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1. TUTKIMUKSEN TARKOITUS, TOTEUTUS JA TUTKIMUSAINEISTO 

1.1. Tutkimuksen tarkoitus 

Useat tutkimukset ja selvitykset osoittavat, että ravintolat ja erilaiset ajanviettopalvelut 

yleistyvät kaupunkikeskustoissa, kun taas erikoiskauppojen lukumäärä ja usein myös 

kannattavuus ovat jo pitkään olleet laskussa. Tähän ovat vaikuttaneet kasvava verkkokauppa 

sekä kaupunkikeskustojen ulkopuolisten kauppakeskusten synty, mutta myös 

elämyskulutuksen suhteellisen merkityksen kasvu. Se näkyy muun muassa lisääntyneenä 

ajan- ja rahankäyttönä kahviloissa ja ravintoloissa sekä erilaisten hyvinvointipalveluiden 

kasvavana kysyntänä. Vastaavasti kuluttajien fyysisiin tavaroihin kohdistama ostovoima 

pienenee. Samankaltaista kehitystä on havaittavissa sekä suurissa että pienissä 

kaupungeissa ympäri maailmaa.  

Nyt toteutetun tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kuluttajien asiointisyitä, kulkutapoja ja 

rahankäyttöä Turun keskustassa. Se on toteutettu Turun yliopiston kauppakorkeakoulun, 

Turun kaupunkitutkimusohjelman, Turun kaupungin ja Turun Ydinkeskustayhdistys ry:n 

yhteisrahoitteisena tutkimuksena. Aineiston pohjalta tehdyt analyysit ovat välittömästi 

yhteistyökumppaneiden hyödynnettävissä erilaisissa kehityshankkeissa. Tutkimuksen 

pohjalta tuotetaan kesän aikana myös Turun kaupunkitutkimusohjelman tutkimuskatsauksiin 

julkaisu. Erityisen huomattava on nyt kerätyn aineiston tuottama lisäarvo KATE-tutkimukselle 

(Kulutustilat osana Arvoa Tuottavaa Elinympäristöä). Keväällä 2017 toteutettu KATE-tutkimus 

jatkaa vuonna 1990 aloitettua tutkimusten sarjaa, jossa on seurattu kaupan rakenteen 

muutosten vaikutuksia kuluttajien arjen sujuvuuteen, ostopaikan valintaan ja palvelujen 

saavutettavuuteen. 

1.2 Tutkimuksen toteutus 

ASKURA-tutkimus toteutettiin haastattelemalla kuluttajia kuviossa 1 esitetyllä alueella kahden 

viikon aikana (viikot 9 ja 11) helmi–maaliskuussa 2020 aamukymmenen ja iltakahdeksan 

välillä. Aineistoa kerättiin lisäksi sähköisellä kyselyllä (Webropol), johon vastaajia kutsuttiin 

heille henkilökohtaisesti jaetuilla korteilla. Vastaushalukkuuden kasvattamiseksi osallistujien 
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kesken arvottiin elokuvalippuja sekä vapaavalintaisia lahjakortteja Keskellä Turkua  

-yhdistyksen jäsenliikkeisiin.  

Haastatteluja tehtiin viikon jokaisena päivänä. Haastattelijoina toimi viisi Turun yliopiston 

opiskelijaa, haastattelukielet olivat suomi, ruotsi ja englanti. Yhteensä 140 haastattelutunnin 

aikana lähestyttiin lähes 3000 kuluttajaa, joista reilu viidennes (22 %) suostui haastateltavaksi. 

Tavoitteena oli satunnaisotos, joka sisältää tilastolliset analyysit mahdollistavan määrän 

kävellen, pyörällä, linja-autolla ja omalla autolla liikkuvia kuluttajia. Siksi potentiaalisia 

vastaajia lähestyttiin kaduilla, liikkeissä, kahviloissa ja ravintoloissa, kirjastossa, 

pysäköintilaitoksissa sekä linja-autopysäkeillä. Haastatteluja tehtiin yhteensä 635 kappaletta. 

Keskimäärin haastattelu kesti alle 5 minuuttia, mutta muutamat innostuivat kertomaan 

näkemyksistään hyvinkin pitkään.  

 

Kuvio 1. Tutkimusalue (sinisellä rajattu alue) ja haastattelupaikat 

Oli oletettavaa, että monet kadulla pysäytetyt tai linja-autoa odottavat vetoavat kiireeseen ja 

kieltäytyvät siksi haastattelusta. Siksi katugallupin tueksi laadittiin Webropol-kysely, jonka 

alkuperäinen tarkoitus oli saada vastauksia haastattelusta kieltäytyneiltä. Käytäntö kuitenkin 

osoitti, että potentiaaliset haastateltavat joko pysähtyivät ja vastasivat kyselyyn 

haastattelupaikalla tai jatkoivat pysähtymättä matkaansa, jolloin kortteja ei saatu jaetuksi. 

Siksi kortteja toimitettiin 5–20 kortin nipuissa tutkimusalueen yrityksiin edelleen asiakkaille 

jaettaviksi. Kortteja toimitettiin myös Turun matkailuinfoon, kauppatorin infokonttiin, 

taidemuseoon, Hansan ja kauppahallin lounaspöytiin sekä Föli-fillareiden koreihin; yhteensä 

73 eri paikkaan. Kysymykset olivat pääosin samoja kuin haastattelussa, ja kielivaihtoehtoina 

olivat suomi, ruotsi ja englanti. Kutsukortteja oli yhteensä 1500 kappaletta. Korttien jako 

liikkeisiin painottui viikolle 11, jolloin keskustan erikoisliikkeet alkoivat kärsiä koronan 

aiheuttamasta asiakaskadosta, joten oletettavasti osa korteista ei koskaan päätynyt 



asiakkaille saakka. Tämä lienee osasyynä siihen, että sähköiseen kyselyyn vastauksia saatiin 

vain 145 kappaletta. 

1.3 Tutkimusaineisto 

Yhteensä haastattelujen ja Webropol-kyselyn kautta tavoitettiin 780 vastaajaa, jotka edustivat 

varsin tasaisesti eri viikonpäivinä ja kellonaikoina Turun keskustassa liikkuneita kuluttajia (ks. 

taulukko 1.) Viikon 11 puolivälissä keskustan asiakasvirrat kutistuivat selvästi ja 

haastatteluista kieltäytyneiden osuus kasvoi. Tästä johtuen perjantaina ja lauantaina 

haastateltujen osuus jäi suunniteltua pienemmäksi.  

Taulukko 1.  Tutkimusaineisto 

  
maanantai tiistai keskiviikko torstai perjantai lauantai sunnuntai Yht.  

aamupäivä 
(10-12) 

8 22 39 29 22 14 10 144 19 % 

päivä/iltapäivä 
(12-16) 

63 65 83 42 49 49 33 384 49 % 

ilta  
(16-20) 

53 46 41 47 37 24 4 252 32 % 

 yhteensä 124 133 163 118 108 87 47 780  

 16 % 17 % 21 % 15 % 14 % 11 % 6 %  100 % 

 

Vastaajista 55 % oli naisia ja 45 % miehiä, mikä vastaa varsin hyvin Turun seudun 

sukupuolijakaumaa. Webropol-aineistossa naiset (61 %) olivat selkeästi yliedustettuina. 

Vastaajien ikäjakauma on esitetty kuviossa 2. Se vastaa hyvin Turun seutukunnan 

ikäjakaumaa ja kertoo siis siitä, että mikään ikäryhmä ei ole Turun keskustan 

asiakaskunnassa selkeästi yli- tai aliedustettuna. 

 

Kuvio 2. Vastaajien ikäjakauma 

Haastattelun/kyselyn aluksi vastaajilta kysyttiin, asuivatko he oman käsityksensä mukaan 

Turun keskustassa. Keskusta-asujiksi itsensä määritteli lähes 37 % vastaajista. 

Mielenkiintoinen havainto oli, että Webropol-aineistossa Turun keskusta-alueen ulkopuolelta 

tulevia oli selkeästi enemmän kuin haastatteluaineistossa (kuvio 3). Tätä tukivat myös korttien 

jaon yhteydessä kivijalkaliikkeiden yrittäjien kanssa käydyt keskustelut, joissa usein nousi 

esille kauempaa tulevien suuri osuus asiakaskunnassa. Vastaajista oli turkulaisia 83 %, 

kaarinalaisia 4 %, raisiolaisia 2 % ja muista Varsinais-Suomen kunnista tulevia 7 %.  
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Kuvio 3. Keskusta-asujiksi itsensä määritelevät haastatteluissa ja Webropol-aineistossa 

2. MIKSI OLET TURUN KESKUSTASSA TÄNÄÄN? 

2.1 Matkan tarkoitus 

Syyt keskustaan/haastattelupaikalle saapumiselle on esitetty kuviossa 4. Yleisin syy oli 

ostosmatka (29 %). Kun tähän lisätään keskustassa sijaitsevat palveluntarjoajat (esimerkiksi 

kampaamot ja lääkäriasemat), saadaan tuotteiden ja palveluiden hankintaan liittyvien syiden 

yhteenlasketuksi osuudeksi 36 %. Viihde- ja kulttuuripalvelujen houkuttelemia oli 6 % 

vastaajista. Reilu 10 % vastaajista kertoi olevansa työ- tai koulumatkalla, ja lähes yhtä moni 

kertoi työ- tai opiskelupaikkansa sijaitsevan Turun keskustassa. Yhteensä työperäisten 

matkojen osuus oli siis 20 %. Huomattavan korkea on syömään/kahville, ystäviä tapaamaan 

tai muuten vaan ajankuluksi keskustaan tulleiden yhteenlaskettu osuus (25 %). 

 

 Kuvio 4. Miksi tulit Turun keskustaan tänään?  
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2.2. Turun keskustan valinta asiointikohteeksi 

Kun kyseessä oli ostosmatka, Turun keskusta valikoitui matkan kohteeksi usein sopivan 

sijainnin vuoksi (lähellä minua/lähin mahdollinen). Kaikki valintasyyt on esitetty kuviossa 5. 

Yhteensä reilu kolmannes (36 %) valintasyistä liittyi palvelutarjontaan (tietty liike/ainoa 

mahdollinen/laaja valikoima). Kulkuyhteyksiin liittyviä syitä mainittiin vain harvoin. 

Syömään/kahville tulleiden valintasyyt olivat hyvin samansuuntaisia, mutta tarjontaan liittyvät 

syyt nousivat vahvemmin esille.  

 Kuvio 5. Miksi juuri Turun keskustaan ostoksille ja syömään/kahville? 

2.3 Kuinka usein Turun keskustaan? 

Haastattelupäivän käyntiin liittyvien kysymysten lisäksi vastaajia pyydettiin arvioimaan, kuinka 

usein he käyttivät Turun keskustan palveluja tai kävivät siellä muista syistä. Tulokset on 

esitetty kuviossa 6. Lähes kaksi kolmasosaa kertoi käyvänsä Turun keskustassa ostoksilla 

vähintään kerran viikossa, ja yli 80 % kävi keskustassa kahvilla tai syömässä vähintään kerran 

kuukaudessa. Puolet vastaajista kävi keskustassa ainakin kerran kuukaudessa ihan muuten 

vain, ilman varsinaista asiaa. Kolmasosalle vastaajista harrastukset olivat syy säännöllisiin 

matkoihin Turun keskustaan. 
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Kuvio 6. Käyntitiheydet Turun keskustassa 

Webropol-lomakkeella vastaajilta kysyttiin myös, olivatko heidän käyntinsä Turun keskustassa 

viimeisen vuoden aikana lisääntyneet, vähentyneet vai pysyneet ennallaan. Noin puolet 

vastaajista arvioi käyntiensä pysyneen ennallaan, 21 % arveli niiden lisääntyneen ja 28 % 

vähentyneen. Eniten käyntejään olivat vähentäneet pyörällä ja autolla liikkuneet (ks. kuvio 7). 

 

Kuvio 7. Ovatko käyntisi Turun keskustassa viimeksi kuluneen vuoden aikana lisääntyneet, 

vähentyneet vai pysyneet ennallaan? 

3. KULKUTAVAT 

3.1 Kulkutapaosuudet ja valintasyyt 

Keväällä 2017 toteutetussa KATE-kyselyssä kerätyn aineiston pohjalta oli perusteltua olettaa, 

että asioinnit keskustassa helmi-maaliskuussa jakautuvat melko tasan kävelyn, 

joukkoliikenteen ja oman auton kesken. KATE-aineistossa polkupyörällä tehtyjen matkojen 

osuus oli talvella pieni mutta kasvoi kesällä lähelle viidennekseen kaikista matkoista, jolloin 

linja-autolla tulevien osuus laski samassa suhteessa. 

ASKURA-tutkimuksen tulokset vahvistivat tätä ennakko-oletusta. Suurin ryhmä (35 %) olivat 

kävelijät, mutta lähes yhtä paljon oli linja-autolla liikkuvia (31 %). Autoilijoita oli reilu neljännes 
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(26 %) ja pyöräilijöitä 7 % (ks. kuvio 8). Jos tarkastellaan vain Turun keskustassa asuvia 

vastaajia, lähes kolme neljäsosaa vastaajista oli kävelijöitä. Koska keskusta-asujia oli 37 % 

vastaajista, tämä luonnollisesti näkyy vahvasti tarkasteltaessa kulkutapoja koko aineiston 

tasolla. 

   

Kuvio 8. Vastaajien kulkutavat. Vasemmalla koko aineisto (N=780), oikealla vastaajat, jotka    

kokivat asuvansa Turun keskustassa (N=288) 

Yleisin syy kävelyn valintaan kulkutavaksi oli matkan lyhyys (taulukko 2). 13 %:lla vastaajista 

siihen yhdistyi myös mahdollisuus saada liikuntaa ja/tai raitista ilmaa. Sekä pyörällä, linja-

autolla että autolla liikkuvat nimesivät tärkeimmäksi syyksi käyttämänsä kulkutavan valintaan 

helppouden ja kätevyyden. Pyöräilijöiden ja autoilijoiden vastauksissa nousi esiin myös 

matkaan kulunut aika. Autolla saapuneista reilulla viidenneksellä oli Fölin kausikortti. Tämä 

liittynee osittain siihen, että toiseksi tärkein syy autolla kulkemiseen (12 %) oli joltain muulta 

saatu kyyti. Linja-auton valinneista 12 % nosti tärkeimmäksi syyksi hyvät yhteydet, mutta 

lähes yhtä moni kertoi käyttävänsä linja-autoa koska omaa autoa ei ollut käytettävissä. Lisäksi 

8 % sanoi käyttävänsä linja-autoa, koska muita vaihtoehtoja ei ollut tarjolla. Valitun kulkutavan 

edullisuutta korosti 11 % pyöräilijöistä ja 9 % linja-autolla liikkuvista. Lisäksi 6 % kertoi 

liikkuvansa linja-autolla, koska koki pysäköinnin keskustassa olevan hankalaa tai kallista.  

 

Taulukko 2. Kulkutapojen valintasyyt 

Jalan (n=265)  Pyörällä (n=55) 

Asuu lähellä / lyhyt matka 44 %  Helpoin / kätevin 27 % 

Liikunta / kuntoilu / raitis ilma 13 %  Nopea / kiire 18 % 

Helpoin / kätevin 12 %  Tottumus / tykkään 18 % 

Tottumus / tykkään 7 %  Halvin / halpa 11 % 

Ainoa mahdollinen 5 %  Liikunta / kuntoilu / raitis ilma 7 % 

Sää 3 %  Ekologiset/ aatteelliset syyt 5 % 

Nopea / kiire 3 %    
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Linja-autolla (n=240)  Autolla (n=196) 

Helpoin / kätevin 27 %  Helpoin / kätevin 29 % 

Hyvät yhteydet 12 %  Sai kyydin 12 % 

Ei autoa / ei ajokorttia 11 %  Nopea / kiire 9 % 

Halvin / halpa 9 %  Ostosten/tavaran kuljetus 8 % 

Ainoa mahdollinen 8 %  Ainoa mahdollinen 7 % 

Ei parkkipaikkoja / kallis pysäköinti 6 %  Tulossa/menossa töihin 7 % 

Sää 5 %  Pitkä matka 7 % 

Tottumus / tykkään 4 %  Muiden asioiden yhdistäminen 7 % 

Ekologiset/ aatteelliset syyt 4 %    

Föli-kausikortti / työnantaja maksaa  3 %    
 

Kuten kuviosta 9 ilmenee, viikonpäivittäin tarkasteltuna kulkutavoissa oli huomattavia eroja. 

Kävelijöiden osuus oli koko viikon melko tasainen lukuun ottamatta tiistaita ja sunnuntaita, 

jolloin kävelijöitä oli yli 40 % vastaajista. Autolla tulleiden osuus oli pienin tiistaina ja 

keskiviikkona, mutta huomattavan suuri lauantaina, jolloin 43 % vastaajista tuli autolla. Myös 

torstaina autoilevia asiakkaita oli keskimääräistä enemmän (38 %). Linja-autolla liikkuvia oli 

eniten keskiviikkona (42 %) ja vähiten lauantaisin (20 %).  

 

Kuvio 9. Kulkutavat viikonpäivittäin 

3.2 Kulkutavat matkan tarkoituksen mukaan 

Matkan tarkoituksella oli selkeä yhteys käytettyyn kulkutapaan. Ostosmatkoilla, asioita 

hoidettaessa, kahvila- ja ravintolakäynneillä, viihde-ja kulttuuripalveluja käytettäessä tai 

muuten vaan keskustassa oleiltaessa yleisin kulkutapa oli kävely. Työ- ja koulumatkoilla sekä 

harrastuksiin osallistuttaessa ja ystäviä tapaamaan tultaessa käytettiin usein linja-autoa. 

Keskustassa sijaitsevaan työ- tai opiskelupaikkaan lähes kolmasosa vastaajista kuitenkin tuli 

omalla autolla; osa siksi että tarvitsee autoa työssään. Autoa käytettiin usein myös keskustaan 

suuntautuvilla ostosmatkoilla, mutta erityisesti autolla tulevien osuus korostui matkan 

päätarkoituksen ollessa tietyn keskustassa sijaitsevan palvelun käyttö (ks. kuvio 10). 
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Kuvio 10. Kulkutavat matkan tarkoituksen mukaan, kaikki vastaajat 

Tarkasteltaessa vastaajia, jotka kokivat asuvansa Turun keskustan ulkopuolella, kevyen 

liikenteen osuus on pidempien etäisyyksien vuoksi luonnollisesti pienempi (ks. kuvio 11). 

Huomio kuitenkin kiinnittyy vastaajiin, jotka ilmoittivat matkansa pääasialliseksi syyksi 

kahvilassa tai ravintolassa käynnin; tässä ryhmässä edelleen kolmasosa vastaajista tuli 

kävellen tai pyörällä. Kevyen liikenteen osuus oli melko korkea myös viihde- ja 

kulttuuripalveluiden käyttäjien sekä keskustaan ajankuluksi tulleiden ryhmissä. Auton käyttäjiä 

on eniten varta vasten ostoksille tulleiden sekä muiden palveluiden käyttäjien ryhmissä. 

 

Kuvio 11. Kulkutavat matkan tarkoituksen mukaan, Turun keskustan ulkopuolella asuvat 

vastaajat 
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4. RAHANKÄYTTÖ 

4.1 Rahankäyttö eri viikonpäivinä ja kellonaikoina 

Vastaajista 80 % käytti rahaa Turun keskustassa (ks. kuvio 12). Jotain ostaneiden keskiostos 

oli 51 €. Se oli Webropol-aineistossa selvästi suurempi (70,8 €) kuin haastatteluaineistossa 

(47,2 €).  

 

Kuvio 12. Rahankäyttö Turun keskustassa  

Taulukossa 3 on esitetty kaikkien vastaajien rahankäyttö eri viikonpäivinä ja kellonaikoina. 

Siitä on havaittavissa, että eniten rahaa käytettiin loppuviikon arkipäivinä (torstai, perjantai ja 

lauantai). Pienin keskiostos oli sunnuntaina, maanantain keskiostos oli selvästi tiistaita ja 

keskiviikkoa korkeampi. Yllättävää oli, että arkipäivinä (perjantaita lukuun ottamatta) 

keskiostot olivat suurimpia aamupäivisin (klo 10-12). 

 

Taulukko 3. Rahankäyttö (keskiarvo euroina) eri viikonpäivinä ja kellonaikoina (sisältää myös 

vastaajat, jotka eivät käyttäneet rahaa) 

 ma ti ke to pe la su 

klo 10-12 58 48 41 58 39 48 5 

klo 12-16 48 24 27 53 54 75 17 

klo 16-20 30 28 37 42 60 40 55 

ka. € 41 29 33 50 53 61 18 

 

4.2 Rahankäyttö tuote/palvelukategorioittain 

Rahaa käyttäneistä 40 % oli ostanut päivittäistavaroita, 37 % oli käynyt kahvilassa tai 

ravintolassa ja 15 % oli ostanut vaateita tai asusteita. Jos tarkastellaan käytettyä euromäärää, 

tärkein yksittäinen kategoria on vaatteet ja asusteet (ks. kuvio 13). Rahaa käyttäneistä 70 % 

oli ostanut vain yhteen tuote- tai palvelukategoriaan kuuluvia tuotteita. 
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Kuvio 13. Eri tuote- ja palvelukategorioiden osuudet rahaa käyttäneistä ja käytetystä 

rahamäärästä 

4.3 Rahankäyttö kulkutavoittain 

Kulkutavoittain tarkasteluna suurin keskiostos oli autolla saapuneilla (ks. taulukko 4), jos 

vaihtoehtoa ”muu” (sähköpotkulauta, juna, pyörätuoli, taksi) ei huomioida. Autoilijoiden osuus 

oli 43 % vastaajien ilmoittamasta kokonaiseuromäärästä, jalankulkijoiden 26 % ja linja-autolla 

tulleiden 22 % (kuvio 14). 

Taulukko 4. Eri kulkutavoin liikkuvien rahankäyttö 

  
n keskiarvo mediaani minimi maksimi summa 

jalan 269 30,3 15,0 0 470 8149,85 

pyörällä 55 32,2 11,0 0 313 1770,00 

linja-autolla 243 28,9 15,0 0 300 7023,80 

autolla 201 68,9 23,0 0 615 13846,40 

muu 11 103,8 40,0 0 520 1142,00 

 

40%

15%

37%

6%

4%

3%

8%

4%

2%

2%

2%

24%

28%

12%

3%

5%

2%

9%

9%

2%

3%

1%

 päivittäistavarat

 vaatteet ja asusteet

 kahvilat ja ravintolat

 harrastukset ja vapaa-aika

 elektroniikka ja kodinkoneet

 sisustus ja kodin tavarat

 kauneuden ja terveydenhoito (tavarat)

 kauneuden ja terveydenhoito (palvelut)

 viihde- ja kulttuuripalvelut

 muut tavarat

 muut palvelut

osuus rahaa
käyttäneistä vastaajista

osuus käytetystä
rahasta



 

Kuvio 14. Eri kulkutapoja käyttävien osuus haastatelluista ja käytetystä rahasta 

 

4.4 Naisten ja miesten rahankäytön erot 

Sekä rahaa käyttäneiden prosenttiosuuksissa, rahojen käyttökohteissa että käytetyn rahan 

määrässä oli eroja miesten ja naisten välillä. Naisista 85 % ja miehistä 75 % kertoi 

käyttäneensä rahaa tutkimuspäivänä Turun keskustassa. Naisten yleisin rahankäyttökohde 

oli vaatteet ja asusteet (37 %), miesten päivittäistavarat (27 %) (ks. kuvio 15). Euromääräisesti 

naiset käyttivät selvästi miehiä enemmän rahaa molemmissa edellä mainituissa 

tuotegategorioissa (ks. kuvio 16). Ainoastaan harrastuksiin ja vapaa-aikaan, elektroniikkaan 

ja kodinkoneisiin sekä määrittelemättömiin ”muihin tavaroihin” miehet käyttivät naisia 

enemmän rahaa. 
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Kuvio 15. Rahan käyttö tuotteisiin ja palveluihin sukupuolen mukaan (% käytetystä rahasta) 

 

Kuvio 16. Käytetyn rahan jakautuminen tuote-/palvelukategorioihin (€) 
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5. MIKÄ PARASTA/HUONOINTA TURUN KESKUSTASSA? 

Haastattelun/kyselyn lopuksi vastaajia pyydettiin kertomaan omin sanoin, mikä heidän 

mielestään on parasta Turun keskustassa ja vastaavasti mikä huonointa. Positiivisella puolella 

ylivoimaisesti eniten mainintoja keräsi Aurajoki ja jokiranta (ks. kuvio 17), mutta myös 

kaupungin kompakti rakenne (kaikki lähellä) keräsi runsaasti mainintoja. 

 

Kuvio 17. Parasta Turun keskustassa 

Huonoja puolia etsittäessä vastaukset kasaantuivat vielä enemmän; 49 % maininnoista liittyi 

toriparkkityömaahan; lisäksi 11 % liittyi remontteihin yleensä. 8 % vastauksista koski 

liikkumisen vaikeuksia ja 6 % liikennejärjestelyitä, nämäkin vastaukset liittyvät osin työmaiden 

aiheuttamiin muutoksiin keskustassa (ks. kuvio 18). 
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Kuvio 18. Mikä on huonointa Turun keskustassa? 

6. LOPUKSI 

ASKURA-tutkimuksen aineisto koostuu 780:n Turun keskustassa helmi–maaliskuussa 2020 

liikkuneen kuluttajan antamista tiedoista. Näistä 635 haastateltiin henkilökohtaisesti ja 145 

vastasi sähköiseen kyselyyn. Aineisto edustaa kattavasti tutkimusalueella eri viikonpäivinä klo 

10–20 välisenä aikana liikkuneita, joten sen perusteella voidaan tehdä tilastollisiin menetelmiin 

perustuvia arvioita asiointisyistä, kulkutavoista ja rahankäytöstä Turun keskustassa. 

Turun keskustan vahvuus kauppapaikkana on sen keskeinen sijainti suhteessa alueella 

asuviin kuluttajiin. Se on monipuolinen asiointiympäristö, jonne tullaan ostoksille ja nauttimaan 

kahvila- ja ravintolapalveluista tai sitten ihan vaan keskustan ilmapiiristä ja kauniista 

rakennuksista. Tärkein yksittäinen syy käynnille tutkimusalueella oli ostosmatka (29 %).  

Huomionarvoista kuitenkin on, että 10 % vastaajista oli tutkimusalueella muuten vain, ilman 

erityistä syytä. Turun keskustalla on siis paikkaan liittyvää vetovoimaa, joka ei liity 

materialististen kulutustarpeiden tyydyttämiseen. Tähän liittyen jokiranta ja Aurajoki nousivat 

korostuneesti esille kysyttäessä, mikä on parasta Turussa. Tulokset on esitetty sanapilvenä 

kuviossa 19. Turun keskusta houkuttelee tasaisesti kaiken ikäisiä kuluttajia Turusta ja 

lähikunnista. Monelle se on myös työ- tai opiskelupaikka. 

Ostosmatkan kohteeksi Turun keskusta valikoitui hyvän sijainnin ja monipuolisen tarjonnan tai 

tietyn liikkeen takia. Lähes kaksi kolmasosaa vastaajista tuli ostoksille Turun keskustaan 
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kerran viikossa tai useammin. Haastattelupäivänä 40 % vastaajista oli tehnyt tutkimusalueella 

päivittäistavaraostoksia. Vaatteita ja asusteita oli ostanut vain 15 % vastaajista, mutta niiden 

osuus raportoidusta rahankäytöstä oli selkeästi suurin. 

 

 

 

Kuvio 19. Mikä on parasta Turun keskustassa? 

Turun keskustan liikennejärjestelyt (pyörätiet, pysäköintimahdollisuudet, linja-autojen reitit ja 

aikataulut), lähtöalueen kaupallinen tarjonta ja joukkoliikenteen palvelutaso sekä kilpailevat 

ostopaikat vaikuttavat eri kulkuvälineillä liikkuvien kuluttajien asiointiin Turun keskustassa. 

Ydinkeskustan saavutettavuus vaihteleekin kuluttajan asuinpaikan sekä käytettävissä olevien 

kulkutapojen mukaan. Kulkutavan valintaan vaikuttaa myös matkan tarkoitus. Keskustassa ja 

sen välittömässä läheisyydessä asuvat asioivat useimmiten jalan mutta myös polkupyörällä, 

linja-autolla ja autolla. Ikääntymiseen liittyvät tai muut liikuntarajoitteet saattavat tehdä auton 

käytön tarpeelliseksi myös lyhyillä asiointimatkoilla, samoin vaikuttaa ostettavien tuotteiden 

painavuus tai suuri koko. Keskustan ulkopuolelta ydinkeskustaan tultiin pääasiassa linja-

autolla (43%) ja autolla (36%). Ostosmatkoista 45 % tehtiin autolla. 

Turun keskustan monet rakennusprojektit, erityisesti toteutusvaiheeseen edennyt toriparkki, 

ovat aiheuttaneet runsaasti muutoksia ydinkeskustan liikennejärjestelyissä. 

Kadunvarsipysäköintiä on rajoitettu muun muassa uusien pyöräteiden vaatiman tilan vuoksi, 

mutta keskustan pyörätieverkosto on edelleenkin melko hajanainen ja vaikeasti hahmotettava. 

Tämä näkyi ASKURA-tutkimuksessa kysyttäessä, mikä on huonointa Turussa. Suurin osa 

vastauksista liittyi jollain tavoin toriparkkiin tai muihin keskustan remontteihin. Vastaukset on 

esitetty sanapilvenä kuviossa 20. Tällä hetkellä keskustassa löytää pysäköintipaikan, jos on 

valmis siitä maksamaan. Myös erilaisten pysäköintisovellusten käyttöönotto on helpottanut 

pysäköintiä.  

 



 

Kuvio 20. Mikä on huonointa Turun keskustassa? 

Torin remontti nousi huonoimmaksi asiaksi Turun keskustassa, mutta se tunnistettiin vain 

tilapäiseksi häiriöksi. Moni haastateltava oli toiveikas, että remontin valmistuessa 

kauppatorista ja keskustasta tulee entistä viihtyisämpi. 


