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Parantaa ympärivuotista houkuttelevuutta ja julkisia 
kaupunkitiloja, yhtenäistää keskustan toiminnallisuutta sekä 

varmistaa vilkkaan kulttuurielämän ja vireän tapahtumatoiminnan 
edellytykset keskustatilassa.

Lisätä keskustan asukas-ja työpaikkamääriä ja palauttaa usko 
keskustaan kannattavana investointikohteena.

Varmistaa keskustan saavutettavuus ja liikkumisen sujuvuus 
kaikilla kulkuvälineillä, sekä edistää keskustan mahdollisuuksia 

toimia innovaatioalustana digitalisoituville ja muille uusille 
palveluille.
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Turun on mahdollista olla globaalisti merkittävä 
kaupunki

Kaupungit ovat kaupunkilaistensa 
koteja, mutta samalla myös alustoja 
hyvinvoinnin ja monipuolisen kulttuurin 
syntymiselle.



Sykkivä sydän on kestävä kilpailuetu koko 
kaupungille

Kaupunkien ja keskustojen menestys 
riippuvat niiden kyvystä ohjata 
kehityksensä suuntaa peilaten sitä 
omaan historiaansa, identiteettiinsä 
sekä vaikuttaviin globaaleihin 
kehityksen trendeihin.



01 Visio



”Kaupungit eivät kilpaile kansallisesti vaan 
globaalisti. kaupungin globaali merkittävyys ei 
ole skaalasta kiinni vaan kaupungin globaalisti 
uniikeista elementeistä sekä niiden esiin 
nostamisesta.”

Paikallinen hyvinvointi ja taloudellinen menestys 
edellyttävät kaupungin kansainvälistä merkittävyyttä.

Paikallinen hyvinvointi ja taloudellinen menestys edellyttävät 
kaupungin kansainvälistä merkittävyyttä.

Kaupungit eivät kilpaile kansallisesti 
vaan globaalisti. Kaupungin globaali 
merkittävyys ei riipu skaalasta, vaan 

kaupungin globaalisti uniikeista 
elementeistä ja niiden esille 

tuomisesta.



Turun
keskusta?

ReykjavikBergen Turku

Turku - Maailmanluokan saaristokaupunki?



Keskustan visionäärinen kehittäminen
- nykytilan ymmärtäminen ja suunnan näyttäminen

kompetenssi

global city

Turku
2017

tavoitteet

2020 2030 2050

merkitykselliset 
globaalit megatrendit



Kaupungistuminen Kestävä kehitys Digitalisaatio Globalisaatio

Keskustan kehittymiseen vaikuttavat globaalit trendit

Urbaanisaatio Kestävä kehitys      Digitalisaatio Globalisaatio



Keskustan visionäärinen kehittäminen
- vision määrittäminen, kompetenssin ja tavoitteiden kasvattaminen

kompetenssi

global city

tavoitteet

2020 2030 2050

merkitykselliset 
globaalit megatrendit

Turku
2017



Turun keskusta - Nyt

Haasteet 

- Ympärivuotinen elävyys
- Kaupallisten palveluiden 
hajautuneisuus kaupungissa
- Liikenne keskustassa

Mahdollisuudet

+ Palauttaa usko keskustaan 
investointikohteena
+ Luoda portti Eurooppaan ja 
saaristoon
+ Hyvän elämän keskusta



Turku, Åbo - 
Europe



Turku on Suomen linkki eurooppalaiseen tieteen, kulttuurin ja 
kaupunkirakentamisen historiaan.

Turun keskustalla on mahdollisuus johtaa Turun kasvua eurooppalaiseksi 
merkittäväksi tieteen, kulttuurin ja matkailun kaupungiksi.

Turku voi kasvaa tähän asemaan: kasvattamalla yliopistojen rooleja 
keskustassa, investoimalla uusiin ja olemassa oleviin julkisiin tiloihin, 

elävöittämällä Vanhakaupungin kukoistukseen sekä luomalla käyttäjälähtöisen 
ja viihtyisän liikenneverkoston, joka mahdollistaa keskustan kaupunkimaisen 

kasvun.

Eurooppalainen kaupunki



Elävä 
ja hyvinvoiva kaupunki



Kaupungin kehittämisen kokonaistavoite on keskustan nostaminen 
Läntisen Suomen tärkeimmäksi talouden ja kaupan keskittymäksi. 

Keskustan kaavoitus-ja rakentamishankkeille etuoikeus kunnallisessa 
päätöksenteossa ja kaupungin investoinneissa.

Kupittaa –yliopisto –alueen, sataman sekä Aninkaisten alueiden 
kehittäminen keskustan rinnakkaisina kasvualueina tukevat 

talousalueen kasvua.

Elävyys syntyy: Uusien asumismuotojen mahdollistamisesta, kauppaa ja 
työpaikkojen kehittämistä tukevien hankkeiden kaavoittamisesta sekä 

uusien palvelujen kehittämisestä keskustaan.

Elävä ja hyvinvoiva kaupunki



Maailman 
kauneimman 
saariston 
pääkaupunki



kompetenssi

global city

tavoitteet

2020 2030 2050

merkitykselliset 
globaalit megatrendit

VISIO

Turku
2017

Keskustan visionäärinen kehittäminen
- Turku globaalisti tunnettuna kaupunkina 2050



Turun keskustavisio

Sijaintimme maailman kauneimman saariston 
sydämessä sekä 800-vuotinen historiallinen 

keskusta antavat Turulle loistavan mahdollisuuden 
nousta omanlaiseksi kansainvälisesti tunnetuksi 

maaailmankaupungiksi, joka mahdollistaa 
asukkailleen ja yrityksilleen hyvinvoivan elämän.



02  Elävän            
      keskustan     
      elementit
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I   Saavutettava ja helposti kuljettava 
II   Kaupallisesti houkutteleva
III  Viihtyisä kohtaamispaikka

02  Elävän keskustan tärkeimmät elementit:



I - Saavutettava ja helposti kuljettava  keskusta



- Keskustan saavutettavuus 

- Keskustassa liikkuminen

- Keskustan kansalliset ja kansainväliset yhteydet

I   Saavutettava ja helposti kuljettava 

02  Elävän keskustan tärkeimmät elementit:



Keskustan kasvu ja uusi käyttöjärjestelmä
Keskustan saavutettavuus: “Keskustaan on helppo tulla”



Satakunta
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Saaristo
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1300 1800 1990-2000

Aurajoen, Kuninkaantien, 
Satakunnantien ja Hämeen 
väylien risteykseen, Unikankareen 
kummulle syntyy kirkko ja sen 
muurien suojaan Turun kaupunki. 

Turun palon jälkeen Engel suunnittelee 
Turulle uuden ruutukaavaan 
perustuvan katuverkon. Joen ylittävät 
perspektiivikadut syntyvät. Kaupunki 
laajenee käsittämään kokokukkuloiden 
välisen laakson.

Turku kehittyy vahvasti 1980-2000. Ajan hengen 
mukaisesti kehitystä ohjataan suurhankkeiden 
muodossa myös kaupungin keskustan ulkopuolisille 
alueille. Näille  tehdyt suuret investoinnit hajauttavat 
kaupungin rakennetta ja vähentävät näin ollen 
kaupungin keskustan vetovoimaisuutta ja kilpailukykyä. 
Hansakortteli on viimeinen suuri yksittäinen investointi 
keskustassa.

2010-2050

Kaupungin suunnittelun perustana on ydinkeskustan 
laajentaminen sekä kehityksen ja investointien 
ohjaaminen kaupungin keskustaan. Keskustan on 
kansainvälisen Turun ilmentymä ja koko läntisen 
Suomen työnteon, kaupan ja kulttuurin tärkein paikka. 
Kaupungin ydin laajenee ja sen viihtyisyys paranee sekä 
uudet julkiset tilat sekä viheralueet liittävät sen entistä 
paremmin Yliopiston , Aninkaisten ja Kupittaan alueisiin.

Åbo = Asutus joen varrella
Kaupunkirakenteen murros 



Turun ytimen määrittely
Neljän merkitsevän identiteetin ydin

Jokiranta

Kauppa
Vanhakaupunki

Yliopistot



Pistemäinen rakenne
Ruuhkautuva piste rajoittaa keskustan kehittymistä

ja huonontaa kauppatorin laatua 



Pistemäinen rakenne
Joukkoliikenteen solmukohta aktivoi vain yhtä pistettä

Jokiranta

Kauppa
Vanhakaupunki

Yliopistot



Joukkoliikennekadun muodostaminen
Joukkoliikenne yhdistyy kaikkiin ytimen toimintoihin

Jokiranta

Kauppa
Vanhakaupunki

Yliopistot



250 m

Joukkoliikennekadun muodostaminen
Joukkoliikenne yhdistyy kaikkiin ytimen toimintoihin

Jokiranta

Kauppa
Vanhakaupunki

Yliopistot



Uusi liikennejärjestelmä
Yhdestä pisteestä...

Kauppatori
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Uusi liikennejärjestelmä
...laajaan aktiiviseen alueeseen
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Eerikinkatu
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Suurtori

Linnankatu
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Saavutettava keskusta
Keskustan kehätie ja uusi joukkoliikennekatu

Kauppatori

Eerikinkatu

Läntinen Pitkäkatu

Ratapihankatu

Suurtori

Linnankatu

Asema

P-Louhen laajennus

Samppalinnan kallioparkkiVartiovuoren kallioparkki

keskustan kehäK
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A
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Keskustan saavutettavuuden elementit
kaupunkiterminaalit ja ytimeen avautuvat pysäköintikeskukset

Joukkoliikennekatu ja kaupunkiterminaalit Keskitettyjen pysäköintilaitosten uloskäynnit suoraan 
kävelykaduille ja keskustan ytimeen



Eerikinkadun kaupunkiterminaali



Keskustan kasvu ja uusi käyttöjärjestelmä
Keskustassa liikkuminen: “kävelyn ja pyöräilyn suurkaupunki”



Kävellen keskustassa
Uudet kävelypainotteiset alueet

Kauppatori

Eerikinkatu

Läntinen Pitkäkatu

Ratapihankatu

Suurtori

Asema

K
oulukatu
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Kävelypainoitteisen keskustan laajentaminen kaupungin 
parhaille paikoille lisää keskustan viihtyvyyttä ja eloisuutta.

Uusien kävelykatujen ja aukioiden luominen kaupungin 
sydämeen Jokirannan läheisyyteen.

Kävelypainotteisten katujen kehittäminen viihtyisäksi ja 
turvalliseksi jalankulkuympäristöksi



Vaihtopiste

Joukkoliikenne

Pyöräreitit

Autoliikenne

Pysäköinti

Kävelykadut

P

Pyöräillen keskustassa
Kattava pyöräilyverkosto

Kauppatori

Eerikinkatu
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Koko keskustan kattava pyörätieverkosto mullistaa 
keskustan ja sen lähialueiden asukkaiden arjen.

Koko keskustan kattava pyörätieverkosto mahdollistaa 
pyöräilyn nostamiseksi keskustan ensisijaiseksi 
kulkumuodoksi.

Pyörille luodaan omat selkeä eri tasoiset yksisuuntaiset 
kulkuväylät läpi keskustan, jotka sijaitsevat eri 
korkeustasolla kävelijöiden ja autoilijoiden väylien kanssa.



Keskustan kasvu ja uusi käyttöjärjestelmä
Keskustan kytkeminen kansallisiin ja kansainvälisiin yhteyksiin



saaristo
Itämeri

Lentokenttä
Keski-Suomi

Helsinki
Pietari

Kupittaa

Aninkainen

Rautatieasema

satama

Saumaton liittyminen 
kansainvälisiin yhteyksiin

Connecting people:
Lentokentän, Kupittaan ja sataman 

kansainväliset ihmisvirrat yhdistyvät 
Turun keskustan terminaalissa 

keskustaan sekä paikallisiin 
liikennevirtoihin



Aninkainen
Keskustan kytkeminen kansallisiin ja kansainvälisiin yhteyksiin



Aninkainen
Promenadisilta kytkee Aninkaisten alueen Puutorin kautta osaksi keskustaa

Uusi promenadisilta 

Puistoinen Puutori Konserttitalopaviljonki

Hybridikorttelit

Hybridikortteli

Aktiivinen puisto

Kahvilasuora

Pysäkki

Konserttitalo

Galleria

Kunnostettu rakennus

Asemapaviljonki



Pyöräreitit
Joukkoliikenne

Aninkainen
Korttelirakenne yhdistää eri korkeustasot



Aninkaisten puisto ja vihersilta



Keskustan kasvu ja uusi käyttöjärjestelmä
Eri liikennemuodot toisiinsa kytkevä helppokäyttöinen järjestelmä



Saavutettava keskusta
Kehätie ja keskitetyt kalliopysäköinnit rauhoittavat keskustan katuja
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Saavutettava keskusta
Uusi joukkoliikennejärjestelmä 



Uusi liikenneverkko
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Eerikinkatu
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I   Saavutettavan keskustan laajentamisen               
   vaikutukset

Kauppatorin viihtyisyys paranee
 
Luodaan kaupunkiterminaaleilla 
kaupallinen potentiaali

Mielikuva keskustasta laajenee

Keskustan rauhoittaminen 
laadukkaaksi, viihtyisäksi ja 
turvalliseksi kävely-ympäristöksi

Lisää kävijöitä keskustassa

5 000 ap uutta katettua pysäköintipaikkaa

0,5 km2 kaupallista keskustaa

5 uutta kaupunkiterminaalia

5 uutta kävelysiltaa Aurajoen yli

Älykäs palveluliikenne keskustan sisällä

koko keskustan kattava pyörätieverkosto



II Kaupallisesti houkutteleva keskusta



- Laajentuva kaupallinen keskusta 

- Kauppatori - houkutteleva ydin

- Työpaikkojen keskusta

II   Kaupallisesti houkutteleva

02  Elävän keskustan tärkeimmät elementit:



Laajentuva kaupallinen keskusta
Kilometri kaupallisia palveluja ihmisvirtojen ympärillä



Täydennysrakentaminen

Uusi Kauppatori

Joukkoliikennekatu

Ravintolapiha

Kaupunkiterminaali

Kävelykatu

Liikkeitä ja toimistoja

Hybridikortteli

Forumin sisäkatu

Beergarden

Kaupunkiterminaali

Kaupunkiterminaali

Hybridikortteli

Palveluhybridi

Puistikko

Tapahtumapiha

Kaupungintalon puisto

Aurakadun kävelysilta

Kaupallinen keskusta
Kilometri kaupallisia palveluja ihmisvirtojen ympärillä



Uudet kaupunkiterminaalit elävöittävät keskustan solmukohtia



Kaupallinen keskusta
Kilometri kaupallisia palveluja ihmisvirtojen ympärillä

Kaupungintalon ja kauppahallin kortteleihin 
sijoittuu Turku Deisgn & Finance District, joka 
rauhoitetaan asumiselta. Näin sinne voidaan 
sijoittaa myös runsaasti ravintoloita.

Kauppatori jaetaan kahteen osioon, joista 
toinen palvelee tapahtuma-alueena. 
Pohjoislaitaan sijoittuu erityisesti lasten 
näkökulmasta suunniteltu oleskelupuistikko.

Koulukorttelissa kokeillaan uudenlaista 
palveluhybridiä. Kortteli on kaikenikäisten  
kaupunkilaisten olohuone.

Kauppahallin korttelia täydennetään 
terassoituvalla toimistomassalla, joka 
mukautuu ympäröivien rakennusten 
mittakaavaan.



Linnankadun uusi kävelykatu



Houkutteleva ydin - Hansatown
Keskustan kauppakeskus Hansatown viihtyisän Kauppatorin ympärillä



Kauppatori
Puisto ja elävä tapahtumakeskus

Tapahtumatila

Vesiallas Kauppatorin puistikko

Kauppakäytävä

Wiklund

Pelailutila

Kahvilapaviljonki

Österbladin korttelin täydennys

Katsomoportaat

Katettu piha

Hansakortteli

Sisäkatu

Forumin korttelin sisäkatu

Toripaviljongit

Kahviloiden terassit

Kioski



Illalla kauppatori muuttuu kesällä kaupunkilaisten kohtaamispaikaksi 
kahviloineen ja vesielementteineen



kauppatori talvisen keskustan toiminnallisena sydämena



Työpaikkojen keskusta 
Design & Finance District - työpaikka-alue keskustan sydämessä



Design & Finance District
Työpaikka-alue keskustan sydämessä

Toimistokortteli

Sisäkatu

Kävelykatu

Beergarden

Toimistokortteli

Kauppahalli

Uudisrakennus

Design-piha

Tapahtumapiha

Kaupungintalon puisto

Kävelykatu



II   Kaupallisen houkuttelevuuden lisäämisen          
   vaikutukset

Keskustan kauppakeskusten verkosto

Laajentuva kaupallinen keskusta

Parannettu, viihtyisä Kauppatori

Toimitilojen ja työpaikkojen lisääminen 

keskustassa

5 uutta liikenteen ja kaupan solmukohtaa

150 000 m2 uutta liiketilaa

300 000 m2 uusia toimitiloja ydinkeskustassa

15 000 uutta työpaikkaa





III Viihtyisä kohtaamispaikka



III  Viihtyisä ja elävä kohtaamispaikka

02  Elävän keskustan tärkeimmät elementit:

- Monipuolisten elämäntyylien mahdollistaminen

- Uudenlaiset palvelujen ja kohtaamisen paikat

- Kulttuurin, elämysten ja viihteen keskus



Houkutteleva asuinympäristö
Uusien asumismuotojen tuominen keskustaan

Parkkitalo Townhouse

Kerrostalo Omakotitalo



Kehittyvät palveluhybridit
Kunnallisten palveluiden uudet typologiat

Uusien palveluhybridien rakentaminen keskustaan
Päiväkotien, koulujen, kirjastojen ja terveyspalvelujen uudet typologiat



Monipuolinen viherympäristö
Puistoverkosto ja sisäpihat asukkaiden tiloiksi

Kupittaa

Juhannuskukkula

Puolalanmäki

Koroinen

Luostarinmäki

Jokipuisto

Samppalinna

Kakolanmäki

Linnanpuisto

Ruissalo

Barkerinpuisto

Puisto rakennuksen etupihana ja takapihana

Sisäpihat osa puistoverkkoa

Puistomaiset puolijulkiset tilat



Esimerkki veden kokemuksen ja uimisen tuomisesta osaksi 
keskustassa asumisen arkea. / Vulcan Spa Oy, 2017

Aurajoen rantaviivan aktivoiminen sekä ihmisten päästämi-
nen lähelle vettä kuuntelemaan ja tuntemaan se.

Saunoja ja saariston tuntua voidaan tuoda onnistuneesti 
myös aivan keskustan ytimen tuntumaan. / Konkret Oy, 2012 

Saariston ja veden kokeminen ydinkeskustassa
Aurajoen rantaviivan aktivoiminen ja veden tuominen ihmisiä lähelle



Elävä keskusta kohteena
Kulttuuri- ja urheilutoimintojen keskusta



Turun Vanhankaupungin renessanssi
Yliopistojen ja eurooppalaisuuden olohuone



Joukkoliiikennekatu

Kulku  Vartiovuorelle

Aukiosilta

Brinkkala

Yhdistetty puisto

Portti yliopistoille Hämeenkadun bulevardi

Kulttuurihybridi

Kaupunkiterminaali

Oleskeluportaat

Uusi kävelysilta Oleskelupaikkoja

Puistopaviljongit

Turun Vanhankaupungin renessanssi
Yliopistojen ja eurooppalaisuuden olohuone



Turun Vanhankaupungin renessanssi
Yliopistojen ja eurooppalaisuuden olohuone

Suomen historian museo sijoitetaan Suurtorin 
läheisyyteen. Uusi kansainvälisen tason 
vetonaula Vanhankaupungin sydämessä.

Suurtorille muodostuu suuri puisto , kun Uu-
denmaankadusta tehdään joukkoliikenneka-
tu.  Vihreään keidasmaiseen puistoon sijoit-
tuu paviljonkeja. 

Kirkkosillasta  muodostuu urbaani 
aukiomainen tila, jonne voi pysähtyä 
nauttimaan Jokirannan maisemista. Uusi 
kevyt silta helpottaa opiskelijoiden kulkua 
Jokirannassa.

Vanhankaupungin toimijat avautuvat 
ja  levittäytyvät Suurtorille aktivoiden 
puistoaluetta.



Vanhankaupungin puisto, joka luo alueen historiallisille rakennuksille vihreän kohtaamispaikan



Yliopistojen näkyvyyden ja roolin kasvattaminen keskustassa 
Yliopistojen ja Vanhakaupunki keskustan ja Kupittaan kaupunkirakenteellisena 



Vanhakaupunki



Hämeenkatu yliopistoja ja kupittaan tiedemaailmaa yhdistävänä vehreänä bulevardina



Kulttuuriranta
Turun ilta-aurinkoon avautuva kulttuuribulevardi



Kulttuuriranta
Turun ilta-aurinkoon avautuva kulttuuribulevardi

Porrasyhteys puistoon

Uusi kävelysilta

Uusi kävelysilta

Uusi kävelysilta

Uimala

Laiturit

Hybridikortteli

Rantapromenadi

Puistopaviljongit

Uusi reitti stadionille

Hotelli ja ravintolat

Kulttuurihybridi

Terassitalot

Museon laajennus

Museoasunnot

Teatteri

Aukio



Kulttuuriranta
Turun ilta-aurinkoon avautuva kulttuuribulevardi

Uudet kulttuurihybridikorttelit, jotka 
yhdistävät kulttuuritoimintoja, toimitiloja 
sekä ravintola- ja kahvilamaailman rajaavat 
rantapromenadia.

Rannasta on uusi reitti kohti urheilupuiston 
tuulimyllyä ja stadionia. Reitin varteen 
sijoittuu urheilu- ja hyvinvointipalveluita, sekä 
kahviloita ja putiikkeja. 

Wäinö Aaltosen museon laajennus aukeaa 
uudelle reitille. Laajennuksen yhteyteen 
sijoitetaan terassoituvia museoasuntoja, 
jotka muodostavat puistomaisia kortteleita.

Satavuotiaan Suomen Itsenäisyydenaukio 
on urbaani kaupunkitila, joka johdattaa 
kulkijan kohti Paavo Nurmen stadionia ja 
urheilupuistoa. 



Turun ilta-aurinkoon avautuva kulttuuribulevardi



Elämyksien ja hyvinvoinnin ketju
Kulttuuri, liikunta- ja tapahtumapaikkojen akseli



Elämyksien ja hyvinvoinnin ketju
Kulttuuri, liikunta- ja tapahtumapaikkojen akseli

Uusi tapahtumakeskus

Teatteri Akseli

Humalistonkatu

Linnateatteri

Paavo Nurmen Stadion

Hyvinvointipalvelut

Kaupunginteatteri

Domino-teatteri

UrheilupuistoMaauimala Kesäteatteri

Samppalinna



Elämyksien ja hyvinvoinnin ketju
Kulttuuri, liikunta- ja tapahtumapaikkojen akseli

Samppalinnaan sijoittuu uusi 
tapahtumakeskus osittain kallion sisään.

Urheilupuisto liittyy entistä vahvemmin 
keskustaan uuden reitin sekä kävelysiltojen 
kautta.

Humalistonkatu muodostaa Samppalinnan 
tapahtumakeskuksen, Urheilupuiston sekä 
Humaliston keskuksen välille kulttuurin, 
liikunta- ja tapahtumapaikkojen akselin. 

Humalistonkadun päätteksi syntyy uusi suuri 
tapahtumakeskus, jonka yhteyteen sijoittuu 
hybribimallilla erilaisia tapahtumatiloja, 
toimitiloja sekä asuntoja.

Uusi tapahtumakeskus

Teatteri Akseli

Humalistonkatu

Linnateatteri

Paavo Nurmen Stadion

Hyvinvointipalvelut

Kaupunginteatteri

Domino-teatteri

UrheilupuistoMaauimala Kesäteatteri

Samppalinna



Kulttuurin ja elämyksien ilta-aurinkoon avautuva ranta
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Ihmisten ja investointien virrat
Ratkaisevat Turun ja sen keskustan globaalin kasvun ja menestymisen

Turku 
2050

Turku 
2050yritykset

maisema ja

Yhdyskunta ja 
arkkitehtuuri

investoinnit

paikallinenihmiset ja
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investoinnit

paikallinen
väestö

ihmiset ja
ideat

€



Maailman kauneimman saariston pääkaupunki



Keskustan integrointi 
maailman kauneimpaan saaristoon

saaristo
Itämeri

Lentokenttä
Keski-Suomi

Helsinki
Pietari

Kupittaa

Aninkainen

Rautatieasema

satama

Keskusta 2050: 
Keskustamaisen elämän 

ja elävyyden laajeneminen 
kohti satamaa säilyttäen 

sen luonteen, identiteetin ja 
toimintamahdollisuudet



Keskustan integrointi 
maailman kauneimpaan saaristoon

saaristo
Itämeri

Lentokenttä
Keski-Suomi

Helsinki
Pietari

Keskusta 2050:
Tulevaisuuden logistiikan 

kansainvälisten risteilijöiden ja 
uudenlaisen kaupungin symbioosi. 

Turun mahdollisuus luoda 
uudenlainen keskustamainen alue, 

joka avautuu merelle ja 
ilta-aurinkoon Kupittaa

Aninkainen

Rautatieasema

satama



Keskustan integrointi 
maailman kauneimpaan saaristoon

Turun 
Satama 
2050?

Hafencity
Hampuri

Nordhavn
Kööpenhamina

Björvika
Oslo
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2017 - 100 toimenpidettä

1. Rakennetaan Vanhasta Kaupungista vetovoimainen
brändi.
2. Järjestetään historiallisen Turun opastuksia.
3. Kyltitetään Vanha Kaupunki kuntoon.
4. Hyödynnetään lisätyn todellisuuden teknologiaa histori-
allisen Turun tarinallistamisessa.
5. Tuodaan boutique-hotelli vanhaan kaupunkiin.
6. Luodaan Tuomiokirkkotorille edellytykset kesäravintola-
toiminnalle.
7. Liitetään Käsityöläismuseo osaksi Vanhaa Kaupunkia
Vartiovuoren kautta.
8. Tuodaan kahvila- ja ravintolatoimintaa, gallerioita ja luo-
van työn co-working tiloja Vanhan Suurtorin virastojen tilalle.
9. Rakennetaan Vanhan Kaupungin vierailijoille parkkitilaa
Uudenmaankadun kulmaan.
10. Toteutetaan määräaikainen kokeilu yksityisautoilun
läpiajokiellosta Uudenmaankadulla Vanhan Suurtorin kohdal-
la.
11. Tuodaan kulttuuri ulos nykyisistä museo- ym. kulttu-
urirakennuksista.
12. Profiloidaan	yliopistot	kaupungin	dynamoksi.
13. Profiloidaan	Tuomiokirkon	taustan	alueesta	omaleimain-
en liiketoiminnan keskittymä yhteistyössä yliopistojen kanssa.
14. Rakennetaan pysyvät fasiliteetit tapahtumien
järjestämiselle (esim. esiintymislava) kauppatorille.
15. Luodaan pimeän ajan valofestivaali kauppatorin
ympäristöön.
16. Hyödynnetään tyhjät / vanhat toimistotalot edullisina
kohtaamisalustoina ja työtiloina yrittäjille, opiskelijoille ja tait-
eilijoille.
17. Rakennetaan luovan työn helminauha Logomolta kes-
kustan kautta yliopistokampukselle.
18. Tehdään toreista entistä ympärivuotisempia katoksin ja
paviljongein.
19. Muutetaan osa kauppatorista tapahtumapuistoksi (vrt.
Kungsträgården).
20. Rakennetaan kauppatorille talvikaudeksi luistinrata.
21. Huolehditaan torikaupan jatkuvuudesta.
22. Lisätään kauppatorin viihtyisyyttä viherrakentamisella ja
vesielementillä.
23. Lisätään penkkejä kauppatorille.
24. Luodaan ydinkeskustaan vetovoimatekijöitä lapsiperhei-
lle: leikkipaikkoja, lapsiperheille suunnattujen kauppojen kes-

kittämistä samoihin tiloihin, ym.
25. Rakennetaan Kirjasto-autiolle lasten leikkipaikka (esim.
karuselli).
26. Lisätään puistojen toiminnallisuutta.
27. Lasketaan ajonopeuksia ydinkeskustassa ja asunto-
kaduilla.
28. Rauhoitetaan kulttuurirakennusten edustat autoliiken-
teeltä.
29. Lisätään joukkoliikennekaistoja.
30. Asetetaan jalankulkijat ensisijaiseen asemaan ydinke-
skustan liikenteessä.
31. Selkiytetään joukkoliikenteen reittejä ydinkeskustassa.
32. Vähennetään katupysäköintiä.
33. Liitetään saaristo tiiviimmin ydinkeskustaan esim. vesi-
liikennettä edistämällä.
34. Rakennetaan kaupunkihiekkaranta jokivarteen.
35. Vahvistetaan jokirannan ja kauppatorin liitosta Auraka-
dun kohdalta Blankon puolen jalkakäytävää leventämällä ja
autokaistoja vähentämällä.
36. Rakennetaan viherkäytävä Aurajoelta Puolalanpuistoon.
37. Rakennetaan edullinen, vartioitu talvipysäköintialue kes-
äautoille, asuntoautoille, asuntovaunuille ja pienille veneille.
38. Tarjotaan autottomille turisteille parempia kulkuy-
hteyksiä ja palveluita (minijuna, riksoja, kaupunkipyöriä, joissa
vetolaatikko lapsille, ”Lontoon-bussi” tms.) sekä opastuksia
esim. Turun linnalle, satamaan, Luostarinmäelle, Ruissaloon
jne.
39. Edistetään tapahtumien järjestämistä keskustassa ja
jokirannassa kaupungin lupakäytäntöjä helpottamalla.
40. Mahdollistetaan kaupungin tilojen käyttö pop up -tyyppi-
seen toimintaan.
41. Tuetaan monikäyttötilojen remontointia.
42. Annetaan rakennusvalvonnalle prioriteetti käsitellä kes-
kustan rakennusluvat alle kuukaudessa.
43. Järjestetään Kaupunkifestivaali – hyvin järjestetty ja tu-
otettu vapaan taidekentän (sirkus, tanssi, jazz, nukketeatteri,
ruoka…) tapahtuma.
44. Synnytetään uusia kulttuuritiloja ydinkeskustaan.
45. Avataan konserttitalo Puutorin ja Aninkaisten alueelle.
46. Rajoitetaan läpiajoliikennettä ydinkeskustan kaduilla.
47. Tuodaan julkisen puolen työpaikkoja takaisin keskusta-
an.
48. Houkutellaan kansainvälisiä sijoittajia ja toimijoita kes-

kustaan.
49. Nostetaan puistot entistä keskeisemmäksi kaupunkilais-
ten viihtyvyystekijäksi ja matkailulliseksi vetovoimatekijäksi.
50. Parannetaan Urheilupuiston ympärivuotisuutta.
51. Rakennetaan Puolalanpuistoon veistosbiennaali.
52. Tehdään Kakolanmäelle lasten ihmepuisto.
53. Lanseerataan taskupuistojen verkosto.
54. Rakennetaan Urheilupuiston ja Vartiovuorenmäen väliin
kevyenliikenteen silta Neitsytpolun yli.
55. Yhdistetään Samppalinnan puisto ja Urheilupuisto Aura-
joen rantaan keskustan lenkkeilyreitistöksi
56. Yhdistetään Urheilupuisto ja Samppalinnanmäki sillalla
tai vastaavalla yhdeksi Kulttuurikuntoilunkeskuspuistoksi.
57. Laajennetaan Barkerin puisto Aurajoen rantaan saakka.
58. Lisätään kaupunkivihreää määrätietoisesti koko kes-
kustan alueella: kadunvarsipuurivit, palokujannepuut, auki-
oiden ja torien puusto jne.
59. Kehitetään kaupungintalon puistikko Fortuna-toriksi.
60. Katetaan ratapiha asuinrakennuskäyttöön. – sinne (Hel-
singin) Teurastamonalueen kaltainen paikka, jossa ravintoloita
ja mahdollisuus yhteisölliseen piha-alueen hyödyntämiseen:
Kaupunkipiknik, kaupunkigrillausta, puutarhaa yms.
61. Hyödynnetään uusien rakennusten kattotilat esim. au-
rinkoenergia, kattopuutarhat tms.
62. Rakennetaan pyöräteitä siten, että kauppatori ja muut
keskeiset kohteet on helposti saavutettavissa.
63. Yhdistetään nykykeskustan reunoille kehittyvät alueet
keskustaan laadukkailla pyöräily-yhteyksillä.
64. Tehdään keskeisistä kevyen liikenteen reiteistä sujuvia
ja miellyttäviä.
65. Tuetaan talvipyöräilyä.
66. Rakennetaan Arkkipiispan tontin ja Aurajoen väliin käve-
lytie.
67. Jatketaan Aurajokirannan reitistöä Halisten suuntaan
molemmin puolin rantaa.
68. Siirretään Itäisen Rantakadun kevyt liikenne pysäköin-
tipaikkojen päälle ja pyhitetään Aurajoen ranta-alue jalanku-
lulle.
69. Tehdään Sataman ja Puistokadun välisestä raideyhtey-
destä ”Turku baana” kevyelle liikenteelle.
70. Rakennetaan Logomosta sujuva ja viihtyisä jalankulun ja
pyöräilyn kulkuyhteys keskustaan.
71. Piispankatu sykkimään.

72. Kaikkien kaupunkilaisten talvikaupunkifestivaali.
73. Synkronoidaan keskustan kauppojen aukioloajat.
74. Ydinkeskustasta modernin kivijalkakaupan keskus.
75. Tuotetaan kaikki valaistus aurinkosähköllä.
76. Annetaan yrityksille lupa käyttää katutilaa (esim. kuk-
kamyynti kävelykadulla) ja kaunistaa omien liikkeidensä edu-
stat.
77. Tuodaan koulujen tapahtumia keskustaan.
78. Käytetään keskustan katutilaa väliaikaisena pelialusta-
na tapahtumissa (esim. kävelykadun Turku-turnaus)
79. Tuodaan teatterien ensi-iltojen ja Logomon tapahtumi-
en promootiotilaisuudet keskustaan.
80. Järjestetään Ruisrockin aamutapahtumat kauppatorilla.
81. Rakennetaan houkuttelevia pääsiäisen ajan matkai-
lupaketteja (Turku/kirkko/matkailuelämykset).
82. Järjestetään kirpputori Kauppahallinkujalla viikonlop-
puisin.
83. Rakennetaan ”limited service business –hotelli” Turku-
un.
84. Lisätään merihenkisten tapahtumien, palveluiden ja tu-
otteiden tarjontaa.
85. Tuodaan verkkokaupan showroomeja ja tapahtumia
keskustaan.
86. Keskusta auki 24/7.
87. Lisätään harrastusmahdollisuuksia keskustassa.
88. Järjestetään vesibussiyhteys Hirvensalosta keskustaan.
89. Vahvistetaan kauppatorin iltakäyttöä.
90. Lisätään lyhytaikaisia myyntipaikkoja esim. puistoihin,
jokirantaan.
91. Tuetaan keskustan erikoisliikkeiden yhteismarkkinoin-
tia.
92. Tehdään englanninkieliset opasteet.
93. Järjestetään kaupunkilaisten yhteinen siivouspäivä.
94. Edistetään ideoiden jakamista eri tavoin.
95. Tuodaan vesi näkyväksi osaksi katukuvaa myös muual-
la kuin jokirannassa.
96. Rakennetaan saaristoristeilysatama.
97. Lisätään vesibussi/vesitaksitoimintaa Aurajoessa.
98. Rakennetaan lisää yleisiä wc-tiloja jokirantaan.
99. Järjestetään pieniä taidetempauksia jokirannassa.
100. Tuodaan tapahtumia näkyviin keskustan kaupunkiku-
vaan.	Esim.	urheilufinaaleja	tai	konsertteja	kirjaston	seinään
heijastettuna.



Turun Keskusta 2050

20 000 uutta asukasta

15 000 uutta työpaikkaa

150 000 m2 uutta liiketilaa

30 000 m2 uusia kulttuuri- ja palvelutoimintoja

Uusi joukkoliikennejärjestelmä

Viihtyisä ja turvallinen keskusta

5500 uutta katettua pysäköintipaikkaa






