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TIIVISTELMÄ 

 
Tarkastellessani kaupungin keskustaa, olen tarkastellut kaupungin 
keskustan määritelmiä sen toiminnallisen jaon kautta: kuinka kau-
pungista on pyritty erottamaan keskusta tai ”city” ja mikä on ollut 
eri toimintojen suhde kaupungin keskustassa. Perinteinen kau-
pungin toiminnallinen jako asumiseen, työntekoon, liikenteeseen ja 
vapaa-aikaan on juuri keskustan kannalta mielenkiintoinen: yleen-
sä keskusta on määritelty esimerkiksi liiketoiminnallisin tai hallin-
nollisin indikaattorein, vaikka keskustat usein ovat käytännössä 
kuitenkin useiden eri toimintojen alueita. 
 
Kaupungin keskustan imagon tarkastelu voidaan liittää toiminnalli-
sen jaon tarkasteluun, sillä nämä kaikki toiminnot esiintyvät veto-
voimaisen kaupungin keskustassa, ja etenkin vapaa-ajan (ja mat-
kailun) näkökulma voidaan liittää sujuvasti imagotarkastelun kon-
tekstiin.  
 
Turun keskusta-aluetta tarkastelin suorittamieni asiantuntijahaas-
tatteluiden (7kpl) pohjalta. Koska resurssit olivat monelta osin ra-
jalliset, tutkimus rajautui haastatteluiden osalta yhteen haastatte-
luun per näkökulma (poikkeuksena liiketoiminnan näkökulma, jos-
sa haastateltavia oli sekä kauppakamarin että kauppakorkeakou-
lun taholta). 
 
Tässä selvityksessä mukana olevat kartat perustuvat haastatelta-
vien näkemyksiin keskusta-alueen rajautumisesta. Karttoihin mer-
kityt yksittäiset kohteet ovat niin ikään haastateltavien mainitse-
mia.   
 
Liiketoiminta: 
Liiketoiminta on keskittynyt Turun keskusta-alueella kaupungin-
osiin VI ja VII. Tältä alueelta voidaan rajata vielä kauppapaikkojen 
kaupalliseen arvoon pohjautuen tarkemmin ns. liiketoiminnallinen 
ydinkeskustan alue sekä laajempi liiketoiminnallinen vyöhyke, ns. 
keskustakehä. Myös liike- ja toimitilojen vuokratasot muodostavat 

omat alueensa keskusta-alueelle. Nämä alueet korreloivat melko  
hyvin liiketoiminnallisen keskustan rajauksen kanssa: keskustake-
hän sisälle sijoittuvat Catellan luokittelemat keskusta-alueen kaikki 
vuokratasot, joista kalleimmat luokat (hintavimmat neliöt) sijoittuvat 
ydinkeskusta-rajauksen sisälle. Kaupallinen painopiste on sijoittu-
nut Turun keskustassa Hansakortteliin, mutta painopiste saattaa 
siirtyä tai ”tasapainottua” Kauppatoria ympäröivien kortteleiden 
remontti- ja uudistushankkeiden tuloksena. Kävelykadun merkitys 
korostui etenkin liiketoiminnallisessa näkökulmassa, katu koetaan 
sekä kaupallisen toiminnan kannalta tärkeäksi ja osaltaan tämän 
kautta viihtyisyyttä ja elävyyttä luovaksi tekijäksi keskustassa. 
 
Asuminen: 
Turun keskusta-asumista tarkasteltaessa nousi esiin alueita perin-
teisen ruutukaava-alueen ohella ns. ydinkeskusta-alue, itäkeskus-
tan alue sekä alueita, jotka ovat tulleet enemmän osaksi keskus-
taa. Tämä johtunee osaltaan siitä, että keskustassa halutaan 
asua, mutta koska varsinainen ”ydinkeskusta” on asumisen kan-
nalta melko täyteen rakennettua, on keskusta-asumisen ”piiriin” 
otettava uusia alueita sekä vanhojen, ennen ei-keskustaksi miel-
lettyjen alueiden parista (esim. Martti), että kokonaan uusista 
asuinalueista (esim. Veturipuisto). Keskusta-asumisen viihtyvyy-
teen ja haluttavuuteen vaikuttavat luonnollisesti palveluiden saata-
vuus. Koska alue, jota myydään keskustana on suhteellisen laaja, 
on oleellista että lähipalveluja on muuallakin kuin aivan ydinkes-
kusta-alueella: tämä tuli esiin mm. jokiranta-asumisen yhteydessä. 
Niin arvostettua kuin jokiranta-asuminen onkin, se kärsii (haasta-
teltavan mukaan) tietyillä alueilla lähikauppojen puutteesta. Mieli-
kuvien vaikutus Turun keskusta-asumiseen näkyy muun muassa 
puistosijainnin arvostuksena. Usein myös Turun keskustan puisto-
alueilla tai niiden reunamilla sijaitsevat rakennukset ovat myös 
arkkitehtonisesti arvostettuja sekä tarjoavat monen mieleen olevaa 
”wanhan talon charmia”. Lisäksi jokiranta asuinalueena sekä puu-
taloalueet tulivat esiin tavoiteltuina ja imagoltaan hyvinä alueina. 
Ihmisen omista mieltymyksistä, elämäntilanteesta ja resursseista 
riippuu kuitenkin se, mitä asuinalueelta haetaan ja minne sijoitu-
taan asumaan. 
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Matkailu ja vapaa-aika 
Matkailun ja vapaa-ajan näkökulmasta tarkasteltaessa Turun kes-
kusta-alueelta nousi esiin yksittäisiä kohteita sen sijaan, että olisi 
muodostunut mielekkäästi rajattava alue tai kehä. Yhtenäisimmän 
kokonaisuuden muodostaa Aurajoki, jossa sen alajuoksun (ns. 
”työn joen”) esitettiin olevan hieman vajaalla käytöllä. Ehkä hieman 
yllättäen Kauppatori ei noussut suuremmin esille kaupungin mat-
kailutoimen puolelta, tosin Kauppahallin merkitys tuli esille ns. 
shoppailun elementtinä. VR:n vanhat konepajan tilat saattavat 
keskustan kannalta muodostua mielenkiintoiseksi niiden sijainnin 
vuoksi: vaikka konepajan sijainti on maantieteellisesti lähellä kes-
kustaa, saattaa tämä alue silti jäädä omaksi, erilliseksi alueek-
seen. Alueen tuominen (tai ”liittäminen”) kiinteämmin osaksi ny-
kyistä ydinkeskustaksi miellettyä aluetta edellyttäisi muun muassa 
viihtyisän kävelyreitin muodostamisen alueiden välille. Yhdeksi 
reittivaihtoehdoksi ehdotettiin reittiä, joka kulkisi Taidemuseon ta-
kaa rata-pihan suuntaan: tästä saattaisi hyötyä myös taidemuseo, 
joka on hieman hankalassa paikassa ylhäällä mäen päällä.  
 
Liikenteellinen keskusta 
Liikenteellisen näkökulman mukaan keskusta on Turussa hyvin ja 
helposti saavutettavissa. Liikenteellisesti keskustaan liittyvä koh-
de, Toriparkki, on voimakkaasti mielipiteitä jakava aihe, johon mo-
nikaan haastateltava (liikennesuunnittelun haastateltava mukaan-
lukien) ei tahtonut ottaa selkeää kantaa. Yleisesti Turun keskustal-
le pidettiin tärkeänä sitä, että keskusta on saavutettavissa kaikilla 
kulkuvälineillä sujuvasti ja helposti. Liikenteeseen liittyvät kestävän 
kehityksen tavoitteet eivät tulleet haastatteluissa juurikaan esille: 
lähinnä pidettiin tärkeänä sitä, että kävelykeskustan laajeneminen 
on positiivinen asia, mutta kysymys henkilöautojen sijoituksesta 
(esimerkiksi juuri Kauppatorin alle ns. Toriparkkiin) jäi hymistelyn 
tasolle. 
 
 
 
 

Keskustan imagon kannalta konkreettisimpia haastatteluissa esiin 
tulleita asioita olivat paikat, joita pitäisi kehittää/luoda viihtyisäm-
mäksi/tuoda paremmin esiin. Näitä olivat Betel-kortteli, Pohjolan 
talon edusta, Julia-kortteli, Börsin edusta, Varvintori sekä Kauppa-
tori. Näistä kohteista Julia-kortteli sekä Börsin edusta tulivat esiin 
ainoastaan liiketoiminnallisen näkökulman haastattelussa, muut 
kohteet tulivat esille myös muissa näkökulmissa. Kokonaisuutena 
tuli ilmi, että Turun keskustan historiallisen hengen vaaliminen ja 
esiintuominen on ehkä perinteistä ja ”jo tuttua”, mutta Turulle niin 
ominaista, ettei tätä ole tarvetta ainakaan kovin ratkaisevasti muut-
taa.
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JOHDANTO 
 
 
Jotta kaupungin keskusta olisi elävä, viihtyisä ja houkutteleva, on 
keskustassa oltava sijaa sekä tilaa kaikille niille toiminnoille, jotka 
tekevät kaupungista kaupungin. Perinteinen toiminnallinen jako, 
jossa asuminen, työssäkäynti, vapaa-aika sekä liikenne on erotet-
tu omille alueilleen, on keskustan kannalta mielenkiintoinen. Kes-
kusta on erotettu kaupungin muista alueista muun muassa pyrki-
myksillä pyhittää keskusta puhtaasti vain yhdelle tai kahdelle toi-
minnolle, sekä tietynlaisella rakennuskannalla. Koska keskusta on 
kuitenkin useamman toiminnon keskus, muodostuu mielenkiintoi-
seksi kysymykseksi se, voidaanko keskusta määritellä tai rajata 
muidenkin toimintojen kuin perinteisesti rajaamisessa käytetyn 
liiketoiminnan perusteella. 
Tässä selvityksessä käsitellään aluksi kaupungin ja keskustan 
välistä suhdetta yleisellä tasolla eri toimintojen kautta, sekä tuo-
daan esiin tekijöitä, jotka vaikuttavat keskustan vetovoimaan. Ve-
tovoimaan liittyen selvityksessä käsitellään myös ensin yleisellä 
tasolla keskustan ja kaupungin imagon välistä suhdetta. Turun 
kaupungin keskustaa tarkastelevassa kappaleessa näkökulmina 
Turun kaupungin keskustaan ovat liiketoiminta, asuminen, vapaa-
aika & matkailu sekä liikenne. Keskustan monitasoisuus ja määrit-
telyn monet mahdollisuudet tulevat esiin myös kappaleissa, jossa 
tuodaan esiin muita tapoja määrittää ja käsittää kaupungin keskus-
ta: kaupungin keskusta on käsitteenä monitahoinen, jota voidaan 
tarkastella perinteisesti eri toimintojen kautta, mutta ymmärtää 
myös laajempana osana kaupunki- ja suunnittelupolitiikkaa. Jotta 
keskusta olisi paremmin kehitettävissä, on tärkeää tiedostaa ne 
monet eri tavat joilla keskusta voidaan ymmärtää ja nähdä. Loppu-
jen lopuksi, kuten asiat yleensä aina, on tapa ymmärtää kaupungin 
keskusta kullekin ihmiselle ominainen ja subjektiivinen näkemys. 
Haastatteluilla ja kyselyillä voidaan siis saada viitteitä siitä, miten 
keskusta nähdään ja millaiseksi se koetaan, mutta täysin objektii-
visen ja kaiken kattavan ”totuuden” saaminen on hyvin vaikeaa 
ellei mahdotonta.  
Imagoa käsittelevässä kappaleessa tarkastellaan Turun keskustan 
imagoa sekä tuodaan esiin kohteita, jotka ovat keskustan luonteel-

le ominaisia, mutta kaipaisivat kehittämistä tai käyttöönottoa. Nä-
mä kohteet nousivat esiin haastatteluissa, jotka suoritettiin tätä 
selvitystä varten. Haastateltavat valittiin edustamaan kutakin toi-
minnallista näkökulmaa. Kysymyksenasettelu koski lähinnä kes-
kustan rajautumista ja määrittelyä, sekä käsitystä Turun keskustan 
imagosta sekä vetovoimasta. Koska haastattelut olivat asiantunti-
jahaastatteluita, oli otanta suppea (7kpl). Selvitys on osa Turun 
kaupungin Ympäristö- ja kaavoitusviraston Turun keskustan kehit-
tämissuunnitelmaa (”Turun elävä keskusta”) ja tehtiin kesällä 
2008. 
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1. KAUPUNGIN TOIMINNALLINEN JAKO JA KAUPUNGIN 
KESKUSTA 
 
 
1.1 MODERNISMIN ARKKITEHTUURI JA KAUPUNKISUUNNITTELU 
 
Kaupungin keskustan eriyttäminen toiminnallisin perustein omaksi 
yksikökseen kaupunkirakenteessa kulminoitui vuonna 1933 kan-
sainvälisen modernismin arkkitehtuurin järjestön CIAM:n (Congres 
International d’Architecture Moderne) julkistamaan jakoon. Tämä 
jako jakoi kaupunkialueet toiminnallisin perustein asumiseen, va-
paa-aikaan, työntekoon ja liikenteeseen. Tähän jakoon vaikutti 
Yhdysvalloissa kehitetty ns. zoning-järjestelmä, jossa maankäyttöä 
suunniteltiin erilaisina toiminnallisina vyöhykkeinä, ja sen seurauk-
sena eri alueiden erilaisina rakennuskorkeuksina ja –tiheyksinä. 
Otto–Iivari Meurman yksinkertaisti vuonna 1938 toiminnallista ja-
koa Suomessa käytettäväksi, ehdottaen maankäytön suunnittelun 
jakaantuvan liikennealueisiin, rakennusalueisiin ja virkistysaluei-
siin. Meurmanin mukaan kauppakeskus eli city oli kaupan lisäksi 
myös hallinnon ja liikenteen keskus (Tuomi 2005: 18–20). 
 
 
Keskustan mittakaava ja kokoon perustuva hierarkia 
 
Sen ohella, että keskustan tila on käyttötarkoitukseltaan monisyi-
sempi verrattuna muihin kaupungin alueisiin, keskustan suunnitte-
lua on myös määritelty mittakaavallisesti suhteessa muihin kau-
pungin alueisiin. Myös sen arkkitehtuurin on sanottu olevan rik-
kaampaa kuin sitä ympäröivien alueiden, ja vaatimus keskustan 
edustavuudesta ja arkkitehtonisesta korkeatasoisuudesta esiintyi 
suunnitteluihanteena muun muassa itävaltalaisella Camillo Sittellä 
(1843–1903). Sitten aatteet kaupunkitilasta ja kaupunkisuunnitte-
lusta taiteellisena toimintana vaikuttivat myös suomalaisiin arkki-
tehteihin. Kaupungin keskustan asemaan kaupungin merkittävim-
pänä osana kuului Tuomen (2005) mukaan paitsi arkkitehtoninen 
edustavuus, myös fyysinen mittakaava. Keskustan kuului erottua 
ympäristöstään jo matkan päästä tarkasteltuna, ja siksi sen tuli olla 
kookkaimmin sekä korkeimmin rakennettu osa kaupunkia. Tämä 

kokoon perustuva hierarkia esiintyy suunnitteluihanteena, olipa 
keskustan asemaa sitten korostettu liike-elämän, hallinnon tai 
muun toiminnon vuoksi. 1920–luvulla esitettiin usein korkeiden 
rakennusten olevan suurkaupungin ja sen keskustan tunnusmerk-
ki. Saksassa vertauskohtina käytettiin keskiaikaisten katedraalien 
rakentamista puhuttaessa nykyajan liikekeskustan tunnusten ra-
kentamisesta ja ”kaupan katedraaleista”. Tämä voidaan nähdä 
myös tavaksi tuoda esiin saksalaista tahtoa ja kykyä luoda uusi 
metropoli (Tuomi 2005: 85).  
 
Korkean rakentamisen asemaa korostavat etenkin erilaiset tarkas-
telutavat, joissa keskustaa määritellään rakennuskorkeutta tutki-
malla. Suomessa esimerkiksi Otto–I. Meurman esitti cityn alueella 
kaupungin rakennusoikeuden kulminoituvan maan kysynnän ja 
vuokrien hinnannousun vuoksi. Tätä on havainnollistettu esimerk-
kikuvin eri kaupunkien keskustoista, jossa tonttien maanarvot on 
muutettu kolmiulotteisiksi pylväiksi: tällöin kuva jättää voimakkaasti 
mielikuvaksi sen, että mitä keskemmällä keskustan rakennuskanta 
sijaitsee, sitä korkeampaa se on. Verrattuna Yhdysvaltoihin, ei 
Euroopassa ole liiemmälti maan kalleuden tai muun taloudellisen 
syyn takia tarvittu yhdysvaltalaisten pilvenpiirtäjien kaltaisia raken-
nuksia, vaan Euroopassa korkeaan rakentamiseen liittyi usein 
muita perusteluja tärkeämpänä symbolifunktio ja kaupunkikuvalli-
nen merkitys: korkeat rakennukset ovat pikemminkin toimineet 
fyysisesti symboleina liikeyritysten tai kaupunginisien edistykselli-
syydestä ja ylivertaisuudesta. Suomessa Meurmanin ohella myös 
Eliel Saarinen totesi keskustan korkeiden rakennusten merkityk-
sen perustuvan enemmänkin merkitykseen yksittäisinä arkkiteh-
tuuriluomuksina, kuin taloudellisten tekijöiden sanelemaan raken-
nustapaan (Tuomi 2005: 29–31, 80). 
 
Käsitellessään vanhojen, jo tiiviiksi rakennettujen kaupunkien ja 
niiden keskustojen uudistamista, Meurman totesi cityn nykyaikai-
sen suunnittelun jääneen melko teoreettiseksi vastakohdaksi 
asuinalueille, joita voi sekä suunnitella että rakentaa yhtenäisinä 
kokonaisuuksina. Syynä tähän oli liikekeskustojen sijoittuminen 
yleensä kaupungin vanhimpaan osaan. Normaali asuinfunktio siir-
tyi, tai pyrittiin siirtämään, muualle kaupunkien keskustoista niiden 
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muuttuessa selvemmin liike-elämän keskuksiksi (Tuomi 2005: 31, 
87). 
 
 Kun toisen maailmansodan jälkeen Euroopassa suunniteltiin uu-
sia keskustoja tuhottujen tilalle, nähtiin Pohjoismaissa vanhat kes-
kustat myös uudelleenrakentamisen tarpeessa olevina, vaikka 
sodan tuhot olivat muuhun Eurooppaan verrattuna pienempiä. 
Muun muassa Tukholman uuden keskustan suunnittelua perustel-
tiin 1950-luvulla juuri muun Euroopan uudelleenrakentamisella, ja 
suomalaisissa pikkukaupungeissa keskustojen uusiminen oli soti-
en jälkeen itsestään selvää: modernismin hengessä suomalaisia 
puukaupunkeja purettiin paremman tieltä (Tuomi 2005: 47, 49). 
Kansainvälisesti käsite ”civic center” kuvasi 1950-luvun modernis-
min keskustasuunnittelua. ”Civic Center” oli uuden keskustan mo-
nipuolisuutta kuvaava termi, jossa julkisia palveluita, kulttuuria ja 
liike-elämää pidettiin tasapuolisina keskustan toimintoina. 
 
Modernismin kaupunkisuunnittelun mukainen toiminnallinen jako 
ei toteutunut kovinkaan useassa suomalaisessa kaupungissa; 
ihanteista huolimatta asuminen pysyi keskustassa. Kansainvälis-
ten periaatteiden mukainen toimintojen toisistaan erottaminen ei 
ollut realismia puu- eikä kivikaupungeissakaan.  Tuomi huomaut-
taa lisäksi keskustoihin haluttujen toimintojen muodostamasta risti-
riidasta: keskustan piti olla liike-elämän kiihkeä keskus mutta sa-
malla silti myös kaupunkilaisten viihtyisä olohuone.  
 
 

1.2 LIIKETOIMINTA 
 
Modernismi & ”city”  
 
Tuomen (2005) mukaan jo 1900–luvun alussa ”city” ymmärrettiin 
ainoastaan liikkeiden ja toimistotilojen alueena. Useille suur-
kaupungeille ominaista kehitystä oli kaupungin keskeisten kortteli-
en muuttuminen vähitellen asumiskäytöstä liikekäyttöön. Kärjistet-
tynä tämä tarkoitti sitä, että cityyn kulki aamulla siellä työskentele-
viä jotka poistuivat citystä jälleen työpäivän jälkeen. Liikekeskuk-
sen suunnittelulla oli täysin asuinalueista poikkeavat tavoitteet, 
sillä liikekeskuksen luonteeseen olivat jo ennen modernismin kau-
pungin toiminnallista jakoa kuuluneet muut kuin asuinrakennukset. 
Tosin Suomen pienen mittakaavan kaupungit eivät mahdollista-
neet kovinkaan selkeää liikekeskuksen ja asuinkaupungin erotta-
mista, sillä pikkukaupungissa saattoivat koko kaupungin liiketilat 
mahtua yhteen korttelinpuolikkaaseen. Suunnittelijat seurasivat 
kuitenkin ulkomaista kehitystä, sillä kuten Tuomi mainitsee ”Heillä 
ei ollut mitään syytä olla olettamatta, että Suomen kaupungit tulisi-
vat ennemmin tai myöhemmin muuttumaan samaan suuntaan, ja 
näin ulkomaisten suurkaupunkien mallit olivat luontevasti mieles-
sä, kun keskustojen tulevaisuutta mietittiin.”. Muun muassa Bertel 
Jung laati suunnitelmia niin suur-Helsingistä kuin suur-Turustakin. 
Suunnitelmissa entisten asuintalojen toiset ja kolmannet (ja jopa 
tätä ylemmät) kerrokset oli muutettu toimistotiloiksi. Jungin määri-
telmän mukaan citymuodostus oli prosessi, jossa keskustan talot 
muuttuivat puhtaiksi liiketaloiksi (Tuomi 2005: 103–104). 
 
Asumisen ja työnteon yhdistäminen suurilla, koko kortteleiden ko-
koisilla liike- ja työpaikkarakennuksilla, joiden yllä kohoaisivat 
asuntotornit, oli ehdotettu jo 1920-luvulla Ludvig Hilberseimerin 
toimesta Berliiniin. Nämä Le Corbusierilta saadut vaikutteet heijas-
tuivat myös Alvar Aallon ehdotuksessa asuin- ja liiketoimintojen 
yhdistävässä suunnitelmassa Turkuun (1930). Aallon mielestä 
”formalistisen kaupunkisuunnittelun taipumus jakaa kaupunki kes-
kustaan ja periferioihin ja siten säätää city muodolliseen kuriin ja 
järjestykseen, on usein steriili ja epärealistinen sommittelumuka-
vuus. Ei tarvitse olla erityisen tarkka havaitakseen suuren määrän 
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taloja (varsinkin keskisuurissa kaupungeissa) rakennettavan niin, 
että osa taloa (alimmat kerrokset) toimii citytehtävissä (myymälöi-
tä, autotalleja, elokuvateatteri, työpajoja), toinen taas asuntoina. 
City ja asuinkaupunki ovat siis sisäkkäin.” Siinä missä Hilber-
seimerin kaupunkimalli oli selkeän teoreettinen tulevaisuuden 
suurkaupunkivisio, oli Aallon periaatteena samanlaisen sovelluk-
sen vastaaminen suomalaisten kaupunkien tilanteeseen. Helsingin 
keskustan uudenlaisen rakenteen puolestapuhujan P.E Blom-
stedtin näkemyksen mukaan taas (pääkaupungin) keskustaan ei 
ollut syytä sijoittaa asuntoja mihinkään rakennusosiin, vaan kes-
kusta oli puhtaasti city-toiminnoille  (Tuomi 2005: 123–125). 
 
Liikekeskustan ominaispiirteet 
 
Rakennuskannan korkeus ja tiheys on liikekeskustalle tyypillinen 
piirre. Samoin vähäinen avoin tila, intensiivinen maankäyttö sekä 
asuintoimintojen vähäisyys tai puuttuminen. Näiden lisäksi liike-
keskustan ominaispiirteiksi voidaan myös mainita laajin kaupalli-
nen tarjonta sekä suurin ihmismäärä päivisin (Arppe 2005). Liike-
keskustan muutos- tai vaihettumisvyöhykkeellä maankäyttö on 
semi-intensiivistä, ja kaupunkikeskustoihin sijoittuneiden varasto-
rakennusten ja teollisuuslaitosten sijoittumisesta voidaan päätellä 
vaihettumisvyöhykkeen rajat (Andersson 1990: 22). Liikekeskus-
tan hyvä saavutettavuus on alueen toiminnan ja arvostuksen kan-
nalta tärkeää, ja saavutettavuuteen liittyvät tekijät ovat usein kes-
kustan kehittämisessä huomioitavia asioita. Kaupunkikeskustan 
historiallinen evoluutio on usein ollut hidasta muuntumisprosessia, 
jossa sekoittuneesta vähittäiskaupan ja asumisen alueesta on 
muuntunut toimistojen ja erikoistuneempien palvelujen aluetta. 
Tämän kehityksen tuloksena liikekeskusta siirtyy usein pois kau-
pungin vanhimmasta osasta. Kaupungin keskustaa määriteltäessä 
on usein pidetty juuri liikekeskustan ominaisuuksia yhtenä indi-
kaattorina: selvittämällä liike- ja palvelutoimintojen huoneistoalan 
osuus tonttien tai kortteleiden kokonaisalasta, voidaan nähdä liike-
toiminnallisen keskustan rajautuminen (Andersson 1993: 87–88).  
 
 

Liikekeskusta ja kuluttamisen muutokset 
 
Kaupunkikeskustoille tyypillisenä pidettyyn liiketoimintaan liittyy 
luonnollisesti kuluttaminen. Kaupunkien keskustat ovat viimevuo-
sikymmeninä saaneet kilpailijoikseen keskusta-alueen ulkopuolille 
sijoittuneet suuret automarketit/kauppakeskukset. Vilkkaiden lii-
kenneväylien varrelle sijoittuneet keskukset houkuttelevat asiak-
kaita helpolla ja sujuvalla saavutettavuudella, parkkitilalla sekä yhä 
monipuolisemmalla tarjonnalla. Markettien jatkuvalla kasvulla ja 
lisääntyneellä rakentamisella on myös kääntöpuolensa: kaupunki-
en keskustat eivät pysty kilpailemaan samoilla tekijöillä automar-
kettien kanssa. Ongelmia keskustoilla on usein parkkitilan puut-
teesta, liikkeiden yhtenäisten aukioloaikojen puutteesta sekä kau-
punkien keskustoihin luonnostaan liittyvistä, epämiellyttäviksi koe-
tuista ilmiöistä. Verrattuna ostoskeskuksiin ja automarketteihin, 
keskusta ei ole samalla lailla suljettua eikä kontrolloitua tilaa: ka-
duilla on laitapuolenkulkijoita, kerjäläisiä, mielenosoituksia jne. 
Toisin sanoen tekijät, jotka tekevät keskustasta keskustan, eivät 
ole pelkästään positiivisia. Toisaalta juuri tekijät, jotka erottavat 
kaupungin keskustan keskustan ulkopuolella sijaitsevista kauppa-
keskuksista, ovat myös vahvoja kilpailuvaltteja; laatuun perustuvat 
tekijät, erikoisliikkeiden tarjonta, keskustan tapahtumarikas ilmapii-
ri, kulttuurihistoriallinen perusta sekä yleisesti laaja ja laadukas 
tarjonta. Kulttuurihistoriallinen perusta ja historiallisuus ovat piirtei-
tä, joita kauppakeskuksilla ei voi olla (ainakaan samalla tasolla) 
kuin kaupungin keskustoilla. Kauppakeskuksien ja automarkettien 
”historia” tai ”historiallinen monikerroksisuus ja ulottuvuus” on hy-
vin ohutta ja nuorta kaupungin keskustaan verrattuna. Kauppa-
keskusten kilpaillessa historiallisuuden sijaan halvoilla hinnoilla, on 
helposti ymmärrettävissä, miksi keskustat haluavat halpojen hinto-
jen sijasta korostaa tarjoavansa laatua ja laajaa tarjontaa.  Kau-
punkikeskustan on mahdollista, ja täytyykin, luoda itselleen muihin 
kuin pelkästään edulliseen hintatasoon perustuva imago; laatuun 
ja laajaan tarjontaan perustuva imago erottaa keskustan halvoilla 
hinnoilla itseään mainostavista kauppakeskuksista, ja on samalla 
nykyajan kulutustottumuksia vastaava. 
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Andersson (1993: 89–90) näkee kuluttamisessa tapahtuneen 
muutoksen olevan luonteeltaan siirtymistä perhetulokeskeisestä 
kuluttamisesta massakuluttamiseen. Tällöin siis kuluttamisen piir-
teet ovat muuttuneet siten, että lähellä ihmistä olevat ”kivijalka-
kaupat” ja ”korttelimyymälät” ovat menettäneet asemansa kaupal-
lisina asiointikohteina. Massakuluttamisen piirteisiin kuuluu myös 
kaupungin asukkaiden tapa samaistaa kokemuksensa yleisesti 
hyväksyttyihin kuluttamisen muotoihin. Kaupunkikulttuuri, jossa 
kulutus keskittyy yhä suurempiin yksiköihin, on Anderssonin mu-
kaan teollisen rationaliteetin synnyttämää. Muusta kaupunkitilasta 
erotetut lasikatteiset kauppa-alueet ja muualta imitoitu kaupunki 
ovat tulosta kuluttamisen muutoksista. Kaupunkitilan ”puristumi-
nen” ja tiivistyminen on ollut tulosta kaupan suuryksikköjen, auto-
markettien ja ostoskeskusten, yleistymisestä. Sisäkaupunkien ja 
kaupunkikeskustojen vastineita automarketeille ovat olleet mm. 
kävelykadut. Kävelykadun merkitys kaupunkikulttuurissa on kui-
tenkin pelkkää kuluttamista suurempi: kävelykatu muuttaa kau-
punkimaista elämää ja luo uusia sosiaalisen kontaktin alueita sekä 
kohtaamispaikkoja (Andersson 1993: 91–92).  Heikkilä ym. (1996: 
15) toteaa kävelykadun ja kaupankäynnin olevan kuitenkin kiinte-
ästi sidoksissa toisiinsa: vaikka liiketoiminta ei olekaan kävelyka-
dun ainoa funktio, on sillä kuitenkin niin suuri ihmisiä kokoava 
voima, ettei sitä voida korvata millään muulla toiminnalla. Suo-
messa kaupallisen ydinkeskustan ulkopuolella on myös Santasa-
lon & Heusalan (2002: 49) mukaan vain vähän kävelykatuja, Hel-
singin Iso-Roobertinkatu on näistä tunnetuin.  
 
Pekka V. Virtanen mainitsee myös nykyajan keskustojen ongel-
mista ja kuluttamisen siirtymisestä yhä enemmän automarketteihin 
ja suuriin kauppakeskuksiin. Syiksi Virtanen toteaa muun muassa 
autoilla asioinnin hankaluuden parkkipaikkojen vähäisyyden vuok-
si. Automarkettien rakentamisen yhdeksi motiiviksi Virtanen mai-
nitsee kaupan kustannusten pienentämisen, rakentamisen ollessa 
myös halvempaa ilman rakennustaiteellisia pyrkimyksiä. Tämän 
ohella asiakkaat auttavat omalta osaltaan kuljetuskustannusten 
minimoinnissa kuljettaen tavarat kotiin kauempaakin (Virtanen 
2003: 48).  
 

Mielenkiintoinen piirre pohdittaessa kaupungin keskustaa ja kes-
kustan ulkopuolella olevia ns. kaupan suuryksiköitä, on niiden 
avoimuus-sulkeutuneisuus. Kaupungin keskusta on avoimempi ja 
monipuolisempi verrattuna marketteihin. Keskustassa on mahdol-
lista viettää aikaa muutenkin kuin juuri tietyn tyyppisessä tilassa 
asioimalla, keskustaan voi tulla minä vuorokaudenaikana tahansa, 
se muuttuu ja elää eri tavalla kuin suljetut, usein yhteen aktiviteet-
tiin keskittyneet marketit. Tosin uusien kauppakeskusten luonne 
on muuttumassa yhä enemmän ”kokonaisvaltaisiksi viihdekeitaik-
si”, jossa kaupoissa asioimisen lisäksi saattaa olla kylpylöitä, elo-
kuvateattereita, yökerhoja jne., osassa jopa asuntoja. Tässä mie-
lessä suuren ostoskeskuksen voidaan sanoa muistuttavan toimin-
noiltaan yhä enemmän pientä kaupunkia. Se, miksi suuret kaup-
pakeskukset ja automarketit menestyvät, kertovat siis (kuten An-
dersson totesi) kuluttamisen muutoksista. Kuluttaja haluaa tarvit-
semansa hyödykkeet yhdestä paikasta, helposti, joustavasti ja 
nopeasti. Sen sijaan, että kauppakeskukset palvelisivat pelkästään 
ruoka- ja vaatekaupoilla, tarjotaan nykyään elämyksiä, viihdettä, 
palveluja sekä terveyttä kaikkea samasta paketista (Rusila 2008). 
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1.3 ASUMINEN  
 
Kaupunkien vanhojen keskustojen muuttuminen 1900–luvun alun 
vuosikymmeninä yhä selvemmin liike-elämän keskuksiksi, johti 
asumisfunktion siirtämiseen muualle. Lisäksi liikenteen lisääntymi-
sen ja keskustan rakentamisen nähtiin olevan vuorovaikutuksessa 
toisiinsa nähden: mitä korkeampia taloja, sitä suuremmat liiken-
nemäärät. Kaupunkien keskustojen uudistamissuunnitelmia esitet-
tiin runsaasti, mutta uusien ajatusten toteuttaminen tapahtui perin-
teisten kaupunkialueiden ulkopuolella uusilla asuinalueilla. Kes-
kustojen uusi rakentaminen oli pääasiassa yksittäisten uusien ra-
kennusten sijoittamista vanhaan, umpikortteleista koostuvaan 
kaupunkirakenteeseen. Tätä kehitystä tuki liike-elämässä vallalla 
ollut kannattavuusajattelu sekä tahto rakentaa sitä mukaa, kun se 
oli edullista (Tuomi: 2005: 87). Riitta Nikula (1993) toteaa samaan 
tapaan suomalaisen kaupunkisuunnittelun keskittyneen sotien 
jälkeen pitkälti lähiöiden suunnitteluun ja rakentamiseen. Tuolloin 
keskustojen lisärakentaminen ei siis ollut erityisen kehitystyön koh-
teena, vaan asuntopulaa helpotettiin kaavoittamalla ja rakentamal-
la vanhojen kaupunkien liepeille uusia asuinalueita. Nikula kuiten-
kin huomauttaa, että tehokas kivikaupungin jatkaminenkin tuotti 
vaikuttavia tuloksia: esimerkkinä voidaan mainita muun muassa 
Helsingin Mannerheimintien aravatalojen massiiviset rivit (Nikula 
1993: 60). Heikkilä, Santasalo & Karppinen ovat teoksessaan 
”Suomalaisia kävelykeskustoja” (1996) tuoneet esiin kaupunkikult-
tuuria käsittelevässä kappaleessaan näkemyksen, jonka mukaan 
sodan jälkeinen, suuremman mittakaavan kaupunkirakentaminen 
jossa unohdettiin ”pehmeämmät, emotionaaliset tai ekspressiiviset 
tarpeet”, johti kaupunkikuvan yksitoikkoistumiseen ja kaupunkien 
samankaltaistumiseen.  Keskustojen kasvavan liikenteen muka-
naan tuomat ongelmat, ruuhkaisuus, epäviihtyisyys, pysäköintion-
gelmat jne. ratkaistiin liikennesuunnittelun eikä kaupunkirakenteen 
keinoin. Osittain juuri keskustan epäviihtyisäksi kokemisen vuoksi 
vähentyi myös keskusta-asuminen. Keskustaan jäi enää hallintoa, 
työpaikkoja ja kauppaa. Samalla kaupunkielämä kulttuuri-ilmiönä 
alkoi kuihtua samalla kun keskustat muodostuivat autolla haettavi-
en ostosuoritteiden noutopaikkoina (Heikkilä ym. 1996: 13–14). 
Nykyään tosin kaupan suuryksiköt (automarketit) ovat syöneet 

kaupungin keskustan asiointimääriä etenkin autoilevien asukkai-
den parista: pysäköintiongelmat, halvemmat hinnat ja ”kaikki sa-
man katon alta”- henki houkuttelevat asioimaan muualla kuin kes-
kustassa. Kun modernismin aikakaudella kaupunkisuunnittelu -ja 
arkkitehtuuri painotti kaupunkikeskustojen kaupallista luonnetta ja 
pyrki siirtämään asumisen keskustasta muualle, on nykyään yhte-
nä päämääränä kaupunkikeskustojen kehittämishankkeissa asu-
misen säilyttäminen ja lisääminen keskustassa. Siinä missä ennen 
asuinkerrosten laskettiin myöhemmin olevan muutettavissa liike- ja 
toimistotiloiksi, muutetaan nykyään liikekatujen varsilla toisen ker-
roksen liike- ja konttoritiloja asuinkäyttöön (Kulmanen 2000: 25). 
 
 
Mielikuvien vaikutus keskusta-asumiseen 
 
Kaupungin(keskustan) imago ja paikan markkinointi tulee esille 
selvästi juuri asumisen yhteydessä. ”Paikan ostamista” tapahtuu 
juuri etenkin kiinteistömarkkinoilla, ja prosessit jotka tekevät tietys-
tä ympäristöstä toivotun ja halutun, ovat Rainiston (2004: 56) mu-
kaan monimutkaisia: siihen millaiseksi alue muodostuu (esim. ha-
luttu/ei-haluttu) vaikuttavat sekä yksittäisten ihmisten henkilökoh-
taiset mieltymykset että laajemmin alueeseen vaikuttavat kaupun-
kisuunnittelun ja -politiikan päätökset.  
 
Harri Andersson (1993: 58) mainitsee ulkoisten tekijöiden vaiku-
tuksesta asumisen valinnan preferensseihin. Ympäristön vetovoi-
matekijät voivat olla sekä luonnonolosuhteisiin perustuvia, ”maa-
seutumaisiin vetovoimatekijöihin” perustuvia (rauhallisuus, anti-
urbanismi) että yhdyskunnan osarakenteisiin perustuvia (kulttuuri, 
puutaloasuminen, puistot).  Keskustan asumisen vetovoimateki-
jöistä osan voidaan päätellä perustuvan ”yleisen keskusta-
asumisen imagon” ohella tarkemmin mm. luonnonolosuhteisiin 
(jokiranta-asuminen, puistot) sekä puutaloasumiseen (esim. Turku: 
Port Arthur, Lonttinen; Helsinki: puu-Käpylä). Keskusta-asumisen 
vetovoimatekijöitä käsiteltäessä ”anti-urbanismi” sulkeutuu luon-
nollisesti pois. Toisaalta juuri halussa asua ”puutaloyhteisössä” 
kaupungin keskustassa, voidaan havaita jonkinasteista anti-
urbanismia ja kaipuuta ”maaseutumaiseen elämään”. 
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”Paikan hyödyn” käsitteellä tarkoitetaan tapaa, jolla ihmiset arvioi-
vat asumisen alueita erilaisten tarpeiden ja odotusten suhteen. 
Kaupunkiasumiseen ja kaupunkielämään liittyvät mielikuvat ja us-
komukset läpäisevät koko urbaanin hierarkian pikkukaupunkien 
luomista mielikuvista suurten kaupungin mielikuviin. Kaupungin 
puolesta (pro-urban) ajattelijat pitävät kaupunkia ja erityisesti sisä-
kaupunkia sivistyneen elämän ja yksilöllisen vapauden sekä kol-
lektiivisen toiminnan ”täyden kukoistuksen paikkana”. Keskustat 
ovat perinteisiä palvelualueita, mutta tämän lisäksi myös erilaisten 
ihmisten ja yksinäisyydenkin paikkoja. Kaupunkiasuminen mahdol-
listaa siis anonyymiyden, vapauden ja erilaisten ihmisten yhdes-
säolon, mutta samalla se merkitsee myös yksinäisyyttä ja vieraan-
tuneisuutta (verrattuna maaseutuyhteisöön). Pro-urban näkökul-
man ohella voidaan erottaa anti-urban-ajattelutapa, jossa ano-
nyymiyttä ja vieraantumista pidetään ihmissuhteille epäluonnolli-
sena. Kritiikki kaupunkielämää kohtaan perustuu pelkoon moraalit-
tomuudesta, katujengeistä ja rikoksista. Merkittävä elementti kau-
punkielämän pelossa on tungoksen pelko: väkijoukkojen merkittä-
vyys kaupungin sosiaalisessa elämässä niin työ- kuin ostosmatko-
jen ruuhkissa sekä mielenosoituksissa koetaan anti-urban ajattelu-
tavassa uhkaavaksi (Andersson 1993: 62–63). 
 
Myös Laakso & Loikkanen (2004: 241) tuovat esiin kaupunkiasu-
mista käsittelevässä kappaleessaan asunnon valintaan vaikuttavia 
tekijöitä. Nämä tekijät ovat pitkälti sijainnista riippuvaisia: naapurit, 
maisema, lähiympäristö, sosiaalinen miljöö, palvelut sekä liiken-
neyhteydet. Sen lisäksi, että asunnot ovat kooltaan, tyypiltään ja 
rakenteellisilta ominaisuuksiltaan erilaisia, ovat siis sijaintiin liittyvät 
tekijät oleellisessa osassa valittaessa asuntoa. Asuinpaikan valin-
taa voidaan selittää myös kotitalouksien ns. hedonistisilla malleilla, 
jossa kotitaloudet valitsevat asuinpaikkansa/asuntonsa hyödyn 
perusteella (Laakso & Loikkanen 2004: 284). Tällöin valinnassa 
otetaan huomioon kotitalouden tulot sekä omat asuinpaikkaa kos-
kevat arvostukset ja mieltymykset.  
 
 
 

1.4 VAPAA-AIKA JA MATKAILU 
 
Matkailun ja vapaa-ajan keskusta voidaan määritellä sen kautta, 
mitä vapaa-ajalta haetaan: ulkoilua, kulttuurihistoriallisia nähtä-
vyyksiä vai kaupoissa asiointia, ns. ”shoppailua”. Matkailullisesti 
kaupungin keskusta on oleellinen elementti kaupunkiin saapuville. 
Kaupungin olemus heijastuu keskustasta ja matkailija muodostaa 
käsityksensä kaupungista pitkälti sen keskustan perusteella (Heik-
kilä ym. 1996: 16). Keskustan palvelut, nähtävyydet ja yleinen mil-
jöö toimivat ikään kuin koko kaupungin käyntikorttina matkailijalle, 
jonka voidaan nähdä tarkastelevan kaupunkia objektiivisemmin 
kuin kaupungin oma asukas. Toki matkailijalla saattaa olla kau-
pungista jo ennestään tietty mielikuva, mutta samanlaista sidosta, 
kuin kaupungin asukkaalla on kaupunkiin ja sen keskustaan, ei 
matkailijalla tai satunnaisella vierailijalla ole. 
 
 



 14 

1.5 LIIKENNE 
 
Kaupungin toiminnallisessa jaossa eri toimintojen alueet on sidottu 
toisiinsa liikenteellisesti ja kaupunkialueilla liikenne on tärkeä osa 
maankäyttöä (Knuuti 1993: 26). Liikenneväylien tarvitsema maa 
on pois muusta käytöstä ja koska maa on kaupunkialueilla kallista, 
myös liikenteen maankäyttökustannukset ovat korkeat. Asuminen 
ja työpaikat aikaansaavat liikennettä, jota palvelemaan rakenne-
taan liikennejärjestelmä, ja kuten Andersson (1993: 106) mainit-
see, suurin osa kaupunkiliikenteestä syntyy siis ns. sivutuotteena 
toteutettaessa jotakin muuta tehtävää/tarkoitusta (työntekoa, os-
toksia, vierailuja jne.). Rakennettaessa uusia asuin- ja työpaikka-
alueita, rakennetaan myös uusia liikenneväyliä tai parannetaan jo 
olemassa olevia sujuvan liikkuvuuden vuoksi. Toisaalta liikenne-
väylät myös vaikuttavat eri sijaintien saavutettavuuteen, jolloin 
liikenteellä on myös yritysten ja kotitalouksien sijoittumista ohjaava 
vaikutus. Kaupunkialueen saavutettavuus muilta alueilta sekä 
kaupunkialueen sisäisen liikenne- ja viestintäjärjestelmän toimi-
vuus ovat tärkeitä jokaisen kaupunkialueen kilpailukyvylle ja hou-
kuttelevuudelle. Toisaalta liikenteellä on myös kääntöpuolensa: 
kaupunkialueen ruuhkat, saasteet, liikenneonnettomuudet sekä 
liikenneväylien rakentamisesta aiheutuvat maisemavauriot ovat 
kaikki sidoksissa liikenteeseen. Kaupunkirakenteen ja liikenteen 
välisiä yhteyksiä tarkasteltaessa havaitaan kaupunkirakenteen 
vaikuttavan liikenteeseen pitkällä aikavälillä oleellisesti; väestö-
määrän ja liikenteen välinen yhteys tulee hyvin ilmi esimerkiksi 
koulumatkaliikenteestä: kouluikäisen väestömäärän ja koulumat-
koihin liittyvä liikenne korreloivat keskenään täydellisesti. Kaupun-
kirakenne muuttuu kuitenkin hitaasti, joten sen muuttamisella voi-
daan vaikuttaa liikenteeseen ainoastaan pitkän ajan kuluessa. 
Kaupunkirakenteen hajaantuminen aiheuttaa alueelle liikennettä ja 
mitä hajaantuneempi rakenne, sitä enemmän liikennettä. Hajaan-
tuneessa kaupunkirakenteessa liikenne perustuu pitkälti henkilö-
autoihin, sillä tehokkaan ja kattavan joukkoliikenteen järjestäminen 
on vaikeaa. Tiiviissä kaupunkirakenteessa taas joukkoliikenteelle 
on hyvät edellytykset, mutta joukkoliikenne vaatii riittävää asukas-
tiheyttä ja matkustajamääriä. Kääntöpuolena tiiviissä kaupungissa 
on se, että sekä asukkaat, työpaikat että liikenne kasautuvat pie-

nelle alueelle, josta seuraa helposti ruuhkautumisongelmia. Tällöin 
myös liikenteen aiheuttamat muut haitat (melu, saasteet) kasautu-
vat pienelle asumisen ja työssäkäynnin alueelle (Laakso & Loikka-
nen 2004: 300–301, 322).  
 
Kuten koko kaupunkijärjestelmässä, myös liikennejärjestelmiä tar-
kasteltaessa nousee esiin tuotannollisten ja kaupallisten toiminto-
jen vaikutus: kaupallisen toiminnan ja liikenteen välinen vuorovai-
kutus tulee ilmi ostoskeskusten pyrkimyksessä vähentää liikkumi-
sen tarvetta hankittaessa tavaroita ja palveluita. Samalla kun kau-
punkirakenne hajautuu, pyritään kuitenkin minimoimaan liikkumi-
sen määrää ryhmittämällä ostoskeskuksiin monia toimintoja sa-
man katon alle, lähelle toisiaan.  
 
Kaupungin muodon ja liikennejärjestelmien vuorovaikutussuhteen 
tarkastelu on yksi tapa luokitella kaupunkeja (Andersson 1993: 
111). Michael Thomson (1977) on esittänyt viisi erilaista kaupunki-
liikenteen järjestelmää, joissa kaupungin keskusta ja liikennejär-
jestelmä vaikuttavat toinen toisiinsa. Se, millainen keskusta kau-
pungilla on (heikko–voimakas) ja millainen on kaupungin liikenteel-
linen olemus (julkinen liikenne, liikenteen rajoitukset, yksityisautoi-
lun määrä) ovat suhteessa siis toinen toisiinsa, ja tämän perustella 
voidaan kaupunkeja luokitella seuraavalla tavalla:  
 

1. Täyden motorisaation kaupunki: kaupungin kasvu ja kehi-
tys perustuu yksityisautoilun runsauteen. Liikekeskusta on 
hyvin heikko, johtuen autoistumisen aiheuttamasta voimak-
kaasta ruuhkautumisesta. Koska keskusta on heikko, on 
liikennejärjestelmä ruutumainen. Jotta kaupunki toimisi hy-
vin, on oltava mahdollisuus käyttää autoa aina ja kaikkialla. 
Tämä puolestaan vaikeuttaa tiettyjen sosiaaliryhmien liik-
kumista. 

 
2. Heikon keskustan kaupunki: kaupungilla on perinteinen, 

säteittäinen tieverkko, ja keskusta on henkilöautoliikenteel-
lä hyvin saavutettavissa. Työpaikat sijaitsevat kuitenkin 
kaupungin reuna-alueilla, joten kehäväylät ovat merkittäviä 
kaupunkirakenteen kannalta. Tällaisen kaupungin tulisi 
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pyrkiä säilyttämään ainakin osittain perinteinen kaupunki-
rakenne, mutta sallia samalla suhteellisen vapaa yksityis-
autoilu. 

 
3. Voimakkaan keskustan kaupunki: Keskusta on massiivinen 

ja tarjoaa runsaasti työpaikkoja. Liikennejärjestelmä on sel-
västi säteittäinen, Tämä mahdollistaa helpon pääsyn kes-
kustaan ja voimistaa samalla sen hallitsevaa asemaa. Jul-
kisella liikenteellä on tärkeä asema, ja se pystyy kilpaile-
maan kustannuksiltaan, mukavuudeltaan ja sujuvuudellaan 
yksityisautoilun kanssa. 

 
4. Kaupunki, jolla laajoja alhaisen tulotasojen alueita: Kau-

punki, jolla on laajoja alhaisen tulotason asuinalueita, voi 
silti tarjota suurimmalle osalle kaupungin väestöstä koh-
tuullisen saavutettavuuden alhaisilla kustannuksilla. Tämä 
edellyttää suurimmissa kaupungeissa kaupunkikeskustan 
lisäksi alakeskuksia, joihin pääsee julkisella liikenteellä. 

 
5. Liikenteen rajoituksia harjoittava kaupunki: kaupunki kuuluu 

johonkin edellä mainituista ryhmistä, mutta liikennepolitii-
kan avulla on pyritty luomaan esteitä (erityisesti keskusta-
alueella) yksityisautoilulle, tukien samalla julkista liikennet-
tä. Muun muassa kävelykatujen luominen, liikenteenohjaus 
keskustan ohi ja pysäköinnin sijoittelu sekä kontrolli ovat 
ko. kaupunkityypin tunnusmerkkejä. Toisaalta, koska kes-
kustaa on näin ”rauhoitettu” ja rajattu liikenteellisesti, on 
usein kaupunkiseudulle rakennettu suunnitelmallisesti ala-
keskuksia korvaamaan keskustojen käyttöä. 

 
Liikenteen merkityksen kaupungin keskustalle on ottanut esiin 
myös Ojala (2003: 86–88), joka painottaa keskustan vetovoimai-
suuden ja liikenteen kestävän järjestämisen välisestä suhteesta: 
jos keskusta hiipuu, palvelut hajaantuvat, joka taas johtaa yksityis-
autoilun kasvuun. Asumisen, työpaikkojen ja vapaa-ajanvieton 
keskustassa säilymisen tärkeyttä Ojala painottaa myös: asumisen 
kannalta etenkin ikääntyneet hakeutuvat mielellään keskustaan, 
mutta toisaalta keskusta kaipaa myös lapsiperheitä ollakseen ai-

dosti elävä. Keskustan tarvitsemaa ostovoimaa saadaan houkutel-
tua hyvillä ja sujuvilla liikenneyhteyksillä. Joukkoliikenteen käytön 
kannalta on tärkeää että keskustassa on ”keskeisesti sijaitseva 
joukkoterminaali tai matkakeskus, korkeatasoiset pysäkit, pysäkki-
informaatio sekä riittävästi tilaa joukkoliikenteelle” (Ojala 2003: 
87). Keskustan henkilöautoilun sujuvuuden lisäämiseksi Ojala eh-
dottaa ydinalueen ulkopuolella tai maan alla sijaitsevaa pysäköinti-
laitosta. Myös olemassa olevien paikkojen käyttöä tehostamalla 
voidaan vaikuttaa siihen, että keskustaan koetaan mielekkääksi 
tulla myös omalla autolla. 
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1.6 KESKUSTA LAAJEMPANA KÄSITTEENÄ: KESKIKAUPUNKI–
DOWNTOWN? 
 
Riippuen lähestymistavasta, voidaan kaupunkikeskustaa tarkastel-
la erilaisessa laajuudessa. Yleensä kaupungin keskustaa on pyrit-
ty määrittelemään liikekeskustan ominaisuudessa, jolloin tutki-
musongelmat ovat liittyneet liikekeskustan leviämisen ja rajaami-
sen tarkasteluun. Tämä tarkastelu on ollut erilaisten indikaattorien 
avulla tapahtuvaa liikekeskustan ja sen kehysalueen välisiä suhtei-
ta tarkastelevaa. Yleensä tutkimukset, joissa keskusta-käsitteelle 
on annettu kaupallista ydintä laajempi merkitys, ovat olleet koko 
kaupunkitilaa käsittäviä, ja keskusta on näissä tutkimuksissa ollut 
vain yhtenä esimerkkinä selvitettäessä muun muassa sosiaalista 
eriarvoisuutta, hallinnollista ja poliittista edustavuutta ja ympäristön 
ja kasvun urbaaneja ongelmia (Andersson 1990: 19). 
 
Kaupunkikeskusta voidaan kuitenkin siis Anderssonin (1990: 18–
19, 1993: 88–89) mukaan ymmärtää myös varsinaista liikekeskus-
taa laajempana keskikaupunkina. Tällöin tarkastelun kohteena on 
keskeisyys, jota on mielekästä tarkastella usealla eri tasolla: 
 
Taloudellinen taso ilmaisee keskeisyyden kaupunkirakenteessa 
erilaisten taloudellisten elementtien (tuotanto-kulutus-vaihto) väli-
sen suhteen avulla, ja osoittaa kehityksen olleen jatkuvasti kohti 
kulutuksen ja vaihdon luonnehtimia abstrakteja liiketoimintoja. Näi-
tä toimintoja ovat mm. raha- ja luottomarkkinat, tietotekniikka, eri 
alojen erikoiskonsultit sekä pitkälle erikoistuneet myymälät. Kau-
pungin ydinalueen segmentoituminen ”finanssikaupungiksi”, joka 
on erikoistunut palvelemaan muita kuin keskustassa asuvia kulut-
tajia, on taloudellisen tason ominaispiirre.  
Poliittis-institutionaalinen taso huomioi julkisen sektorin vallan, 
kaavoituksen sekä suunnittelun ja arkkitehtuurin vaikutukset kau-
pungin rakenteeseen.  
Ideologinen taso korostaa keskustan symbolista rakennetta: tähän 
liittyvät mm. rakennetun kaupunkikeskustan (rakennusten) herät-
tämät mielikuvat ja niiden tulkinnat.  
Sosiaalisen toiminnan ja vuorovaikutuksen taso heijastaa erilaisia 
sosiaalisia suhteita, ennen kaikkea asumista. Myös Schulman 

(1995: 21–22) tuo esiin markkinamekanismeja syvällisemmän nä-
kemyksen kaupungista sosiaalisena ympäristönä ja symbolisina 
merkityksinä. Tämän kautta ympäristöä arvottavat tekijät koostuvat 
kaupunkilaisille tärkeistä itseisarvoista ja symboleista, jotka toimi-
vat ihmisille kiintopisteinä ja maamerkkeinä heidän muodostaes-
saan omat käsityksensä ympäristöstään. 
 
 
Kaupunkipolitiikka ja kaupunkien välinen kilpailu kaupunkien uu-
distamisessa 
 
Harry Schulmanin (1995: 26–28) mukaan kaupunkipolitiikkaa tarvi-
taan kaupunkien tilan tunnistamiseen, taantuvan kehityksen vält-
tämiseen ja kaupunkiuudistuksen ylläpitoon. Julkisen vallan näkö-
kulmasta kaupunkipolitiikka on ollut pitkälti asuntojen ja palvelujen 
turvaamista. Nykyään entistä tärkeämpi rooli on markkinoilla ja 
kaupunkien kehittämiseen mukaan tulleella ideologialla, jonka mu-
kaan kaupunkien on kilpailtava muiden kaupunkien kanssa me-
nestyäkseen. Tätä varten kaupungit tarvitsevat markkinaperustais-
ta strategiaa. Markkinaperustaisen ajattelutavan mukainen kau-
punkisuunnittelu on verrattavissa moderniin tuotantoprosessiin, 
jossa laatutuote (tässä tapauksessa kaupunki) synnytetään tuote-
kehittelyn avulla ja tuotteen menekki yritetään varmistaa markki-
noinnilla. Menestyvän kaupungin edellytyksiä ovat nopeat ja suju-
vat liikenneyhteydet, turvallinen ja miellyttävä ympäristö sekä kult-
tuurinen kerrostuneisuus kaupunkikuvassa. Schulman kuitenkin 
toteaa, ettei ole yhtä ainoaa oikeaa ja toimivaa kaupunkipolitiikan 
mallia, joka sopii kaupungille kuin kaupungille kokoon katsomatta. 
Keskeisimmäksi kysymykseksi nouseekin kysymys toimivasta sub-
jektista ja sen olemassaolosta: Onko kaupungilla toimivaa subjek-
tia, joka pystyy kaupunkilaisia laajasti yhdistävään tahdonmuodos-
tukseen, puhuu kaupungin puolesta, kehittää imagoa sekä mark-
kinoi kaupunkia sekä paikallisesti että globaalisti?  
 
Seppo Rainisto (2004) pitäytyy tiukasti markkinoinnin näkökul-
massa teoksessaan ”Kunnasta brändi?”. Toisin kuin Schulman, 
Rainisto näkee markkinoinnin perustotuuksien olevan ”loogisia, 
yksinkertaisia ja kaikkien kuntien omaksuttavissa” Toisaalta puhu-
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essaan ”paikan markkinoinnista”, Rainisto huomauttaa sen olevan 
nuorempi ilmiö kuin aikaisemman ”paikan myymisen” ja valmiin 
tuote- ja palvelupaketin tarjoamisen (jota taas Schulman tuo nä-
kemyksessään esiin). Uutta paikan markkinointia luonnehtii asiak-
kaan/kohderyhmän tarpeiden huomioiminen jo alun suunnittelu-
vaiheessa; näin markkinointi saadaan luontevasti osaksi taloudel-
lista kehittämistä (Rainisto 2004: 12–13).  
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2. TURUN KESKUSTAN MÄÄRITTELY: LIIKETOIMINNAN, 
ASUMISEN, VAPAA-AJAN JA LIIKENTEEN KESKUSTA 
 
 
2.1 TURUN KESKUSTA STRATEGISEN SUUNNITTELUN ALUEENA JA 
ANDERSSONIN ”KESKEISYYS”  
 
Yleiskaava on kaupungin strategisen suunnittelun yksi tärkeimpiä 
välineitä, jolla hahmotellaan alueellisen maankäytön yleispiirteet.  
Turun keskustaa määriteltäessä yleiskaavojen perusteella keskus-
ta-alue määräytyy ruutukaava-alueen VI ja VII kaupunginosiin. 
Vuoden 2000 yleiskaavaan on lisäksi erikseen määritelty (merkitty) 
keskustatoimintojen alue, joka voidaan ymmärtää keskusta-alueen 
sisällä vielä erotettavaksi ”ydinkeskustaksi” (ns. ”city-keskusta”). 
Vuoden 2020 yleiskaavassa näin tarkkaa jakoa ruutukaava-alueen 
sisällä ei enää ole tehty, vaan osa ruutukaava-alueesta sekä muita 
kaupungin alueita on merkitty ”pääkeskustatasoisten keskustatoi-
mintojen alueeksi”. Tämä “pääkeskustatasoisten keskustatoiminto-
jen alue” rajautuu pitkälti liiketoiminnallisen/kaupallisen keskustan 
mukaan. Ruutukaava-alue on muilta osin merkitty kerrostalovaltai-
seksi asuntoalueeksi (AK) sekä julkisten palvelujen ja hallinnon 
alueeksi (PY). Puistoalueet kaupunginosassa II ja III ovat merkitty 
virkistysalueiksi (V). 
 
Jo edellä esiin tullut Anderssonin näkemys, jonka mukaan kau-
pungin keskustaa määriteltäessä voidaan käyttää termiä ”keskei-
syys”, voidaan konkreettisemmin tarkastella Turun kohdalla. An-
dersson (1990) on erottanut Turun keskusta-alueelta kolme kau-
punkikeskeisyyden rajausta. Laajimpana voidaan erottaa sisä-
kaupungin alue, joka kattaa ruutukaava-alueen. Liikekeskustak-
si on rajattu sisäkaupungin alueelta liiketoimintojen kannalta yhte-
näinen alue ja kaupunkiväestön kaupunkikeskustaksi on rajattu 
keskusta-asukkaiden mielikuvien pohjalta oma alueensa, joka ra-
jautuu melko lailla samoin liikekeskustan kanssa.  Anderssonin 
tapa määrittää kaupungin keskustaa ”kaupunkikeskeisyyden” eri-
rajausten avulla kertoo osaltaan keskustan määrittelyn vaikeudes-
ta ja monimutkaisuudesta. Vaikka kaupungin keskusta voidaan 

”virallisesti” määrittää kaavojen ja karttojen avulla tietyksi ”keskus-
tatoimintojen alueeksi” tai ”alueeksi, joka on ns. city-toimintojen 
aluetta”, on keskustan lopullinen määrittäminen vaikeaa. Kaiken 
kattavaa, selkeää ja lyhyttä määritelmää on keskustalle vaikea 
antaa: keskusta on monisyinen, eri toimintoja sisällään pitävä ko-
konaisuus, jolla on useita ulottuvuuksia ja tasoja. Eri toimintoja 
erikseen tarkastelemalla voidaan keskustan sisältä erottaa alueita, 
joilla eri toimintojen keskinäisen suhteet vaihtelevat (asuminen, 
liiketoiminta jne.) mutta lopulta keskustan tekee keskustaksi juuri 
sen sekoittuneisuus, monikerroksellisuus sekä ajallinen muuttu-
vuus.
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Harri Anderssonin laatima kartta 
(1990) Turun kaupungin 
”keskeisyydestä” kuvaa 
kaupungin keskustaa eri tavoilla 
rajattuna. Sisäkaupungin alue 
kattaa koko ruutukaava-alueen. 
Tämän ruutukaava-alueen 
sisällä voidaan erottaa liikekes-
kustan alue sekä sisäkau-
pungin asukkaan kaupun-
kikeskustaksi kutsuttava alue. 
Viimeksi mainittu kau-
punkikeskusta on hahmoteltu 
karttaan keskustassa asuvien 
ihmisten mielikuvien pohjalta. 
Tämä rajautuu melko lailla 
samoin liikekeskustan kanssa. 
Huomioitavaa on Aurajoen 
rajaava vaikutus mielikuvissa: 
vaikka esimerkiksi ruutukaava-
alue kattaa joen molemmat ran-
nat, asukkaiden mielikuvissa 
keskustaksi mieltyy joen 
länsiranta, ehkäpä juuri lii-
ketoiminnallisen luonteensa 
vuoksi. Kartta pohjautuu lä-
hemmäs parikymmentä vuotta 
sitten tehtyyn selvitykseen, 
mutta antaa silti viitteitä 
mielikuvien vaikutuksesta tietyn 
alueen (tässä tapauksessa 
keskustan) rajautumiseen. 
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2.2 TURUN HALLINNOLLINEN KESKUSTA 
 
Usein Turun syntymävuotena mainittu vuosi 1229 on pikemminkin 
Turun perustamisvuosi: tuolloin piispainistuin siirrettiin Nousiaisista 
Koroisiin. Näin ollen voidaan siis sanoa hallinnollisilla tekijöillä ol-
leen osansa Turun perustamisessa. Siirron ajatuksena oli vahvis-
taa kristinuskon ja katolilaisuuden asemaa Ruotsi-Suomen alueel-
la. Tämä kirkollisen vallan lujittamisen pyrkimys voidaan siis nähdä 
hallinnollisena tekijänä Turun kaupungin synnyssä. Kauppapaik-
kana Turku oli tosin syntynyt jo aiemmin. Kaupungin alkuvaihees-
sa uskonto oli osaltaan kaupungin kehittymistä määräävä tekijä, ja 
Tuomiokirkon rakentamisen aloittaminen voidaan nähdä symboli-
sena ja konkreettisena osoituksena uskonnollisesta vallasta. 1300-
luvulla Turusta tuli myös Ruotsi–Suomen itäisen osan ”pääkau-
punki” ja hallinnollinen keskus (Jauhiainen 1995: 283). Maallisen 
vallan merkiksi rakennettiin Aurajoen suistoon Turun linna, lisäksi 
Tuomiokirkon eteläpuolelle perustettiin raatihuone.  
 
Systemaattisesti kaupunkia alettiin kehittää 1600-luvulla, jolloin 
kehittämiseen vaikuttivat etenkin taloudellis-hallinnolliset tekijät. 
Samaan aikaan kirkon valta heikkeni ja valtion valta kasvoi: tällöin 
Turkukin sai yhä enemmän hallinnollisia aspekteja, mm. tulleja 
kaupungin sisääntuloväylille. Kaupungin hallinnollinen merkitys ja 
asema vahvistui entisestään samalla vuosisadalla Ruotsi–Suomen 
vahvistumisen myötä. 1600-luvulla kaupunkiin perustettiin Suomen 
ensimmäinen akatemia ja ensimmäinen hovioikeus. Nämä sijoit-
tuivat molemmat Tuomiokirkon läheisyyteen. Turun Tuomiokirkon 
ympäristö oli kaupungin keskustaa sekä hallinnollisesti että kau-
pallisesti aina 1800-luvun puoliväliin saakka C.L. Engelin laatiman 
uuden asemakaavan myötä Suurtorin ja Tuomiokirkon ympäristö 
menettivät keskeisen asemansa kaupunkirakenteensa; tuolloin 
keskustan painopiste siirtyi joen läntiselle puolelle (Kallioniemi 
1992: 102).  
 
Nykyään kaupungin hallinnollisen keskustan erottaminen on vai-
keaa; kaupungeille tyypillisesti myös Turun kaupungin hallinnolli-
set toiminnot ovat hajautuneet ja puhtaasti hallinnollisten toiminto-
jen alueita tai kortteleita ei voida tarkkaan rajata. Voimassa ole-

vaan yleiskaavaan merkittyjen ”julkisten palvelujen ja hallinnon 
alue” sekä ”palvelujen ja hallinnon alue”-määritteiden mukaan voi-
daan saada karkea näkemys siitä, missä osassa kaupunkia hallin-
nollisia toimintoja pääasiassa on. Yleiskaava 2020:n perusteella 
keskustan lähettyvillä näitä alueita ovat Yliopistonmäen alue, Itäi-
sen Rantakadun alue (Virastotalon ja Kaupunginteatterin alue), 
sekä osa Vartiovuoren alueesta. Myös Kakolanmäen alue on mer-
kitty kaavaan julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi, tosin alu-
een käyttötarkoitus muuttunee muuksi kuin kaavamerkinnässä 
määritellyksi tulevina vuosina. 
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2.3. LIIKETOIMINTA 
 
Kauppiaat purjehtivat 1200-luvulla Koroisiin, piispanistuimen siir-
ryttyä kyseiselle paikalle. Maannousun myötä joki madaltui ja 
kauppa siirtyi alemmas jokivarteen, Vanhan Suurtorin paikkeil-
le.Turun asema tärkeänä kauppakeskuksena vauhditti kaupungin 
laajenemista, ja 1300-luvun alussa Tuomiokirkon ympärille oli 
muodostunut jo pieni taajama. Kaupungin alueellinen laajenemi-
nen tapahtui tärkeiden kauppareittien varsille: näitä kauppareittejä 
olivat reitit mm. Hämeenlinnaan, Viipuriin ja Tukholmaan. Torille, 
”kaupungin sydämeen” johtivat siis monet kulkuväylät: idästä Uu-
denmaantie, Aurajoen yläjuoksun suunnasta Hämeen Härkätie ja 
Satakunnasta Turkuun Aninkaistentie. Näin kaupungin rakentee-
seen ja kehitykseen ovat vaikuttaneet jo varhain taloudelliset ja 
kaupalliset tekijät (Jauhiainen 1995: 284). Tori on siis aina ollut 
kaupallisen toiminnan keskuspaikka: Tuomiokirkon vieressä si-
jainnut tori oli merkittävä paikka, jonka nimi on aikojen kuluessa 
vaihdellut siinä käydyn kaupan perusteella. Tuomiokirkon ympäris-
tö säilyi liiketoiminnallisena keskuspaikkana aina 1800-luvun lopul-
le saakka. Kauppaa käytiin myös Vanhan Suurtorin alueen ohella 
joen länsipuolella, nykyisen Puutorin alueen liepeillä. Tämä alue 
oli muodostunut Aninkaistenmäelle jo Turun paloa (1827) edeltä-
neenä aikana. Saaristolaiset odottelivat asiakkaitaan kalastajasa-
tamassa, joka ulottui joen länsirannan sokeritehtaan ja maaherran 
talon väliselle osalle (Nikula 1972: 283).  Kaupankäynnin keskuk-
seksi muodostui nykyisen kauppatorin alue joen länsirannalla C. L. 
Engelin laatiman ruutukaavan myötä (Jauhiainen 1995: 287). Sa-
malla saaristolaisten kauppapaikka oli muuttunut hieman alem-
maksi jokivartta (Nikula 1972: 284). 1900-luvulla Turun liikekes-
kustan laajenemisalueeksi kaavailtiin sataman ja Linnanselän alu-
etta: Bertel Jung hahmotteli 1920-luvulla tulevalle ”Suur–Turulle” 
uutta liikekeskustaa pääsataman läheisyyteen, joka olisi toteutu-
essaan muodostanut tiiviin ja korkean liike-elämän tyyssijan. Jun-
gin suunnitelmat perustuivat näkemykseen, jonka mukaan Turun 
kaupungin kehityksen painopiste oli siirtynyt merta kohti: ensin 
Tuomiokirkolta joen toiselle puolelle ja edelleen jokivartta alaspäin. 
Jungin suunnitelma ei kuitenkaan toteutunut, sillä suunnitelmaan 
kiinteästi liittynyttä diagonaalikatusuunnitelmaa ei pidetty ajankoh-

taisena ja sen katsottiin olevan lisäksi liian kallis.  
 
Kivikaupungin laajentuminen alkoi 1930-luvulla kauppatorin ympä-
ristöstä, ja laajentuminen ulottui molemmille puolelle Aurajokea 
1950-luvulla. 1950-luvulla kaupunkiin oli laadittu uusi rakennusjär-
jestys, johon kuului tiivis keskusta-alueen rakentaminen. Raken-
nusjärjestyksessä erotettiin myös liike-, teollisuus- ja asuntoalueet 
toisistaan, ja näiden mukaisesti jaettiin liikekeskustan ja ruutukaa-
va-alueen tontit. Olavi Laisaaren valmistelema yleiskaavaehdotus 
(1952) esitti ajatuksen Turun optimista väkiluvusta (140 000). Täl-
löin väkiluku olisi täydellinen, eikä kasvutarvetta olisi. Tämä vaikut-
taisi liikekeskustaan siten, että sitä olisi madallettava, eikä raken-
nuspinta-alaa saisi kasvattaa. Asuminen nähtiin kuitenkin keskus-
ta-alueelle tärkeänä toimintona, joten 1960-luvulla kaupungin kes-
kusta-alueen puutalokannasta hävitettiin suurin osa, ja tilalle ra-
kennettiin korkeita asuinkerrostaloja (Jauhiainen 1995: 293–294). 
 
1980-luvulla kaupungin kehittäminen käsitti voimakkaan liiketilojen 
rakentamisen keskustaan. Kokonaisen korttelin kattamisen ja 
kauppakeskukseksi muuttamisen tuloksena syntyi Hansakortteli, 
joka mieltyy yhä hyvin selkeästi Turun keskustan liiketoiminnalli-
seksi ytimeksi. 1990-luvun alun laman seurauksena kauppakortte-
leiden toiminta alkoi muuttua, ja liiketiloja jäi tyhjilleen. Keskustan 
kiivaan liikerakentamisen jälkeen alettiin rakentaa kaupungin reu-
na-alueille suuria automarketteja ja ostoskeskuksia. Kuitenkin suh-
teessa Turun kaupungin väestömäärään, marketteja oli jo liikakin, 
joten seurauksena oli tyhjien liiketilojen muodostuminen sekä kes-
kustaan että automarketteihin (Paaso 1993: 14). Nykyään kau-
pungin keskusta joutuu yhä kilpailemaan automarkettien kanssa 
etenkin lapsiperheiden ostovoimasta: liikenteen solmukohtiin tei-
den varsille rakennettavien markettien kohderyhmänä ovat autoi-
levat ja usein perheelliset ihmiset.  
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Nykyisyys 
 
Nykyään liiketoiminnat ovat keskittyneet pitkälti ruutukaava-alueen 
kaupunginosiin VI ja VII. Näillä alueilla myös liiketoiminnasta ker-
tovien näyteikkunoiden määrä on suurin (esim. Kari, Rusi, Tiitinen 
& Vahanne 2008). Catella Group Oyj:n vuosittain julkaisema 
markkinakatsaus Suomen kaupunkien kiinteistömarkkinoista ja 
yleisestä taloustilanteesta osoittaa Turun keskustan liiketilojen 
vuokrien muuttuvan kauppatorin ympäristöstä ulospäin. Ydinkes-
kustan vuokratasot määrittävä kartta antaa viitteitä liiketoiminnalli-
sen keskustan rajautumisesta. 
Turun Ydinkeskustayhdistys r.y:n toiminnan periaatteena on ”vah-
vistaa Turun kaupallisen keskustan asemaa markkinoilla ja lisätä 
keskustan viihtyisyyttä, elävyyttä ja asuttavuutta.” Turun kauppa-
kamarin ja Turun Ydinkeskusta r.y:n ylläpitämät ”kauppapaikka 
Turku”- internetsivut antavat informaatiota liiketoiminnallisesta 
keskustasta. Yhdistyksen sivuilta löytyvässä kartassa (”Shopping 
guide”) keskusta rajautuu liiketoimintojen kautta pohjois-
eteläsuunnassa Aninkaistenkadun – Käsityöläiskadun väliseen 
alueeseen ja itä-länsisuunnassa Itäisen Rantakadun –
Tuureporinkadun rajaamaan alueeseen. 
 
Ralf Juslin (Juslin Consulting) laati vuonna 2002 kehittämissuunni-
telman Turun kaupunkikeskustan kaupallisia toimintoja varten Tu-
run kauppakamarin toimeksiantona. Suunnitelma selvitti kaupunki-
keskustan kilpailuedellytyksiä, esitti ideoita muutoksista, joilla kau-
pallista toiminnallisuutta voitaisiin lisätä, sekä esitti mallin organi-
saatiosta, joka toteuttaisi kehittämistyötä. Tämän, ”Turun kaupun-
kikeskustan kehittämissuunnitelma–kaupalliset toiminnot ja toi-
minnallisuus” -selvityksen mukaan keskusta voidaan rajata maan-
tieteellisesti kaupallisten kriteerien pohjalta ydinkeskustaan ja kes-
kustakehään. Määritelmä on muodostettu kauppapaikkojen kau-
pallisen arvon mukaan; liikehuoneistot luokiteltiin siis kaupallisten 
arvojen perusteella kolmeen ryhmään: 
 
Korkea arvo: erittäin hyvä liikepaikka 
Keskiarvo: keskinkertainen liikepaikka 
Alhainen arvo: välttävä/huono liikepaikka 

 
Näiden perusteella keskusta-alueelle rajattiin: 
 
1.) Ydinkeskusta: Humalistonkatu – Puutarhakatu – Maariankatu– 
Sibeliuksenkatu – Aninkaistenkatu – Linnankatu 
 
2.) Keskustakehä: Koulukatu – Läntinen Pitkäkatu–
Aninkaistenkatu – Linnankatu/Aurajoki 
 
Tämän rajauksen mukaan (jossa mukana siis sekä ydinkeskustan 
että laajemman keskustakehän muodostamat rajaukset) Turun 
liiketoiminnallinen keskusta sijoittuu kokonaan kaupungin-
osiin VI ja VII. Tosin haastattelussa Turun kauppakamarin edusta-
ja Paula Heinonen mainitsi projektin rajaaman alueen olevan tur-
han laaja, liiketaloudellisesti kaikkein parhain alue on vielä ydin-
keskusta-rajaustakin suppeampi alue. Selvityksessä (2002) tuli 
lisäksi ilmi, että Turun keskustan kaupallinen keskipiste on 
Hansakorttelin keskustorilla. Lisäksi ydinkeskustan määriteltiin 
käsittävän vain kaksi korttelia kauppatorilta lounaaseen sekä yh-
den korttelin koilliseen. Myös mielikuvien merkitys rajauksen muo-
dostamisessa tulee ilmi näkemyksessä, jonka mukaan jopa Turun 
Osuuskaupan Wiklund-tavaralo mieltyy kaukana olevaksi sen 
Hansa-kortteliin nähden kauppatorin toisella puolella olevan sijain-
nin vuoksi.  
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Liiketilojen vuokratasot liike-
toiminnallisen keskustan 
määrittelyssä 
 
Pohdittaessa eri liiketoimin-
nallisia ja taloudellisia kes-
kusta-alueen rajaamis-
tapoja, voidaan rajausta 
käsitellä myös liiketilojen 
vuokrien kautta. Toimitilojen 
vuokratasot voivat vaihdella 
ydinkeskusta-alueella jopa 
saman korttelin sisällä. 
Esimerkkinä tästä voidaan 
mainita muun muassa 
korttelissa nro 21 tontilla 
nro 6 sijaitsevien rakennus-
ten eri vuokratasot. Tällä 
Yliopistonkatuun ja 
Puolalankatuun rajautuvalla 
tontilla Yliopistonkadun 
puoleisen rakennuksen 
toimitilojen vuokrat ovat 
selvästi korkeammat kuin 
Puolalankadun varrella si-
jaitsevan rakennuksen 
vuokrattavien tilojen vuok-
rat. Tätä voidaan selittää 
muun muassa Yliopistonka-
dun kävelykadun vaikutuk-
sella: vuokrataso on korke-
ampi kävelykatuun päin 
antavassa talossa kuin 
kävelykadulta ”sivuun” 
lähtevän kadun varren 
rakennuksessa (Heinonen 
4.6.2008; Catella Property 
Group 2008). 
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Keskustan kaupallinen painopiste 
 
Kauppakamarin vuonna 2002 teettämän selvityksen mukaan Tu-
run keskustan kaupallisen ydinkeskustan painopiste sijoittui kortte-
liin nro 21 eli Hansakorttelin keskustorille, korttelin verran kauppa-
torilta lounaaseen. Tuolloin kyseisessä selvityksessä tavoitteeksi 
asetettiin kaupallisen painopisteen palauttaminen kauppatorille. 
Parhaillaan käynnissä oleva Turun Osuuskaupan Wiklund–
tavaratalon laajennusremontti korttelissa nro 6 saattaa vaikuttaa 
kaupallisen painopisteen siirtymiseen ko. kortteliin, Kauppatorilta 
koilliseen eli Brahenkadulle ja Eerikinkadun alkupään alueelle 
(Heinonen 4.6.2008). Toisaalta yhden tavaratalon remontti ei vält-
tämättä riitä muuttamaan kaupallista painopistettä nykyisestä, 
vaan pikemminkin tasaamaan sitä.  Mikäli painopiste siirtyisi 
enemmän kohti Wiklund-korttelia ja mahdollisesti myös Julia-
korttelin suuntaan, saattaisi se olla Brahen -ja Eerikinkadun liikkeil-
le myönteinen asia; esimerkiksi Brahenkatu, joka sijainniltaan 
määritellään kyllä kuuluvaksi ”liiketoiminnalliseen ydinkeskustaan” 
on kuitenkin kauppakamarin edustajan mukaan ”sitten helposti jo 
vähän syrjemmässä kun se ei oo enää ihan siinä kaupallisessa 
keskipisteessä.”  Näyteikkunoiden kannalta Brahenkadulla kyllä 
liiketoimintaa on hyvin: kadulla on käytössä olevia näyteikkunoita 
etenkin korttelissa nro 7. (Kari, Rusi, Tiitinen & Vahanne 2008). 
 
Korttelissa nro 9, tontilla 13 KOP-kolmion liike- ja toimistoraken-
nuksen läpikäymä uudistuminen (keväällä 2008) puolestaan saat-
taa tasata kaupallisen toiminnan keskittymää. Myös Turun Osuus-
kaupan uudistettavana olevan (ns. Börs) kortteli nro 5:n tontit 1 ja 
6 ylläpitävät kaupallista painoa kauppatorin etelä-lounais-akselilla.  
Sen sijaan, että ydinkeskustasta voitaisiin tarkasti määrittää yksi 
kaupallinen keskipiste, on kaupallinen painopiste jotakuinkin epä-
määräisemmin paikannettavissa kauppatorin ympärillä oleviin kort-
teleihin. Lisäksi kysymykseksi muodostuu se, kuinka suuri liiketoi-
minnallinen/kaupallinen painopiste voi Turun kokoisen kaupungin 
keskustassa olla? Voiko painopiste laajeta vai tarkoittaako kaupal-
lisen painopisteen muuttuminen/siirtyminen aina automaattisesti 
entisen painopisteen hiipumista? Myös se, mikäli suuri osa kortte-
lista (tai kokonainen kortteli) on pyhitetty kokonaan yhdenlaiselle 

toiminnolle, voi aiheuttaa paikalle ongelmia: toiminta, jota lii-
ke/liikkeet harjoittavat, ei välttämättä ole kaikille mieluista, eikä 
jokaiselle mahdollista. Mikäli suuri osa korttelista on esimerkiksi 
ravintoloita/yökerhoja/pubeja, ei korttelia koeta avoimeksi kaikille, 
ja osalle saattaa ko. korttelista muodostua kielteisiä mielikuvia 
(häiriökäyttäytyminen, melu, epäviihtyisyys). Kortteli voi näin muo-
dostua ”suljetuksi” juuri sen yhteen toimintoon keskittymisen vuok-
si. Sulkeminen voi tapahtua ”aktiivisesti” toiminnon harjoittajan 
puolelta, jolloin käyttäjä- ja asiakasryhmät rajataan esimerkiksi 
tietynikäisiin. Sulkeminen voi olla tulosta myös ”passiivisen” pois-
sulkemisen kautta, jolloin ihmiset itse välttävät korttelissa asiointia 
kielteisten mielikuvien vuoksi.  
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Keskustan laajeneminen–kävelykatu, matkakeskus ja VR:n kone-
paja? 
 
Kysymykseen keskusta-alueen mahdollisuuksista laajeta siten, 
että laajentuva alue olisi elävää, houkuttelevaa ja liiketoiminnalli-
sesti vireää, on vaikea antaa yhtä selkeää vastausta. Yhtenä teki-
jänä voidaan kuitenkin mainita juuri kävelykatujen positiivinen vai-
kutus keskustan vireyteen; tosin kävelykadun houkuttavuuteen ja 
toimivuuteen vaikuttavat oleellisesti katujen liiketilojen luonne: näy-
teikkunoiden runsaus ja niiden käyttö sekä somistus antavat käve-
lykadulle (ja näin kaupungin keskustalle) sen kaipaaman elävän 
luonteen. Lisäksi ravintolat, kahvilat ja kesäaikaan etenkin näiden 
terassit luovat kadulle eloa ja toimintaa. Kävelykadun ja kaupalli-
sen kannattavuuden suhdetta voidaan sanoa vuorovaikutteiseksi: 
ollakseen elävä ja houkutteleva, kävelykatu tarvitsee kannattavia 
kauppoja, kahviloita yms. ja toisaalta, jotta kävelykadun yritykset 
olisivat taloudellisesti kannattavia, ne tarvitsevat jo ennestään si-
jainniltaan keskeisen ja kannattavan kadun. 
 
 
Kävelykatu 
 
Turun keskustan kävelykatu rajoittuu tällä hetkellä Aurakadun ja 
Humalistonkadun väliseen Yliopistonkadun osuuteen, sekä osaan 
Kristiinankatua.  Ajatus kävelykadun laajentumisesta käsittämään 
kauppatorin ylälaidan (Ortodoksisen kirkon edustan), on liiketoi-
minnan kannalta epäedullisempi kuin ajatus kävelykadun laajen-
tumisesta esimerkiksi Humalistonkadulle tai Aurakadulle.  Yliopis-
tonkatu on kaupallisesti huomattavasti heikommassa asemassa, 
jolloin kävelykatu-ajatus ei tunnu kovinkaan luontevalta tälle kadul-
le. Mikäli katu kuitenkin rauhoitettaisiin autoliikenteeltä, jäisi kadus-
ta helposti pelkästään ”autoton katu”, jossa ei kuitenkaan ole käve-
lykadulle ominaisia vetovoimatekijöitä.  Humalistonkatu taas on 
mielikuvissa jo jopa hieman ”syrjässä”(!), mutta ko. kadun varrella 
on kuitenkin useita näyteikkunallisia liiketiloja sekä vanhemmissa, 
rakennusten kivijaloissa että uudemmissa rakennuksissa. Kävely-
kadun laajeneminen saattaisi vaikuttaa myös ”kaupungin keskus-
tan ytimen laajenemiseen” (Heinonen 4.6.2008). Riippuen kävely-

kadun mahdollisesta laajentumissuunnasta, Humalistonkadusta 
saattaisi tulla myös hieman vilkkaampi ja elävämpi. Humalistonka-
dun kauppojen ja liiketilojen toimialat ovat erilaisia kuin esimerkiksi 
kauppatoria ympäröivissä kortteleissa; katu on ”tavallaan profiloi-
tunut vähän niinkö tämmösenä...siellon näitä naamiaiskauppoja, 
pukuvuokraamoja ja pilailuväline ja pieniä vaateputiikkeja ja antiik-
kiliikkeitä ja tän tyyppistä…” (Heinonen 4.6.2008). Katu on siis 
luonteeltaan ”pikkukauppojen ja näyteikkunoiden katu”. Lisäksi 
Humalistonkadun varren rakennusten liiketilat ”avautuvat” näyteik-
kunoiden kautta kadulle, eikä kadulta myöskään löydy sisäänpäin 
aukeavan ja ”suljetun” oloista ostos-/kauppakeskuksen sisään-
käyntiä. Toisaalta Humalistonkadun leveys ei ole kävelykatuvaih-
toehtoa ajatellen paras mahdollinen. Muun muassa kadun leveys 
on kävelykatu-idean kannalta heikkous; leveästä kadusta ei hel-
posti synny hyvää kävely-ympäristöä (Ojala 2003: 88). Vaihtoehto, 
jossa kävelykadun laajentumissuuntana olisi Aurakatu kohti joki-
rantaa, liittäisi kävelykeskustan alueen jokirantaan. Näin kävelyka-
tu saattaisi ikään kuin liittää kaupallisen ydinkeskustan ja jokiran-
nan kulttuurihistoriallisen (virkistys-) miljöön toisiinsa. Aurakadulla 
on myös näyteikkunoita sekä ravintola- ja kahvilatoimintaa, ja Tu-
run Osuuskaupan uudistama ns. Börs- kortteli (kortteli nro 5:n ton-
tit 1 & 6) voisi uuden ”ravintolamaailmansa” myötä tuoda kadulle 
entistä enemmän ravintola- ja kahvilakadun tunnelmaa. 
 
 
Matkakeskus  
 
Turun liiketoiminnallinen keskustakehä rajautuu Läntiseen Pit-
käänkatuun. Liiketoiminnallisesti jo alueet, jotka sijoittuvat Puutar-
hakadun/Maariankadun luoteis/pohjoispuolelle, lähelle rautatietä, 
ovat hiljaisempia kuin ydinkeskustan korttelit. Nykyiset linja-auto- 
ja rautatieasemat korvaavan matkakeskuksen toteutumisen vaiku-
tukset ja mahdollisuudet muodostaa esimerkiksi toimiva ja vilkas 
”väylä” nykyisen ydinkeskustan ja rata-alueen välille, ovat haasta-
teltavan mukaan melko epärealistisia. Matkakeskuksesta muodos-
tuisi luultavasti oma liiketoiminta- ja kauppakeskittymä, ns. satelliit-
timainen keskustatoimintojen osa. Samoin VR:n vanhojen konepa-
jojen uusiokäytön toteutuessa alue tuskin tulisi kiinteäksi osaksi 
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etenkään ydinkeskustaa; rautatien ja liiketoiminnallisen ydinkes-
kustan välisen alueen pitäisi kehittyä huomattavan paljon, jotta 
muodostuisi yhtenäinen väylä ydinkeskustan ja ”satelliittien” välille.  
Ydinkeskustan ja rata-alueen väli on alueena identifioitunut lähin-
nä toimisto- ja työpaikkojen alueeksi. Tämän ”katvealueen” saami-
nen viihtyisäksi väyläksi olisi tärkeää, etenkin matkakeskuksen 
toteutuessa, sillä ydinkeskustan ja matkakeskuksen välissä olevan 
alueen positiivinen ja houkutteleva olemus viestittäisi tällä hetkellä 
keskusta-alueen reuna-alueiksi miellettyjen katujen elävyydestä ja 
toimivuudesta.   
 
 
VR:n konepaja 
 
Entiset VR:n konepajan hallit ovat suunnittelun alla koskien niiden 
uudiskäyttöä. Kiinteistön nykyinen omistaja Palmberg Turku Oy 
hankki kiinteistön VR:ltä konepajatoiminnan loputtua vuonna 2002. 
Alueelle on suunnitteilla kerrostaloasuntoja ja Palmberg Turku 
Oy:n esitelehtisen mukaan ”alueen suunnittelun tavoitteeksi kaa-
voittaa tyylikästä uudisasumista tarjoava kerrostalokaupungiosa, 
jonka toiminnallinen keskus sijoittuu uuteen käyttöön kunnostetta-
vaan vanhaan Konepajarakennukseen.” Vanhat konepajahallit on 
määritelty toimisto,-liike, -ja vapaa-ajan toiminnoille tiloiksi, mutta 
tarkempi tieto siitä, minkä laatuista (kaupallista)toimintaa tiloihin on 
tulossa, on vielä auki. Linja-autoaseman ja rautatieaseman yhdis-
tävä Matkakeskus parantaisi myös yhteyksiä Konepajan alueelle 
ja mahdollisesti vahvistaisi sen sijaintia keskustan läheisyydessä.  
 
 
Miksi tulla keskustaan kun automarkettejakin on?  – Turun liike-
toiminnallisen keskustan vetovoimatekijät 
 
Turun keskusta on kaupalliselta rakenteeltaan hyvin tiivis. Ruutu-
kaavarakenne on mahdollistanut kortteleiden hyödyntämisen liike-
tiloiksi ja -keskuksiksi ja kaupallisen toiminnan keskittyminen hyvin 
suppealle alueelle on Turun keskustalle ominaista. Kaupallisen 
toiminnan tiivis keskittyminen kauppatorin ympärille voidaan nähdä 
hyötynä siten, että vetovoimainen kortteli lisää myös lähikatujen ja 

-kortteleiden vetovoimaa ja kaupallista menestymistä. Turun kes-
kusta on monen muun kaupungin keskustan tavoin saanut kilpaili-
jakseen automarketit/ostoskeskukset. Kaupallisesti kaupungin 
keskustan pitäisi siis pyrkiä erottautumaan etenkin monipuolisella 
tarjonnalla ja hyvillä palveluilla. Lisäksi tärkeää liiketoiminnan kan-
nalta on myös se, että keskustaan on hyvä tulla kaikilla välineillä: 
polkupyörällä, jalan, bussilla tai autolla. 
 
Heikkilän ym. (1996: 15) mukaan ”keskusta on kaupungin ydin-
alue, johon tärkeimmät palvelut ja toiminnot keskittyvät.” Keskus-
talle ominaista on se, että se on suuremman aluekokonaisuuden 
keskus, jonka palveluja laaja alue käyttää. Vetovoimaisuus ei kes-
kustan osalta perustu vain yhden tai muutaman suuren kaupan tai 
palveluyrityksen varaan, vaan vetovoimaisuus perustuu käsityk-
seen keskustasta ja kaupunkimaisesta palvelukokonaisuudesta 
yleensä.  
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2.4.  ASUMINEN 
 
Keskiajalla asutusta oli pääasiassa Tuomiokirkon, Kerttulinmäen ja 
Kaskenmäen välisellä alueella. Aurajoen pohjoispuolelle asutus 
alkoi levitä 1400-luvulla joen ylittävän sillan rakentamisen jälkeen. 
Tällöin asutusta muodostui lähinnä Aninkaistenmäelle. Turun van-
hin kaupunkikartta on vuodelta 1623. Asutus on kartassa keskitty-
nyt risteyksen kohdalle, jossa kaupunkiin tulevat kolme maantietä 
kohtaavat vesitien. Kartalla on havaittavissa leikkauspiste, jossa 
kohtaavat tori, silta ja satama. Ensimmäinen asemakaava luotiin 
Turulle vuonna 1652 Pietari Brahen toimesta. Kaavan tarkoitus oli 
laajentaa kaupunkialuetta joen molemmille puolille ruutusysteemin 
mukaan. Tulipaloja sattui kuitenkin useina vuosina 1600-1700-
luvuilla, ja huolimatta uudesta asemakaavasta, kaupunki rakennet-
tiin uudelleen aina entiseen tapaan (Laisaari 1952: 10–11). Vuo-
den 1827 suurpalon jälkeen uuden asemakaavan suunnitteli Carl 
Ludvig Engel. Turun palon jälkeisen ajan voidaan katsoa olleen 
modernin Turun kehityksen alkua, sillä Engelin laatima asemakaa-
va edusti rationaalista ja joustamatonta kaavoitustapaa, ulottuen 
koko kaupungin alueelle. Engelin uusi asemakaava kattoi myös 
ennen asemakaavoittamattoman, vanhan kaupungin alueen Tuo-
miokirkon ympäriltä. Paikallisen topografian Engel oli ottanut huo-
mioon siinä, ettei tieverkostoa vedetty kukkuloiden yli eikä niille 
osoitettu rakentamista. Kaavassa periaatteiksi otettiin myös Turun 
jakaminen nelikulmaisiin säännöllisiin kortteleihin, jotka jaettiin 
vielä neljään tonttiin. Lisäksi Turku jaettiin uudessa asemakaavas-
sa myös yhdeksään kaupunginosaan, selkeänä erotuksena maa-
seudusta. Engelin kaavoituksen yhteydessä vakiintui kaupungin 
keskustaksi nykyisen kauppatorin alue Aurajoen läntisellä puolella. 
Tällöin myös monet tärkeät toiminnot siirtyivät uuden keskusauki-
on ympäristöön 1800-luvun lopulla (Jauhiainen 1995: 286–287). 
 
1800-luvun loppupuolella asutuksen painopiste oli vakiintunut vä-
hitellen joen läntiselle puolelle, jonne oli muodostumassa kaupun-
gin uusi ydin kauppatorin tuntumaan. Suurin osa asutuksesta si-
jaitsi ruutukaava-alueella, mutta asutus oli alkanut levitä myös 
tuon alueen ulkopuolelle; muun muassa Lonttisten asuinalue 
muodostui hallinnollisten rajojen ulkopuolelle, mutta silti lähelle 

kaupungin ydintä. 1900-luvun alussa syntyi myös Port Arthurin 
asuinalue, suureksi osaksi ruutukaava-alueen sisäpuolelle. Turun 
voidaan luonnehtia olleen 1900-luvun alussa vielä ”puutalojen me-
ri” (Uusitalo 1985 Jauhiaisen 1995: 290 mukaan), vaikka keskus-
tan kivikaupunki laajeni ja vakiinnutti asemansa 1930-luvulla. 
 
1950-luvulla alettiin toteuttaa laaja-alaista kaupungin kehittämis-
suunnitelmaa, ja Laisaaren yleiskaavaehdotuksessa (1952) oli 
asumiseen liittyen periaatteena ns. asuinsolu-ajattelu. Asuinsolu-
ajattelu liittyi periaatteeseen eri toimintojen (asuminen, rakentami-
nen, liikenne, työpaikat) hajauttamisesta (Jauhiainen 1995: 293). 
Laisaaren yleiskaavaa asuinsolu-ajatuksineen ei kuitenkaan lopul-
ta käsitelty edes kaupunginvaltuustossa, mutta sitä sovellettiin 
pientaloalueiden kaavoituksessa 1950- ja 60-luvuilla (Paasikivi 
2001: 67). 
 
Kaupunkirakenteen hajoaminen alkoi suurten asuinlähiöiden ra-
kentamisen myötä 1960-luvulla, jolloin ei ollut käytössä määrätie-
toista eikä ohjaavaa kaupunkisuunnittelua. Lisäksi kaupunki kasvoi 
voimakkaasti, ja tarve yleiskaavan luomiselle huomattiin. Vuoden 
1965 yleiskaavassa (toteuttajana Olli Kivinen), oli ideana ohjata 
kaupungin kasvu neljälle painotussuunnalle ja pääosin uusille alu-
eille. Silti ruutukaava-alue pysyi kaupunkirakenteen painopisteenä 
(Kivinen 1976: 42–49, Jauhiaisen 1995: 298 mukaan). Samassa 
yleiskaavassa tavoitteeksi tuli myös keskusta-asumisen tukeminen 
ja läpikulkuliikenteen vähentäminen keskustassa. Myös virkistys-
alueiden kehittäminen nähtiin tärkeänä, näistä etenkin keskustan 
suuret puistot ja Aurajoen varsi nousivat oleellisiksi kohteiksi. 
Yleiskaava hyväksyttiin vuonna 1976, mutta optimistiset ennusteet 
kaupungin kasvusta eivät vaikuttaneet enää 1970-luvun laman ja 
taantumuksen aikakautena realistisilta, joten myös yleiskaava 
osoittautui epäonnistuneeksi huolimatta siihen käytetystä suuresta 
tutkimuksen määrästä. 
 
Turun keskustassa asuvien ikärakenne alkoi 1970- ja 80-luvuilla 
osoittaa vanhenemisen merkkejä; nuorempi väki ja perheet muut-
tivat pois, jolloin ydinkeskustasta muodostui pitkälti vanhusten 
asuinalue. 1980-luvun alussa keskusta-alueelle rakennettiin paljon 
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liiketiloja, jolloin asuntorakentaminen hiipui. Vuosikymmenen lopul-
la asuntorakentaminen keskustassa vilkastui, taantuen kuitenkin 
jälleen 1990-luvulla laman takia. Keskustan ruutukaava-alueen 
demografista muuttumista kuvaakin väkiluvun hiipuminen aina 
1990-luvulle saakka, jolloin väestön määrän väheneminen alkoi 
kuitenkin hidastua (Jauhiainen 1995: 298–299, 309). Vaikka 1980-
luvulla keskustaan rakennettiin huomattavasti liiketiloja, voidaan 
kuitenkin (Jauhiaisen 1995) mukaan sanoa 1980–luvun asuntora-
kentamisen uutena piirteenä olleen asumisen paluu sisäkaupun-
kiin; tämä tapahtui kolmella tapaa: (1.) rakentamisen määrää kas-
vatettiin ruutukaava-alueen rajalla puutaloista kivikerrostaloiksi 
(esim. itäisen Pitkänkadun alueella), (2.) maankäyttöä tehostettiin 
esimerkiksi siten, että asuinkerrostaloja rakennettiin mm. Vartio-
vuoren puiston kupeeseen sekä (3.) maankäytön muutoksilla, 
esimerkkinä entisten teollisuusalueiden muuttaminen asuntoalu-
eiksi. 
 
2000-luvulla keskusta-alueella asuu hieman alle 50 000 asukasta 
(31.12.2007 48 634 as.), tosin nämä tilastot käsittävät ”Suuralue 
I:n”, johon kuuluu varsinaisen ruutukaava-alueen ulkopuolisia alu-
eita (Lähde: Turun kaupungin tilastollinen vuosikirja 2005–2007).  
 
Nykyisyys  
 
Määriteltäessä keskustaa ja ydinkeskustaa asumisen pohjalta, 
voidaan rajauksia tehdä asuntojen hintatason perusteella. Hinta-
tasoon vaikuttavia tekijöitä ovat maantieteellinen sijainti, asunnon 
(ja rakennuksen) kunto sekä ikä. Turun keskustasta puhuttaessa 
haastateltavat kiinteistövälittäjä Timo Ervelä sekä kaupan profes-
sori Heli Marjanen kertoivat ydinkeskusta-alueen rajautuvan Kou-
lukatu – Aninkaistenkatu sekä Aurajoen länsiranta (Läntinen Ran-
takatu) – Läntinen Pitkäkatu väliselle alueelle. Ydinkeskusta-
alueeksi määrittyi tarkemmin kauppatorin ympäristö. Lisäksi erik-
seen pystyttiin erottamaan ns. itäkeskusta-alue, jossa hintataso on 
samaa luokkaa, ja vuokra-asuntojen kiinnostavuus jopa suurem-
paa, kuin Aurajoen länsipuolella. Itäisen keskustan haluttavuuden 
syinä voidaan pitää yliopiston vaikutusta sekä yleistä työpaikka-
keskittymää Kupittaan alueella. 

Keskusta-alueen palvelujen sijoittumisen vaikutus keskusta-
asumiseen 
 
Liike-elämän ja liiketoiminnallisen keskustan sijoittuminen määrit-
telee keskustan käytettävyyttä ja vaikuttaa myös asumiseen (ja 
sen sijoittumiseen). Palvelut, joita asukkaat käyttävät, kertovat 
myös osaltaan asuinalueen sijoittumisesta suhteessa keskustaan. 
Mikäli alueen asukkaat käyttävät ydinkeskustan palveluja, on alu-
etta helppo markkinoida ”keskusta-asumisena”. Vaikka palvelut, 
joita tietyn alueen asukkaiden lasketaan/katsotaan käyttävän, si-
jaitsevat keskustassa, ei näitä alueita kuitenkaan aina ”tarvitse” 
myydä ”keskusta-asumisena”. Tietyille asuinalueille on muodostu-
nut oma, vahva statuksensa, jolla aluetta voidaan markkinoida 
ilman että palveluiden saatavuutta tarvitsee erikseen mainostaa. 
Esimerkkeinä näistä alueista voidaan mainita muun muassa Mar-
tin ja Port Arthurin asuinalueet. Yleensä alueet, joita myydään etu-
päässä alueen maineella tai ”imagolla ja identiteetillä”, ovat sekä 
alueena että rakennuskannaltaan vanhempaa. Uusia, keskustan 
lähettyvillä sijaitsevia asuinalueita markkinoidaan usein paljolti 
palveluiden saatavuudella ja keskustan sujuvalla saavutettavuu-
della. Esimerkkinä uudesta, vastavalmistuneesta asuinalueesta 
lähellä keskustaa voidaan mainita Veturipuiston asuinalue entisen 
VR:n alueella. ”Veturipuistoon sijoittuvat uudet kodit vastaavat 
Turun kasvavaan keskusta-asumisen kysyntään” (Veturipuisto 
täydentää Turun…17.6.2008). Alueen markkinointi liittyy kiinteästi 
myyntiin keskusta-sijainnilla: aluetta myydään juuri keskustan pal-
veluiden läheisyydellä.  
 
Vaikka keskusta-asumiseen liitetään kiinteästi palvelujen helppo 
saatavuus, on keskusta-alueella kuitenkin alueita, joilla palvelutar-
jonta on heikkoa. Jokiranta-asumisen korkea status kärsii haasta-
teltavan mukaan lähipalvelujen (lähinnä lähikauppojen) puutteesta 
esimerkiksi joen länsirannalla Myllysillan tienoilla. Vaikka aluetta 
myydään keskustana, ja se mieltyy osaksi keskustaa, on päivittäis-
tavarakaupan puute alueen selkeä heikkous. Ydinkeskustaan 
matkaa kertyy päivittäiseksi kauppamatkaksi ajatellen melko pal-
jon (Ervelä 17.6.2008). 
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Mielikuvien vaikutus Turun keskusta-asumiseen 
 
Martin alue nousi esiin alueena, joka mielletään entistä enemmän 
keskusta-alueeksi, vaikka alueella onkin melko luja, oma identi-
teetti. Koska asuntoalueena Marttia markkinoidaan keskustan pal-
velutarjonnalla, voidaan tämänkin perusteella sanoa alueen miel-
tyvän osaksi keskustaa. Tosin alueen identiteettiä pohdittaessa 
ilmeni juuri Martin oma, vahva identiteetti tekijänä jolla Marttia voi-
daan markkinoida ”Marttina” eikä esimerkiksi ”lähellä keskustaa 
olevana alueena” (vrt. Portsa). Keskustan lähellä olevia alueita 
(Martti, Port Arthur) voidaan siis myydä ”omina alueinaan” ilman 
kiinteää liittämistä keskustaan. Toisaalta haastateltu kiinteistövälit-
täjä (Ervelä) itse sanoi kysyttäessä keskusta-asumisen imagosta 
ja asunnon sijainnista: ” että jos mä asuisin tossa talossa (Martis-
sa), niin kyllä mä kokisin että mä en oo marttilainen vaan mä oon 
kyl Turun keskustassa asuva henkilö”. Eli toisaalta näkemys siitä, 
onko jokin (asuin)alue keskustaa, on lopulta hyvin subjektiivinen, 
asukkaan oma näkemys. Asukkaasta itsestään riippuu pitkälti se, 
haluaako korostaa oman asuinalueen ehkä ”vanhaa, vahvaa sta-
tusta”, vai käyttääkö asukas asuinpaikastaan ”vain” termiä keskus-
ta tai ”keskustan lähellä”.  Asumisen kautta rajautumista määritel-
täessä esiin nousee siis mielikuvien vaikutus: ”et kokeeko joku 
Sofiankadulla asuva sen asumisen yhtä lailla keskusta-asumiseksi 
kuin joku muu tääl (Kauppatoria ympäröivissä kortteleissa) asuva” 
(Ervelä 17.6.2008). 
 
Yhtenä esimerkkinä vanhemmasta ja enemmän keskustaksi nyky-
ään miellettävästä lähiöstä voidaan mainita Patterihaan lähiö. Alu-
een maine, ”imago”, on noussut viimeisten parin vuosikymmenen 
aikana huonosta ja hyljeksitystä paremmaksi keskustan laajentu-
essa, ja samalla lähiö on ”ikään kuin tullut enemmän osaksi kes-
kustaa” (Ervelä 17.6.2008). Se, kuinka alue on ”tullut enemmän 
osaksi keskustaa” saattaa johtua halusta asua keskustassa, mutta 
koska perinteisesti etenkin ”ydin”keskustaksi mielletty alue on 
asuintoimintojen osalta jo melko lailla täyteen rakennettua, on 
keskusta-käsitettä mielekästä laajentaa etenkin asuntomarkkinoi-
den näkökulmasta käsittämään myös muita asuinalueita kuin ”pe-
rinteistä” ruutukaava-aluetta. 
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2.5. MATKAILUN JA VAPAA-AJAN KESKUSTA 
 
 
Virkistysalueet kaavassa ja kartassa 
 
Yleiskaava 2020:ssa virkistysalueiksi on merkitty ruutukaava-
alueen puistot (Vartiovuori, Samppalinnanvuori sekä Puolalanmä-
ki). Pinta-alaltaan huomattava liikunta- ja virkistysalue sijaitsee 
ruutukaava-alueen ulkopuolella, Kupittaalla. Kupittaan alue tuli 
esille myös Turun kaupungin matkailutoimiston (TurkuTouring) 
näkökulmassa: alueella sijaitseva lasten Seikkailupuisto on erittäin 
suosittu ja pidetty lapsiperheiden keskuudessa. Matkailutoimiston 
kartassa Turun kaupungin keskusta on rajattu pitkälti kaupallisen 
ja liiketoiminnallisen näkökulman mukaan. Kartta rajautuu itä-
länsisuunnassa Aninkaistenkatu – Koulukatu- väliseen osaan sekä 
pohjois-eteläsuunnassa Ratapihankatu – Itäinen Rantaka-
tu/Hämeenkatu- väliseen osaan. Lisäksi karttaan on merkitty tällä 
alueella toimivia museoita, ravintoloita, hotelleja sekä kauppoja.   
 
 
Keskiaikamarkkinoita ja… huvipuistoa? 
 
Turun maine Suomen kulttuurin kehtona kattaa vanhan sivistys- ja 
koulutusperinteen ohella huvielämän ja vapaa-ajan viettomahdolli-
suuksien hyvän tarjonnan. Turun linnan hovissa kukoisti keskieu-
rooppalainen kulttuuri jo 1500-luvulla Juhana Herttuan isännöides-
sä linnaa. Myöhempinä vuosisatoina kaupunki on houkutellut mat-
kailijoita vakiintuneilla nähtävyyksillään, jotka suuremmaksi osaksi 
sijaitsevat keskusta-alueella. Kauppatori, museot, kirkot, linna ja 
oleellisena Turku-kuvaan liitettävä Aurajoki sijaitsevat kaikki kes-
kusta-alueella.  1800-luvun alussa Turussa toimi Pohjoismaiden 
ensimmäinen ”huvipuisto”, tosin tämä Surutoin- nimellä toiminut 
huvipuisto/tivoli kannatti kuitenkin vain reilut kymmenen vuotta. 
Huvipuistoa on myöhemmin puuhattu Turkuun useaan otteeseen, 
mutta hankkeet eivät ole toteutuneet. Verrattuna muihin Suomen 
suuriin kaupunkeihin, ei Turulla siis ole Helsingin Linnanmäkeen 
tai Tampereen Särkänniemeen verrattavissa olevaa, puhtaasti 
nykyajan matkailuvaltteja edustavaa huvipuistoa vetonaulana. 

Voidaankin siis sanoa Turun imagon pohjautuvan matkailijoiden ja 
turistien houkuttelussa suurelta osin kulttuurihistoriaan ja historial-
lisiin nähtävyyksiin. Lisäksi Ruissalon saari ja Turun saaristo ovat 
Turun matkailullisia valtteja kaupungin ja keskusta-alueen ulko-
puolella. Näistä etenkin saaristo on noussut yhä enemmän esille. 
 
Turun kaupungin matkailumarkkinointi keskittyy pitkälti koko Turun 
markkinointiin; vaikka useat perinteiset nähtävyydet sijaitsevat 
keskusta-alueella, halutaan Turkua kuitenkin markkinoida laajem-
pana alueena, muun muassa saaristolla sekä naapurikuntien mat-
kailukohteiden (esimerkiksi Naantalin Muumimaailman) avulla. 
Yhdeksi suurimmaksi matkailuvaltiksi ovat nousseet kesäisin jär-
jestettävät Keskiaikamarkkinat. Vuodesta 1996 lähtien joka vuosi 
järjestettyjen markkinoiden suosio on kasvanut vuosi vuodelta, ja 
historiallisuudella itseään markkinoivan kaupungin imagoon kysei-
set markkinat sopivat hyvin. Tämä kaupungin tapa hyödyntää his-
toriaansa kaupunkimarkkinoinnissa, voidaan nähdä osana laajem-
paa perinteen tuottamisen käsitettä.  
 
Kysyttäessä haastateltavina olleilta matkailutoimen edustajilta (Lii-
sa Lemmetyinen & Tuire And) keskusta-alueen rajautumisesta, tuli 
esiin Vanhan Turun ja Tuomiokirkon ympäristö sekä Aurajoki. 
Matkailullisesti keskustaa on siis vaikea rajata samalla lailla kuin 
esimerkiksi liiketoiminnallista keskustaa; matkailullisesti tärkeät 
paikat sijoittuvat kartalle melko hajanaisesti ja yksittäisinä pisteinä. 
Hieman laajemman ja eheämmän kokonaisuuden muodostaa Au-
rajoki ja sen ranta-alue. Voidaan jopa sanoa että matkailullisesti 
Turun keskusta rajautuu enemmän jokivarteen ja Vanhaan Tur-
kuun kuin Kauppatorin ympäristöön.  
 
 
Aurajoki 
 
Aurajoen rooli on muuttunut menneisyydestä nykypäivään olen-
naisesti: tärkeästä kulku- ja kauppareitistä on tullut kaupunkialu-
een keidas, jossa laivat ovat lähinnä paikallaan ankkuroituina ra-
vintolalaivoina. Jokea on viime vuosina kehitetty sekä jokisuulta ja 
alajuoksulta että yläjuoksulta. Aurajoen pituus keskusta-alueella 
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on yksi sen eduista: jokivartta on tarpeeksi jotta jokialue on voitu 
jakaa eri teemoihin ja tilaa on sekä tapahtumille että muulle toi-
minnalle. Keskustan elävyydelle tärkeälle asumiselle on myös jo-
kivarressa tilaa.  
 
Keskusta-alueelle rajoittuva joen osuus on jaettu vuonna 1994 
laaditussa Aurajoen kehittämissuunnitelmassa neljään eri ”tee-
maan”: 1.) levon ja virkistyksen joki 2.) rauhoittumisen joki 3.) viih-
teen joki ja 4.) työn joki. Näistä etenkin viihteen joen osuus ravinto-
lalaivoineen on matkailun näkökulmasta vetovoimaisin sekä elävin 
etenkin kesäkautena.  Aurajoen viihde- ja vapaa-ajan käytön alu-
een rajautuminen keskusta-alueella johtuu suurelta osin siis suo-
sittujen ravintolalaivojen sijoittumisesta pääosin Itäisen Rantaka-
dun myötäisesti välille Auransilta–Myllysilta. Vaikka uudet tapah-
tumat ja markkinat sijoittuvatkin alemmas jokirantaan, ei sitä kui-
tenkaan voida pitää haittatekijänä tai taantumisen uhkana Auran-
sillan yläpuoliselle alueelle; tälle alueelle saattaa sopia tietynlainen 
rauhallisempi miljöö sen kulttuurihistoriallisen ja hengellisen luon-
teen vuoksi (”rauhoittumisen joki”). Lisäksi Tuomiokirkon ympäristö 
asettaa myös käytännön tekniset rajoitukset tapahtumille, esimer-
kiksi sähkö-ja vesipisteitä on alueella huonosti. Myös se, että ko. 
alueen rakennuksia hallinnoi paljolti Åbo Akademi, eikä kaupungin 
kulttuuritoimi, tekee osaltaan alueesta vaikeasti aktivoitavan 
(Lemmetyinen & And 13.6.2008). 
 
”Työn joen” alue entisen telakka-alueen ympäristössä on kiinnos-
tava alue alueen kehittämisen kannalta: potentiaalia alueella olisi 
kehittyä elävämmäksi ja houkuttelevammaksi, mutta alueen veto-
voimaa pitäisi lisätä tapahtumilla tms., jotta ihmiset löytäisivät alu-
een. Nykyisin ihmisten kulkureitti jokirannassa rajautuu melko lailla 
Tuomiokirkko-föri-akselille. Ratkaisuna ongelmalle, kuinka alue 
föristä eteenpäin kohti joen suuta saataisiin houkuttelevammaksi, 
voisi olla esimerkiksi kirpputorimainen toiminta. Myös nykyään 
puutorilla järjestettävän Booktori-tapahtuman tyylisen tapahtuman 
järjestäminen joen alajuoksulla jatkuvampana ja säännöllisempänä 
saattaisi olla yksi keino piristää mm. Varvintorin aluetta (Lemme-
tyinen & And 13.6.2008). Toisaalta haastateltavien mukaan uudet, 
jokirannassa järjestettävät tapahtumat sijoittuvat jo enemmän kohti 

alempaa jokivartta, Tuomiokirkon kohdalla järjestetään lähinnä 
vain keskiaikamarkkinat, mutta uudet, hieman pienimuotoisemmat 
tapahtumat sijoittuvat Martinsillan jälkeiselle osalle kohden sata-
maa. Tästä esimerkkinä muun muassa ”Kulttuurijoki ’08”-festivaali. 
Myös kesäaikaan järjestettävä uudentyyppinen, opastettu jokiris-
teily on osoitus joen koko keskusta-alueen hyödyntämisestä: ristei-
ly esittelee jokivartta Tuomiokirkolta joen alajuoksun kautta aina 
Ruissaloon saakka. Tällä tavoin Turun keskusta-alueeseen saa-
daan tuntumaa jokiperspektiivistä ja samalla tuodaan esiin Turun 
vanhaa perinnettä meri- ja satamakaupunkina (Tuomola 
29.7.2008). 
 
 
Kauppahalli ja Kauppatori 
 
Jos ajatellaan vapaa-ajanviettoa kuluttamisen kannalta, nousee 
kauppahalli matkailullisesti tärkeäksi. Siinä missä Hansa-kortteli 
edustaa postmodernin kaupungin symbolisia imagoresursseja, ja 
on sekä historialtaan sekä hengeltään samankaltainen muiden 
kaupunkien liikekeskusten kanssa, on Kauppahalli historiallisena 
kokonaisuutena uniikki sekä kaupallisesti spesiaalimpi ja moni-
muotoisempi. Samalla kauppahalli edustaa positiivisesti juuri niitä 
kilpailutekijöitä, joita kaupungin keskustalla on verrattuna auto-
marketteihin/kauppakeskuksiin: vanhaa, historiallista miljöötä, pal-
velua, sekä laadukasta tarjontaa.  
 
Matkailullisesti ja vapaa-ajanvieton kannalta kauppatori häviää 
jokirannalle, kauppatori ”ei Turussa mitenkään erityisesti nouse 
matkailussa esille.” (Lemmetyinen & And 13.6.2008). Turun kaup-
patori on kuitenkin poikkeuksellinen muun muassa siinä, että se 
on pysynyt hyvin alkuperäisessä tarkoituksessaan ruokatarvikkei-
den ja raaka-aineiden hankintapaikkana. Matkamuistojen, ns. ”to-
rikrääsän” ja muun vastaavan tuotealueen myynti on pysynyt ver-
rattain pienenä, toisin kuin esimerkiksi Helsingin kauppatorilla. 
Tämä Turun kauppatorin ruokatorimyynnin piirre on arvokas ja 
oleellinen osa torin henkeä ja torin perinteisen käyttötarkoituksen 
jatkamista.  
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Vaikka toreja usein pidetään joka kaupungissa yhtenä tärkeimmis-
tä nähtävyyksistä, ei Turussa toria siis kuitenkaan tuoda erityisesti 
esille, vaikka haastateltavien mielestä näin voisi tehdä. Yksi esille 
nostamisen keinoista olisi viihtyvyyden parantaminen esimerkiksi 
istutuksilla, penkeillä sekä julkisten rakennusten (wc-tilojen) paran-
tamisella. Turun matkailutoimen näkemyksen mukaan myös esi-
merkiksi torin Eerikinkadun puoleisella sivulla sijaitsevat raken-
nukset ”sulkevat torin”, ja ovat epämääräisyydessään sekä visuaa-
liselta ilmeeltään kohennuksen tarpeessa. Vaikka rakennuksessa 
toimivat palvelut ovat tarpeellisia, olisivat esimerkiksi yhtenäiset 
aukioloajat palveluille eduksi. Toisaalta näkemyksiä siitä, kuinka 
Kauppatoria pitäisi kehittää, on monia: muun muassa maakunta-
museon kannaksi on mainittu lehtikirjoittelun perusteella (Pitkänen 
22.9.2007) Kauppatorin säilyttäminen kutakuinkin nykyisellään, 
ilman istutuksia tai tasaisempaa pinnoitusta.  
 
 
VR:n konepajat: vanhasta uutta?  
 
Parhaillaan keskusta-alueen läheisyydessä, rautatieaseman vie-
ressä, on kaavoituksen alla VR:n entisen konepajan tilat. Yksityi-
sessä omistuksessa olevan vanhan konepajan tiloihin on tarkoitus 
tuoda huvi-, viihde-, työ- ja liiketiloja. Paikan tarkempi käyttötarkoi-
tus on vielä kesällä 2008 auki. Olennaista on kuitenkin paikan ra-
kentaminen sellaiseksi toiminnalliseksi kokonaisuudeksi, joka toisi 
alueelle eloa ja virkistäisi nyt syrjäiseksi ja toimintoja vailla olevaksi 
koettua aluetta. Matkailutoimea haastateltaessa nousi esiin myös 
kysymys konepajan ja matkakeskuksen sekä ydinkeskustan yhdis-
tävästä reitistä. Yhtenä visiona voisi olla jonkinlaisen kävelyreitin 
tuominen aktiivisempaan käyttöön välillä Aurakatu – Puolalanmäki 
– Läntinen Pitkäkatu – rata-alue. Puolalanpuistosta, Turun taide-
museon takaa on kulkuyhteys (kävelyreitti) Läntiselle Pitkälleka-
dulle. Se, olisiko tällä reitillä potentiaalia kehittyä yhdeksi ”yhdistä-
väksi (kävely)väyläksi/reitiksi” keskustan ja rata-alueen välille, jää 
vielä kysymysmerkiksi. Samassa yhteydessä haastateltavat mai-
nitsivat Taidemuseon kärsivän hieman ”ylhäällä olevasta, vaikeas-
ta sijainnistaan”.  
 

Toinen kaupungin keskustaan vaikuttava hanke, musiikki- ja kong-
ressitalon sijoittuminen on vielä lopullisesti päättämättä. Ehdotuk-
sia rakennuksen sijainniksi on esitetty Puutorilta, Artukaisista sekä 
kaupunginteatterin viereiseltä, ns. hämähäkkitontilta. Näistä vii-
meksi mainittu on noussut vahvimpana esiin. Perusteluina on käy-
tetty niin ”keskeistä sijaintia” kuin alueen ympäristöä: ”Aurajoen 
arvokas ympäristö tukee markkinointia ja virastotalon sekä teatte-
rin läheisyys tuovat hyvät puitteet toiminnalle” (Monto 15.4.2008). 
 
Koska sekä tulevan musiikki- ja kongressitalon että VR:n konepa-
jan funktiot ovat olennaisesti viihde- ja virkistyskäyttöön perustu-
via, voidaan näitä kahta hanketta pitää tärkeänä myös Turun kes-
kustan matkailullisen sekä vapaa-ajan vieton houkuttelevuuden 
kannalta. Musiikkitalon sijoittumiskysymyksissä esiin noussut vaa-
timus saada rakennus mahdollisimman keskeiselle paikalle Tur-
kuun, kertoo osaltaan keskustan merkityksestä matkailullisesti 
sekä vapaa-ajan viettämisen paikkana. Sijoituspaikkoja mietittäes-
sä esimerkiksi Artukainen sulkeutui pois juuri kaukaisen sijaintinsa 
vuoksi.  
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2.6 LIIKENTEELLINEN KESKUSTA  
 
Kaupungin synnyssä liikenteelliset seikat, saavutettavuus sekä 
puolustus ovat olleet aina keskeisellä sijalla. Tarkasteltaessa Tur-
kua liikenteellisestä näkökulmasta, voidaan Turun syntyä liikenne-
väylien risteykseen, kaupankäynnin kannalta edulliseen paikkaan, 
pitää varhaisimpana tapahtumana, jossa liikenteelliset tekijät ovat 
olleet merkittävässä asemassa. Turussa katujen kulkusuunnan 
määräsivät keskiajalla olennaisesti Aurajoki ja kallioiset mäet. Ka-
tujen vanhat, keskiaikaiset nimet (Hämeenkatu, Luostarinjokikatu, 
Kirkkokatu ja Teinikatu) säilyivät pitkään 1500-luvulle. Joen toisella 
puolen tärkeitä väyliä olivat Aninkaistenkatu ja linnaan johtava 
Linnantie (Laaksonen 2007: 41). Koska keskiajalla suunnitelmallis-
ta maankäyttöä tai kaavoitusta ei harjoitettu, muodostuivat kau-
pungin liikenneväylät ns. luonnollisin perustein. Kadut olivat mut-
kittelevia, ahtaita ja Laaksosen (2007: 41) mukaan kivipäällysteisiä 
teitä oli Tuomiokirkon ja linnan ympärillä. Historiansa aikana Tu-
russa on kuljettu myös raitiovaunuilla: Turun 1900-luvun alun lii-
kenne oli paljolti raitiotieliikennettä. 1920-luvulla harkittiin, suosi-
taanko Turussa raitiovaunu- vai bussiliikennettä, ja päätöksen tu-
loksena alettiin suosia raitiovaunuja. Yksityisautoilun yleistyessä 
raitiotieliikenne sai kuitenkin väistyä autoliikenteen tieltä. Tähän 
päätökseen päädyttiin pohtimalla autoliikenteen joustavuutta: jotta 
henkilöautoliikenne saataisiin joustavaksi ja sujuvaksi, sen katsot-
tiin edellyttävän raitiovaunuliikenteen lopettamista (Laaksonen 
2007: 151, 168).  
 
Nykyään Turku on saanut erilaisissa imagotutkimuksissa ja kyse-
lyissä liikenteellisestä saavutettavuudesta hyviä arvosanoja (esim. 
Kuntien VIP-imago-tutkimus 2007). Turku on merenrantakaupun-
kina hyvin saavutettavissa vesitse, samoin rautateitse pääsee 
kaupunkiin hyvin. Jo lakkautettuja (henkilöliiken-
teen)rautatieyhteyksiä mm. Uuteenkaupunkiin ja Poriin on tasaisin 
väliajoin nostettu esille etenkin ympäristöllisestä perspektiivistä. 
Lentoteitse Turkuun pääsee myös, tosin lentoliikenne rajautuu 
lähinnä kotimaanlentoihin sekä Pohjoismaihin. 
 
Yleismaailmallisen (ja -kansallisen) trendin mukaan myös Turussa 

on yksityisautoilu kasvanut läpi viimevuosikymmenien. Kaupunki-
rakenteen laajeneminen ja hajaantuminen on johtanut kasvavaan 
henkilöautoliikenteeseen myös Turussa. Nyt suunnittelun alla ole-
vassa kaupunkiseudun yhteisessä yleiskaavassa (Turku + lähi-
kunnat) maankäytön ratkaisuilla ja palvelujen sijoittamisella ohjat-
taisiin liiketoiminnan kasvua keskustaan ja suurten asuntoalueiden 
aluekeskuksiin (ns. keskusakseliin) (Heino 17.5.2008). Tämä olisi 
ikään kuin hajaantumisen lievää ehkäisyä, jolloin ”turhaa” liiken-
nettä saataisiin vähennettyä.  
 
Thomsonin kaupunkiliikennejärjestelmää voidaan verrata Turun 
kaupungin keskustan ja liikenteen väliseen suhteeseen. Vaikka 
Thomsonin esittämät mallit eivät täysin puhtaina esiinny, voidaan 
kuitenkin mallista tunnistaa tietylle kaupungille sopivia piirteitä. 
Suomen mittakaavassa ja kaupunkien kokoluokissa Turku voidaan 
Tilastokeskuksen mukaan luokitella suurkaupungiksi (yli 100 000 
asukasta) (Tilastokeskus 2008). Turun keskustassa on Thomsonin 
esittämistä luokitteluista piirteitä voimakkaan keskustan kaupun-
gista: Turun keskusta on selkeästi kaupungista erottuva ”keskus-
ta”, jossa myös julkisella liikenteellä on tärkeä asema. Thomsonin 
luokitteluissaan käyttämät termit ”massiivinen keskusta”, ”selkeästi 
säteittäinen liikennejärjestelmä” sekä ”julkisen liikenteen tärkeä 
asema” ovat melko vahvoja termejä. Tosin Thomsonin luokittelu 
on kansainvälinen ja näin ollen piirteet ovat helpommin tunnistet-
tavissa suuremman kokoluokan kuin Turun kaupungeissa. 
 
Ojalan (2003) esittämät keskustan vetovoimaisuuden ja liikenteen 
väliset yhteydet ovat Turussa havaittavissa mm. vilkkaassa tori-
parkki-keskustelussa. Vaikka keskusta on haastateltavana olleen 
liikennesuunnittelun edustajan (Matti Salonen 21.5.2008) mukaan 
joukkoliikenteen kannalta hyvin saavutettavissa, on toriparkki näh-
ty tarpeellisena, jotta keskustasta saataisiin viihtyisämpi ja rauhal-
lisempi. Toriparkin mahdollisesti mukanaan tuomina etuina näh-
dään yleisen viihtymisen kohentumisen ohella ydinkeskustan rau-
hoittuminen kävelypainotteisemmaksi sekä kaupallisen vetovoi-
man lisääntyminen. Automarkettien ja keskustan välisessä kilpai-
lussa toriparkin perustellaan myös tuovan keskustalle lisää asiak-
kaita. Toisaalta herää kysymys siitä, lähtevätkö esim. lähiössä 
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asuvat lapsiperheet mieluummin maantieteellisesti heitä lähempä-
nä sijaitsevaan automarkettiin, vai keskustaan, vaikka pysäköinti-
mahdollisuudet olisivatkin yhtäläiset. Lisäksi joukkoliikenteen ja 
kevyen liikenteen huomioiminen toriparkki-asiassa olisi olennaista, 
jotta voitaisiin välttää nyt keskustassa ko. liikennemuodoilla asioi-
vien siirtyminen ratin taakse (Heino 1.5.2008). 
 
 

3. KAUPUNGIN KESKUSTA JA KAUPUNGIN IMAGO 
 
 
Mielikuvien tärkeys kaupunkikilpailussa tulee esiin yleensä aina 
puhuttaessa kaupunkikilpailusta (esim. Äikäs 2001; Kostiainen 
2001; Rainisto  2004, 2005; Kainulainen 2005; Aula ym. 2007).  
Mielikuvat vaikuttavat niin matkakohdetta kuin asuin- ja työpaik-
kaakin valittaessa. Tuovinen (1993: 100) huomauttaa symbolien 
tärkeydestä mielikuvien muodostumisessa, mm. matkailumainok-
sissa käytetään tunnuskuvia, joita kaupunkiyhteisö pitää identiteet-
tinsä rakennuselementteinä. Oman identiteetin luomisessa histori-
allisuus (historialliset rakennukset), puistot ja muut kaupungin 
omat elementit tarjoavat paremmat lähtökohdat kuin muiden kau-
punkien kopiointi. Kaupungin luontaisten ominaisuuksien korosta-
misen ja kulttuuritapahtumien tärkeyden kaupungin kehittämispoli-
tiikan osana on huomannut myös Leinonen (Leinonen 29.6.2008). 
 
Iskulauseet ja imago 
 
Imagoa voidaan rakentaa myös iskulauseilla: esimerkkeinä Rainis-
to (2004: 18–25) mainitsee suomalaisten kuntien ja kaupunkien 
käyttämiä iskulauseita ja sloganeita. Kaupunkien välisessä kilpai-
lussa on usein kaupungilla yksi yhteinen iskulause, jonka tarkoi-
tuksena on kuvata kaupunkia kokonaisuutena. Mielenkiintoiseksi 
kysymykseksi muodostuu se, onko kaupungin sisällä tietyillä alu-
eilla käytössään iskulauseita, vai onko esimerkiksi kaupunkien 
keskustoja pidetty perinteisesti niin vetovoimaisina, ettei niille ole 
nähty olevan tarvetta kehittää erityisiä omia iskulauseita. Heikkilä, 
Karppinen & Santasalo (1998: 119) toteavat tähän liittyen kaupun-

gin keskustan markkinoinnin olevan Suomessa hyvin uutta. Eikä 
kymmenessä vuodessa asiaan ei ole tuntunut tulleen suurta muu-
tosta. Sitä vastoin keskustan ulkopuolisilla marketeilla ja ostoskes-
kuksilla iskulauseita jo on (esim. Raisio: Mylly: ”Monipuolinen, 
mutkaton, mukava”; Turku: Skanssi: ”Ostoksia ja elämyksiä”; Hel-
sinki: Itäkeskus: ”Kaikkea ja paljon muuta”; Kamppi: ”Koe Kamp-
pi”). Ehkä perinteisesti kaupungin keskustalla on nähty olevan 
monipuolisempi funktio verrattuna kauppakeskuksiin, ja näin kes-
kustan on nähty olevan tarpeeksi vetovoimainen ja houkutteleva 
ilman varta vasten räätälöityjä isku- tai mainoslauseita. Keskustan 
monipuolisuuden vuoksi myös kaikkea keskustan tarjoamia palve-
luita, elämyksiä, viihtymisen muotoja ym. olisi vaikea kiteyttää yh-
teen lauseeseen. Tosin tämäkin keskustan ja kauppakeskuksien 
välinen ero on hämärtymässä: kuten edellä on tullut ilmi, ovat 
kauppakeskukset laajentamassa toiminta- ja palvelukenttäänsä 
koko ajan yhä monipuolisemmaksi ”kaupunkikeskukseksi”. Kaup-
pakeskusten pyrkimys luoda itsestään ”kaupunkikeskuksia” tai 
”pieniä kaupunkeja” haastavat kaupungin keskustat siis perintei-
sen hintakilpailun ohella kilpailemaan myös ”elämyksistä” ja ”va-
paa-ajasta”. Lopullisen valinnan kauppakeskusten ja keskustan 
välillä tekevät kuitenkin asiakkaat ja kuluttajat.  
 
 
Imagoresurssit ja kulttuuri-imago 
 
Kaupunkien markkinoinnissa perinteiset kaupunkisymbolit jäsen-
tävät kaupungin tunnettavuutta ja erottavat kaupungin muista kau-
pungeista (Kotler ym. 1993: 155). Imagokeskustelussa käsite ma-
teriaalisista imagoresursseista muodostuu usein pohjaksi kaupun-
kien markkinoinnille; materiaaliset imagoresurssit ovatkin oleellisia 
kaupunki-imagon kokonaisuuden kannalta. Kaupungin fyysisen 
ympäristön merkitys imagon muodostumisessa (tai muodostami-
sessa) on suuri: suurelta osin juuri fyysis-ympäristölliset ominai-
suudet synnyttävät kaupungista mielikuvia, lisäksi paikkakunnat 
joiden tunnettuus pohjautuu johonkin ns. ”kuvaan” tunnetaan myös 
parhaiten (Äikäs 2000). Tämä kuva voi muodostua tietystä raken-
nuksesta, tapahtumasta tai henkilöstä. Nämä kuvat tai ”ikonit” siis 
edustavat kaupunki-imagojen materiaalista puolta, jota on selke-
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ämpää tutkia ja luokitella kaupunkimarkkinoinnillisessa mielessä. 
Kaupunkimarkkinoinnin kannalta hyödyllisiä, materiaalisia imago-
resursseja ovat mm. historialliset aluekokonaisuudet, rakennukset, 
puistot ja koko kaupunkikulttuurin muodostumisesta kertova histo-
ria. Olennaista on, että materiaaliset imagoresurssit ovat element-
tejä, joita ei ole erikseen ”rakennettu” imagotarkoituksessa, vaan 
nämä tekijät joita kaupunki hyödyntää markkinoinnissa, pohjautu-
vat suunnittelemattomuuteen ja paikallisuuteen. Suunnittelemat-
tomuudella tarkoitetaan tässä kaupungin omaa historiaa, luon-
nonoloja, erityispiirteitä jne. eli tekijöitä, joita ei erikseen ole raken-
nettu markkinointitarkoitukseen. Tiivistäen voidaan siis sanoa ma-
teriaalisten imagoresurssien olevan pohjana kaupungin historiaan 
ja perinteisiin perustuvassa imagorakentamisessa.  
 
Kainulainen (2005: 22–24) mainitsee kaupungin teemallisesta ke-
hittämisestä juuri muun muassa historiallisuuden hyödyntämisen 
(museot, linnat, kirkot, juhlat, opastetut reitit jne.) ja sitoo tämän 
laajempaan ”kulttuuri-imago”-käsitteeseen.  Kulttuuritoimintojen 
asema kaupunkien imagotyössä on oleellinen siksi, että alueen 
omaleimainen kulttuuripääoma on mukana kaikessa kaupunki-
markkinoinnissa. Tekijät, jolla kaupunkia markkinoidaan, ovat 
usein aina jollakin tapaa sidoksissa kulttuuriin: fyysisiin kohteisiin 
(luonnon nähtävyydet, arkkitehtuuri) tai historiaan, ostospaikkoihin, 
festivaaleihin jne. Myös alueen elämäntapa voi olla markkinoinnil-
lisesti tärkeä (Turusta esimerkkinä vaikkapa ”turkulaisuus”), sa-
moin kaupungin infrastruktuurin markkinoinnilla on kaupungin 
imagotyössä osansa: tieverkko, koulutusmahdollisuudet, lasten 
päivähoitopalvelut, tietoliikenneyhteydet jne. luovat osaltaan myös 
kuvaa kaupungista.  
 
 
Kaupungin keskustan merkitys kaupungin imagolle 
 
Kaupungin keskustan merkitys kaupungin imagolle on suuri; kau-
pungista muodostuvaan mielikuvaan vaikuttaa suurelta osin se, 
millainen kaupungin keskusta on. Lisäksi kaupungista syntyvään 
mielikuvaan vaikuttavat se, kuinka keskusta on rajattu, kuinka 
kaupungin eri toiminnot ovat sijoittuneet keskustaan ja sen lä-

hiympäristöön. Syyt, joiden vuoksi ihminen käyttää keskustaa 
muodostavat eri ihmisille erilaisia mielikuvia samasta keskustasta. 
Tosin samalle ihmiselle keskustalla voi olla useat eri kasvot: 
asuinpaikkana, lähipalveluina, viihtymisen alueena. Myös negatii-
visten asioiden liittäminen keskustaan kuvastaa keskustan moni-
tasoisuutta ja muuttuvuutta: eri vuorokauden (ja vuoden)aikoina 
keskusta näyttäytyy erilaisena: päivällä ruuhkaisena, meluisana, 
mutta elävänä, yöllä taas hiljaisena, uhkaavanakin. 
 
Kaupungin keskusta on usein koko kaupungin käyntikortti: paikka 
joka symboloi koko kaupunkia, jossa usein monet kaupungin tun-
nettuustekijät, materiaaliset imagoresurssit sekä kaupungin ikonit 
sijaitsevat. Keskusta on paikka, jonne muualta kaupunkiin saapu-
vat vierailijat yleensä aina saapuvat, siellä sijaitsevat kaupat, ho-
tellit, ravintolat ja museot. Keskusta kokoaa ihmiset yhteen eri toi-
mintojen kautta; kauppoihin, ravintoiloihin, kaduille. Lisäksi kes-
kustassa yhdistyvät samaan aikaan sekä suljettu tila että avoin 
tila: liikekeskukset ja muut kuluttamisen tilat ovat pitkälti suljettuja, 
kadut ja torit avoimia. 
 
Kaarin Taipaleen (1993: 71) mukaan ”aina kun puhumme kaupun-
kikulttuurista, puhumme kaupunkikeskustoista, kaupunkielämän 
tiivistymistä, olivatpa ne sitten New Yorkin Rockefeller Centerissä 
tai Mikkelin torilla”. Taipaleen käsitys kaupungeista ja niiden kes-
kustoista on käsitystä yksiöiden ja yksinäisten ihmisten paikoista, 
vastakohtana maaseudun yhteisöllisyydelle ja turvallisuudelle. 
Kaupunkiin liittyvät yhden ihmisen ruokakunnat sekä vapaus 
(maalais-)yhteisön kontrollista, mutta samalla yksinäisyys ja ”tur-
mellus”. Keskustan elävöittämisprojektit tarkoittavat Taipaleen 
(1993) näkemyksen mukaan oikeastaan vain oluthanojen lisäämis-
tä, hämäriä baaritiskejä ja maksullisten vapaa-ajanviettotapojen 
lisäämistä. Tuttu suomalainen kaupunkikuva toisi liiaksi mieleen 
maalaiskylän tai pikkukaupungin, siksi on luotava kulutusta varten 
outo ympäristö ”englantilaisine” pubeineen ja ”italialaisine” piaz-
zoineen. Tämä taas johtaa koko kaupunkikuvan kulissimaisuu-
teen. Kaupunkitila, jalankulkijan katutila ja puistot ovat julkisia ra-
kennuksia 2000-luvun kansalaisyhteiskunnassa. Arkiviihtyvyys ei 
ole tärkeää ainoastaan markkinointivalttina kilpailussa, jossa kau-
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pungit kamppailevat yrittäjistä ja matkailijoista, vaan arkiviihtyvyys 
”todistaa kaupungin kyvystä kohdata ihminen kokonaisuutena, ei 
pelkästään kuluttajana” (Taipale 1993: 72–73). Taipaleen näke-
mys kaupunkien keskustoista on myös juuri arkiviihtyvyyden huo-
mioonottamisen vuoksi tärkeä: vaikka keskustojen vetovoimaisuu-
dessa on kyse hyvin usein kaupallisen toiminnan elävyydestä, on 
keskustalla oltava tarjottavanaan muutakin kuin kuluttamisen 
mahdollisuuksia. Tosin niinhän keskustoilla onkin: usein kaupun-
gin taidemuseot, historialliset nähtävyydet sekä esim. vanhan 
kaupungin rakennuskanta ovat muita kuin ”kuluttamista vaativia 
valtteja”. Kärjistäen voidaan luoda käsitepari ihminen–kuluttaja 
sekä keskusta–kauppakeskus. Siinä missä kauppakeskukset hou-
kuttelevat kuluttajaa (eli ihmistä kuluttajana), olisi keskustan hou-
kuteltava ihmistä ihmisenä, siis olentona, jolla on muitakin tarpeita 
ja syitä tulla keskustaan kuin kuluttaminen.  Ehkäpä juuri tähän 
aatteeseen liittyen keskustan kehittämishankkeita onkin osuvasti 
nimetty ”Ihmiselle parempi keskusta” -lausein.  Ajatukseen, jossa 
ihmisen tarpeet otetaan huomioon muutenkin kuin kuluttajana, 
voidaan liittää käsitys, jonka mukaan kaupungin keskusta on (kau-
pallisen luonteensa ja houkuttelevuutensa ohella) myös ihmisen 
henkisten ja kulttuurillisten tarpeiden tyydyttäjä. Tästä esimerkkinä 
voidaan mainita yleensä juuri kaupungin keskustassa sijaitsevat 
museot, historialliset nähtävyydet, galleriat ja musiikkitapahtumat. 
Kauppakeskukset eivät (ainakaan vielä) ole lähteneet markkinoi-
maan itseään erityisinä ”kulttuuri- tai taidekeskuksina”. 
 
 
3.1.  TURUN KAUPUNGIN IMAGO = KESKUSTAN IMAGO? 
 
Suomen Taloustutkimus Oy:n tekemässä Kuntien Imago (VIP)-
tutkimuksessa (2007) tutkittiin viidentoista (15) yli 50 000 asukaan 
kaupungin imagoa erilaisten ”imagotekijöiden” avulla. Kokonaisar-
vosanaksi Turku sai valtakunnallisesti 7,35. Länsi-Suomen läänin 
vastaajilta Turku kokonaisarvosanan 7,28. Näillä arvosanoilla Tur-
ku jäi yleisimagoltaan viimeisimmäksi tutkittujen kaupunkien jou-
kossa. Turku sijoittui vapaa-ajanviettomahdollisuuksiltaan sekä 
liikenteellisen sijaintinsa ja yhteyksiensä kannalta hyvin, mutta 
kehitettävää Turulla olisi etenkin kuntayhteistyön, maankäytön ja 

kaavoituksen sekä kunnan kehittämisaktiivisuuden suhteen. Turku 
tunnetaan historiastaan, perinteistään ja merellisyydestään, mutta 
myös ns. turkulaisesta mentaliteetista. Tämä herättää usein nega-
tiivisia mielikuvia ”itseriittoisuudesta”, mutta samaa asiaa voidaan 
pitää myös hyvänä itsetuntona (Välimäki 2008). Kuitenkin osa Tu-
run negatiivis-sävytteisestä maineesta ja imagosta on sekin ”omaa 
perinnettänsä”. Turusta ja turkulaisista on ”totuttu” vitsailemaan ja 
kaupunki elää sitkeästi mielikuvissa tietynlaisena, osaltaan huono-
na, osaltaan kuitenkin viehättävänä ja kiinnostavana. 
Muissa tutkimuksissa (esim. Aula ym. 2007) on tullut samansuun-
taisia tuloksia koskien Turun kaupungin imagoa: kaupunki osoit-
tautuikin ”mainettaan paremmaksi” kyseltäessä julkista kuvaa, 
palveluita, miljöötä, johtamista sekä innovatiivisuutta.  
 
Tämän selvityksen aihepiirin sisällä (kaupungin keskustan imagoa 
tarkasteltaessa) Taloustutkimuksen imagoraportista on hyötyä 
lähinnä yleisellä tasolla, suuntaa-antavana mittarina. Koska Talo-
ustutkimuksen raportti tarkastelee kaupungin imagoa kuitenkin 
laajemmasta perspektiivistä, (kuin pelkästään kaupungin keskus-
taa koskevana) ovat tulokset hyödyllisiä mietittäessä kokonaisval-
taisemmin kaupungin imagon parantamista. Turun imagoa käsitel-
leet tutkimukset ovat siis keskittyneet imagoon lähinnä yleisellä 
tasolla ja kaupunkien välistä kilpailua käsitellen.  Alueellisesti Tur-
kua on käsitelty imagotutkimuksissa siis yhtenä alueena ja toimija-
na. Asuinalueita koskevia mielikuva- ja näkemystutkimuksia on 
Turustakin tehty, jolloin keskusta-alue on ollut mukana yhtenä 
asuinalueena. Varsinaista selvitystä Turun keskustan imagosta ei 
siis ole tehty. Syynä voi olla tapa käsittää kaupunki-imagon katta-
van itsestäänselvästi myös keskustan imagon, jolloin ei nähdä 
tarvetta erottaa keskustaa omaksi tutkimuskohteekseen. Ongel-
mana voidaan nähdä se, mistä perspektiivistä keskustan imagoa 
tutkittaisiin, ts. keneltä keskusta-alueen mielikuvia ja käsityksiä 
keskustan vetovoimasta kysyttäisiin. Keskusta-alueen asukkailta? 
Turisteilta? Kattavin tapa olisi tutkia kaikkien turkulaisten, niin kes-
kusta-alueella asuvien, kuin muualla asuvienkin mielikuvia SEKÄ 
ulkopaikkakuntalaisten mielikuvia ja kokemuksia Turun keskustas-
ta. Turun keskusta-aluetta ja kaupungin imagoa on tutkinut lähinnä 
kaupunkirakentamisen kautta Äikäs (1999, 2001), mutta tarkastelu 



 43 

keskittyi tapaan käsitellä imagoa koko kaupungin imagona, ei niin-
kään tarkemmin keskustan imagona. Tosin tämä tapa voidaan 
jälleen kärjistäen perustella yhtälöllä kaupungin imago = keskustan 
imago.  
 
Kainulainen (2005) on käsitellyt kulttuurialaa suomalaisten kau-
punkien menestystekijöinä. Myös tässä tapauksessa imagoa tar-
kastellaan koko kaupungin tasolla, joka on usein selkeämpää eri 
kaupunkien imagoja verrattaessa. Turussa Kainulainen (2005: 39) 
toteaa kulttuurin markkinoinnin olevan vahvana elementtinä. Luo-
van ilmapiirin ja kulttuurin tuotteistamiseen Turku haluaa kiinnittää 
enemmän huomiota, samoin nuorekkaaseen ja dynaamisempaan 
kuvaan. Historian (keskiaikaisuus) ja nykyisyyden (informaatio- ja 
bioteknologia) kohtaamista voidaan pitää Kainulaisen mukaan 
Turun kulttuuri-imagon vahvuutena. Lisäksi merellisyys ja meri-
kaupunki-imago ovat kärkisijoilla Turun imagoa kuvaavissa teki-
jöissä. Materiaaliset imagoresurssit tulevat Turussa esiin juuri his-
toriallisina elementteinä: Vanha Suurtori, Turun linna ja koko kes-
kusta-alueen monikerroksinen historiallisuus voidaan nähdä mate-
riaalisina imagoresursseina, joita Turku on myös tietoisesti hyö-
dyntänyt keskiaikamarkkinoiden ja museoiden kautta, sekä profi-
loitumalla historialliseksi ja perinteikkääksi kaupungiksi.  
 
Vaikka Turku tunnetaan sen historiastaan, kaupungin omaan stra-
tegiaan liittyy myös pyrkimys nostaa Turku tunnetuksi innovatiivi-
suudesta, kestävästä kehityksestä sekä kansainvälisyydestä (Tur-
ku-strategia 2005–2008). Vaikka kaupungin strategioita luodaan 
aina koskemaan koko kaupunkia, on keskusta-alueella niin imago-
tutkimuksissa kuin kaupungin kehittämissä strategioissa ja visiois-
sa suuri rooli. Keskustaa koskevat päätökset koskettavat lopulta 
jokaista kaupungin asukasta, asuinkorttelista, lähiöstä tai tontista 
riippumatta.  
 
Turun kaupungin keskustan valtteina voidaan pitää sen omalaa-
tuista ja uniikkia historiaa. Vaikka vastaavia kauppapaikoille ja 
liikennereittien risteyksiin syntyneitä kaupunkeja on Euroopassa 
(ja maailmassa) muitakin, on Turku silti ainakin Suomen mittakaa-
vassa ainutkertainen pala suomalaista historiaa ja urbaania perin-

nettä. Kaupungin tunnetuimmat nähtävyydet ovatkin juuri historial-
lisia, koko kansan tunnistamia ikoneja jotka lisäksi sijaitsevat kes-
kusta-alueella. Turku siis edustaa koko Suomen kaupunkikehityk-
sen tarinaa. Näiden suurten, perinteisten ikonien ohella Turku ja 
sen keskusta-alue on täynnä pienempiä paikkoja, kohteita ja tiloja, 
joilla voi olla etenkin kaupungin omille asukkaille ainakin yhtä suuri 
merkitys kuin ”koko kansan monumenteilla”. Näitä keskusta-
alueen ”pienempiä imagotekijöitä” tuli esille myös haastatteluiden 
kautta.  
 
Turun keskusta-alue on kaupungin imagon kannalta siis jo senkin 
vuoksi tärkeä, että alueella sijaitsevat ne tekijät, joista kaupunki 
tunnetaan. Turku on yhtä kuin sen keskusta: jos Turun on sanottu 
olevan vaikeasti määriteltävä, niin Turun keskustan määrittely vas-
ta vaikeaa onkin! Keskusta on samaan aikaan asumisen, liiketoi-
minnan, työssäkäynnin sekä vapaa-ajan aluetta, joihin olennaisesti 
liittyy liikkuminen ja liikenne tavalla tai toisella. Jotta keskusta py-
syisi näille kaikille toiminnoille edullisena, on keskustan samaan 
aikaan uudistuttava, mutta silti pidettävä kiinni historiallisesta hen-
gestään. Historia ja perinteet ovat lopulta niitä erottavia tekijöitä, 
joilla keskusta erottuu sen kilpailijoista. Siinä missä ihminen tarvit-
see kaupungin keskustan kiinnekohtia menneisyyteen, tarvitsee 
keskusta ihmistä pitämään sen elävänä myös tulevaisuudessa.  
 
 
Keskustan kehittämisen kohteet–mitä voisi hyödyntää? Mitä voisi 
kehittää? 
 
Paikkoja, joissa olisi potentiaalia muodostua vetovoimaisiksi ja 
viehättäviksi, on usein ollut esillä etenkin yksi: Kauppatori. Kaup-
patori ei tosin ole ”uusi löytö”, vaan julkisena ja avoimena tilana 
ollut käytettävissä koko olemassaolonsa ajan. Tori on myös pit-
kään ollut kehittämiskeskusteluiden ja -hankkeiden alaisena. Kau-
pungin asukkaiden mielipiteet torin uudistamisesta koskevat, lehti-
uutisoinnin mukaan, lähinnä viihtyvyyden parantamista muun mu-
assa penkein, puin, istutuksin ja yleisen vehreyden avulla (Korja-
Kaskimäki 13.1.2005). Kauppakamarin edustajaa haastateltaessa 
tuli kauppatorin kehittämisestä puhuttaessa esiin myös liikenteelli-
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nen kanta: kauppatoria ympäröivien katujen raskaan linja-
autoliikenteen vähentäminen lisäisi torin viihtyisyyttä. Viihtyisyyden 
lisääminen onnistuisi mm. siten, että autojen ”varikko” olisi muualla 
kuin torin ympärillä: tämä rauhoittaisi torin ympäristöä ja olisi myös 
toria reunustavien katujen (esimerkkinä mainittiin Eerikinkatu) ra-
vintoloille ja terasseille eduksi. Vielä hyödyntämättömiä, suljettuja 
tai muuten kehittämisen tarpeessa olevia paikkoja tuli kaikkia eri 
toimintoja (liiketoiminta, asuminen, matkailu, liikenne) käsittelevis-
sä haastatteluissa esiin ydinkeskusta-alueelta seuraavasti: 
 
 

 
As. Oy Atriumin 
portaat. 
(Kuva: O. 
Pakarinen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.) korttelin nro 20 sisäpiha, ns. Betel-kirkon sisäpiha. Korttelia 
rajaavat kadut ovat Yliopistonkatu, Humalistonkatu, Puutarhakatu 
sekä Puolalankatu. Ehdotus korttelin muuttamisesta liiketiloiksi 
saattaa tosin olla vaikea toteuttaa: asunto-osakeyhtiö Atriumin 
kanta täytyisi selvittää, tosin ennen asunto-osakeyhtiön kanta on 
ollut korttelin avaamista vastaan (Miettunen 4.11.2005). Myös pai-
kan yleisen, rauhallisen sekä hengellisen luonteen ja kaupallisen 
toiminnan yhteensovittaminen lienee vaikeaa. Joka tapauksessa 
Betel-kortteliin johtavan väylän avaaminen yleiseksi tilaksi, joko 
läpikulkureitiksi Yliopistonkatu–Puutarhakatu- välille tai muulla 
tavalla nykyistä avoimemmaksi, toisi ainutlaatuisen kaupunkitai-
teellisen tilan puineen ja portaineen kaupunkilaisten käyttöön. 
Korttelia on kaivattu avattavaksi myös kaupungin asukkaiden ta-
holta Turjan (2001: 26) selvityksen tulosten mukaan. 
 

Betel-kirkon sisäpihaa. (Kuva: O. Pakarinen). 
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2.) kortteli nro 13. Korttelia rajaavat kadut ovat Yliopistonkatu, Au-
rakatu, Maariankatu, Kauppiaskatu. Tässä korttelissa tontilla nro 
10 oleva ns. Pohjolan talon (nyk. omistajina Liedon Säästöpankki 
ja Varsinais-Suomen lähivakuutus) edusta vaatii kunnostusta. 
Terassimaisen asvalttipihan ulkoasu on ankeahko ja kunnostusta 
kaipaava. Samainen terassimainen alue soveltuisi Turun kaupun-
gin matkailutoimiston edustajien mukaan esimerkiksi terassiksi, 
etenkin kävelykadun laajetessa mahdollisesti Yliopistonkadun 
osuudelle Ortodoksisen kirkon edustalle. Lisäksi samassa kortte-
lissa sijaitseva Aleksandran kauppakuja on profiloitunut lähinnä 
samassa kiinteistössä toimivaan lääkärikeskus Mehiläiseen. 
Kauppakuja on liiketoiminnallisesti suuntautunut ns. hyvinvointi-
palveluihin.  
 
 

Pohjolan talon edustaa. (Kuva: O. Pakarinen). 
 

3.) kortteli nro 3, ns. Julia-kortteli. Korttelia rajaavat kadut: Lin-
nankatu, Brahenkatu, Eerikinkatu, Aninkaistenkatu. Kortteli koe-
taan liiketoiminnallisesti hieman vaikeaksi ja houkuttelemattomak-
si. Tosin saman korttelin Linnankadun puoleisissa tonteissa (nro 4 
& 8) sijaitsevat sisustusliikkeet ja ravintolat ovat paremmalla pai-
kalla: korttelin tällä puolella kulttuurihistoriallisesti arvokkaissa ra-
kennuksissa ja joenrantamiljöössä liikkeet ovat houkuttelevammal-
la ja näkyvämmällä paikalla kuin korttelin sisällä, joka kaiken lisäk-
si on yleisilmeeltään ”tumma ja steriili” (Turun kaupunkikeskus-
tan…2002). 
 

 
Julia-korttelin 
sisätilaa. (Kuva: O. 
Pakarinen). 



 46 

4.) Kortteli nro 5:n edusta, ns. Börsin edusta. Alue voisi muodos-
tua viihtyisämmäksi terassi- ja ravintolakaduksi, mikäli Eerikinka-
dun liikenne (joukkoliikenne) saataisiin muualle. Tämä vaatii kui-
tenkin laajempia liikenteellisiä muutoksia.  
 
 
 
 
 
 

Hotelli-ravintola Hamburger Börsin edustaa. (Kuva: O. Pakarinen). 
 

5.) Varvintori. Varvintori Aurajoen alajuoksulla on haastateltavien 
mukaan vähäisessä käytössä. Torin sijainti mielletään ehkä kau-
kana olevaksi, ja koska paikan lähettyvillä ei kaupallista toimintaa 
juurikaan ole, olisi torille houkuttelevan tekijän/toiminnan oltava 
hyvin vetovoimainen, jotta ihmiset lähtisivät paikalle varta vasten 
”asiakseen”. Ehdotuksina toiminnan laadusta tuli ilmi erilainen 
markkinatyyppinen toiminta/kirpputori/antikvaariset tapahtumat 
jne.  Tosin toisen hiljaiseloa viettävän torin elävöittämistempaukset 
käsittävät jo juuri samantyyppisiä tapahtumia: Puutorin vanhojen 
kirjojen markkinat (ns. Booktori-tapahtuma) toimii luultavasti pa-
remmin nykyisellä paikallaan juuri lähellä kauppatoria olevan si-
jaintinsa vuoksi. 
 

Varvintori. (Kuva: S. Saarinen). 
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