat vapaa-ajan palvelut edistävät opiskelijoiden kiinnittymistä
Turkuun.

3. PANOSTUKSET HYVINVOINTIIN JA TERVEYDENHUOLTOON LUOVAT
SUOMEN PARHAAN OPISKELIJAKAUPUNGIN
Nuorten mielenterveyspalveluiden verkoston tulee olla kattava ja toimiva.
● Mielenterveyspalveluiden saavutettavuuteen on panostettava ja resursseja on
lisättävä.
● Jonoja psykiatriseen terveydenhoitoon tulee lyhentää maksimissaan kahteen
viikkoon.
● Mielenterveyttä tukevia rakenteita ja tukea tarvitaan koko koulupolulle, jotta
mielenterveysongelmia voidaan ennaltaehkäistä jokaisen koulutusasteen
kohdalla
Kaikille opiskelijoille on tarjottava yhdenvertaiset terveyspalvelut.
● Turun tulee tarjota kaikille YTHS-lain ulkopuolelle jääneille opiskelijoille
kattavat terveyspalvelut, jotka ovat vähintään samantasoiset YTHS:n
palveluiden kanssa.

●

●

Palveluiden saavuttamisen kielellinen tasa-arvo tulee taata. Kotimaisten
kielten lisäksi palvelua tulee saada englanniksi ja tulkkauspalveluiden
käyttöön tulee olla varattu riittävät resurssit.
Kansainvälisten opiskelijoiden terveyspalveluiden saannin turvaaminen tukee
integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan ja Turun seutuun.

Turun tulee olla innovatiivinen hyvinvoinnin luoja ja mielenterveyden edistäjä.
● Opiskelijoille tulee tarjota kimmokeranneke, jotta opiskelijat pääsevät
tutustumaan Turun kaupungin hyvinvointipalveluihin.
● Turulle on luotava turvallisen tilan periaatteet, joilla edistetään
yhdenvertaisuuden toteutumista kaikissa kaupungin tiloissa.
● Panostus nuorten hyvinvointiin on panostus Turun ja Suomen tulevaisuuteen.

