Lausunto Yleiskaava 2029 (1/2009)
luonnos ja keskustan liikenneverkon vaihtoehtotarkastelu
Ryhmä 40 000 kiittää mahdollisuudesta lausua Yleiskaava 2029 (1/2009) luonnos ja keskustan
liikenneverkon vaihtoehtotarkasteluun, ja lausuu kunnioittaen seuraavaa.
Yleisesti
Ryhmä 40 000 mielestä Yleiskaava 2029 on niiltä osin kun se koskettaa opiskelijoita hyvin
valmisteltu ja ottaa huomioon tulevaisuuden kaupungin kasvun ja parantaa opiskelijoiden oloja
kaupungissa.
Asuminen
Turun ammattikorkeakoulun uuden kampuksen läheisyyteen tehdyssä kaavoituksessa tulee
huomioida, että osa kaavoituksesta tullaan merkitsemään opiskelija-asunto rakentamiseen.
Opiskelijoiden halvemman asumisen turvaaminen lähellä kampusta alueen ja koko Turun
vetovoimaisuutta opiskelijakaupunkina. Rakentaminen tulee tehdä niin, että opiskelija-asunnot ovat
osa uuden kaava-alueen rakentamista yhdessä muun rakentamisen kanssa.
Palvelut ja elinkeinot
Ryhmä 40 000 haluaa kiittää, että yleiskaavassa kupittaan innovaatio alue on tehty laajaksi kuitenkin
niin, että aluetta voidaan kehittää tehokkaasti. Alueen merkitys Turun vetovoimaisuuteen on
kiistämätön ja tällä varmistamme tulevaisuudenkin investointeja Turkuun ja kupittaalle.
Liikenne
Ryhmä 40 000 on tyytyväinen suurimmilta osin esitettyihin liikenne ratkaisuihin. Haluamme kiittää
siitä, että joukkoliikennettä kehitetään niin, että opiskelijoilla on mahdollisuus liikkua helposti
kampuksen, yo-kylän ja keskustan välillä. Olemme kuitenkin pettyneitä, että kaavassa ei ole
huomioitu Eerikinkadun sekä Anninkaistenkadun runkoverkko pyörätie rakentamista. Mielestämme
kyseisten katujen tulisi olla mukana tässä yleiskaavassa jolloin pyöräverkko on kattava ja se
mahdollistaa liikkumisen ympärikaupunkia tehokkaasti. Lisäksi toivomme, että kaupunki visio 2050
suunniteltu tuomiokirkko sillan rauhoittaminen julkiselle- ja kevyelle liikenteelle on otettaisiin
huomioon kaavoituksessa. Yhdessä luotu visio pitäisi heijastua koko ajan tehtäviin päätöksiin ja
valintoihin.
Viherympäristö ja maisema
Ryhmä 40 000 kannattaa nykyisiä viheralue merkintöjä kampusalueen ympäristössä.
Haluamme näiden lisäksi nostaa keskusteluun mahdollisuuden tehdä
Lemminkäisenkadusta osittain kaupunkibulevardi jolla yhdistettäisiin
Turun ammattikorkeakoulun kampukset Lemminkäisenkadulla

Kupittaan puistoon. Tällä tavalla yhdistäisimme kampuksien piha-alueet osaksi viheraluetta ja
samalla loisimme aitoja kohtaamisia opiskelijoiden ja kaupunkilaisten välille Kupittaan puistoon.
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