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Keskustan kehittäminen

Hankkeen tavoitteisiin kuuluu laatia 
kunnianhimoinen visio keskustan 
elinvoiman ja vetovoiman 
vahvistamiseksi sekä konkreettinen 
näkemys toimenpiteistä ja 
vaiheista, joilla vision mukainen tila 
keskustan kehittämisessä 
saavutetaan. 
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Keskustan kehittäminen on Turun kaupungin 
kärkihanke



Vetovoima Kilpailukyky

Kestävyys Hyvinvointi

Strategiset 
päämäärät



Kokonais-
valtainen 
kaupunki-

kehitys

Kokonais-
valtainen 
kaupunki-

kehitys

Toiminnallinen

Sosiaalinen

Fyysinen

Digitaalinen



Turun keskusta kehittämisen painopisteet

Saavutettava ja 
helposti kuljettava 

keskusta

Kaupallisesti ja 
matkailullisesti

houkutteleva keskusta

Viihtyisä ja elävä 
kulttuurin ja 

kohtaamisten alusta



- Palautetta ja mediakeskustelua visiosta seurattu ja koottu kaupungin ja Turun 
Yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen toimesta. Yleissävy hyvin 
positiivista.

- Toimijoilta niin kaupunkiorganisaatiosta kuin ulkopuoleltakin pyydettiin 
arvioita miten Keskustavision mukaisen suunnan valitseminen vaikuttaisi 
meneillään olevaan ja tiedossa olevaan tulevaan tekemiseen.

- Visioesittelyjä erilaisille toimielimille ja ryhmille niin kohdennettuina kuin kaikille 
avoimina tilaisuuksia järjestetty kolmisenkymmentä.

- Turku Future Forum 22.1.2018: Keskustelutilaisuus vision toimeenpanosta, 
noin 130 osallistujaa

- Kaikille avoin digitaalinen keskustavisiokysely lopputalvesta 2018: 1147 
vastaajaa. Tulokset julkistettiin 13.4.2018.

Kärkihankkeen eteneminen



Verkkokyselyn muodosta





- Kauppatorin uudistus

- Historian museo

- Ratapihan elämyskeskus

- Forum-korttelin täydennys

- Keskustan liikennesuunnittelu

- Keskustavalaistus – Satumainen Aurajoki

- Keskellä Turkua -valohanke 

- Konserttitalo

- Aurajoen rantareitit

- Österbladin korttelin kehittäminen

Käynnissä ja harkinnassa olevia keskustan 
kehittämistä edistäviä toimenpiteitä



Yleislinjaus:

” Keskustavisio ohjaa kulloinkin 
toimivaltaisen toimielimen ja 
viranhaltijan valmistelua ja 
päätöksentekoa.”



toimenpidettä



Innovaatiokilpailu ja kumppanuudet 
toimeenpanon välineinä1



- Järjestetään innovaatiokilpailu Keskustavision 2050 toimeenpanon  edistämiseksi 

monipuolisin kumppanuuksin.

- Tehtävänasettelu: ”Miten sekä minkälaisin panostuksin ja ideoin haluat tulla mukaan 

toteuttamaan keskustavisiota 2050?” Ehdotuksia voi esittää niin toiminnallisuuksiin, 

tapahtumiin, palveluihin kuin rakentamiseen ja liikkumiseen. 

- Kilpailualueena väljästi määriteltynä koko keskusta - niin kaupungin kuin muidenkin 

omistamat alueet.

- Parhaat, innovatiivisimmat ja vahvimmin vision suuntaa palvelevat ja yhteisiä resursseja 

hyödyntävät ehdotukset palkitaan ja priorisoidaan ohjelmoinnissa.

Innovaatiokilpailu ja kumppanuudet 
toimeenpanon välineinä1



Vanhakaupungin konseptointi2



- Tavoitteena rohkealla otteella konseptoida Turun Vanhakaupunki 
erityiseksi ja arvokkaaksi vetovoimakohteeksi.

- Konseptointi tehdään kaupunkivetoisesti verkostomaisesti yhdessä  
mm. Turkuseuran, yliopistojen, opiskelijajärjestöjen kanssa.

- Matkailu- ja kulttuurinäkökulma, palvelut ja ympärivuotinen elävyys. 

- Tärkeä edistettävä piirre on keskustavisiossa kuvatulla tavalla 
yhdistämään keskustaa ja yliopistokampuksia eurooppalaisuuden 
olohuoneena.

- Laaja ajattelutapa: Vanhakaupunki ulottuu Piispankadulta Fortuna-
kortteliin.

Vanhakaupungin konseptointi2



Turun Merikeskus –
Saariston pääkaupungin portti merelle3



Turun Merikeskus –
Saariston pääkaupungin portti merelle

Merikeskus vahvistaa Turkua merellisenä kaupunkina kooten yhteen:

• Merelliset elämyspalvelut

• Vesiliikenteen reitit sekä saariston ja sen palveluiden saavutettavuus

• Itämeren ja ympäristön suojelu

• Merellinen historia ja kulttuuri

• Meriteollisuuden, merellisen osaamisen ja meriturvallisuuden näyteikkuna

• Vahvistaa keskustan merellisyyttä

• Yhteistyössä merellisten toimijoiden kanssa toteutettu Merikeskus toimii koko 
Suomen saariston yhteisenä neuvonta- ja palvelukeskuksena. 
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Kauppatori

Eerikinkatu

Suurtori

Linnankatu

Keskustan liikennejärjestelmä4



• Keskustavisio 2050 mukaiset periaatteet otetaan keskustan 
liikennejärjestelmän pohjaksi. Se tarkoittaa:

– Kävelyn ja pyöräilyn roolia sekä yhtenäisiä verkostoja edistetään

– Joukkoliikenteen etuisuuksia ja sujuvuutta vahvistetaan

– Kauppatorin roolia joukkoliikenteen solmupisteenä kevennetään.

– Autoilun ja tarpeettoman huolto- ja  jakeluliikenteen läpiajoa keskustan alueella vähennetään. Hyvin 

valmisteltuja kokeiluja käynnistetään mm. Uudenmaankadulla Vanhakaupungin alueella. 

– Jakelu- ja huoltoliikennettä pyritään keskittämään rajattuihin kellonaikoihin.

– Varaudutaan siihen, että myöhemmässä kehitysvaiheessa molemmilla rantakaduilla pyritään 

autottomuuteen ja kävelylle ja pyöräilylle varattuja katuosuuksia keskustassa muuallakin lisätään.

4 Keskustan liikennejärjestelmä



Aninkainen - hankkeistaminen5



• Harkittavaksi tulee kuinka laajana konseptina ja todennettavin synergiahyödyin 
kokonaisuutta ohjataan. 

– Laajimmillaan Puutorilta elämyskeskukseen. - Suppeimmallaan linja-autoaseman kenttä ja 

matkakeskus.

• Ei kilpailevaa kaupallista keskittymää ydinkeskustalle.

• Asumismahdollisuuksia alueelle edistetään. Keskustan merkittävin 
asumispainotteinen kehityskohde.

• Parkin kentän ympäristön kumppanuus käynnistetään

Aninkainen - hankkeistaminen5



Keskustan kauppakeskus6



• Vahvistetaan keskustan kaupallista vetovoimaa yhdistämällä eri 
kortteleiden voimavaroja yhteen. 

• Konseptin sisällä minimissään kahdeksan Kauppatoria reunustavaa 
korttelia.

• Yhteinen manageeraus, kaupallinen ja markkinoinnillinen  kokoaminen 
tärkeä osa. 

• Tapahtumatoimintojen synergiat ja synkronointi.

• Kauppatorin suunnittelu ja toteutus etenevät tehtyjen päätösten 
mukaan. 

• Sujuvat yhteydet kaupallisten kortteleiden välille..

Keskustan kauppakeskus6



Kauppahallin korttelin 
kehittämissuunnitelma7



• Kehittämissuunnitelman laadinta käynnistetään

• Tulevaisuus monipuolisten toimintojen alueena. 

• Käyttötarkoitushybridit eli rakennuksissa useita käyttötarkoituksia. Ei 
yksinomaan asumiseen osoitettua rakennuskantaa.

• Rooli osana Kauppatoria kiertävien kauppakortteleiden helminauhaa. 
Kokonaisuuden kytkentä keskustan kauppakeskus -kokonaisuuteen.

• Tutkitaan antaako keskustavision ajatus työpaikkakeskittymästä eväitä 
jatkokehittämiseen.

• Kumppanuuksin yhteisin resurssein muiden toimijoiden kanssa.

• Kauppahallin suojeluasia ratkaistaan.

Kauppahallin korttelin 
kehittämissuunnitelma7



Keskustavalaistuksen 
kokonaisvaltainen kehittäminen8



• Keskustan valaistuksen periaatteet määritettävä ja tunnistettava mm. infran tarpeet

• Valaistuksen toteutukseen liittyvät kysymykset:

– Pysyvien ja vaihtuvan infran suhde ja rooli

– Mahdolliset sesonkiratkaisut (koko pimeä aika / kausivalaistus), tapahtumat ja niihin 
liittyvät ajankohdat. Valofestivaalit. Valotaide.

• Kohdealueet ja kohteet (Jokirannan ja muun erityisesti kaupallisen ytimen roolit ja 
panostukset

• Julkiset tilat ja rakennukset niiden valaistukset

• Harkittava tasapaino kaupungin ja yksityisten toimijoiden panostuksissa. Myös yksityisiä 
kiinteistöjä voidaan valaista.

• Kokonaisvaltainen markkinointi ja viestintä

Keskustavalaistuksen 
kokonaisvaltainen kehittäminen8



Keskustavision ohjaus 
Turun yleiskaava 2029 valmisteluun9



• Keskustavision mukainen kehityspolku osaksi meneillään olevaa Turun 
yleiskaava 2029 valmistelua, jossa keskusta on edellytetty tutkittavan 
muuta yleiskaava-aluetta tarkemmin.

• Samalla ymmärretään, että monet Keskustavisio 205o:n pitkän 
aikajänteen mukaiset kehityspolut tulevat ratkaistaviksi vasta 
myöhemmissä yleiskaavoissa.

Keskustavision ohjaus 
Turun yleiskaava 2029 valmisteluun9



Turku Future Forum  - pysyvä 
toimintamalli yhdessä tekemiselle10



Turku Future Forum pysyvä 
toimintamalli yhdessä tekemiselle

• Säännöllinen ja ohjelmoitu sidosryhmä- ja osallisuusfoorumi 
yhteistyössä Ydinkeskusta ry:n kanssa

• Yhteiskehittämällä valmistellaan keskustan 
kehittämisohjelman tulevaa sisältöesityksiä
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