Lausunto: Puutarhakadun ja Humalistonkadun pyörätiesuunnitelmat

Turun kauppakamari lausuu asiasta liiketoimintaa harjoittavien kaupan ja palvelualan toimijoiden sekä
asiakkaiden näkökulmasta.
Kauppakamari katsoo, että turvallisuuden parantaminen liikenteessä on kannatettava asia. Keskustaalueella on tyypillisesti paljon kevyttä liikennettä sekä bussi- ja henkilöautoliikennettä. Näiden kaikkien
liikennemuotojen yhteensovittaminen on liikenneturvallisuuden kannalta vaativa tehtävä.
Turun ydinkeskusta on merkittävä liike-elämän keskus ja liikenteen sujuvuus tällä alueella on tärkeä
myös kaupan käynnin kannalta. Mielikuva liikenteen sujuvuudesta vaikuttaa ihmisten päätöksiin
asiointimatkojen suuntia valittaessa. Kun Turun keskustaa kehitetään maakunnan keskuksena, Turun
keskusta on oltava sujuvasti saavutettavissa kaikilla liikennemuodoilla tasapuolisesti.
Pyöräilyliikenteen kehittäminen on sinällään kaupunkiliikkumisessa ekologisesti ja terveydellisesti
edistettävä kehityssuunta. Pyöräilyliikenteen edelleen kehittäminen ei kuitenkaan saa tapahtua
muiden liikennemuotojen kustannuksella. Turun keskustan liikkeet tarvitsevat autoilevia asiakkaita,
minkä takia panostaminen helppoon ja joustavaan pysäköimiseen on välttämätöntä.
Pysäköintipaikkojen vähentäminen ei voi olla lähtökohta sujuvan liikenteen kehittämiselle alueella,
jolla on jo ongelmia pysäköintipaikkojen riittävyyden kannalta. Esitetyn mukainen pyöräilyteiden
lisääminen poistaa keskusta-alueelta nyt jo harvassa olevia pysäköintipaikkoja. Sekä Puutarhakadulla
että etenkin Humalistonkadulla ehdotetuilla pyörätien alueilla on huomattava kauppaliikkeiden,
sairaaloiden ja toimistojen keskittymä. Yksistään Humalistonkadulla sijaitsevassa Terveystalo
Pulssissa on lähes 300.000 asiakaskäyntiä vuodessa.
Edellä mainittuihin Humalistonkadun ja Puutarhakadun liikkeisiin on pystyttävä turvaamaan sujuva
asiointi myös henkilöautolla. Pysäköintipaikkojen vähentäminen kauppaliikkeiden edessä ei
varmastikaan edistä asiointia näissä liikkeissä. Lisäksi on otettava huomioon liikkeissä asioivat
liikuntarajoitteiset asiakkaat. Heillä tulee olla
mahdollisuus asioida myös Humalistonkadun ja Puutarhakadun kauppaliikkeissä tasa-arvoisesti
muiden alueella liikkuvien kanssa. Poistamalla pysäköintipaikkoja liikuntarajoitteisten liikkuminen
keskusta-alueella tulee olemaan entistä vaikeampaa. Tämän ei voida katsoa edistävän kaikille tasaarvoisen liikkumisen edistämistä keskusta-alueella.
Lisäksi liikenteellisissä muutoksissa tulisi huomioida paitsi liikenteen sujuvuus myös turvallisuus.
Pyörätien lisääminen nyt jo kapealle kadulle lisää liikenneonnettomuuksien todennäköisyyttä. On
hyvin todennäköistä, että parkkipaikkojen jäädessä pyöräkaistan ja jalkakäytävän väliin, niin
parkkipaikalta poistuttaessa autolla liikenteen sekaan näkyvyys mahdolliseen paikalla olevaan
polkupyöräilijään on todella heikko. Pyöräkaistan lisääminen jalankulkukäytävän rinnalle taas
aiheuttaa turvallisuusongelman sekä jalankulkijoille että kauppaliikkeistä ulosastuville asiakkaille.
Aikaisemmin esimerkkinä mainitun Terveystalo Pulssin asiakkaista monet liikkuvat huonosti ja
käyttävät apuvälineitä, invataksia tai ambulanssia. Tällöin sisäänkäynnin editse kulkeva pyörätie on
selvä turvallisuusriski kuten myös ajotielle tehty pyörätie estäessään turvallisen pysähtymisen
ambulansseilla ja henkilöautoilla pyörätien kohdalle.
Turussa on jo erittäin hyvät pyöräilymahdollisuudet. Aurajoen rantaan on molemmille puolille
Aurajokea tehty hyvät pyörätiet jokisuulta aina Turun keskustan kautta pitkälle sisämaahan päin.
Toisella puolen keskustaa vastaava pyöräilymahdollisuus on Ratapihankadun pyörätiellä. Tämän

lisäksi poikittainen pyöräily on turvattu sekä Puistokadulla että Koulukadulla olevin pyörätein. Näiltä
Puistokadun ja Koulukadun pyöräteiltä on hyvä yhteys pyörätietä pitkin Yliopistonkadulla aina torille
asti. Varat tulisi käyttää näiden olemassa olevien pyöräteiden kunnostamiseen ja ylläpitoon sen
sijaan, että pyöräteitä rakennetaan liikaa, jonka jälkeen niitä ei pystytä ympäri vuoden ylläpitämään.
Lisäksi Turun kaupungin tulisi panostaa pyöräilyn edistämisessä hyviin, toimiviin ja turvallisiin
pyöräparkkeihin Turun keskustassa. Tällä hetkellä Turun keskustassa ei ole turvallisia pyöräparkkeja.
Niiden rakentaminen ja lisääminen olisi ensiarvoisen tärkeää keskustan saavutettavuuden
lisäämiseksi myös pyöräillen.
Kadunvarsilla olevia pysäköintipaikkoja ei tule missään nimessä poistaa kevyen liikenteen väylien tai
kävelyalueiden alta, ennen kuin maanalaiset suunnitteilla olevat Toriparkkia koskevat
pysäköintiratkaisut on toteutettu.
Kävely- ja pyöräilyolosuhteiden kehittäminen ei saa johtaa siihen, että kaupunkien keskustojen tai
muiden kaupallisten keskittymien saavutettavuus autolla tai joukkoliikenteellä kärsii.
Liikenteen sujuvuus ja keskustojen saavutettavuus kaikilla liikennemuodoilla tasapuolisesti on
kaupallisesta näkökulmasta ensiarvoisen tärkeää.

