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Strategiaraportti 2019 

 

Johdanto 
 
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 25.3.2013 Turun strategiahierarkian. Sen mukaisesti Turun kaupungin strategia-
kokonaisuus muodostuu kaupunkistrategiasta sekä kahdesta strategisesta ohjelmasta eli Hyvinvointi ja aktiivi-
suus –ohjelmasta sekä Kilpailukyky ja kestävä kasvu -ohjelmasta.  
Lisäksi henkilöstölle luotiin oma tavoiteohjelmansa, Henkilöstö voimavarana -ohjelma. 
 
Turun kaupunginvaltuusto hyväksyi Turun kaupunkistrategian ja strategiset ohjelmat 23.6.2014. 
 
Kaupunginhallitus päätti 18.9.2017 § 397, että strategiapäivityksessä päähuomio kohdistetaan sisällöllisiin ky-
symyksiin. Strategiarakenne sekä strategian sisällöstä riippumattomat johtamisen elementit pidetään ennallaan 
ja strategiaprosessin mukaisen toiminnan juurruttamista osaksi kaupungin johtamista jatketaan. Strategian päi-
vittämisessä huomioitavista sisällöllisistä kysymyksistä kaupunginhallitus nosti esille erityisesti positiivisen ra-
kennemuutoksen tukeminen ja kasvun jatkumisen varmistaminen, alueellisen eriarvoistumisen ja syrjäytymisen 
ehkäisy, sekä sote- ja maakuntauudistukseen varautuminen. 
 
Kaupunginvaltuuston 16.4.2018 § 72 strategiapäivityksessä korostettiin sitä, että kaupungin strategian laatimi-
sen yhtenä keskeisenä lähtökohtana on ollut vuonna 2015 voimaan tullut uusi kuntalaki, jonka mukaan kunta-
strategia on kaupunginvaltuuston lakisääteinen ohjausväline.  
Kuntastrategia on päivitettävä vähintään kerran valtuustokaudessa ja siinä tulee määritellä myös sen toteutu-
misen arviointi ja seuranta (kuntalaki 37 §). 
Turun strategiakokonaisuus täyttää kuntalain vaatimukset sekä sisältöjen että toimeenpanon näkökulmasta. 
 
Kaupunginvaltuusto linjasi 14.10.2019 § 151, että kaupunki jatkaa seuraavat vaalikaudet strategiamallia, joka 
tähtää määrittämään vuoden 2029 Turkua ja että strategiarakenne säilytetään siten, että siinä on kaksi pääoh-
jelmaa: Kilpailukyky ja kestävä kasvu sekä Hyvinvointi ja aktiivisuus.   
 
Kaupunginvaltuusto on 14.5.2018 hyväksynyt Henkilöstö voimavarana -ohjelman vuosille 2018–2021.  Henki-
löstöohjelman visiona on, että Turku on työnantaja, josta voi olla ylpeä. Henkilöstö voimavarana -ohjelma on 
osa kaupungin strategiahierarkiaa. Ohjelma pyrkii selkiyttämään työnantajan ja koko henkilöstön vastuita siitä, 
minkälainen työpaikka Turun kaupunki on. Tätä visiota ohjelmassa toteutetaan kolmen päätavoitteen kautta, 
jotka ovat: 1. Työ lisää hyvinvointia, 2.Rakentava ja hallittu muutos ja 3. Parempi johtaminen. 
 
Turun kaupunki tekee erillisen vuotuisen henkilöstöraportin, jossa tarkastellaan Henkilöstö voimavarana -ohjel-
man toteutumista.  Henkilöstöraportissa esitetään lisäksi tarkemmat tiedot henkilöstöä koskevista tunnuslu-
vuista ja niiden kehityksestä. 
 
Strategian toimeenpanon toteutumista on säännöllisesti seurattava. Strategian seuranta on keskeinen osa toi-
minnan ja talouden vuosittaista raportointia. Sen mahdollistavat sekä kaupunkitason indikaattorit että sovittujen 
toimenpiteiden etenemistä kuvaavat mittarit ohjelmatasolla.  
 
1. Kaupunkistrategian mittarit ovat indikaattoreita, jotka kertovat monipuolisesti koko kaupungin kilpailukyvyn ja 
hyvinvoinnin kehityksestä. Ne ovat pääosin kansallisia tilastotietoja, joille on pidemmän aikavälin vertailuarvoja 
myös muista kaupungeista.  
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Indikaattoreille ei pääsääntöisesti ole asetettu tavoitearvoja, vaan tarkoitus on seurata muutoksen suuntaa. 
 
2.  Strategisten ohjelmien toimeenpanon mittarit syntyvät sopimusohjausprosessin tuloksena ja kuvaavat valit-
tujen strategisten linjausten toteutumista. 
 
Linjaukset alatavoitteineen muuntuvat sopimusohjausprosessissa toimenpiteiksi toimialojen strategisissa ja 
operatiivisissa sopimuksissa. Strategisten ohjelmien toteutumisen arviointi tapahtuu näin ollen käytännössä 
toimialojen strategisten ja operatiivisten sopimusten toteutumista seuraamalla. Siksi strategisten ohjelmien toi-
meenpanon mittarit eivät sisälly tähän dokumenttiin, vaan ne laaditaan ja raportoidaan toimialojen strategisten 
sopimusten pohjalta vuosittaisen talous-arvioprosessin yhteydessä. 
 
 

 
Kuva 1: Turun kaupungin strategiahierarkia 
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Ohjelmat 
 

Hyvinvointi ja aktiivisuus 
 
Kaupungin lakisääteisenä tehtävänä ja toiminnan päämääränä on turkulaisten hyvinvointi. Hyvinvoinnin edistä-
minen on laaja-alaista ja poikkihallinnollista työtä, joka edellyttää kaikkien kaupungin toimialojen sekä myös 
muiden toimijoiden yhteistyötä sekä työskentelyä yhteisten tavoitteiden eteen. Hyvinvointi ja aktiivisuus -ohjel-
man mukaisesti tavoitteena on mahdollistaa turkulaisten terveys, oppiminen ja aktiivisuus. Ohjelman toimeen-
pano on edennyt pääsääntöisesti hyvin.  
 
Terve ja hyvinvoiva kaupunkilainen: 
 
Terve ja hyvinvoiva kaupunkilainen -osiossa keskeistä on ollut toimialat ylittävien palveluketjujen kehittäminen 
sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelurakenteen muutosten ja asiakaslähtöisten palveluprosessien toteut-
taminen. Rinteen hallituksen maakunta- ja sote-uudistuksen kaatumisen jälkeen alueellinen yhteistyö on jatku-
nut sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman rakenteessa. 
 
Kaupunkitasoisesti hyvinvoinnin puitteiden luomisessa on keskitytty asukaslähtöisten palveluketjujen kehittämi-
seen ehkäisevästä työstä korjaavaan saakka ja sen edellyttämän toimijoiden välisen yhteistyön vahvistami-
seen. Poikkihallinnollisuuden lisäämisellä on liitetty fyysinen ympäristö, palvelut ja kuntalaisten osallistumis-
mahdollisuudet paremmin yhdeksi kokonaisuudeksi. Strategisella tasolla hyvinvoinnin ohjausryhmällä on kes-
keinen rooli poikkihallinnollisen yhteistyön vahvistamisessa edelleen. Toimintaa tukee Turku tekee hyvää -vies-
tintä. 
 
Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen on paneuduttu uusin toimin mm. perhekeskusten kehittämis-
työssä, käynnistämällä lasten ja nuorten palveluketjujen alueellinen tarkastelu sekä valmistelemalla toimijoiden 
yhteinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma. Syvälahden ja Ypsilonin monitoimitiloissa vahvistettiin ta-
loissa toimivien toimialojen yhteistyötä. Vapaa-aikatoimialalla paneuduttiin erityisesti kirjasto- ja nuorisopalve-
luiden keskinäisen yhteistoiminnan kehittämiseen.  
 
Työikäisten hyvinvoinnin edellytysten vahvistamisessa keskeisiä toimia olivat Maahanmuuttajien osaamiskes-
kus sekä 2020 käynnistyvän työllisyyden kuntakokeilun valmistelu. Ikäihmisten toimintakykyä vahvistivat mm. 
Voimaa vanhuuteen -toiminta sekä Taidekori ja muut kulttuurihyvinvoinnin toiminnat.  
 
Monisyisiin visaisiin yhteiskunnallisiin ilmiöihin on linjattu omat toimenpideohjelmat kaupunginvaltuustossa 
1/2019. Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen ja sosiaalisesti kestävän kaupunkikehityksen edistäminen -toi-
menpideohjelman sekä asunnottomuuden vähentäminen -toimenpideohjelmien mukaisia toimenpiteitä on 
käynnistetty kaikilla toimialoilla sekä kaupungin ja muiden toimijoiden yhteistyönä. Syrjäytymisen ehkäisy on 
osa kaupungin Smart and Wise Turku -kärkihanketta.  
 
Kaupungin perhe-ja sosiaalipalveluissa uudistettiin organisaatiota ja toimintatapoja. Muutoksilla vahvistettiin 
varhaista tukea lapsille ja perheille. Perhekeskusmallia kehitettiin toimialojen ja alueellisena yhteistyönä. Las-
ten ja nuorten mielenterveysongelmien kasvuun reagoitiin lisäämällä koulupsykologeja sekä palkkaamalla 10 
psykiatrista sairaanhoitajaa yläkoulujen ja toisen asteen oppilaiden tueksi. 
 
Terveyspalveluissa sähköisen asioinnin määrä on lisääntynyt selvästi Omaolo –palvelun laajentumisen myötä. 
Keskeisenä haasteena on kyetä vastaamaan väestön kasvavaan palvelutarpeeseen perustasolla.  
Ikäihmisten palveluohjausta on edelleen kehitetty ja tämä näkyy mm. kotihoidon alimman palveluluokan asia-
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kasmäärän tavoitteenmukaisena vähenemisenä. Kotiutus- ja kuntoutustoimintaa kehitettiin ja arvioivan kuntou-
tusjakson jälkeen omatoimisten asiakkaiden osuus kasvoi jopa tavoitteita enemmän.  
 
Sosiaali- ja terveyspalveluissa onnistuttiin erityisesti raskaampien palveluiden sisäisissä rakennemuutoksissa. 
Vanhuspalveluiden laitoshoidon purkamisessa eteneminen on ollut osittain tavoitetasoa nopeampaa. TYKS:n 
siirtoviivepäivät on saatu kääntymään laskuun. Myös erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidossa on tapahtunut 
vähenemistä ja painopiste on siirtynyt strategian mukaisesti avohoitoon. Lastensuojelun sisällä painopistettä 
on pystytty siirtämään avohuollon puolelle. Avohuollon ja sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen saatavuus on 
parantunut ja perheille kotiin annettavia tukitoimia on lisätty. Panostukset ovat näkyneet lastensuojelun tarpeen 
ja uusien huostaanottojen vähenemisenä. Avohuollon ja kiireellisten sijoitusten määrä on kasvanut. Tavoitteen 
mukaisesti sijaisperhehoidon osuus on lisääntynyt. 
 
Osaava ja oppiva kaupunkilainen: 
  
Kaupunkilaisten kilpailukykyisen osaamisen ja elinikäisen oppimisen mahdollisuuksien luominen edellyttävät 
kykyä jatkuvaan uudistumiseen. Vuonna 2019 palvelutarve kasvoi varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa 
sekä ammatillisessa koulutuksessa. Lähivuosina opiskelijamäärän kasvua on odotettavissa myös nuorisoas-
teen koulutuksessa. Positiivisen rakennemuutoksen tuoma alueellinen työvoiman kysyntä heijastuu palvelutar-
peeseen. Palvelutarpeessa huomioidaan myös vieraskielisten kuntalaisten kasvava määrä.  
 
Oppilaitosten ja päiväkotien peruskorjauksia sekä uudisrakentamista on käynnissä laajasti. Yli-Maarian moni-
toimitalon toiminta käynnistyi 1/2019 ja Puolalan koulun peruskorjaus valmistuu kesällä 2020.  
 
Kuntalaisten osaamista on vahvistettu mm.  toteuttamalla sivistystoimialan kaikilla palvelualueilla STEAM 
Turku -konseptia, jonka tavoitteena lisätä lasten ja nuorten kiinnostusta matematiikan ja luonnontieteiden oppi-
miseen. Kansainvälisyyden edellytyksiä parannetaan lisäämällä varhaiskasvatuksen kielirikasteisuutta, käyn-
nistämällä kansainvälisen koulun laajentaminen, aloittamalla A1-kielen opetus perusopetuksen ensimmäisellä 
luokalla sekä tekemällä selvitys englanninkielisen ammatillisen koulutuksen aloittamisesta.  
 
Turun kaupunki käynnisti vuonna 2020 valmistuvan laaja-alaisen osaamisen kehittämisen visiotyön, joka kat-
taa lisäksi koko koulutuspolun perusasteelta korkea-asteelle saakka.  
 
Aktiivinen kaupunkilainen: 
 
Kaupunkilaiset käyttävät ahkerasti Turun monipuolisia kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluja. Vapaa-aikatoi-
mialan palveluissa kirjattiin 4,9 miljoonaa kokonaiskäyntikertaa ja palveluihin oltiin hyvin tyytyväisiä.  Kaupunki 
jatkoi tiivistä yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa aktiivisen elämäntavan edistämiseksi. Kuntalaisten elinta-
poihin vaikutettiin mm. juurruttamalla perusopetuksen oppilaille Liikkuva koulu -toimintamalli ja käynnistämällä 
Terveempää elämää –hanke sekä käynnistämällä Liikkuva toinen aste –hanke. Yläkouluissa pilotoitiin harras-
teikkuna toimintamallia. Turkulaisten suosituimmat vapaa-ajan harrastukset Vuoden 2019 olivat aiempien vuo-
sien tapaan lukeminen, käsityöt ja valokuvaus. 
 
Asukas- ja asiakastietoa täydensivät vuoden aikana FinSote hyvinvointikyselyn, Kouluterveyskyselyn ja PYLL 
(menetetyt elinvuodet) -tutkimusten tulokset. Aluekohtainen tieto koottiin alueprofiili -työkaluun.  
 
Kaupungissa otettiin käyttöön asukkaiden kuulemisia varten Kerro Kantasi verkkopalvelu ja valmisteltiin kau-
punkitasoisen Osallistuvan budjetoinnin käyttöönottoa. Nuorisopalvelujen osallistuva budjetointi saatiin käyt-
töön lähes kaikilla nuorisotiloilla. Kaupungin suuralueilla jatkui virkamiesten ja asukkaiden yh-teistyöryhmien 
toiminta. Toimialoilla panostettiin asiakasosallisuuden lisäämiseen ja asiakaskokemuksen parantamiseen mm. 
palvelulupausten ja asiakaspalautteen kautta. Vuonna 2019 päivitettiin kaupungin tasa-arvo – ja yhdenvertai-
suussuunnitelma. 
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Vapaa-aikatoimialan tapahtumat ja palvelut tarjoavat elämyksiä matkailijoille ja rakentavat samalla uudistuvaa 
kaupunkikulttuuria turkulaisille. Kulttuuripääkaupunkivuodesta tulee vuonna 2021 kuluneeksi 10 vuotta. Merkki-
vuoteen valmistautumiseksi toteutettiin ulkoinen arviointi (Cultural and Strategy Health Check) vuoden 2011 
tavoitteiden saavuttamisesta sisältäen suosituksia tulevaisuuteen. Historian museon sijoituspaikaksi päätettiin 
Linnanniemen alue, ja konseptia kirkastettiin ottamalla työnimeksi Historian ja tulevaisuuden museo. 
 
 

2.1 Terve ja hyvinvoiva turkulainen 
 
Kaupungin toiminnan päämääränä on turkulaisten hyvinvointi. Hyvinvoinnin edistäminen on laaja-alaista ja 
poikkihallinnollista työtä, joka edellyttää kaikkien kaupungin toimialojen sekä myös muiden toimijoiden (esim. 
järjestöt) yhteistyötä sekä yhteisten tavoitteiden eteen työskentelyä.  
 
Sosiaali- ja terveyspalveluissa on toteutettu palvelurakenteen muutoksia laajasti. Erityisesti on onnistuttu eräi-
den raskaampien palveluiden sisäisissä rakennemuutoksissa, kuten vanhuspalveluiden laitoshoidon purkami-
sessa, jossa eteneminen on ollut osittain tavoitetasoa nopeampaa. Rakennemuutos on edennyt myös lasten-
suojelun sisällä. Avohuollon ja sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen saatavuus on parantunut. Myös per-
heille kotiin annettavia tukitoimia on lisätty. Panostukset ovat näkyneet lastensuojelun tarpeen ja uusien huos-
taanottojen vähenemisenä. Avohuollon ja kiireellisten sijoitusten määrä on kasvanut. Sijaisperhehoito on li-
sääntynyt, nyt 54,8 % . 
 
Sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta kehittämistyötä on tehty sekä kaupungin omien palveluiden sisällä että 
laajasti myös alueellisissa hankkeissa. Edeltävän hallituksen sote-uudistuksen kaatumisen jälkeen alueellinen 
yhteistyö on jatkunut sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman rakenteessa. 
 
TYKS:n siirtoviivepäivät on saatu kääntymään laskuun. Myös erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidossa on 
tapahtunut vähenemistä ja painopiste on siirtynyt strategian mukaisesti avohoitoon. Työ siirtoviivepäivien pois-
tamiseksi sekä vaativan erikoissairaanhoidon käyttötarpeen vähentämiseksi jatkuu osana sopeuttamisohjel-
man kokonaisuutta.  
 
Kokonaisuutena teeman linjaus (luodaan parempia palveluita kehittämällä vaikuttavia asiakaskeskeisiä palve-
luprosesseja) 2.1.3. on toteutunut vuonna 2019 hyvin ja tähän liittyvä kehitystyö jatkuu edelleen.  
 
Painopisteen siirtämisessä ehkäisevään työhön (linjaus 2.1.2.) on tapahtunut joitakin merkittäviä parannuksia. 
Lastensuojelussa painopistettä on pystytty siirtämään avohuollon puolelle. Perhe-ja sosiaalipalveluissa uudis-
tettiin organisaatiota ja toimintatapoja. Muutoksilla vahvistettiin varhaista tukea lapsille ja perheille. Perhekes-
kusmallia kehitettiin toimialojen ja alueellisena yhteistyönä. Lasten ja nuorten mielenterveysongelmien kasvuun 
on reagoitu. Nuorten mielenterveyspalveluja on parannettu lisäämällä koulupsykologeja sekä palkkaamalla 10 
psykiatrista sairaanhoitajaa yläkoulujen ja toisen asteen oppilaiden tueksi. 
  
Terveyspalveluissa sähköisen asioinnin määrä on lisääntynyt selvästi Omaolo –palvelun laajentumisen myötä. 
Keskeisenä haasteena on kyetä vastaamaan väestön kasvavaan palvelutarpeeseen perustasolla. Digitaalisten 
palveluiden kehittämistä ja perustason palveluiden saatavuuden parantamista (mm. mt- ja päihdepalveluiden 
osalta) kehitetään osana sopeuttamisohjelmaa sekä tulevaisuuden sote-keskus –hanketta.  
 
Ikäihmisten palveluohjausta on edelleen kehitetty ja tämä näkyy mm. kotihoidon alimman palveluluokan asia-
kasmäärän tavoitteenmukaisena vähenemisenä. Kotiutus- ja kuntoutustoimintaa kehitettiin ja arvioivan kuntou-
tusjakson jälkeen omatoimisten asiakkaiden osuus kasvoi jopa tavoitteita enemmän.  
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Hyvinvointitoimiala on panostanut asiakasosallisuuden lisäämiseen ja asiakaskokemuksen parantamiseen 
mm. toimeenpanemalla palvelulupausta ja lisäämällä asiakaspalautteen hyödyntämistä palveluiden kehittämi-
sessä. Osana sopeuttamisohjelmaa ollaan käyttöönottamassa kokemusasiantuntijaverkosto yhteistyössä sai-
raanhoitopiirin kanssa.  
 
Hyvinvoinnin puitteiden luomisessa (linjaus 2.1.1.) hyvinvoinnin ohjausryhmällä on kaupunkitasoisesti keskei-
nen rooli. Ohjausryhmän alaisuudessa toimii lukuisia poikkihallinnollisia alatyöryhmiä. Alatyöryhmien tehtävänä 
on hakea konkreettisia toimenpiteitä, joilla kaupunkitasoisia yhteisiä tavoitteita saadaan edistetyksi ja toimialo-
jen välistä yhteistyötä lisätyksi. 
 
Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen on paneuduttu uusin toimin mm. perhekeskusten kehittämis-
työssä, käynnistämällä lasten ja nuorten palveluketjujen alueellinen tarkastelu sekä valmistelemalla toimijoiden 
yhteinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma. Työikäisten hyvinvoinnin edellytysten vahvistamisessa kes-
keisiä toimia olivat Maahanmuuttajien osaamiskeskus sekä 2020 käynnistyvän työllisyyden kuntakokeilun val-
mistelu. Ikäihmisten toimintakykyä vahvistivat mm. Voimaa vanhuuteen -toiminta sekä Taidekori ja muut kult-
tuurihyvinvoinnin toiminnat.  
 
Jotta painopistettä voitaisiin selvästi laajemmin siirtää ehkäisevään työhön sekä hyvinvoinnin puitteiden luomi-
seen, täytyy kaupungin poikkihallinnollista yhteistyötä edelleen kehittää. Hyvinvoinnin ohjausryhmä on luonut 
tälle kehittämiselle toimivan ylärakenteen. Poikkihallinnollisuuden lisäämisellä on liitetty fyysinen ympäristö ja 
palvelut paremmin yhdeksi kokonaisuudeksi. Tarve palveluiden nivomiseen (esim. SoTe ja vapaa-aikapalvelut) 
entistä paremmin osaksi yhteistä ketjua korostuu myös hallituksen tulevaisuuden sote-keskus ja sote-raken-
neuudistusta tukevan rahoituksen ja valmistelun näkökulmasta. Keskeiset väestön hyvinvointihaasteet, kuten 
mielenterveys- ja päihdeongelmat, eivät ole ratkaistavissa minkään yksittäisen toimialan sisällä, vaan ne vaati-
vat palveluketjukokonaisuuksien (esim. ehkäisevä mielenterveystyö, perustason mielenterveys- ja päihdepal-
velut sekä erikoistason palvelut) hallintaa ja tavoitteellista poikkihallinnollista yhteistyötä.  
 
Teeman toteutuksesta ja seurannasta vastaa Hyvinvoinnin ohjausryhmä. 
 
 
 
 

2.1.1 Luodaan puitteet hyvinvoinnille laaja-alaisella yhteistyöllä 
 
Kuntalaisten elämäntapoihin (esim. päihteet, ravitsemus, liikunta, uni) ja toimintakykyyn vaikuttaminen ovat 
hitaita prosesseja. Turkulaisia kannustettiin liikkumaan monipuolisesti, säännöllisesti ja alueellisesti liikunta-
tuotteiden ja -tapahtumien avulla huomioiden mm. toimintakyvyn rajoitteet. Yksilöllistä prosessimuotoista liikun-
taneuvontaa tarjottiin viiden neuvojan toimesta. Neuvontaan osallistui vuoden 100 asiakasta. Neuvonnan koh-
deryhmäkuvausta on tarkennettu ja käynnistetty neuvonnan tukipalveluiden kehittämistyö. Liikunnan palvelu-
ketjutyöryhmä aloitti syksyllä 2019, toiminta projektoitiin osaksi Tulevaisuuden sotekeskus -ohjelman hankeha-
kua. Toimintaa on tuettu  Turku tekee hyvää –viestinnän kautta sekä alueellisen hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen työn kautta ( mm. sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman hyte-työryhmä ja kuntien 
hyte-koordinaattoriverkosto).  
 
Ikääntyvien terveysliikuntaa lisättiin vapaa-aikatoimialan ja hyvinvointitoimialan yhteistyöllä kansallisessa Voi-
maa vanhuuten –hankkeessa. Kehittämistyö jatkui ja siinä vahvistettiin myös yhteistyötä eläkeläisjärjestöjen ja 
liikuntaseurojen kanssa.  
 
Liikkuva koulu -hanke päättyi kesällä 2019, mutta toimintamalli juurtui käytännöksi: kaikissa kouluissa on Liik-
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kuva koulu -vastuuopettaja. Elokuussa käynnistyi Liikkuva toinen aste –hanke, jonka avulla Liikkuva koulu-toi-
mintaa ja malleja viedään Turun lukioihin ja ammatilliseen koulutukseen. Lasten ja nuorten ylipainoon ja liikku-
mattomuuteen liittyen käynnistettiin myös laaja poikkihallinnollinen kehittämistyö (Terveempää elämää –
hanke).  
 
Vuoden aikana valmisteltiin toimijoiden yhteinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, jossa linjataan toi-
menpiteitä mm. kouluterveyskyselyssä painottuneisiin haasteisiin. Näitä ovat yksinäisyys, kiusaaminen ja sek-
suaalinen häirintä sekä terveisiin elämäntapoihin kannustaminen.   
 
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 1/2019 Nuorten syrjäytymisen ehkäisyn ja sosiaalisesti kestävän kaupunkikehi-
tyksen toimenpideohjelman sekä toimenpideohjelman Asunnottomuuden vähentämiseksi. Ohjelmien mukaisia 
toimenpiteitä on käynnistetty kaikilla toimialoilla sekä kaupungin ja muiden toimijoiden yhteistyönä.    
 
Turku hyväksyttiin mukaan WHO:n ikäystävällisten kaupunkien verkostoon. Kaupunki on sitoutunut kehittä-
mään sekä palvelujaan että fyysistä ympäristöä siten, että hyvä ja laadukas arki ja elämä on ikääntyvälle väes-
tölle mahdollista. 
 
Strategiaan liitettyjen kärkihankkeiden kautta on muodostettu laajempia kokonaisvaltaisia kaupunkikehitysko-
konaisuuksia, joilla tuetaan yhteistoiminnan kehittämistä sekä kaupunkiorganisaation siilojen purkamista. Poik-
kisektoriaalinen kehittämistoiminta lisää myös mahdollisuuksia ulkoisiin kumppanuuksiin. 
 
 
 
 

2.1.2 Lisätään tuottavuutta tekemällä ehkäisevästä työstä kaiken toiminnan kivijalka 
 
Tarkasteltaessa tavoitteiden toteutumista mittareiden valossa, on linjauksen toimeenpano edennyt selvästi po-
sitiiviseen suuntaan. Lapsiperheiden kotipalvelua järjestettiin tarvetta vastaavasti, perheiden määrä pysyi v. 
2018 tasossa, mutta tuntimäärä kasvoi. Nuorten perustason mielenterveystyötä vahvistettiin lisäämällä koulu-
psykologeja ja yhdessä terveyspalvelujen kanssa hankkimalla 10 psykiatrista sairaanhoitajaa yläkoulujen ja 
toisen asteen oppilaiden tueksi. Turulle myönnettiin Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön (Itla) myöntämä 
Jakkara-palkinto kouluissa toteutettavasta mielenterveystyöstä. Perhekeskustoimintamallin kehittämistä jatket-
tiin ja kehittämisen tueksi on perustettu mm. asiakasfoorumi. Varhaiskasvatuksen aamu- ja iltapäivätoiminta 
tarjoavat kaikille tasa-arvoiset vapaa-ajanviettomahdollisuudet koulupäivän jälkeen; palvelu tukee lasten osalli-
suutta ja toiminnallisuutta sekä ennaltaehkäisee syrjäytymistä. 
 
Valtuuston edellyttämä maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille turkulaisille aloitettiin loppusyksystä. Perhe- ja sosi-
aalipalveluiden toiminnan muutoksella vahvistettiin palvelurakenteen painottumista varhaisempaan tukeen, 
tämä näkyy lapsiperhesosiaalíiyössa asiakasmäärän kasvuna ja sosiaalihuoltolain mukaan erityisen tuen tar-
peessa olevien lasten määrän ja myös palvelujen käytön lisääntymisenä. Vastaavasti lastensuojelun tarve on 
vähentynyt, kun perheitä tukevaa palvelua voidaan tarjota myös ilman lastensuojelun asiakkuutta.  
 
Terveyspalveluissa sähköisen asioinnin määrä on lisääntynyt selvästi mm. Omaolo –palvelun laajentumisen 
myötä (käytössä olevat oirearviot: seksitautiepäily, silmän rähmiminen, vetistys tai punoitus, alaselkäkipu tai -
vamma, virtsatietulehdus, hengitystietulehdus, kurkkukipu, yskä, korvakipu, olkapää- ja polvivaivat, peräaukon 
seudun oire, ripuli, päänsärky, närästys ja silmätulehdus). Keskeisenä haasteena on kyetä vastaamaan väes-
tön kasvavaan palvelutarpeeseen perustasolla. Digitaalisia palveluita on lisätty (mm. mielenterveystalo.fi) ja 
palveluiden kehittämistä ja perustason palveluiden saatavuuden parantamista (mm. mt- ja päihdepalveluiden 
osalta) kehitetään osana sopeuttamisohjelmaa sekä tulevaisuuden sote-keskus –hanketta.  
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Ikääntyvien turkulaisten palvelutarvetta arvioimaan ja hyvinvointia tukemaan kehitettiin Ikäneuvola –konsepti. 
Toiminta on käynnistynyt kuluvan vuoden alussa. Ikääntyneiden kuntoutuksen kehittämistä on suunniteltu uu-
distamisprojektissa, jossa on käyty läpi Turussa tarjottavat ikääntyneen kuntoutuspalvelut, liikuntapalvelut ja 
kolmannen sektorin palvelut, ja palvelujärjestelmää on tarkasteltu kriittisesti vaikuttavuuden, optimaalisen re-
surssien käytön ja asiakkaan näkökulmasta. Projekti ja kuntoutuksen kehittämistyö jatkuu, jotta väestön ikään-
tyessä ja palvelutarpeen kasvaessa lähivuosina voidaan lisätä kuntoutuksen asiakaslähtöisyyttä, suunnitelmal-
lisuutta ja vaikuttavuutta. Kotihoidossa on lisätty virtuaalisen kotihoidon palveluja niille asiakkaille, joille palvelu 
palvelutarpeen arvioinnin pohjalta sopii. Asiakkaat pystyvät myös pitämään yhteyttä omaisiinsa heille annettu-
jen laitteiden avulla. Kotihoidon ja vapaa-aikatoimialan yhteisessä kulttuurihyvinvointiprojektissa turkulaiset 
haastettiin lahjoittamaan lankoja kotihoidon asiakkaille. Ikääntyneet turkulaiset valmistivat langoista yli 5000 
karvapalloa. Tekstiilitaiteiija Helbe Pajari hyödynsi karvapallot toteuttamalla niistä taideteoksen. Elämän triumfi 
-niminen teos juhlisti kotihoidon asiakkaiden elettyä elämää ja tulevaisuutta. Teos oli esillä Turun pääkirjastolla 
yhdessä kotihoidon historiaa ja nykytilaa kuvaavan näyttelyn kanssa. Kulttuurihyvinvointia edistettiin myös 
osana vanhusten asumispalveluiden kehittämistyötä. Taidekori projektissa tuotiin kulttuuripalveluja vanhuskes-
kusten asukkaille (mm. tanssikummi toimintaa). Taidekori-työryhmä perustettiin kehittämään kulttuurista työ-
otetta sekä kulttuurihyvinvointisuunnitelmia vanhusten asumispalveluihin.  
Kaatumistapaturmien ennaltaehkäisemiseksi ja lonkkamurtumien sekä niistä aiheutuvien kulujen estämiseksi 
hyvinvointitoimiala jakoi yli 70-vuotiaille turkulaisille maksuttomia liukuesteitä. 
 
Yhteistyö järjestöjen ja kolmannen sektorin kanssa on tiivistynyt ja muuttunut pitkäjänteisemmäksi. Hytossa 
yhteistyötä on kehitetty kolmen painopisteen alla: 1) avustustoiminta (kohdennetut- ja erityisavustukset) ja 
kumppanuussopimukset (15 kpl), 2) tilaratkaisut (tilayhteistyösopimus 44 järjestön kanssa ja 3) toiminnallinen 
yhteistyö (toiminnalliset kumppanuussopimukset 45 toimijan kanssa).  
 
 
 

2.1.3 Luodaan parempia palveluita kehittämällä vaikuttavia asiakaskeskeisiä palveluprosesseja 
 
Linjauksen 2.1.3. osalta kehitys on monilta osin ollut myönteistä, mutta haasteita on edelleen jäljellä. TYKS:n 
siirtoviivepäivät on saatu kääntymään lievään laskuun. Myös erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidossa on 
tapahtunut vähenemistä ja painopiste on siirtynyt strategian mukaisesti avohoitoon. Turkulaisista sairaanhoito-
piiriin tehtyjen lähetteiden kokonaismäärä kasvoi ja myös somaattisen ja psykiatrisen erikoissairaanhoidon poli-
klinikkakäynnit kasvoivat. Työ siirtoviivepäivien poistamiseksi sekä vaativan erikoissairaanhoidon käyttötar-
peen vähentämiseksi jatkuu osana sopeuttamisohjelman kokonaisuutta.  
 
Terveyspalveluiden lisääntynyt tarve näkyi sairaanhoitopiirin lisäksi kaupungin omien palveluiden käytössä. 
Käynti- ja hoitojaksomäärät toteutuivat terveyspalveluissa pääsääntöisesti joko tavoitteen mukaisesti tai yli ta-
voitellun. Henkilöstövaje näkyy vuokratyövoiman käyttönä mm. terveysasemilla. Lasten ja nuorten poliklinikalle 
myönnettiin vasta toisena organisaationa Suomessa EU-tasoinen toiminnan laadunarviointiin liittyvä Verraton 
CAF-käyttäjä –tunnustus. Hyvä työilmapiiri, yhteistyö ja henkilöstöä arvostava johtaminen sekä pitkäjänteinen 
kehittäminen olivat palkinnon myöntämisen perusteina. Hyvinvointitoimiala käynnisti koko toimialaa koskevan 
laadunhallintamenetelmän (SHQS) käyttöönoton. 
Perhe- ja sosiaalipalveluissa tehtiin vuoden 2019 alussa laaja, erityisesti sosiaalityötä ja lastensuojelua kos-
keva organisaatiomuutos ja uudistettiin palvelutuotannon toimintamalleja.  
 
Lastensuojelun kustannukset kasvoivat n. 5 %, vaikka asiakaita oli aiempaa vähemmän, asiakasmäärä pieneni 
niin avo- kuin sijaishuollossakin. Perhehoitoa on pystytty lisäämään niin, että noin 55% huostassa olevista lap-
sista on voitu sijoittaa perheeseen, yhä useammin myös läheisperheeseen. Kiireellisiä ja avohuollon sijoituksia 
on jouduttu tekemään omien laitosten olleessa täynnä ostopalvelulaitoksiin. Avohuollossa perhekuntotusta 
käytetään edelleen paljon tavoitteena huostaanottojen tarpeen välttäminen. Lastensuojelun asiakaskunta on 
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entistä vaativampaa ja pidempiaikaisempia palveluita tarvitsevaa. Perheet ovat usein moniongelmaisia ja on-
gelmat ylisukupolvisia. Tukitoimilla estetään pitkäaikainen sijoitus kodin ulkopuolelle Kiireellisten sijoitusten li-
sääntyminen on ollut valtakunnallinen trendi, joka näkyy nyt Turussakin. Sosiaalityön palveluohjaus ja aikuis-
sosiaalityö alkoivat rakentua työikäisten sosiaalityön kokonaisuudeksi. Toimeentulotuessa korostuivat asumis-
kustannukset, sosiaalinen luototus oli käytössä.  
 
Asumis- ja päihdepalveluissa tuetun asumisen kysyntä on liki kaksikertaistunut vuodesta 2017. Tuetun asumi-
sen osuuden lisääminen on palvelurakennetavoitteiden mukaista, mutta palvelun kokonaiskäytön kasvu, myös 
raskaammissa palveluissa, on johtanut kustannusten voimakkaaseen ylittymiseen. Sopeuttamisohjelman toi-
menpiteillä lähdetään tehostamaan palvelun oikeaa kohdentumista ja pienentämään kustannuksia. 
 
Rakennemuutos tavoitteet vanhusten laitoshoidon vähentämisen osalta ovat edenneet jopa tavoitteita nope-
ammin. Kaupungin uudet vanhusten asumispalveluyksiköt Vuokkokoti ja Kulkurin Valssi aloittivat toimintansa. 
Yli 200 asukasta muutti lokakuun alussa kahdeksasta eri yksiköstä uusiin tiloihin. Kotihoidon tehokkuutta mita-
taan välittömän asiakastyöajan ja asiakastyöajan seurannalla. Näiden mittareiden tulos oli edellisen vuoden 
tasolla, joten tavoitteeksi asetettua tehokkuuden kasvua ei saavutettu. Tulevissa suunnitelmissa ja sopeutta-
misohjelman toimenpiteissä kiinnitetään erityistä huomiota ikääntyvien hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen 
siten, että korjaavien sote-palveluiden palvelutarpeita voidaan kattavasti koko kaupungin yhteisillä kohdenne-
tuilla toimilla ehkäistä. Tämä on erityisen tärkeää ikääntymiskehityksen haasteisiin vastaamiseksi.  
 
Hyvinvointitoimiala on koko vuoden 2019 ollut kiinteästi mukana alueellisissa sosiaali- ja terveydenhuollon jär-
jestämissuunnitelmaan liittyvissä työryhmissä ja kehittämiskokonaisuuksissa. Palvelut ovat kehittyneet asia-
kaskyselyillä mitattuna suurelta osin positiiviseen suuntaan ja asiakaspalautteen kautta toiminnasta  saadaan 
erittäin paljon kiitosta. Hytossa on käynnistetty jo vuonna 2018 koko toimialan kattava asiakkaiden osallisuu-
den lisäämiseen tähtäävä hanke. Toimiala on antanut asiakkailleen palvelulupauksen ja asiakaskokemus on 
otettu johtoryhmän asialistalle vakioasiaksi. Asiakasraateja on hyödynnetty mm . lastenkotien ja aikuissosiaali-
työn kehittämisessä. Kokemusasiantuntijatoiminnan kehittämistä tehdään yhteistyössä sairaanhoitopiirin 
kanssa.  
 
Yksinäisyyden vähentäminen, kiusaamisen ehkäiseminen sekä lasten ja nuorten osallisuuden lisääminen ovat 
keskiössä kaikilla sivistystoimialan palvelualueilla. Koska varhaiskasvatus ja koulu eivät yksin pysty vastaa-
maan kaikkiin lasten, nuorten ja heidän perheidensä tuen tarpeisiin, yhteistyötä muiden toimialojen sekä kol-
mannen sektorin toimijoiden kanssa on tiivistetty. Samalla on käynnistetty alueyhteistyön kehittäminen, jossa 
selvitetään, mitkä palvelut Turun suuralueilla toimivat ja mitä pitäisi kehittää. Tavoitteena on lasten ja lapsiper-
heiden palveluohjauksen parantaminen ja viranomaisyhteistyön tehostaminen sekä lasten , nuorten ja perhei-
den osallisuuden lisääminen.  
 
 

2.2 Osaava ja oppiva turkulainen 
 
Varhaiskasvatuksen ja koulutuksen toteuttaminen ovat kaupungin perustehtäviä ja kilpailukyvyn edellytys. Kou-
lutuksen vastaaminen yksilöiden erilaisiin henkilökohtaisiin tarpeisiin, globaalin talouden murrokseen liittyviin 
työelämän muutoksiin, teknologian murrokseen ja elinikäisen oppimisen mahdollistamiseen ovat esimerkkejä 
toimintaympäristön moninaisuudesta ja haasteellisuudesta. Haasteisiin vastaamien edellyttää kykyä jatkuvaan 
uudistumiseen, jonka perustana ovat erilaiset yhteistyöverkostot ja uuden teknologian tuomat toimintamahdolli-
suudet. Kasvatus ja koulutus ovat keskeisessä roolissa myös maahanmuuttajien kotouttamisen tukemisessa.  
Turussa perusopetuksessa oppilasmäärät kasvavat edelleen. Vuonna 2019 määrä kasvoi 250 oppilaalla. Odo-
tettavissa on, että 2020-luvun alussa opiskelijamäärä kasvaa myös nuorisoasteen koulutuksessa. Ammatilli-
sessa koulutuksessa kasvu liittyy työvoiman kysynnän kasvuun, joka johtuu alueella vallitsevasta positiivisesta 
rakennemuutoksesta.  
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Myös varhaiskasvatuksessa tapahtui 2019 kasvua johtuen sekin työttömyyden alenemisesta. Kasvu näkyy 
määrällisenä kasvuna ja myös että osa-aikaisesta toiminnasta siirrytään kokoaikaiseen päiväkotitoimintaan ja 
jopa vuorohoitoon. 
Oppilaitoksia ja päiväkoteja peruskorjataan laajasti. Peruskorjauksilla ja niiden mahdollisilla väistöratkaisuilla 
on merkittävä kustannuksia nostava vaikutus toimialalle. Yhtenä isoja peruskorjauskohteita on tarkastelujak-
solla Puolalan koulu, jonka peruskorjaus valmistuu kesällä 2020. Vuonna 2019 merkittävin fyysiseen toimin-
taympäristöön liittyvä kohde oli Yli-Maarian monitoimitalo, jonka toiminta alkoi tammikuussa 2019. 
Positiivisen rakennemuutoksen seurauksena osaavan työvoiman kysyntä on kasvanut merkittävästi Varsinais-
Suomessa. Sivistystoimiala, ja erityisesti ammatillinen koulutus, vastaa tähän kysyntätarpeeseen tekemällä 
tiivistä koulutus- ja oppimisympäristöyhteistyötä alueen yritysten kanssa.  Tarvetta alueella on erityisesti teknii-
kan alan osaajista, ja yhtenä pitkän tähtäimen toimenpiteenä on käynnissä STEAM Turku -konsepti, jonka ta-
voitteena lisätä lasten ja nuorten kiinnostusta matematiikan ja luonnontieteiden oppimiseen. STEAM Turku to-
teutetaan kaikilla toimialan palvelualueilla.   
Kansainvälisyys otetaan aikaisempaa voimakkaammin huomioon koko toimialalla: varhaiskasvatuksen kieliri-
kasteisuutta lisätään, kansainvälisen koulun laajentaminen käynnistetään, A1-kielen (englanti, saksa, ranska, 
venäjä, ruotsi) opetus aloitetaan jo perusopetuksen ensimmäisellä luokalla ja englanninkielisen ammatillisen 
koulutuksen aloittaminen selvitetään. Myös muuta kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvien määrä on 
edelleen kasvussa. 
Turun kaupunki käynnisti vuonna 2019 laaja-alaisen ja pitkälle tulevaisuuteen ulottuvan osaamisen kehittämi-
sen visiotyön osana Turun elinkeino-, koulutus- ja elin-voimapolitiikkaa. Työllä halutaan luoda kokonaisvaltai-
nen ja pitkälle katsova visio, joka on jo olemassa olevien kaupunkikehityshankkeiden kaltainen sekä kattaa li-
säksi koko koulutuspolun perusasteelta korkea-asteelle saakka. Osaamisen visiotyö valmistuu vuoden 2020 
aikana ja sen tulos tulee ohjaamaan koulutuksen kehittämistä seuraavien vuosien aikana. 
 
 

2.2.1 Henkilöstön osaaminen pidetään kehityksen kärjessä systemaattisella osaamisen johtamisella ja 
laajaan verkostoitumiseen kannustamalla 
 
Koko kaupungin tasolla henkilöstön osaamisen vahvistumista pidetään tärkeänä ja siihen kannustetaan syste-
maattisesti. Kaikki toimialat laativat vuosittain henkilöstön koulutussuunnitelman sekä kehityskeskustelujen että 
toimialojen kehittämistarpeiden pohjalta. Kaupungin henkilöstön yhteiset osaamisalueet on määritelty ja kulle-
kin vakanssille on tarkennettu tavoitetaso jokaiselle osaamisalueelle.  Henkilöstön osallistumista koulutuksiin 
seurataan niin palvelualueittain kuin myös toimialatasolla.  
 
Henkilöstön työhyvinvoinnin välikysely 2019:ssa vastaajista (vastaajia koko henkilöstöstä 43%) 72 % koki saa-
neensa riittävästi ammatillista jatko- ja täydennyskoulutusta. Kehtiyskeskustelu oli käyty 83%:n kanssa.  
 
Sivistystimialalla oman henkilöstön pedagogista osaamista, tieto- ja viestintätekniikan valmiuksia sekä työelä-
mäyhteyksiä vahvistetaan kaikilla palvelualueilla ja henkilöstöä tuetaan omaehtoiseen oman osaamisensa kar-
tuttamiseen. Samalla on kehitetty oppimisympäristöjä ottamalla huomioon opetuksen ja varhaiskasvatuksen 
digitalisaation mukana tuomat uudistukset sekä opetussuunnitelmista nousevat toimintakulttuurin muutokset ja 
kehittämistarpeet.  
Vuoden loppuun mennessä kaikille 4. -ja 7.-luokkien oppilaille oli hankittu henkilökohtainen päätelaite ja tämä 
edellyyttää myös opettajien digimisen vahvistamista, Opettajat ovat osallistuneet koulutuksiin sekä keskitetysti 
TOP-keskuksessa että omilla koulullaan. Toimilalalla on kaksi kokoaikaista TVT-tutoropettajaa ja lisäksi jokai-
sessa koulussa toimi yksi tai kaksi opettajaa erillisellä resurssilla opettajia tukemassa.  
Merkittävää on ollut myös opettajien kielitietoisuuden lisääminen ja kielen oppimisen varhentamiseen liittyvät 
koulutukset.  
 
Perusopetuksen henkilöstöä valmennetaan haasteellisen käytöksen hallintaa varten Kunta-10 kyselyn tulosten 
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perusteella (MAPA -koulutuskokonaisuus). 
 
Vapaa-aikatoimialan museopalvelut otti käyttöön kehittämänsä yliopistoyhteistyön toimintamallin. Turun yliopis-
ton ja Åbo Akademin kanssa luotiin toimintamalli yhteistyölle, vahvistettiin organisaatioiden välistä kumppa-
nuutta sekä lisättiin henkilökunnan verkostoitumista. 
 

2.2.2 Turun seudulla monipuoliset sivistyspalvelut saadaan esteettömästi kaikkien ulottuville hyödyn-
tämällä uuden teknologian tarjoamia mahdollisuuksia ja alueellista yhteistyötä 
 
Palveluverkkoa on tarkasteltu kaikkien palevlualueiden osalta ja niistä laadittu selvitys lautakunnalle.  
Tarpeiden lisäksi tarkastelussa on otettu huomioon myös uusien monitoimitalojen valmistuminen sekä väistöti-
lojen tarve. 
Perusopetuksen ja lukioiden palveluverkko on toimiva. Em. palveluiden koulurakennuksista osa on peruskor-
jauksen tarpeessa. Varhaiskasvatuksen palveluverkko on muotoutunut aikanaan ilman kokonaissuunnitelmaa 
ja selvitys siitä annetaan lautakunnnalle 2020. Ammatillisessa koulutuksessa suunnitelussa on uuden Taito-
kampuksen rakentaminen.  
 
Uuden teknologian avulla voidaan entistä paremmin vastata erilaisten oppijoiden tarpeisiin. Ammatillisessa 
koulutuksessa on käynnissä hanke 365 - Aina avoin ammatillinen oppilaitos, jossa rakennetaan malli ammatilli-
sesta oppilaitoksessa, jossa oppiminen on mahdollista ajasta ja paikasta riippumatta. Perusopetuksessa vuo-
den 2019 lopussa päättyneen päätelaiteprojektin myötä saatiin kaikille 4. ja 7. luokkalaisille päätelaitteet. Lu-
kiokoulutuksessa ollaan siirrytty yhä enemmän sähköisiin oppimateriaaleihin. Yritysten kanssa tehtävä kehittä-
mistyö on vahvistunut yhteiskehittämisen myötä.  
Vuonna 2021 toisen asteen opiskelu muuttuu maksuttomaksi.  
 

2.2.3 Vieraskielisen väestön suomen ja ruotsin kielen taidon kehittymistä ja suomalaisen yhteiskunnan 
tuntemusta tuetaan riittävällä koulutustarjonnalla ja muilla palveluilla 
 
Kaikilla palvelualuilla tavoitteena on tarjota vieraskielisille oppijoille riittävästi oikeanlaisia suomen ja ruotsin 
kielen opintomahdollisuuksia, mikä osaltaan tukee maahanmuuttajien kotoututumista suomalaiseen yhteiskun-
taan. Opetuksen tueksi kehitetään erilaisia ohjaus- ja tukipalveluita, jotta oppiminen ja kotoutuminen mahdollis-
tuvat.  
 
Sivistystoimiala vahvistaa niin lasten ja nuorten kuin myös oman henkilöstönsä kansainvälisyyttä ja moni-kult-
tuurisuutta tarjoamalla omissa oppilaitoksissaan mahdollisimman laajan kielivalikoiman, lisäämällä kielikylpy- ja 
kielirikasteista opetusta ja kasvatusta sekä tukemalla koulujen globaalikasvatusta.  
 
Kaikilla palvelualueilla hyvinvointi ja osallisuus ovat olleet kehittämisen painopisteinä. Tavoitteena on oppilai-
den osallisuuden ja elämänhallinnan lisääntyminen.  
 
Laadittiin  Maahanmuuttajien kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma.  
Maahanmuuttajien kielitaidon kehittymistä ja yhteiskuntatuntemusta on kehitetty useiden hankkeiden kautta. 
Opetus- ja ohjaushenkilöstölle on tarjottu kaikilla palvelualueilla kielitietoisuuskoulutusta.  
AboaNova -hankessa on kehitetty kotouttavaa koulutusta yhteistyössä alueen koulutusorganisaatioiden ja kan-
sainvälisten kumppaneiden kanssa. Käynnissä on nuorten ja aikuisten perustaitoja vavistava Perusta-hanke, 
jolla tuetaan ei pelkästään maahnamuutajien vaan myös muidnekin perustaitojen osaamisen kehittymistä.  
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2.2.4 Kansainvälisyyden edellytykset turvataan tukemalla asukkaiden ja henkilöstön valmiuksia toimia 
kulttuurien välisessä vuorovaikutuksessa 
 
Perusopetuksen kielivalikoima on pidetty vuoden 2014 tasolla, samoin erikoisluokkatoiminta on jatkunut enti-
sessä laajuudessaan.  
 
Kansainvälisyys otetaan aikaisempaa voimakkaammin huomioon koko sivistystoimialalla: varhaiskasvatuksen 
kielirikasteisuutta on lisätty, kansainvälisen koulun laajentaminen käynnistetty, A1-kielen (englanti, saksa, 
ranska, venäjä, ruotsi) opetus aloitetaan jo perusopetuksen ensimmäisellä luokalla ja englan-ninkielisen am-
matillisen koulutuksen aloittaminen selvitetään. Turku aloitti A1 kielen varhentamisen 1. luokille omalla rahoi-
tuksella 1.8.2019 (lakisääteistä elokuussa 2020). 
 
Myös muuta kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvien määrä on edelleen kasvussa.  
  
Koulujen, lukioiden ja ammatti-instituutin oppilaiden/opiskelijoiden ja henkilöstön kansainvälisiä projekteja ja 
liikkuvuutta on tuettu sekä ulkoista rahoitusta hakemalla että sivistystoimialan omalla rahoituksella. Turkulaiset 
koulut sekä sivistystoimialan hallinto ovat olleet myös useiden opettaja- ja opiskelijaryhmien tutustumis-, oppi-
mis- ja yhteistyövierailujen kohteena. Useimmat ryhmät ovat tullee EU:n alueelta, kaukaisimmat  USAsta, Ka-
nadasta ja Kiinasta.  
Työväenopistojen kielivalikoima on pysynyt edelleen laajana, tarjonnassa on ollut yhteensä 15 eri kieltä. 
Kaupungin henkilöstöä on koulutettu monikulttuurisuuteen ja kuntalaisille on järjestetty mahdollisuuksia kohtaa-
misiin eri väestöryhmien kesken.  
Sivistystoimi on mukana Osaamiskeskuspalvelun kehittämisessä erityisesti koulutustarjonnan tuottajana. 
 
 

2.2.5 Lasten ja perheiden hyvinvointia tuetaan laadukkaalla varhaiskasvatuksella 
 
1.8.2017 käyttöön otetun uuden varhaiskasvatussuunnitelman ja elokuussa 2019 päivitetyn varhaiskasvatus-
suunnitelman kuntakohtainen käyttöönotto ja siihen liittyvä kehittäminen on edelleen keskeinen varhaiskasva-
tuksen sisältöä ja laatua ohjaava tekijä. Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaa ohjaa sekä valtakunnalli-
nen että Turun kaupungin oma suunnitelma. Iltapäivätoiminnan kysyntä on kasvanut. Lisäksi lähikouluperiaate 
lisää pienluokilla käyvien lasten määrää lähikouluissa, mikä vaikuttaa myös iltapäivätoiminnan henkilöstöre-
surssitarpeen lisääntymiseen. 
 
Henkilöstörakenteen muutos tulee huomioida rekrytoinnissa, jotta henkilöstön kelpoisuudet ovat lain mukaiset 
vuoteen 2030 mennessä. Henkilöstörakenteen muutos tulee vaikuttamaan henkilöstökustannusten lisääntymi-
seen. 
 
Turkulaisten alle kouluikäisten lasten määrä on ollut vähenevä. Osallistuvuus varhaiskasvatukseen on kuiten-
kin lisääntynyt johtuen työllisyystilanteen merkittävästä paranemisesta alueella.  Osallistumisasteen ennuste-
taan lisääntyvän edelleen maltillisesti lähivuosina.  
Viinamäen päiväkodin valmistuminen ajoittuu kevättalveen 2020. Vuorohoidon kysyntä jatkanee kasvamista. 
Varhaiskasvatuksen palveluverkkosuunnitelma oli syksyn 2019 aikana päätöksenteossa, tilojen suunnittelussa 
noudatetaan suunnitelmasta tehtyä päätöstä. 
Turku on ollut mukana 1.8.2018 – 31.7.2019 toteutettavassa 5-vuotiaiden maksuttoman 20 tunnin varhaiskas-
vatuksen kokeilussa ja jatkaa kokeilussa toimin-tavuoden 2019-2020.  
Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti 13.6.2018 § 114 ottaa vuoden 2019 alusta käyttöön positiivisen diskrimi-
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naation mallin varhaiskasvatuksessa. Turun kaupunki on myös saanut valtion erityisavustusta varhaiskasva-
tuksen positiivisen diskriminaation kehittämiseen.  
 
Sivistystoimiala on vahvasti viemässä eteenpäin alueellisen yhteistyön kehittämistä, jossa tavoitteena on te-
hostaa koulujen opiskeluhuollon toimintaa ja yhteistyötä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kanssa. Toimiala 
on akttivisesti mukana myös perhekeskustoimintamallin kehittämisessä. Perhekeskus toimintamallin kehittä-
mistyötä on jatkettu tiiviissä yhteistyössä toimialojen kesken. 
 
Keväällä avattiin uusi Tallimäen päiväkoti, jossa käyttöönotettiin uudet lasten liikunnallisuutta ja digitaalista 
osaamista kehittävät toimintaympäristöt.  
 
 
 
 
 

2.2.6 Kasvatuksen ja opetuksen palveluverkkoa uudistetaan sivistystoimialan ja Ammattikorkeakoulun 
toimipisteverkkoja tiivistämällä 
 
Sivistystoimialalla tehtiin palveluverkkokartoitus 2018. Palveluverkon tarkastelussa huomiota kiinnitettiin myös 
korjausta vaativiin yksiköihin sekä väistötilojen tarpeisiin.  
 
Oppilaitoksia ja päiväkoteja peruskorjataan laajasti. Peruskorjauksilla ja niiden mahdollisilla väistöratkaisuilla 
on merkittävä kustannuksia nostava vaikutus toimialalle. Merkittävä peruskorjauskohde on tarkastelujaksolla 
Puolalan koulu, jonka peruskorjaus valmistuu kesällä 2020. 
Tammikuussa avatui Yli-Maariaan uusi monitoimitalo.  
 
Ammatillisen koulutuksen kampushanke on valmistelussa: Uuden TAITO-kampuksen hankesuunnittelu käyn-
nistyi syyskuussa 2019. Ruiskadun muutostyöt käynnistyivät lokakuussa 2019 ja Kellonsoittajankadun muutto 
Ruiskadulle on suunniteltu tapahtuvan kesällä 2020.  
 
TAITO-kampukselle tullaan hakemaan sijoittumispaikka Kupittaa Core kilpailun avulla, Tiedepuiston laajentu-
misalueena toimivan Itäharjun muuntuvan maankäytön alueelle. 2019 aikana valmistellun kilpailun kautta hae-
taan innovatiivisia ratkaisumalleja, joilla on mahdollista tukea osaltaan TAITO-kampuksen toimintojen kehittä-
mistä. 
 
 

2.2.7 Nuorten koulutuspolut turvataan ja nuorisotyöttömyyttä vähennetään 
 
Koulutuspaikkoja Turussa on tarjolla toisella asteella riittävästi. Turun perusopetuksen päättöluokkalaisista 
95% sai paikan toiselta asteelta: 38% sai paikan ammatillisesta koulutuksesta, ja lukioista jatkokoulutuspaikan 
sai 57% oppilaista. Nivelvaiheen koulutuksiin sijoittui 4% päättöluokkalaisista. Viidelle oppilaalle (0,4%) ei ollut 
osoitettu jatkokoulutuspaikkaa elokuun loppuun mennessä.   
Vuoteen 2018 verrattuna lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen kysyntä on pysynyt samalla tasolla 
(2018: ammatillinen 37% ja lukio 58%). 
 
Työelämälehtori jatkoi työtään teknologia-alojen tunnetuksi tekemisen perusopetuksessa ja lukioissa kaupun-
gin omalla rahoituksella. Käynnisä on myös  kaupungin omalla rahalla toteutettava STEAM Turku –hanke, jolla 
innostetaan lapsia ja nuoria matematiikan ja luonnontieteiden pariin kaikilla kouluasteilla.  
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Positiivinen rakennemuutos on vahvistanut työllistymistä kaikissa ikäluokissa. Kouluttautumista ja työllistymistä 
on tuettu monin kaupungin toimenpitein, joista keskeisimpiä ovat nuorisotakuun toimenpiteet sisältäen koulu-
tusten kehittämisen ja nuorten ohjauspalvelut. Nuorisotakuun vision 2017 mukaiset toimenpiteet ovat edenneet 
hyvin ja koulutustakuu toteutuu Turussa.  
Syksyllä 2018 opetus- ja kulttuuriministeriö avasi kunta-agenttihaun. Turku sai rahoituksen ja agentti aloittaa 
työnsä tammikuussa 2019. Tavoitteena oli siton ja soten yhdyspinnan rakentaminen ja sote-palveluiden tuotta-
minen osana koulujen arkea.  
 
Nuorisopalvelujen nuorten työpajatoiminnassa jatkui koko vuoden oppimisympäristöjen kuvaaminen. Kuvauk-
set saatiin valmiiksi vuoden 2019 lopulla. Etsivässä nuorisotyössä päivitettiin koulupudokastoimintamalli ja aloi-
tettiin kokeilujalkautumiset Kelaan ja Ohjaamoon. Nuorten kesätyömahdollisuuksista tiedottaminen toteutui yh-
tenä isona alle 18-vuotiaiden kesätyötapahtumana alkuvuonna sekä nuorisotiloihin ja nuorten työpajalle jalkau-
tumisena.   
 
Nuorten perustason mielenterveystyötä vahvistettiin lisäämällä koulupsykologeja ja hankkimalla 10 psykiatrista 
sairaanhoitajaa yläkoulujen ja toisen asteen oppilaiden tueksi. 
 
 

2.2.8 Tulevaisuuden osaamispääoma turvataan järjestämällä jatkossakin korkeatasoista yleissivistävää 
ja ammatillista koulutusta terveellisissä tiloissa 
 
Varhaiskasvatusta järjestetään kaupungin omissa päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja avoimena varhais-
kasvatustoimintana. Palveluseteleillä hankitaan kaupungin ohjaamaa ja valvomaa varhaiskasvatusta yksityi-
siltä palveluntuottajilta.  
 
Perusopetusta järjestetään lähikouluperiaatteen mukaisesti sekä suomen että ruotsin kielellä. Oppilasmäärä 
nousi 2019 noin 250:lla oppilaalla. Erityistä tukea saavien oppilaiden määrä on noussut myös, suhteellisen 
osuuden pysyessä ennallaan. Erikoisluokkatoimintaa järjestetään kielissä, matematiikassa, liikunnassa, musii-
kissa ja kuvataiteessa. Turku on saanut valtakunnallisesti huomiota kielenopetuksen varhentamiskokeilulla ja 
syksyllä 2019 kaupunki aloittaa A1-kielen varhentamisen omalla rahoituksella.  
Turun lukioiden tulokset ylioppilaskirjoituksissa 2019 olivat edelleen vertailujen kärkeä ja pitkän matematiikan 
oppimäärän suorittaneiden määrä on Turussa kasvanut, kun muualla maassa määrä on laskenut.  
Lukiokoulutus on valtakunnallisesti kehittämässä lukiokoulutusta ja erityisesti yhteistyössä Espoon, Jyväskylän, 
Oulun ja Tampereen kaupunkien kanssa. Eri-tyinen painopiste vuoden 2020 aikana on lukion uuden opetus-
suunnitelman valmistelu. Edelleen painotetaan opettajakunnan digitaalisten taitojen kehittämistä sekä yhteis-
työtä työelämän ja korkeakoulujen kanssa valmisteilla olevan uuden opetussuunnitelman hengessä. 
 
Ammatillisessa koulutuksessa koulutustarjontaa on kehitetty niin, että yksilölliset polut ovat mahdollisia ja että 
oppisopimus on joustavasti vaihtoehtona yhä useammalle. Koulutustarjontaa kehitetään yritysten kanssa yh-
teistyössä ja uusia yhteisiä oppimisympärisöjä on otettu käyttöön esimerkiksi Sandvikilla ja oppilaitoksen ti-
loissa.  
 
 
 

2.3 Aktiivinen turkulainen 
 
Aktiivinen turkulainen –teeman kaikkia linjauksia edistettiin vuoden 2019 aikana. 
 
Vapaa-aikatoimiala teki määrätietoisesti työtä asukkaiden hyvinvoinnin ja aktiivisen elämäntavan edistä-
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miseksi. Kävijämäärien ja käyntikertojen perusteella mitattuna kaupunkilaiset käyttävät ahkerasti Turun moni-
puolisia kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluja. Kokonaiskäyntikertoja vapaa-aikatoimialan palveluis-sa oli kaik-
kiaan 4,9 miljoonaa vuonna 2019. Turkulaisten suosituimmat vapaa-ajan harrastukset olivat, kuten aiempinakin 
vuosina, lukeminen, käsitytöt ja valokuvaus 
 
Kaupunki on toteuttanut jo vuosien ajan asukaskyselynä Kaupunkipalvelututkimuksen (FCG, Kaupunki- ja kun-
tapalvelut), josta saadaan seurantatietoa siitä, miten hyvin vastaajien mielestä palvelut Turussa on järjestetty. 
Kyselyn päätulos on laaja asuinkuntaindeksi, joka summaa 54 eri palvelua. Vuosien 2018 ja 2019 välillä in-
deksi säilyi lähes muuttumattomana 3,65 (2018) ja 3,64 (2019), asteikolla 1-15. Kaupunki-palvelututkimuksen 
ja asiakastyytyväisyyskyselyjen perusteella vapaa-aikatoimialan palveluihin ollaan hyvin tyytyväisiä. Asukas- ja 
asiakastietoa täydensivät vuoden aikana FinSote hyvinvointikyselyn, Koulu-terveyskyselyn ja PYLL (menetetyt 
elinvuodet) -tutkimusten tulokset. 
 
Vapaa-aikatoimiala jatkoi laajaa ja tiivistä yhteistyötä järjestöjen, yhdistysten, seurojen, kulttuurin vapaan ken-
tän toimijoiden sekä muun kolmannen sektorin kanssa. Liikunta- ja nuorisolautakunnat sekä virka-miehistö tu-
tustuivat Islannissa käytössä olevaan suoraan käyttäjälle ohjattavaan harrastusseteli -malliin 
 
Vuoden 2019 aikana aloitettiin Nuorten syrjäytymisen ja sosiaalisesti kestävän kaupunkikehityksen edis-tämi-
sen -ohjelman toimeenpano. Ohjelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa alkuvuonna. Asuinalueiden näkökul-
masta ohjelmassa paneudutaan eriytymiseen ja sen syihin, kuten erilaiset elämäntavat, tuloerot, hyvinvoin-
tierot, kulttuurilliset erot ja muut sosiaaliset erot. Konsernihallinnon osallisuustoiminnan tukema-na kaupun-
gissa otettiin käyttöön asukkaiden kuulemisia varten Kerro Kantasi verkkopalvelu ja valmisteltiin Osallistuvan 
budjetoinnin käyttöönottoa. Kaupungin suuralueilla jatkui virkamiesten ja asukkaiden yh-teistyöryhmien toi-
minta.Vuonna 2019 päivitettiin kaupungin tasa-arvo– ja yhdenvertaisuussuunnitelma. 
 
Syvälahden ja Ypsilonin monitoimitiloissa vahvistettiin taloissa toimivien toimialojen yhteistyötä. Vapaa-aikatoi-
mialalla paneuduttiin erityisesti kirjasto- ja nuorisopalveluiden keskinäisen yhteistoiminnan kehittä-miseen 
 
Vapaa-aikatoimialan tapahtumat ja palvelut tarjoavat elämyksiä matkailijoille ja rakentavat samalla uudis-tuvaa 
kaupunkikulttuuria turkulaisille. Kulttuuripääkaupunkivuodesta tulee vuonna 2021 kuluneeksi 10 vuotta. Merkki-
vuoteen valmistautumiseksi toteutettiin ulkoinen arviointi (Cultural and Strategy Health Check) vuoden 2011 
tavoitteiden saavuttamisesta. Arviointi sisältää suosituksia tulevaisuuteen ja vuoden 2021 toteutukseen. Histo-
rian museon sijoituspaikaksi päätettiin Linnanniemen alue, ja konseptia kirkastettiin ottamalla työnimeksi Histo-
rian ja tulevaisuuden museo. 
 
Teeman toteutuksesta ja seurannasta vastaa Hyvinvoinnin ohjausryhmä. 
 

2.3.1 Tuetaan aktiivista elämäntapaa luomalla edellytyksiä omatoimiselle aktiivisuudelle 
 
Vapaa-aikatoimiala teki määrätietoisesti työtä asukkaiden hyvinvoinnin ja aktiivisen elämäntavan edistä-
miseksi kehittämällä helposti saavutettavia, kiinnostavia ja viihtyisiä palveluita yhteistyössä ja asukkaita osallis-
taen Toimialan kävijämäärien ja käyntikertojen perusteella mitattuna kaupunkilaiset käyttävät ahkerasti Turun 
monipuolisia kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluja. Kokonaiskäyntikertoja vapaa-aikatoimialan palveluissa oli 
kaikkiaan 4,9 miljoonaa vuonna 2019. 
 
Lasten ja nuorten ylipainoon ja liikkumattomuuteen liittyviä haasteita pyritään ratkaisemaan tiiviissä yhteis-
työssä toimialojen kesken osana terveempää elämää –hanketta. Ikääntyneiden toimintakyvyn ylläpimistä toteu-
tettiin yhteistyössä Vapan ja Hyton kanssa voimaa vanhuuteen kehittämistyön kautta. Työikäisen väestön elin-
tapoihin liittyen valmistellaan uusia interventioita osana tulevaisuuden sote-keskus hanketta.  
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Liikuntapalvelut kannusti kaikkia asukkaita liikkumaan ja tarjosi siihen erinomaiset olosuhteet. Liikunnan kes-
keisimmät onnistumiset olivat lasten ja nuorten sekä ikääntyneiden liikuntatoiminnan kehittämisessä. Vuonna 
2019 liikuntapaikkakäyntejä tilastoitiin 1 663 000, joka oli yli 60 000 käyntiä enemmän kuin vuonna 2018. Liik-
kuva koulu -hanke päättyi kesällä 2019, mutta toimintamalli juurtui käytännöksi. Elokuussa käynnistyi Liikkuva 
toinen aste –hanke, jonka avulla Liikkuva koulu-toimintaa ja malleja viedään Turun lukioihin ja ammatilliseen 
koulutukseen. Yläkouluissa pilotoitiin harrasteikkuna toimintamallia, jossa nuorilla on mahdollisuus koulupäivän 
yhteydessä liikunnan ja kulttuurin harrastamiseen.  
 
Nuorisopalvelut tuott turkulaisille lapsille ja nuorille vapaa-ajan palveluja monenlaisissa toimintaym-päristöissä 
ja nuorisopalveluiden toimipisteissä ja tapahtumissa käyntejä oli yli 620 000.  
 
Kirjaston  toimenpiteillä edistettiin monipuolisesti omaehtoista aktiivisuutta, kaupunginkirjastossa oli yli kaksi 
miljoonaa käyntiä ja lainoja kertyi runsaat kolme miljoonaa. 
 
Kaupunginorkesterilla oli 93 omaa konserttia ja Sinfoniasarjan täyttöprosentti oli 89.  
 
Museopalveluissa kehitettiin rohkeasti uusia tapahtumia ja kohdistettiin niitä uusille asiakasryhmille. Näyttelyi-
den osalta vuosi sujui erittäin hyvin niin palautteen, näkyvyyden kuin kävijämäärienkin osalta. Vuoden koho-
kohtia olivat mm. WAMX:n toiminnan käynnistyminen sekä Milloin on nyt -näyttely WAMis-sa. Turun linnan 
Muutama sananen naisista -näyttely saavutti laajan yleisön. Kaupungin museoissa ja Brinkkalan galleriassa 
vieraili noin 406 000 asiakasta. 
 

2.3.2 Toteutetaan palveluja yhteistyöllä kansalais- ja järjestötoiminnan kanssa 
 
Vapaa-aikatoimiala jatkoi laajaa ja tiivistä yhteistyötä järjestöjen, yhdistysten, seurojen, kulttuurin vapaan ken-
tän toimijoiden sekä muun kolmannen sektorin kanssa. Useita uusia kumppanuuksia aloitettiin vuoden aikana. 
Liikunta-, kulttuuri- ja nuorisolautakunnat myönsivät avustuksia ja apurahoja yhteensä n. 3,5 milj. euroa vuonna 
2019.  Nuorisolautakunnan avustuskokonaisuuden uudistaminen onnistui suunnitelman mukaisesti. Lisäksi 
liikunta- ja nuorisolautakunnat sekä virkamiehistö tutustuivat Islannissa käytössä olevaan suoraan käyttäjälle 
ohjattavaan harrastusseteli -malliin. 
 
Nuorisopalvelujen etsivässä nuorisotyössä kumppanuustoimintaa päivitettiin ja rekrytoitiin yksi uusi kumppani. 
Alueellisessa nuorisotilatoiminnassa ja Hansakorttelin Pop Up toimintojen palveluntuottajat kilpailutettiin. Skeit-
tihalli Cubessa aloitettiin tiivis yhteistyö alan harrastajajärjestöjen kanssa ja osa Cuben toiminnan järjestämi-
sestä on siirtynyt yhdistysten vastuulle. Lastenkulttuurin palveluja, kuten harraste-ryhmätoimintaa Seikkailu-
puistossa ja koulutaiteilijatoimintaa asuinalueilla, Vimmassa ja aluenuorisotiloilla sekä kouluissa Taidelukkari-
toimintana on toteutettu yhteistyössä yhdistysten ja vapaan taidekentän toi-mijoiden kanssa.  
 
Liikuntapalvelujen Lasten liikunnan laatutekijät -projektiin osallistui yhteensä 16 turkulaista seuraa ja 19 jaostoa 
sekä 33 valmentajaa ja ohjaajaa. Uusia seuroja ja jaostoja oli mukana kahdeksan. Toiminnassa keskeisenä oli 
mentorointimalli ja lisäksi asiantuntijaluentoja sekä valmentajafoorumi. Voimaa Vanhuuteen -projektissa voima-
harjoittelun jatkoryhmätoimintaa sekä toimenpiteitä ulkoilun edistämiseksi on kehitetty yhteistyössä järjestötoi-
mijoiden kanssa. Hyväksi havaittuja terveysliikuntaa edistäviä toimenpiteitä kehitetään yhteistyössä laajan elä-
keläisjärjestöjen ja liikuntaseurojen verkoston kanssa. Liikunnallisen elämäntavan edistämistä ja vahvistuvaa 
kumppanuutta kolmannen sektorin kanssa tukee myös liikunta- ja urheiluseurojen kanssa tehty yhteistyö liikun-
tapalvelujen toteutukseen ja liikuntaolosuhdeverkoston kehittämiseksi. Keväällä toteutettuun seurakyselyyn 
vastasi 122 eri seuraa/yhdistystä (vastausprosentti 64). Tulosten mukaan seurat mm. kaipaavat lisää yhteis-
työtä eri seurojen välillä sekä toivovat yhteistyömalleja Turun kaupungin liikuntapalveluiden, yksityisen sektorin 
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ja oppilaitosten kanssa. Kyselyllä kerättyä tietoa hyödynnetään resurssien, palvelujen ja yhteistyön tarkoituk-
senmukaiseen kohdentamiseen ja kehit-tämiseen. 
 
 

2.3.3 Aktiivista elämäntapaa edistävät palvelut kohdennetaan hyödyntämällä paremmin asiakas- ja asu-
kastietoa 
 
Kaupunki on toteuttanut jo vuosien ajan asukaskyselynä Kaupunkipalvelututkimuksen (FCG, Kaupunki- ja kun-
tapalvelut), josta saadaan seurantatietoa siitä, miten hyvin vastaajien mielestä palvelut Turussa on järjestetty. 
Kyselyn päätulos on laaja asuinkuntaindeksi, joka summaa 54 eri palvelua. Vuosien 2018 ja 2019 välillä in-
deksi säilyi lähes muuttumattomana 3,65 (2018) ja 3,64 (2019), asteikolla 1-5. Hyvinvoin-nin ohjausryhmän 
koordinoimana toteutettiin hyvinvointia ja palveluja selvittänyt FinSote -kysely (THL), saatiin käyttöön kaupunki-
tasoiset ja asuinalueittaiset PYLL-tulokset (menetetyt elinvuodet, Potential Years of Life Lost) sekä Kouluter-
veyskyselyn tulokset (THL). Konsernihallinnon toimesta kehitettiin alueprofiilitietojen saamista helpommin ja 
systemaattisemmin käyttöön. Saatuja tietoja on käytetty toiminnan ohjaamiseen ja kehittämiseen. 
 
Vapaa-aikatoimialan kaikilla palvelualueilla toteutettiin asiakaskyselyt: käyttäjät ovat kautta linjan tyyty-väisiä 
tai erittäin tyytyväisiä toimialan palveluihin. Tiedolla johtamisen koulutusohjelmassa vapaa-aikatoimialalla aloi-
tettiin selvitys Kimmoke-rannekkeen käytön laajuudesta kohderyhmän keskuudessa sekä alueellisesta kohden-
tumisesta. Kirjastossa seurattiin aiempaa tarkemmin toimipistekohtaista lainaus-ta, kokoelmien rakennetta ja 
kellutuksen toimivuutta. Nuorisopalveluissa pilotoitiin vaikutusten ennakkoarviointi (EVA) kahdessa muutospai-
neiden alla olevassa tiloissa eli Fendarissa ja Vimmassa. Lausteen tilan osalta tehtiin kevyempi arviointi eri 
tilaratkaisujen vaikutuksista ja kuultiin nuorten näkemyksiä vaihtoehdoista. Nuorisoalan valtakunnallista rapor-
tointityökalua Logbookia sekä nuorisotyön arviointipilottia testattiin ja käyttöönotto valmisteltiin. Kirjastopalve-
luissa asiakkaat osallistuivat aktiivisesti aineiston valintaan tekemällä 1903 hankintaehdotusta, jotka huomioi-
tiin hankinnoissa.  
 
Hyvinvointitoimialalla otettiin käyttöön säännöllinen asiakaskokemuksen käsittely toimialan johtoryhmässä. Li-
säksi hytossa käynnistettiin yhteistyössä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa yhteinen kehittämistyö, 
jossa tarkoituksena on synnyttää koko sote-sektorin kattava kokemusasiantuntijaverkosto ja lisätä näin koke-
musasiantuntijatoiminnan hyödyntämistä esimerkiksi osana palveluiden kehittämistä. Lastenkodeissa toimii 
asiakasraateja, jotta lasten ja nuorten osallisuutta ja heidän näkemyksiään sekä uuditustarpeita voidaan tuoda 
osaksi palveluiden kehittämistä. 
 

2.3.4 Vahvistetaan aluenäkökulmaa asuinalueiden ominaispiirteitä hyödyntämällä 
 
Kaupunginvaltuusto hyväksyi tammikuussa toimenpideohjelman syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja sosiaalisesti 
kestävän kaupunkikehityksen edistämiseksi. Ohjelman toimeenpano alkoi vuonna 2019, siinä pa-neudutaan 
asuinalueiden eriytymiseen, jossa huomioitavia tekijöitä ovat mm. erilaiset elämäntavat, tuloerot, hyvinvoin-
tierot, kulttuurilliset erot ja muut sosiaaliset erot.  
 
Syksyllä käynnistettiin alueyhteistyön kehittäminen, jossa selvitetään, mitkä palvelut Turun suuralueilla toimivat 
ja mitä pitäisi kehittää. Tavoitteena lasten ja lapsiperheiden palveluohjauksen parantaminen ja viranomaisyh-
teistyön tehostaminen sekä lasten, nuorten ja perheiden osallisuuden lisääminen.  
 
Smart and Wise hankkeessa on kehitetty tiedolla johtamisen portaali, sekä siihen liittyvä alueanalyysityökalu. 
Portaali mahdollistaa tuotetun tiedon yhdistelyn, tarkastelun sekä tätä kautta poikkisektoriaalisen analysoinnin 
aluenäkökulmaa ja asuinalueiden ominaispiirteiden näkökulmasta. 
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Asuinaluekohtaista yhteistyötä on toteutettu kahdeksalla kaupungin suuralueella säännöllisillä kaupungintoimi-
joiden kokoontumisilla ja järjestämällä aluefoorumeita sekä Kaupunginjohtaja kylässä -tapahtumia. Lisäksi on 
vahvistettu TVT Asuntojen alueasukasryhmien kanssa työskentelyä. Asuinalueilla esille nousevissa asioissa 
yhteistyötä on toteutettu kaupungintoimijoiden lisäksi lähiöpoliisien ja 3-sektorin kanssa.  
 
Syvälahden ja Ypsilonin monitoimitiloissa vahvistettiin taloissa toimivien toimialojen yhteistyötä. Vapaa-aikatoi-
mialalla paneuduttiin erityisesti kirjasto- ja nuorisopalveluiden keskinäisen yhteistoiminnan kehittä-miseen. Sa-
malla valmistauduttiin uusien monitoimitilojen (Aunela, Runosmäki) käyttöönottoon. Nuoriso-palveluissa toteu-
tettiin koulujen loma-aikoina nuorisotilojen laajennettuja aukioloaikoja mm. Runosmäessä. Etsivän nuorisotyö 
jalkautui uudelle alueelle.  
 
Kirjaston sosiaalinen merkitys vahvistui ja lähikirjastojen kävijämäärät kasvoivat vuoteen 2018 verrattuna 
12,6%, myös lainaukset kasvoivat lähes 5% ja lukemiseen liittyviä tapahtumia oli lähikirjastoissa yli 200. Lähi-
kirjastoissa aloitettiin tapahtumakonseptin kehittäminen ja lukupiirejä ja vinkkikioskitoimintaa laajennettiin. Yli-
Maarian ja Vasaramäen kirjastoihin lisättiin ilta-aukioloaika. 
 
Vapaa-aikatoimialalla selvitettiin laajasti mielekkään harrastustoiminnan kehittämistä lapsille ja nuorille asuin-
alueilla, koulupäivien yhteydessä ja muissa toimipisteissä. Vuoden aikana mm. Harrastekokeilut nuorisoti-
loissa, Taidelukkari ja Taidekeskus koulussasi -toiminta, koulutaiteilijat mahdollistavat lasten har-rastamisen 
asuinalueilla. Yläkouluissa aloitettiin syksyn aikana tiistai-iltapäivien harrasteaikaikkuna, johon liikuntapalvelut 
tuotti yhdeksälle koululle lajikokeilun yhteistyössä kymmenen seuran tai yksityisen palve-luntuottajan kanssa. 
 

2.3.5 Osallisuutta lisätään ottamalla se osaksi suunnittelua, toteuttamista ja päätöksentekoa 
 
Vaikuttajaryhmiin eli vanhus- ja vammaisneuvostoon, monikulttuurisuusneuvostoon, nuorisovaltuustoon ja las-
ten parlamenttiin sekä tasa-arvo ja yhdenvertaisuusryhmään valittiin uudet jäsenet vuonna 2019 pääosin kah-
den vuoden ajaksi.  
 
Osallisuuden toimintamallia työstettiin aluetyön, esteettömyyden ja osallisuuden kehittäjäryhmän, pa-remman 
johdon foorumin, vaikuttajaryhmien ja asukkaiden kanssa. Asukkaiden kuulemisia varten otettiin loppuvuonna 
käyttöön Kerro kantasi -verkkopalvelu. Osallistuvaa budjetointia valmisteltiin v. 2019 ja toiminta hyväksyttiin 
KH:ssa 13.1.2020. Tutkijayhteistyötä tehtiin Turun ja Tampereen yliopistojen Palo-hankkeen ja Turun kaupun-
kitutkimusohjelman kanssa.  
 
Vapaa-aikatoimialan museopalveluissa jatkettiin vuorovaikutussuunnitelman toteuttamista. Vuorovaiku-tusta, 
moninaisuutta ja yhdenvertaisuutta käsitteleviä koulutuksia järjestettiin sisäisenä koulutuksena. Turun linnan 
Muutama sananen naisista -näyttelyn valmistelussa ja toteutuksessa erityisen onnistunutta oli näyttelyn työstä-
minen yhteistyössä niin tutkijoiden kuin asiakasraadin kanssa. Asiakasraatia hyödynnettiin myös Luostarin-
mäen kehittämistyössä. Vapaaehtoisia sitouttava Kohtaamisia-hanke toi uusia ystäviä museoiden toimintaan 
mukaan. 
 
Nuorisopalvelujen osallistuva budjetointi (OBU) saatiin käyttöön lähes kaikilla nuorisotiloilla, ja se jatkuu osana 
normaalia vuosittaista toiminnan ja talouden suunnittelua alueellisessa nuorisotyössä. Nuorisoval-tuuston toi-
minta ja sen koordinointi saivat jälleen valtuuston jäseniltä hyvää palautetta sekä hyödyllisyy-destä että tulok-
sista. Syksyllä 2019 nuoria osallistettiin laajasti harrastustoiminnan kehittämisestä. Noin 1200 yläkoululaista 
vastasi kyselyyn sekä n. 50 oppilaskuntien jäsentä osallistui jatkotyöstöön työpajassa, jossa etsittiin ratkaisuja 
nuorten harrastamiseen. 
 
Keskustan kehittämisen sekä Turun Tiedepuisto kärkihankkeiden toimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuk-
sessa on käytetty, sekä samalla kehitetty, laajaa suosiota saanutta, Turku Future Forum toimintamallia. 
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Hytossa on panostettu asiakaskokemuksen kehittämiseen ja osana tätä mm. asiakaspalautteen keräämiseen, 
analysointiin ja hyödyntämiseen osana palveluiden kehittämistä. Terveysasemilla ja suun terveydenhuollossa 
Roidu-asiakaspalauteautomaatit ovat olleet käytössä koko vuoden ajan ja niiden kautta on saatu yli 30 000 
asiakaspalautetta. Palauteautomaatit on otettu joulukuussa käyttöön myös polikliinisissä palveluissa ja käyt-
töönotto leviää kuluvan vuoden aikana kaupunginsairaalassa. Suuri osa palautteesta on ollut kiitosta. Moitteet 
on analysoitu ja niitä on hyödynnetty palveluiden kehittämisessä.  
 

2.3.6 Turun asemaa eurooppalaisena kulttuurikaupunkina ja kaupunkikulttuurin edelläkävijänä vahvis-
tetaan kehittämällä uudenlaisia kulttuuriin osallistumisen muotoja 
 
Vapaa-aikatoimialan tapahtumat ja palvelut rakensivat edelleen kulttuurikaupunkia ja uudistuvaa kaupun-kikult-
tuuria sekä turkulaisille että tarjoten elämyksiä myös matkailijoille. Turku osallistui aktiivisesti kulttuu-ripääkau-
punkivuoden mukanaan tuoman kansainvälisen European Capital of Culture (ECoC) –verkoston toimintaan, 
jonka myötä toteutettiin ulkoinen arviointi hyödynnettäväksi, kun vuonna 2021 tulee kuluneeksi kymmenen 
vuotta kulttuuripääkaupunkivuodesta. Turku tuki Tartton valintaa Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2024, joka 
vahvistui syksyllä. 
 
Museot ovat merkittäviä ja uudistuvia kaupunkilaisten ylpeydenaiheita ja vierailukohteita. Historian museon si-
joituspaikaksi päätettiin Linnanniemen alue, ja konseptia kirkastettiin ottamalla työnimeksi Historian ja tulevai-
suuden museo. Museopalvelut toteutti syksyllä yhteistyössä Pietarin Eremitaasin kanssa kansainvälisen semi-
naarin ja näyttelyn. Sekä Historian museo -hankkeeseen että Eremitaasi-näyttelyyn sisältyivät paljon julkisuutta 
ja positiivista palautetta saaneet avoimet VR-laseilla toteutetut virtuaalitodellisuuskokeilut 
 
Kaupunginorkesteri toteutti ensimmäisenä Suomessa valtakunnallista huomiota saaneen Open Orchestra -
tuotannon, jossa yleisö pääsi kulkemaan soittajien keskellä. Kävijämäärä oli yli 10 000, joista 5.000 Taidetes-
taajia Myös tässä hyödynnettiin VR-laseja, joita on voitu tuotannon jälkeen käyttää kaupungin vanhusten asu-
mispalveluyksiköissä virtuaalikonserttikiertueilla. Orkesteri taiteellinen panostus kohdistui Salome-oopperaan ja 
tehtiin sopimus kansainvälisen huippupäävierailijan jatkokaudesta. Merkittäviä olivat myös uusi levytysyhtiöyh-
teistyö ja Emma-palkintoehdokkuus Beethoven-levytyksestä. 
 
Esimerkkejä vuoden 2019 uusista ja innovatiivisista kulttuurikumppanuuksista ovat yhteistyö orkesterin ja de-
sign-yritys Saana&Olli välillä sekä Turun Taidehallin perustaminen. Turun Taidehalli on Turun Taiteilija-seuran 
ja Valokuvakeskus Perin ylläpitämä visuaalisten taiteiden keskus Vanhalla Raatihuoneella. Turku Rock Aca-
demy toimintamalli otettiin käyttöön viidessä uudessa kaupungissa ja kirjastossa Taidesisältöihin panostettiin 
näyttelyiden ja tapahtumien avulla, uutuutena yhteistyö Turun Taidehallin kanssa. Kupittaan palloiluhalli on va-
kiintunut liikunta- ja urheilutapahtumajärjestäjien ykköskohde. 
 
Keskustan kehittämisen kärkihankkeeseen liittyen, tehtiin vuoden 2019 aikana useita kulttuurin palveluverk-
koon liittyviä linjauksia: Linnaniemen kehityskilpailu, Turun Ratapiha -hankeen asemakaavoituksen edistymi-
nen, Vanhan kaupungin kehittäminen, konserttitalo, Parkin kentän kumppanuuskaavoituksen edistäminen. 
 

2.3.7 Hyvän elämän Turkua luodaan ottamalla aktiivisuus elämäntavaksi 
 
Filharmonisen orkesterin konserteissa kävi 55 000 kuulijaa. Lapsille järjestetty toiminta tavoitti lähes 17 000 
käyntikertaa. Open Orchestra esityksissä kävi yli 10 000 kuulijaa ja tuotanto oli ensimmäinen laatuaan Suo-
messa ja sai valtakunnallista huomiota.  
 
Museopalveluissa kehitettiin rohkeasti uusia tapahtumia ja kohdistettiin niitä uusille asiakasryhmille. Eteenkin 



 
 

 

20 
 

aikuisyleisölle kohdennettuja avauksia oli runsaasti. Turun linnan Barokkidisco oli yleisöpalatteen mukaan pa-
rasta viiteensataan vuoteen. Kuralan Kylämäen K-18 sytytti niin yleisön kuin suunnittelijansa ja WAMissa nyky-
klovni Taika Ansa sai silmät avautumaan uudella tavalla. Luostarinmäen kehittämisprojekti eteni aikataulussa. 
Luostarinmäen avoimet portit ja pimeän ajan lyhtykierrokset kiinnostivat ja Qwenselin talon & Apteekkimuseon 
yleisöystävällinen museokokemus vetosi asiakkaisiin. WAM oli jälleen mukana Taidetestaajissa ja tutustutti yli 
3 000 nuorta taidemuseotoimintaan. 
 
Kirjastossa toteutettiin lokakuussa Koko Turku lukee -kampanja teemalla Sankarit lukevat. Open the Door for 
Reading, neuvolaprojekti ja Lukemattomat mahdollisuudet -projektit toteutuivat suunnitelman mukaan. Yksinäi-
syyttä pyrittiin lievittämään useilla eri toimenpiteillä. OmaKirjasto-toiminnassa vietiin kotiin ja asumispalveluihin 
olemassa olevia digitaalisia palveluita ja apua niiden käyttämiseen. Toteutettiin kaksi uutta Kimmoke-projektia 
uusien heikossa sosioekonomisessa asemassa olevien tavoittamiseksi. Lasten kulttuurikeskuksen toimintaa 
toteutettiin alueellisesti kattavasti. Vankilakirjastotyöhön osallistui 1500 vankia. Kirjaston nuorten palveluiden 
Stoorin jalkauttaminen lähti käyntiin lähikirjastojen ja nuorisotalojen kartoituksella ja yhteisellä suunnittelulla. 
Uutta aineistoa hankittiin 56850 kpl ja 80387 nidettä poistet-tiin.  
 
Liikkuva koulu- hankkeen päätyttyä toiminta on vakiintunut osaksi liikunnallisen elämäntavan yksikön toimintaa. 
Liikekerhoja peruskoulussa toteutettiin yhteensä 377 kappaletta (36 alakoulua, 3 yläkoulua ja 6 erityiskoulua ja 
jokaisessa kouilussa on Liikkuva koulu -yhdysopettaja. Voimaa vanhuuteen -toiminnan voima- ja tasapainohar-
joittelun tehoryhmät ovat olleet erityisen suosittuja. Kahdeksan viikon kursseja järjestettiin eri puolilla kaupun-
kia yhteensä 42 kappaletta. Toiminnasta on saatu hyviä tuloksia ja toimintatapa edistää yli 75 vuotiaiden toi-
mintakykyä. Liikuntasalien ja palloiluhallien varausasteet olivat 68–76 %, Arkisin ns. prime time -aikaan useim-
mat varattavissa olevat liikuntaolosuhteet ovat kuitenkin lähes 100 % käytössä. 
 
Turku Future Sports -hanketta edistettiin suunnitellusti verkostotoimijoiden kanssa. Keväällä 2019 tehdyn kyse-
lyn perusteella 74 yritystä on kiinnostunut TFS-yhteistyöstä. Liikuntapalveluiden lisäksi mukana on myös muita 
vahvoja liikuntakulttuurin kehittäjiä, kuten Turun ammattikorkeakoulu, Paavo Nurmi –keskus ja Turun Seudun 
Urheiluakatemia. 
 
Hytossa on panostettu taiteen ja kulttuurin saatavuuteen mm. osana vanhusten asumispalveluiden kehittä-
mistä. Tavoitteena on saada jokaiselle kotihoidon ja asumispalveluiden asiakkaalle kirjatuksi yksilökohtainen 
kulttuurihyvinvointisuunnitelma osaksi hoito- ja palvelusuunnitelmaa. Tavoitteena on saada myös asumispalve-
luyksiköihin omat kulttuurihyvinvointisuunnitelmat, jotka vastaavat asukkaiden tarpeisiin.  
 

Kilpailukyky ja kestävä kasvu 
 
Teknologiakampus Turun toimintakokonaisuus vakiinnutti ja vahvisti asemiaan. Konseptin tavoitteena on yh-
teistyössä korkeakoulujen ja alueen elinkeinoelämän kanssa toteuttaa toimenpiteitä, joilla yhtäältä vahvistetaan 
elinkeinoelämälle tarjottavia TKI-palveluita, toisaalta parannetaan osaavan työvoiman saatavuutta ja kolman-
neksi edistetään tavoitetta teknillisen korkeakoulutuksen laajentamiseksi Turussa. Myös mm. STEAM -koko-
naisuus, Työelämälehtori -hanke sekä Merilukio nivoutuvat Teknologiakampuksen alle yhtenäiseksi temaat-
tiseksi kokonaisuudeksi. 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Turun yliopistolle oikeuden tekniikan koulutustarjonnan laajentamiseen 
konetekniikan ja materiaalitekniikan DI-koulutusohjelmiin. Tämä vahvistaa entisestään alueellista innovaatio-
ekosysteemiä tekniikan alan koulutuksessa ja TKI -toiminnassa. Lisäksi toimintaa pyritään vahvistamaan myös 
tiiviimmän kansainvälisen verkostoyhteistyön avulla, kaikki tämä linkittyen Teknologiakampuksen kokonaisuu-
teen. 2018 käynnistyneen Strathclyde (UK)-yhteistyön lisäksi panostettiin 2019 erityisesti Fraunhofer-säätiön 
(D) kanssa tehtävään yhteistyöhön tiiviissä yhteistyössä Turun alueen teollisuuden kanssa. 
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Vuonna 2017 perustetun pore-asiantuntijaryhmän toiminta jatkui edelleen. Ryhmän tarkoituksena on tukea yri-
tyksiä käytännön kasvuhaasteiden nopeassa ratkaisemisessa liittyen esimerkiksi asumiseen, työmatkaliiken-
teeseen, osaavan työvoiman saatavuuteen, toimitila-asioihin tai kaupungin palveluihin.   
 
Vuonna 2019 Turun lentoaseman matkustajamäärä kasvoi 22,6 % edellisvuoteen verrattuna ollen yhteensä 
452 927 matkustajaa. Kansainvälisen lentoliikenteen matkustajamäärä kasvoi 31,3 % edellisvuoteen verrat-
tuna. Tunnin junan kansallinen suunnittelu eteni myönteisesti suunnitelmien mukaan. Vuonna 2019 allekirjoitet-
tiin Scandria Alliance -verkostoyhteistyösopimus, jonka perustajajäsen Turun kaupunki on. Sopimus vahvistaa 
Turun ja Pohjoisen kasvuvyöhykkeen asemaa EU-tasolla, osana EU:n TEN-T Skandinavia-Välimeri -ydinverk-
kokäytävää.  
 
Työllisyyspalvelukeskus tarjosi vuoden 2019 aikana yli tuhannelle turkulaiselle työttömälle palkkatukipaikan tai 
kuntouttavan työtoiminnan paikan. Työmarkkinatuen kuntaosuutta onnistuttiin jälleen vähentämään reilusti em. 
palveluja tarjoamalla listalla olleille henkilöille, jonka ansiosta kuntaosuuden maksu aleni edellisvuoden tapaan 
2 M€. Pitkäaikaistyöttömien määrää onnistuttiin laskemaan 686 henkilöllä (muutos -20 %) ja nuorten työttö-
mien määrää onnistuttiin laskemaan 87 henkilöä (muutos -6 %). Työttömien määrä väheni 552 henkilöllä (muu-
tos -5 %). Kaikki tulokset olivat Kuusikko-kuntien joukossa parhaimmat. Turkuun perustettiin 2019 maahan-
muuttajien osaamiskeskus lisäämään maahanmuuttajien työelämäyhteyksiä, nopeuttamaan heidän työllisty-
mistään ja vastaamaan yritysten työvoimapulaan. 
 
Archipelago Access-yhteishanke Tukholman Archipelago Foundationin kanssa (Central Baltic -rahoitus) käyn-
nisti Merikeskuksen rakentumisen. Hankkeessa luodaan mm. digitaalinen palvelu edistämään saariston mat-
kailutuotteiden löydettävyyttä. Ulkomaalaiset matkailijat tekivät 785 000 matkaa Turun seudulla. Kasvua edel-
lisvuodesta oli 21%. Rekisteröityjä yöpymisiä tammi-marraskuussa 2019 oli 106 300, josta edellisvuoteen ver-
rattuna kasvua kotimaisten yöpyjien osalta 4,5%, ulkomaisten yöpyjien osalta 18,2%. 
 
Historian museon tilatarveselvitys hyväksyttiin ja sijaintipaikasta päätettiin vuonna 2019. Hankkeen järjestämä 
Turku goes 1812 -pop up virtuaalikierrokset saivat laajasti huomiota. Museopalveluissa Luostarinmäen kehittä-
misprojekti projekti eteni aikataulussa. Kaikki museotoiminta oli aktiivista ja näyttelyt laidasta laitaan saivat po-
sitiivista palautetta kävijöiltä. Filharmonisen orkesterin taiteellinen panostus kohdistui Salome-oopperaan ja 
uuteen kansainväliseen päävierailijasopimukseen. 
 
Vuonna 2019 on jatkettu Opiskelijakaupunki Turku -verkoston toimintaa Turun kaupungin, alueen kuuden kor-
keakoulun sekä näiden opiskelijajärjestöjen kesken.  
Verkostossa on toteutettu toimenpiteitä ja projekteja, joilla on edistetty korkeakouluopiskelijoiden sujuvan arjen 
palveluita sekä vahvistettu opiskelijoiden työelämävalmiuksia.  
 
Turun kaupunki käynnisti laaja-alaisen ja pitkälle tulevaisuuteen ulottuvan osaamisen kehittämisen visiotyön 
osana Turun elinkeino-, koulutus- ja elinvoimapolitiikkaa. Työllä halutaan luoda kokonaisvaltainen ja pitkälle 
katsova visio, joka on jo olemassa olevien kaupunkikehityshankkeiden kaltainen. 
 
Vaikuttava ja uudistuva Turku -teeman tavoitteena on rajallisten voimavarojen hallinta ja hyödyntäminen mah-
dollisimman tehokkaasti. Tuottavuus voi kasvaa ainoastaan toimintatapoja muuttamalla, ja siksi organisaation 
kyky uudistua jatkuvasti on avainasemassa. Uudistumisen lähtökohtana ovat toiminnan läpinäkyvyys ja tietoon 
perustuva johtaminen, jota tuetaan ajanmukaisilla tietojärjestelmillä ja data-analytiikkaa hyödyntämällä. Asuk-
kaille ja asiakkaille tämä tarkoittaa aikaisempaa parempia mahdollisuuksia käyttää kaupungin palveluja ajasta 
ja paikasta riippumatta. Palvelujen ja toimintojen digitalisointi mahdollistaa organisaatio- ja kustannusrakenteen 
keventämisen ja henkilöstön ajankäytön kohdentamisen vaativampiin tehtäviin. Keskeisiä elementtejä tuotta-
vuuden parantamisessa ovat lisäksi kaupungin tilojen käytön tehostaminen, aktiivinen omistajaohjaus ja tuki-
palvelujen tuotteistaminen. 
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Vuoden 2019 aikana toimintaa on uudistettu usealla eri saralla. Rakennusprojekteissa on perinteisen kokonais-
urakan tilalle otettu muitakin toteutusmuotoja kuten allianssi- ja integroitu projektitoteutus. Innovaatiojohtami-
sen toimintamallia on kehitetty edelleen ideasta-tarpeeksi -prosessiksi, joissa yhtenä toteutusmuotona on yh-
teiskehittämisen ja hackhathon-toimintamallit. Kaupunki on myös käynnistänyt yhteisten palvelujen kehittämi-
sen hankkeen, jossa kaikkia tukipalveluja, esim. talous-, henkilöstö- ja hankintahallinta, kehitetään lisäämällä 
toiminnan laatua kuvaamalla toimintamallit ja prosessit. 
 
Tiedonhallinnan osalta raportointia on kehitetty luomalla perustavanlaatuinen tietovarastoinnin arkkitehtuuriku-
vaus. Nykyisen tietovarastoratkaisun teknologiapäivitys on kuitenkin viivästynyt kilpailutusprossin takia. Kon-
serniyhtiöiden, kaupungin johdon ja viranhaltijoiden välinen yhteistyö on ollut tiivistä ja yhteisiä käytäntöjä on 
hyödynnetty tehokkaasti. Viestinnässä on korostetusti toiminnan pääteemoja, mikä on luonut pirstaleisen vies-
tinnän sijaan ehjempää ja kokonaisempaa kuvaa kaupungin toiminnasta. 
 
Pääsääntöisesti vuoden 2019 aikana on aloitettu useita valmistelu, jotka tähtäävät muutoksiin, jotka toteutuvat 
vuoden 2020 ja 2021 aikana. Suurimpana näistä on pormestarimalli ja johtamisjärjestelmän uudistaminen. 
Kaupunkivaltuusto hyväksyi pormestarimallin syksyllä ja muutosten aiheuttamat valmistelut käynnistettiin välit-
tömästi. Kaupungille valitaan uusi pormestari kevään 2021 aikana kuntavaalien jälkeen. 
 
Turun alueen positiivinen rakennemuutos on jatkunut rakentamisen sektorilla vahvana koko vuoden. Asuntora-
kentaminen on edelleen ollut Turussa erittäin voimakasta määrällisten volyymien pienestä laskusta huolimatta. 
Voimakkain kysyntä kohdistuu edelleen pieniin keskusta-asuntoihin. Pienten asuntojen toteutus on sijoittajave-
toista. 
 
MAL-sopimusta on toteutettu sopimuksen mukaisesti vuoden 2019 aikana. Seuraavan sopimuskauden neuvot-
telut on aloitettu valtion sekä sopimuskuntien kesken. Kuntien vahvaa, seudullista yhteistyötä on jatkettu 
useissa eri työryhmissä. 
 
Keskustan kehittäminen on lähtenyt voimakkaasti liikkeelle toriparkin rakentamisen käynnistyttyä. Toria ympä-
röivät kiinteistönomistajat ovat toriparkin rakentamisen myötä osaltaan lähteneet toteuttamaan omia investoin-
tiohjelmiaan. Keskustan kärkihankkeen alla on käynnistetty useita hankekokonaisuuksia joista erillinen rapor-
tointiosa. 
 
Linnanniemen arkkitehtikilpailu valmisteltiin vuoden 2019 aikana. Kilpailun valmistelussa yhdistyi eri sektorei-
den kehittämistavoitteet kokonaisvaltaisen kaupunkikehityksen tavoitteistoksi. Kokonaisuudessa yhdistyy mm. 
tuleva uusi laivaterminaali, historian museo, merellinen kehittäminen sekä matkailu. 
 
Kaupungilla on ollut 2019 valmistelussa useita kilpailutettavia kokonaisuuksia, joiden käynnistyminen ajoittuu 
usealle tulevalle vuodelle. Kilpailujen ja niitä toteuttavien hankkeiden resurssointi on tunnistettu riskitekijäksi. 
 
Turun ratapihan elämyskeskuksen asemakaavoitus on luonut edellytykset hankkeen mahdolliselle totetumi-
selle. 
  
Kaupungilla on omakotitonttitarjontaa Yli-Maariasta aina saarille ja tontteja on ollut sekä tarjouskierroksilla, että 
vapaan haun listalla. 
 
Yhtiömuotoisen asuntorakentamisen tonttivaranto on ollut edelleen rajallinen. Tilannetta on helpottanut mm. 
Herttuankulman alueen asemakaavan vahvistuminen ja Pääskyvuorenrinteen kunnallistekniikan valmistumi-
nen, joiden kautta tontteja on pystytty luovuttamaan ja alueen rakentumiset pystyneet käynnistymään. 
 
Elinkeinotontteja on ollut ja on edelleen tarjolla vapaan haun listalla. Elinkeinotoimintaa palvelevien tonttien 
asemakaavamääräyksiä tulisi jatkossa kehittää siten, että tonttikohtainen hankkeen räätälöinti olisi mahdollista. 
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Liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteiden suunnittelutyöt etenevät osana yleiskaavoitusta sekä keskustan 
kehittämisen kärkihanketta. TunninJuna hankeyhtiön neuvottelut on käynnistetty. 
 
Kaupunkikonsernin toimenpiteet Ilmastopolitiikan toteuttamiseksi ovat olleet onnistuneita. Useita ilmastosuun-
nitelmaa toteuttavia ulkoisen rahoituksen hankkeita on käynnissä. Turku on ollut vuoden 2019 aikana näkyvästi 
esillä kansainvälisissä ilmastofoorumeissa. 
 
Asunto- ja maapolittikan periaatteet valmisteltiin ja tuotiiin päätöksentekoon 2019 aikana. Asiakirja uudistaa  
maankäyttöön liittyviä kehitysprosesseja. 
 
 

3.1 Yrittävä ja osaava kaupunki 
 
Teknologiakampus Turun toimintakokonaisuus vakiinnutti ja vahvisti asemiaan. Konseptin tavoitteena on yh-
teistyössä korkeakoulujen ja alueen elinkeinoelämän kanssa toteuttaa toimenpiteitä, joilla yhtäältä vahvistetaan 
elinkeinoelämälle tarjottavia TKI-palveluita, toisaalta parannetaan osaavan työvoiman saatavuutta ja kolman-
neksi edistetään tavoitetta teknillisen korkeakoulutuksen laajentamiseksi Turussa. Myös mm. STEAM -koko-
naisuus, Työelämälehtori -hanke sekä Merilukio nivoutuvat Teknologiakampuksen alle yhtenäiseksi temaat-
tiseksi kokonaisuudeksi. 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Turun yliopistolle oikeuden tekniikan koulutustarjonnan laajentamiseen 
konetekniikan ja materiaalitekniikan DI-koulutusohjelmiin. Tämä vahvistaa entisestään alueellista innovaatio-
ekosysteemiä tekniikan alan koulutuksessa ja TKI -toiminnassa. Lisäksi toimintaa pyritään vahvistamaan myös 
tiiviimmän kansainvälisen verkostoyhteistyön avulla, kaikki tämä linkittyen Teknologiakampuksen kokonaisuu-
teen. 2018 käynnistyneen Strathclyde (UK)-yhteistyön lisäksi panostettiin 2019 erityisesti Fraunhofer-säätiön 
(D) kanssa tehtävään yhteistyöhön tiiviissä yhteistyössä Turun alueen teollisuuden kanssa. 
 
Vuonna 2017 perustetun pore-asiantuntijaryhmän toiminta jatkui edelleen. Ryhmän tarkoituksena on tukea yri-
tyksiä käytännön kasvuhaasteiden nopeassa ratkaisemisessa liittyen esimerkiksi asumiseen, työmatkaliiken-
teeseen, osaavan työvoiman saatavuuteen, toimitila-asioihin tai kaupungin palveluihin.   
 
Vuonna 2019 Turun lentoaseman matkustajamäärä kasvoi 22,6 % edellisvuoteen verrattuna ollen yhteensä 
452 927 matkustajaa. Kansainvälisen lentoliikenteen matkustajamäärä kasvoi 31,3 % edellisvuoteen verrat-
tuna. seudullinen kaikki liikennemuodot kattava logistiikkastrategia toteutettiin v. 2018.  Nyt Smart & Wise kär-
kihankkeessa toteutetaan tältä pohjalta logistiikan seudullista kokonaiskehittämistäTunnin junan kansallinen 
suunnittelu eteni myönteisesti suunnitelmien mukaan. Vuonna 2019 allekirjoitettiin Scandria Alliance -verkosto-
yhteistyösopimus, jonka perustajajäsen Turun kaupunki on. Sopimus vahvistaa Turun ja Pohjoisen kasvu-
vyöhykkeen asemaa EU-tasolla, osana EU:n TEN-T Skandinavia-Välimeri -ydinverkkokäytävää.  
 
Työllisyyspalvelukeskus tarjosi vuoden 2019 aikana yli tuhannelle turkulaiselle työttömälle palkkatukipaikan tai 
kuntouttavan työtoiminnan paikan. Työmarkkinatuen kuntaosuutta onnistuttiin jälleen vähentämään reilusti em. 
palveluja tarjoamalla listalla olleille henkilöille, jonka ansiosta kuntaosuuden maksu aleni edellisvuoden tapaan 
2 M€. Pitkäaikaistyöttömien määrää onnistuttiin laskemaan 686 henkilöllä (muutos -20 %) ja nuorten työttö-
mien määrää onnistuttiin laskemaan 87 henkilöä (muutos -6 %). Työttömien määrä väheni 552 henkilöllä (muu-
tos -5 %). Kaikki tulokset olivat Kuusikko-kuntien joukossa parhaimmat.  
Turkuun perustettiin 2019 maahanmuuttajien osaamiskeskus lisäämään maahanmuuttajien työelämäyhteyksiä, 
nopeuttamaan heidän työllistymistään ja vastaamaan yritysten työvoimapulaan 
Archipelago Access-yhteishanke Tukholman Archipelago Foundationin kanssa (Central Baltic -rahoitus) käyn-
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nisti Merikeskuksen rakentumisen. Hankkeessa luodaan mm. digitaalinen palvelu edistämään saariston mat-
kailutuotteiden löydettävyyttä. Ulkomaalaiset matkailijat tekivät 785 000 matkaa Turun seudulla. Kasvua edel-
lisvuodesta oli 21%. Rekisteröityjä yöpymisiä tammi-marraskuussa 2019 oli 106 300, josta edellisvuoteen ver-
rattuna kasvua kotimaisten yöpyjien osalta 4,5%, ulkomaisten yöpyjien osalta 18,2%. 
 
Historian museon tilatarveselvitys hyväksyttiin ja sijaintipaikasta päätettiin vuonna 2019. Hankkeen järjestämä 
Turku goes 1812 -pop up virtuaalikierrokset saivat laajasti huomiota. Museopalveluissa Luostarinmäen kehittä-
misprojekti projekti eteni aikataulussa. Kaikki museotoiminta oli aktiivista ja näyttelyt laidasta laitaan saivat po-
sitiivista palautetta kävijöiltä. Filharmonisen orkesterin taiteellinen panostus kohdistui Salome-oopperaan ja 
uuteen kansainväliseen päävierailijasopimukseen. 
 
Vuonna 2019 on jatkettu Opiskelijakaupunki Turku -verkoston toimintaa Turun kaupungin, alueen kuuden kor-
keakoulun sekä näiden opiskelijajärjestöjen kesken.  
Verkostossa on toteutettu toimenpiteitä ja projekteja, joilla on edistetty korkeakouluopiskelijoiden sujuvan arjen 
palveluita sekä vahvistettu opiskelijoiden työelämävalmiuksia.  
 
Turun kaupunki käynnisti laaja-alaisen ja pitkälle tulevaisuuteen ulottuvan osaamisen kehittämisen visiotyön 
osana Turun elinkeino-, koulutus- ja elinvoimapolitiikkaa. Työllä halutaan luoda kokonaisvaltainen ja pitkälle 
katsova visio, joka on jo olemassa olevien kaupunkikehityshankkeiden kaltainen. 
 
 
 
 

3.1.1 Turun alueen kilpailukyvyn ja työllisyyden kasvua vauhditetaan alueellisia elinkeino- ja innovaa-
tiopalveluja uudistamalla 
 
Teknologiakampus Turun toimintakokonaisuus vakiinnutti ja vahvisti asemiaan. Konseptin tavoitteena on yh-
teistyössä korkeakoulujen ja alueen elinkeinoelämän kanssa toteuttaa toimenpiteitä, joilla yhtäältä vahvistetaan 
elinkeinoelämälle tarjottavia TKI-palveluita, toisaalta parannetaan osaavan työvoiman saatavuutta ja kolman-
neksi edistetään tavoitetta teknillisen korkeakoulutuksen laajentamiseksi Turussa. Myös mm. STEAM -koko-
naisuus, Työelämälehtori -hanke sekä Merilukio nivoutuvat Teknologiakampuksen alle yhtenäiseksi temaat-
tiseksi kokonaisuudeksi. 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Turun yliopistolle oikeuden tekniikan koulutustarjonnan laajentamiseen 
konetekniikan ja materiaalitekniikan DI-koulutusohjelmiin. Laajennuksen myötä Turun alueelle saatiin kestävä 
ratkaisu positiivisen rakennemuutoksen tukemiseksi ja osaajapulan ratkaisemiseksi. Tämä vahvistaa entises-
tään alueellista innovaatioekosysteemiä tekniikan alan koulutuksessa ja T&K -toiminnassa. Lisäksi toimintaa 
pyritään vahvistamaan myös tiiviimmän kansainvälisen verkostoyhteistyön avulla, kaikki tämä linkittyen Tekno-
logiakampuksen kokonaisuuteen. 2018 käynnistyneen Strathclyde (UK)-yhteistyön lisäksi panostettiin 2019 
erityisesti Fraunhofer-säätiön (D) kanssa tehtävään yhteistyöhön tiiviissä yhteistyössä Turun alueen teollisuu-
den kanssa. 
 
Myös teknillisten yliopistojen kesken valtakunnallisesti käynnistyneen FiTech-koulutusyhteistyö jatkui suunnitel-
lusti tämänkin vahvistaessa osaltaan alueen tutkimus-, kehitys- ja koulutusinfrastruktuuria. 
 
Kasvusopimusten toteutus päättyi keväällä sopimuskauden umpeuduttua. Uusista sopimuksista neuvotellaan 
kevään 2020 aikana. 
 
Blue Industry Park -hankkeen eteneminen hidastui henkilöstövaihdoksista johtuen. Alueen infrastruktuurin ke-
hitystä hoitaa 2018 tapaan Turun kaupunki.  
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Turku Future Technologies –yhteistyösopimus päättyi 2019. 
 
 

3.1.2 Yritysten toimintaedellytyksiä parannetaan uudistamalla Turun kaupungin tarjoamia yrityspalve-
luja 
 
Vuonna 2017 perustetun pore-asiantuntijaryhmän toiminta jatkui edelleen. Ryhmän tarkoituksena on tukea yri-
tyksiä käytännön kasvuhaasteiden nopeassa ratkaisemisessa liittyen esimerkiksi asumiseen, työmatkaliiken-
teeseen, osaavan työvoiman saatavuuteen, toimitila-asioihin tai kaupungin palveluihin.   
 
Erityisesti tarvetta alueella on tekniikan alan osaajista, ja yhtenä pitkän tähtäimen toimenpiteenä on käynnissä 
STEAM Turku -konsepti, jonka tavoitteena lisätä lasten ja nuorten kiinnostusta matematiikan ja luonnontietei-
den oppimiseen. STEAM Turku toteutetaan kaikilla sivistystoimialan palvelualueilla yritysten ollessa tärkeänä 
sidosryhmänä ja se nivoutuu Teknologiakampus Turku -kokonaisuuden alle. 
 
 

3.1.3 Elinkeinoelämän kilpailuetua kasvatetaan vahvistamalla Turun logistista asemaa ja logistiikkapal-
veluja 
 
Seudullinen kaikki liikennemuodot kattava logistiikkastrategia toteutettiin v. 2018 PBI Research Instituten toi-
mesta.  Nyt Smart & Wise kärkihankkeessa toteutetaan tältä pohjalta logistiikan seudullista kokonaiskehittä-
mistä. Tunnin junan kansallinen suunnittelu eteni myönteisesti suunnitelmien mukaan.  
Tehtiin suurten kaupunkien yhteinen edunvalvontasuunnitelma uuden hallitusohjelman myötä. Samoin muu 
alueellinen ja kansallinen edunvalvontatyö oli aktiivista. 
Vuonna 2019 Turun lentoaseman matkustajamäärä kasvoi 22,6 % edellisvuoteen verrattuna ollen yhteensä 
452 927 matkustajaa. Kansainvälisen lentoliikenteen matkustajamäärä kasvuo 31,3 % edellisvuoteen verrat-
tuna. 
Pohjoinen kasvuvyöhyke –sopimukselle vuosi 2019 oli kolmas täysi toimintavuosi. Kasvuvyöhykkeen strategi-
nen kehittäminen tähtää alueellisen kehittämisen ja aluesuunnittelun sekä elinkeino-, työllisyys- ja liikennepoli-
tiikan kokonaisuuksien aiempaa parempaan huomioimiseen. Kasvuvyöhyketoiminnan koordinaatiovastuu on 
Turun kaupungilla.  Vuonna 2019 allekirjoitettiin Scandria Alliance -verkostoyhteistyösopimus, jonka perustaja-
jäsen Turun kaupunki on. Sopimus vahvistaa Turun ja Pohjoisen kasvuvyöhykkeen asemaa EU-tasolla, osana 
EU:n TEN-T Skandinavia-Välimeri -ydinverkkokäytävää.  
 
 
 
 

3.1.4 Tuetaan työllisyyden paranemista uudistamalla kaupungin työllistämistoimintaa ja lisäämällä 
maahanmuuttajien työelämäyhteyksiä 
 
Vuosi 2019 poikkesi edellisen vuoden tilanteesta siten, että kuntavetoinen työllisyyskokeilu päättyi 31.12.2018. 
Työllisyyspalvelukeskus tarjosi vuoden aikana yli tuhannelle turkulaiselle työttömälle palkkatukipaikan tai kun-
touttavan työtoiminnan paikan. Näistä henkilöistä  reilusti yli puolet oli asiakkaaksi tullessaan kunnan maksa-
man työmarkkinatuen saajia. Työmarkkinatuen kuntaosuutta onnistuttiin jälleen vähentämään reilusti em. pal-
veluja tarjoamalla listalla olleille henkilöille, jonka ansiosta kuntaosuuden maksu aleni edellisvuoden tapaan 2 
M€. Pitkäaikaistyöttömien määrää onnistuttiin laskemaan 686 henkilöllä (muutos -20 %) ja nuorten työttömien 
määrää onnistuttiin laskemaan 87 henkilöä (muutos -6 %). Työttömien määrä väheni 552 henkilöllä (muutos -5 
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%). Kaikki tulokset olivat Kuusikko-kuntien joukossa parhaimmat.  
Turkuun perustettiin 2019 maahanmuuttajien osaamiskeskus lisäämään maahanmuuttajien työelämäyhteyksiä, 
nopeuttamaan heidän työllistymistään ja vastaamaan yritysten työvoimapulaan. 
 

3.1.5 Turkua kehitetään merkittävänä matkailu-, kongressi- ja tapahtumakaupunkina 
 
Archipelago Access-yhteishanke Tukholman Archipelago Foundationin kanssa  (Central Baltic -rahoitus) käyn-
nisti Merikeskuksen rakentumisen. Hankkeessa luodaan digitaalinen palvelu edistämään saariston matkailu-
tuotteiden löydettävyyttä sekä luodaan ensimmäiset vuorovaikutteiset sisällöt Merikeskukseen.  
Yhdessä Suomen evankelisluterilaisen kirkon kanssa valmisteltiin Kirkolliskokoukselta rahoituksen saanut py-
hiinvaellustoiminnan koordinaatiohanke, jossa luodaan vanhan kaupungin alueelle kansallisen, ekumeenisen 
pyhiinvaelluskeskuksen palvelukonsepti. 
Ulkomaalaiset matkailijat tekivät 785 000 matkaa Turun seudulla. Kasvua edellisvuodesta oli 21%. Rekisteröi-
tyjä yöpymisiä tammi-marraskuussa 2019 oli 106 300, josta edellisvuoteen verrattuna kasvua kotimaisten yö-
pyjien osalta 4,5%, ulkomaisten yöpyjien osalta 18,2%. 
Vapaa-aikatoimialan tapahtumat ja palvelut tarjoavat elämyksiä matkailijoille ja rakentavat samalla uudistuvaa 
kaupunkikulttuuria turkulaisille. Historian museon tilatarveselvitys hyväksyttiin ja sijaintipaikasta päätettiin 
vuonna 2019. Hankkeen järjestämä Turku goes 1812 -pop up virtuaalikierrokset saivat laajasti huomiota. 
Museot ovat merkittäviä, kun Turkua kehitetään matkailu- ja tapahtumakaupunkina. Museopalveluissa Luosta-
rinmäen kehittämisprojekti projekti eteni aikataulussa ja museon avoimet portit ja pimeän ajan lyhtykierrokset 
kiinnostivat asiakkaita. Lisäksi järjestettiin kansainvälinen Eremitaasipäivä-seminaari, sekä Eremitaasi VR-ko-
kemus WAMissa. Näyttelyiden osalta kohokohtia olivat mm. WAMX:n toiminnan käynnistyminen sekä Milloin 
on nyt -näyttely WAMissa. Turun linnan Muutama sananen naisista -näyttely saavutti laajan yleisön. 
Kaupunginorkesteri toteutti ensimmäisenä Suomessa Open Orchestra -tuotannon, jossa yleisö pääsi kulke-
maan soittajien keskellä. Orkesteri taiteellinen panostus kohdistui Salome-oopperaan ja uuteen kansainväli-
seen päävierailijasopimukseen.  
 
 

3.1.6 Turun asemaa Suomen vetovoimaisimpana yliopisto- ja opiskelijakaupunkina vahvistetaan 
 
Vuonna 2019 on jatkettu Opiskelijakaupunki Turku -verkoston toimintaa (ent. RSGT-toiminta) Turun kaupun-
gin, alueen kuuden korkeakoulun sekä näiden opiskelijajärjestöjen kesken.  
Vuonna 2019 verkostossa on toteutettu toimenpiteitä ja projekteja, joilla on edistetty korkeakouluopiskelijoiden 
sujuvan arjen palveluita sekä vahvistettu opiskelijoiden työelämävalmiuksia.  
Lisäksi Turun kaupunki ja korkeakoulut ovat tehneet yhteisiä markkinointikampanjoita Turun tunnettuuden ja 
vetovoiman lisäämiseksi. Vuoden 2019 toimenpiteet ovat toteutuneet suunnitellusti. 
 
Turun kaupunki käynnisti laaja-alaisen ja pitkälle tulevaisuuteen ulottuvan osaamisen kehittämisen visiotyön 
osana Turun elinkeino-, koulutus- ja elinvoimapolitiikkaa. Työllä halutaan luoda kokonaisvaltainen ja pitkälle 
katsova visio, joka on jo olemassa olevien kaupunkikehityshankkeiden kaltainen. Visio kattaa koko koulutuspo-
lun perusasteelta korkea-asteelle saakka. Osaamisen visiotyö valmistuu vuoden 2020 aikana ja sen tulos tulee 
ohjaamaan koulutuksen kehittämistä seuraavien vuosien aikana. 
 
 
 

3.2 Vaikuttava ja uudistuva kaupunki 
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Vaikuttava ja uudistuva Turku -teeman tavoitteena on rajallisten voimavarojen hallinta ja hyödyntäminen mah-
dollisimman tehokkaasti. Tuottavuus voi kasvaa ainoastaan toimintatapoja muuttamalla, ja siksi organisaation 
kyky uudistua jatkuvasti on avainasemassa. Uudistumisen lähtökohtana ovat toiminnan läpinäkyvyys ja tietoon 
perustuva johtaminen, jota tuetaan ajanmukaisilla tietojärjestelmillä ja data-analytiikkaa hyödyntämällä. Asuk-
kaille ja asiakkaille tämä tarkoittaa aikaisempaa parempia mahdollisuuksia käyttää kaupungin palveluja ajasta 
ja paikasta riippumatta. Palvelujen ja toimintojen digitalisointi mahdollistaa organisaatio- ja kustannusrakenteen 
keventämisen ja henkilöstön ajankäytön kohdentamisen vaativampiin tehtäviin. Keskeisiä elementtejä tuotta-
vuuden parantamisessa ovat lisäksi kaupungin tilojen käytön tehostaminen, aktiivinen omistajaohjaus ja tuki-
palvelujen tuotteistaminen. 
 
Vuoden 2019 aikana toimintaa on uudistettu usealla eri saralla. Rakennusprojekteissa on perinteisen kokonais-
urakan tilalle otettu muitakin toteutusmuotoja kuten allianssi- ja integroitu projektitoteutus. Innovaatiojohtami-
sen toimintamallia on kehitetty edelleen ideasta-tarpeeksi -prosessiksi, joissa yhtenä toteutusmuotona on yh-
teiskehittämisen ja hackhathon-toimintamallit. Kaupunki on myös käynnistänyt yhteisten palvelujen kehittämi-
sen hankkeen, jossa kaikkia tukipalveluja, esim. talous-, henkilöstö- ja hankintahallinta, kehitetään lisäämällä 
toiminnan laatua kuvaamalla toimintamallit ja prosessit. 
 
Tiedonhallinnan osalta raportointia on kehitetty luomalla perustavanlaatuinen tietovarastoinnin arkkitehtuuriku-
vaus. Nykyisen tietovarastoratkaisun teknologiapäivitys on kuitenkin viivästynyt kilpailutusprossin takia. Kon-
serniyhtiöiden, kaupungin johdon ja viranhaltijoiden välinen yhteistyö on ollut tiivistä ja yhteisiä käytäntöjä on 
hyödynnetty tehokkaasti. Viestinnässä on korostetusti toiminnan pääteemoja, mikä on luonut pirstaleisen vies-
tinnän sijaan ehjempää ja kokonaisempaa kuvaa kaupungin toiminnasta. 
 
Pääsääntöisesti vuoden 2019 aikana on aloitettu useita valmistelu, jotka tähtäävät muutoksiin, jotka toteutuvat 
vuoden 2020 ja 2021 aikana. Suurimpana näistä on pormestarimalli ja johtamisjärjestelmän uudistaminen. 
Kaupunkivaltuusto hyväksyi pormestarimallin syksyllä ja muutosten aiheuttamat valmistelut käynnistettiin välit-
tömästi. Kaupungille valitaan uusi pormestari kevään 2021 aikana kuntavaalien jälkeen. 
 
 

3.2.1 Tuottavuutta ja uudistumiskykyä kasvatetaan edistämällä innovaatioita 
 
Rakennusprojekteissa käytössä muitakin toteutusmuotoja kuin perinteinen jaettu- tai kokonaisurakka. Muita 
toteutusmuotoja ovat esim. projektinjohtototeutus tai yhteistyömalleihin perustuvat toteutusmuodot, joista käy-
tetään nimitystä allianssi- tai IPT-toteutus (IPT = integroitu projektitoteutus). 
 
Keskustan kehittämisen kärkihankkeessa valmisteltu Keskustan innovaatiokilpailu. Toteutus 2020 aikana. 
 
Strategia ja kehittäminen yksikössä kehitettyä innovaatiojohtamisen toimintamallia kehitetään edelleen jatku-
van parantamisen periaatteella 2020, jolloin ideasta tarpeeksi -prosessi viedään myös toiminnanohjausjärjes-
telmään ja kehittämismallia tukevaan salkunhallintajärjestelmään. 
 
Vuoden 2019 aikana on toteutettu sekä konsernihallinnon että toimialojen tahoilta useita kokeiluja sekä opera-
tiivisessa toiminnassa että erilaisissa hankkeissa ja projekteissa, muun muassa 6aika-strategian alla sekä 
Smart and Wise -kärkihankkeessa. Shiftin yhteydessä järjestettiin myös Elisa Oyj:n kanssa yhteistyössä inno-
vaatiohackathon, jonka tiimoilta toteutettiin syksyn 2019 aikana laajahko syrjäytymisen ehkäisyä tukeva nuor-
ten harrastuskynnystä madaltava kokeilu innovaatiohackathonin voittajajoukkueen kanssa. 
 
Lisäksi on validoitu Espoon kaupungin valmistelemaa yhteiskehittämiseen ja hackathonien järjestämiseen so-
veltuvaa toimintamallia. Malli on havaittu toimivaksi ja on käyttöönotettavissa Turussa 2020.  
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3.2.2 Tuloksellisuutta parannetaan hyvällä johtamisella, uusilla toimintatavoilla ja niitä tukevilla työväli-
neillä 
 
Toimintatapoja uudistetaan jatkuvalla kehittämisellä ja toimintamallien selkeyttämisellä. Kaupunki kehittää toi-
mintaa useammalla eri toimenpiteellä. Vuonna 2019 on ollut käynnissä hallintopalvejen uudistamisen projekti, 
josta tarkempi kuvaus seuraavassa linjauksessa (linjaus 3.2.6 Kaupungin perustoimintaa tuetaan parantamalla 
tukipalvelujen laatua ja kustannustehokkuutta). 
 
Lean-menetelmä on vakiintumassa osaksi kaupungin johtamista. Lean-menetelmä on johtamisfilosofia, jonka 
avulla pyritään parantamaan asiakastyytyväisyyttä, parantamaan laatua, pienentämään toiminnan kustannuk-
sia ja lyhentämään palvelutuotannon läpimenoaikoja.eri toimintojen tehostamiseksi. Esimerkiksi henkilöstöhal-
linnan Henkilötarpeesta palvelussuhteeseen -prosessin vaiheita on analysoitu ja toimintatapoja tehostettu.  
 
Tuloksellisuutta on lähdetty parantamaan myös toiminnanohjausjärjestelmän kehittämisellä. Kaupungin toimin-
nanohjauksen päätyöväline on SAP-tietojärjestelmä, jonka avulla hoidetaan kaupungin kirjanpito, hankinta ja 
palveluiden laskutus. Tavoitteena on saada päivitetty järjestelmä käyttöön vuoden 2021 alusta. 
 
Muilla toimialoilla, mm. vapaa-aikatoimialan eri palvelualueilla päivitettiin toimintaperiaatteita ja organisaatioita 
vastaamaan asiakkaiden palvelutarpeita sekä muuttuvaa toimintaympäristöä. Kunta-10 tuloksia työstettiin mm. 
työyhteisövalmennusten yhteydessä. 
 
 

3.2.3 Digitaalisia palveluja kehitetään laajalla ja avoimella yhteistyöllä 
 
Olemassa olevia digitaalisia palveluja kehitettiin laatusuosituksia noudattaen niin, että varmistettiin niiden ole-
van saavutettavia ja tietoturvallisia. Maksulliset palvelut liitettiin Suomi.fi-maksut verkkomaksupalve-luun ja 
näin helpotettiin asiakkaiden maksun suorittamista. Palvelukartta julkaistiin ja kartalla esitellään toimipisteiden 
esteettömyystietoja asiakkaiden liikkumista ja asiointia helpottamaan. Lisäksi Kerro kantasi –palvelu toi ensim-
mäiset läpinäkyvyyttä lisäävät vuorovaikutteiset työkalut osallisuustyöhön. Sekä kansallisia digitaalisten palve-
lujen kriteerejä että konkreettisia toteutuksia tehtiin tiiviissä yhteistyössä valtion, Kuntaliiton ja suurten kaupun-
kien kesken. 
 
Turun kaupungissa on käytössä vahva Suomi.fi-tunnistautuminen. Tämän lisäksi tarvitaan kevyempiä tunnis-
tautumisvaihtoehtoja eri sovelluksissa. Turussa pyritään keskitettyyn tunnistautumis toteutukseen. 
Tätä varten on kehitetty Tunnistamo-palvelu, siinä on VRK:n kansallinen Suomi.fi-tunnistus ja Vaski-kirjastojen 
kirjastokorttikirjautuminen kuntalaisten tunnistamiseen sekä Turun AD-ratkaisu työntekijöiden identifiointiin. 
Uusi toimintamalli resurssivarausten tekemiseen ja tätä tukeva tietojärjestelmä Varaamo & Tunnistamo on 
otettu käyttöön.  
 
KomPAssin-hankkeessa kehitetty asiakas- ja palveluohjauksen sähköisen alustan asiakasneuvonta.fi –sivus-
ton kehittäminen jatkuu kaupunkitasoisesti ja maakunnallisesti osana Asiakkuukisen ja palveluiden hallinnan 
hanketta. 
 
Vapaa-aikatoimialalla tehtiin elämyksellisiä virtuaalitodellisuuden (VR) kokeiluja museossa ja orkesterissa. Li-
säksi valmisteltiin avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmän käyttöönottoa ja kokoelman kellutuksen vaikutuk-
sia arvioitiin. Orkesterissa luotiin sähköinen käsiohjelma ja hankittiin verkkokonserttien laatua parantavaa lait-
teistoa. Museossa työstettiin uutta kokoelmajärjestelmää ja kehitettiin rakennus- ja arkeologisten tietokantaa 
(MIP). 
 
Terveyspalveluissa sähköisen asioinnin määrä on lisääntynyt selvästi mm. Omaolo –palvelun laajentumisen 
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myötä (käytössä olevat oirearviot: seksitautiepäily, silmän rähmiminen, vetistys tai punoitus, alaselkäkipu tai -
vamma, virtsatietulehdus, hengitystietulehdus, kurkkukipu, yskä, korvakipu, olkapää- ja polvivaivat, peräaukon 
seudun oire, ripuli, päänsärky, närästys ja silmätulehdus). Keskeisenä haasteena on kyetä vastaamaan väes-
tön kasvavaan palvelutarpeeseen perustasolla. Digitaalisia palveluita on lisätty (mm. mielenterveystalo.fi) ja 
palveluiden kehittämistä ja perustason palveluiden saatavuuden parantamis-ta (mm. mt- ja päihdepalveluiden 
osalta) kehitetään osana sopeuttamisohjelmaa sekä tulevaisuuden sote-keskus –hanketta. 
 
Sivistystoimialalla voidaan uuden teknologian avulla entistä paremmin vastata erilaisten oppijoiden tarpei-siin.  
Ammatillisessa koulutuksessa on käynnissä hanke 365 - Aina avoin ammatillinen oppilaitos, jossa rakennetaan 
malli ammatillisesta oppilaitoksesta, jossa digitaalisia palveluita hyödyntämällä oppiminen on mah-dollista 
ajasta ja paikasta riippumatta.  
 
Perusopetuksessa vuoden 2019 lopussa päättyneen päätelaiteprojektin myötä on hankittu kaikille 4. ja 7. luok-
kalaisille päätelaitteet ja opetus- ja ohjaushenkilöstöä on koulutettu laajasti uusien digitaalisten oppimateriaa-
lien käytössä. Lukiokoulutuksessa ollaan siirrytty sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin ja koko opetuk-sessa yhä 
enemmän sähköisiin oppimateriaaleihin. Tätä tukee myös vuonna 2021 voimaan tuleva toisen asteen maksut-
tomuus.  
 
Kaupunkiympäristötoimialalla sähköinen asiointi lisääntyi rakennuslupahakemuksissa (35% -> 60%). Py-
säköintimaksuista 64 % maksetaan mobiilista ja mobiilimaksaminen odotetaan kasvavan edelleen. Jouk-kolii-
kenteen lippujen nettilatausten määrä kasvoi edelleen (304 851 kpl). Kolmiulotteisen kaupunkimallin aineistoa 
tarjotaan avoimena datana. Aineisto on suunnattu ensisijaisesti asiantuntijoille suunnittelun ja rakentamisen 
tarpeisiin, mutta aineisto on vapaasti kaikkien hyödynnettävissä.  Ruissalon opastuskeskuksen digitalisointi ja 
toimintamallin uudistaminen saatiin valmiiksi.  Rakennusvalvonnan arkiston muut-taminen digitaaliseen muo-
toon jatkui edelleen. Digitaalinen kaavoitusprosessi on valmistumassa ja toimin-taprosessien digitalisointia jat-
ketaan seuraavaksi liikennesuunnittelun, infran toteutussuunnittelun ja ra-kennuttamisen osalta. 
 
 

3.2.4 Parempaa johtamista ja päätöksentekoa tuetaan tiedonhallintaa parantamalla 
 
Toimintaympäristön ja johtamisen tietotarpeiden muutosten johdosta toteutettiin vuonna 2019 alkukartoitus tie-
donhallinnan nykytilanteesta ja kehitystarpeista. Tuotoksena saatiin hyvä käsitys nykytilanteesta, kehitystar-
peista ja alustava kehityssuunnitelma miten lähdetään päivittämään tiedonhallinnan arkkitehtuuria seuraavalle 
tasolle paremmin vastaamaan tieto-ohjautuvaa toimintakulttuuria. 
 
Nykyisen tietovarastoratkaisun teknologiapäivitys ja raportointikokonaisuuden  kilpailutusprosessi hidasti uu-
den kehittämistä, minkä takia keskityttiin nykyratkaisun hyödyntämisen lisäämiseen, yhteisten linjausten val-
misteluun ja koulutukseen. 
 

3.2.5 Omistajaohjauksen vaikuttavuutta parannetaan vahvistamalla konsernimaista toimintatapaa 
 
Kaupunkikonsernin yhtiöille on vahvistettu ja lähetetty puolivuosittainen vuosikello, jossa on aikataulutettu yhti-
öiden asioiden käsittely kussakin konsernijaoston kokouksessa. Valittujen yhteisöjen kanssa on käyty tavoite-
keskustelut yhteisön talousarviosta sekä tuloskortin tavoitteista ja niiden tasosta.  
 
Omistajaohjauksessa on noudatettu vuonna 2016 hyväksyttyjä konserniohjeita sekä vuonna 2018 päivi-tettyä 
omistajapolitiikkaa. Omistajaohjauksen vaikuttavuuden näkökulmasta yhteisöt jaoteltu eri kategori-oihin: mark-
kinoilla toimivat yhteisöt, monopoliluonteiset yhteisöt sekä merkittävää julkista rahoitusta saa-vat yhteisöt.  
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Konserniyhtiöiden ja kaupungin johdon sekä viranhaltijoiden vuorovaikutus on ollut tiivistä, jotta konsernin yh-
teiset käytännöt on saatu hyödynnettyä tehokkaasti.  
 
 

3.2.6 Kaupungin perustoimintaa tuetaan parantamalla tukipalvelujen laatua ja kustannustehokkuutta 
 
Tukipalveluiden kehtittäminen aloitettiin kuvaamalla osa hallinnollisista prosesseista Hallintopalveluiden kehit-
täminen-projektissa. Vuoden 2019 aikana Hallintopalveluiden kehittämisen yhteydessä tarkasteltujen proses-
sien määrä lisättiin vastaamaan Kuntaliiton määrittelyä kunnan johtamisen viitearkkitehtuurista (JVA). Samalla 
Hallinnon kehtiimäminen prosessiyhdistynyt osaksi johtamisjärjestelmän uudistamista. 
  
Yhdistymisen myötä tukipalveluiden kehittäminen etenee osana johtamisjärjestelmän uudistamista jossa ohjaa-
vana päämääränä on asiakaslähtöinen toiminnan suunnittelu. Tukipalvelujen, eli yhteisten palveluiden, suun-
nittelun lähtökohtana on prosessimainen organisoituminen jolla tuetaan ydinprosessien asiakaslähtöistä toimin-
taa. 
 
Yhteisten palveluiden prosessimaisella työskentelyllä luodaan digitalisaatiota hyödyntämällä edellytykset tuot-
tavuuden kasvuun ja resurssien oikeaan mitoitukseen sekä toimivaan varahenkilöjärjestelmään.  
 

3.2.7 Tilojen käyttöä tehostetaan uudistamalla toimintamalleja 
 
Tilankäytön tehostamista ja tilojen yhteiskäyttöä pyritään edistämään koko kaupungin tasolla ja käytännössä 
kaikkien tilahankkeiden yhteydessä sekä olemassa olevien puitteiden sisällä käyttäjien toimesta yhteistyötä 
kehittämällä.   
Lokakuussa hyväksyttiin Byråbo -konsepti ja tilahankkeen tarveselvitys, joka tarkoittaa merkittävää tehosta-
mista ja uudenlaisia toimintatapoja kaupungin toimistotiloissa tulevaisuudessa. Syvälahden ja Ypsilonin moni-
toimitiloissa vahvistettiin taloissa toimivien toimialojen yhteistyötä. Vapaa-aikatoimialalla paneuduttiin erityisesti 
kirjasto- ja nuorisopalveluiden keskinäisen yhteistoiminnan kehittämiseen. Samalla valmistauduttiin uusien mo-
nitoimitilojen (Aunela, Runosmäki) käyttöönottoon. 
 

3.2.8 Strategista viestintää ja markkinointia toteutetaan kaupunkitasoisesti yhtenäisellä sisällöllä ja il-
meellä 
 
Kaupungin viestinnässä valitaan vuosittain strategian tavoitteista ja tekemisestä pääteemoiksi kutsutut koko-
naisuudet, joiden mukaisesti kaupungista viestitään. Vuonna 2019 nämä olivat keskustan kehittämisen, positii-
visen rakennemuutoksen, syrjäytymisen ehkäisemisen ja kulttuuri- ja tapahtumakaupunki Turun asioiden ko-
rostetumpi viestintä. Pääteemoihin keskittyminen auttaa sisäisesti luomaan ehjiä kokonaisuuksia pirstaleisen 
viestinnän sijaan, jolloin myös ulkoinen viestintä on ehjempää ja kokonaisempaa. Tällä on puolestaan vaiku-
tusta kaupungin imagoon: asioita tehdään kootusti, suunnitellusti ja yhtenäisesti. Vuoden 2019 teemojen mu-
kaista viestintää syvennetään ja jatketaan vuonna 2020. 
 
Kaupungin yhtenäiseen ilmeeseen, puhetapaan ja tyyliin ohjaava brändikirja julkaistiin kesällä 2019. Kaupun-
gin ilme oli yhtenäistetty jo aiemmin, vuonna 2015. 
 

3.3 Rakentuva kaupunki ja ympäristö 
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Turun alueen positiivinen rakennemuutos on jatkunut rakentamisen sektorilla vahvana koko vuoden. Asuntora-
kentaminen on edelleen ollut Turussa erittäin voimakasta määrällisten volyymien pienestä laskusta huolimatta. 
Voimakkain kysyntä kohdistuu edelleen pieniin keskusta-asuntoihin. Pienten asuntojen toteutus on sijoittajave-
toista. 
 
MAL-sopimusta on toteutettu sopimuksen mukaisesti vuoden 2019 aikana. Seuraavan sopimuskauden neuvot-
telut on aloitettu valtion sekä sopimuskuntien kesken. Kuntien vahvaa, seudullista yhteistyötä on jatkettu 
useissa eri työryhmissä. 
 
Keskustan kehittäminen on lähtenyt voimakkaasti liikkeelle toriparkin rakentamisen käynnistyttyä. Toria ympä-
röivät kiinteistönomistajat ovat toriparkin rakentamisen myötä osaltaan lähteneet toteuttamaan omia investoin-
tiohjelmiaan. Keskustan kärkihankkeen alla on käynnistetty useita hankekokonaisuuksia joista erillinen rapor-
tointiosa. 
 
Linnanniemen arkkitehtikilpailu valmisteltiin vuoden 2019 aikana. Kilpailun valmistelussa yhdistyi eri sektorei-
den kehittämistavoitteet kokonaisvaltaisen kaupunkikehityksen tavoitteistoksi. Kokonaisuudessa yhdistyy mm. 
tuleva uusi laivaterminaali, historian museo, merellinen kehittäminen sekä matkailu. 
 
Kaupungilla on ollut 2019 valmistelussa useita kilpailutettavia kokonaisuuksia, joiden käynnistyminen ajoittuu 
usealle tulevalle vuodelle. Kilpailujen ja niitä toteuttavien hankkeiden resurssointi on tunnistettu riskitekijäksi. 
 
Turun ratapihan elämyskeskuksen asemakaavoitus on luonut edellytykset hankkeen mahdolliselle totetumi-
selle. 
  
Kaupungilla on omakotitonttitarjontaa Yli-Maariasta aina saarille ja tontteja on ollut sekä tarjouskierroksilla, että 
vapaan haun listalla. 
 
Yhtiömuotoisen asuntorakentamisen tonttivaranto on ollut edelleen rajallinen. Tilannetta on helpottanut mm. 
Herttuankulman alueen asemakaavan vahvistuminen ja Pääskyvuorenrinteen kunnallistekniikan valmistumi-
nen, joiden kautta tontteja on pystytty luovuttamaan ja alueen rakentumiset pystyneet käynnistymään. 
 
Elinkeinotontteja on ollut ja on edelleen tarjolla vapaan haun listalla. Elinkeinotoimintaa palvelevien tonttien 
asemakaavamääräyksiä tulisi jatkossa kehittää siten, että tonttikohtainen hankkeen räätälöinti olisi mahdollista. 
 
Liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteiden suunnittelutyöt etenevät osana yleiskaavoitusta sekä keskustan 
kehittämisen kärkihanketta. TunninJuna hankeyhtiön neuvottelut on käynnistetty. 
 
Kaupunkikonsernin toimenpiteet Ilmastopolitiikan toteuttamiseksi ovat olleet onnistuneita. Useita ilmastosuun-
nitelmaa toteuttavia ulkoisen rahoituksen hankkeita on käynnissä. Turku on ollut vuoden 2019 aikana näkyvästi 
esillä kansainvälisissä ilmastofoorumeissa. 
 
Asunto- ja maapolittikan periaatteet valmisteltiin ja tuotiiin päätöksentekoon 2019 aikana. Asiakirja uudistaa  
maankäyttöön liittyviä kehitysprosesseja. 
 

3.3.1 Luodaan pohjaa kasvulle kehittämällä kaupunkia suurina aluekokonaisuuksina 
 
Kärkihankkeiden kautta on suunniteltu ja muodostettu suurempia, kokonaisvaltaisia aluekehityskokonaisuuk-
sia. 
 
- Keskustan kehittäminen: Hansatown, Linnanniemi, Aninkaisten alue ja Vanhakaupunki. 
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- Turun Tiedepuisto: Kupittaan kansi ja kannen toteutuksen käynnistävä Kupittaa Core kilpailu. 
 
Valmistelussa oleva joukkoliikenneratkaisu (raitiotie / superbussi) yhdistää ja keskittää merkittävästi tulevaisuu-
den kaupunkikehityskohteita. Yleissuunnittelu on tuottanut tätä tarkoittavia aineistoja, joista viimeisimpänä 
VTT:n toteuttama raportti. 
 
Linnakaupungin asemakaavojen toteuttamista on saatu liikkeelle suurempina kokonaisuuksina. 
 

3.3.2 Kaupunkikeskustan elinvoimaisuutta lisätään laajalla yhteistyöllä 
 
Keskustan kärkihankkeen hankekokonaisuuksia on edistetty kilpailumallien suunnittelulla. Kilpailumallit pyri-
tään toteuttamaan siten että muodostuu mahdollisismman vahvoja kumppanuuksia. Keskusta-alueella on li-
säksi käynnissä useita täydennysrakentamishankkeita. 
 
Kauppatorin uudistaminen avasi torin ympärillä olevien kiinteistöjen kehittämisen. Hansakorttelin saneeraus on 
2019  aikana saatu lähes valmiiksi. 
 
Ratapihan elämyskeskushanke sekä  Parkin kentän alueen kehittäminen etenevät yhteistyössä kaupungin 
kanssa. 
 
Turun ratapihan uudelleenjärjestelyt etenevät yhteistyössä väyläviraston kanssa ja alueelle suunnitellun matka-
keskuksen valmistelu on käynnistetty. 
 
Laivayhtiöiden, väyläviraston ja sataman kanssa luotiin yhteiset kehittämistavoitteet Linnanniemen alueelle. 
 
Hankekohtaista sekä verkostojen kautta tapahtuvaa yhteistyötä on jatkettu Turun ydinkeskustayhdistyksen, 
kauppakamarin, yliopistojen sekä muiden kumppaneiden kanssa. 
 

3.3.3 Huomisen rakentamista edistetään maankäytön kehittämisen kokonaisvaltaisuutta, ennakkoluu-
lottomia kumppanuuksia ja yhteistyömalleja korostavalla toimintamallilla 
 
Taloudellisesta tilanteesta sekä positiivisesta rakennemuutoksesta johtuen rakentaminen on vilkasta. Hanke-
kehittäminen on aktiivista ja kaupunki nähdään sekä tunnistetaan merkittäväksi kumppaniksi hankeideoissa. 
2019 vuoden aikana on käynnistynyt useita, merkittäviä yhteistyö / kumppanuushankkeita. 
  
TunninJunan hankeyhtiön neuvottelut on käynnistetty. Hankeyhtiömallilla tavoitellaan uudentyyppistä rahoitus-
mallia suurien infrahankkeiden toteutukseen. 
 
Ratapihan elämyskeskus hankkeen sekä Parkin kentän kehittämishankkeen kanssa on tehty uudentyyppistä 
yhteiskehittämiseen tähtäävää yhteistyötä.  
 
Tiedepuiston Kansi hankkeen käynnistämiseksi on valmisteltu uudentyyppinen kilpailumalli. Kilpailulla tavoitel-
laan kaupunkirakenteen, palveluiden ja liikkumisen tavoitteiden yhdistämistä isoksi hankekehityskokonaisuu-
deksi. 
 
Allianssimalli on käytössä useissa kohteissa. 
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3.3.4 Kaupunkirakenteen toimivuutta ja elinvoimaa vahvistetaan täydennysrakentamisella 
 
Rakennemallin mukaista tavoitetta kasvun keskittämisestä (85%) ydinkaupunkivyöhykkeelle toteutetaan maan-
käytön hankkeilla kaavoituksen kautta. 
 
Keskustan täydennysrakentamisen selvitys on valmistunut. 
  
Kaupunkia kehitetään tasapainoisesti, joskin täydennysrakentamisen painopiste on keskustassa ja sitä ympä-
röivällä kaupunkiuudistuksen vyöhykkeellä. 
 
Rakenteilla olevat Kakolan ja Telakkarannan alueet tarjoavat vetovoimaista asumista palveluineen arvok-
kaassa ympäristössä. 
 
Linnakaupunki, Itäharjun teollisuusalue sekä Ratapihan alue ovat merkittävimmät kaupunkirakenteen täyden-
nysalueet, joiden maankäyttö on muuttumassa. Linnakaupungin ja Ratapihan alueiden toteuttaminen on käyn-
nissä.  
 
Olemassa olevien palveluiden ja hyvien kävely-, pyöräily- ja joukkoliikenneyhteyksien varteen on suunnitteilla 
ja rakenteilla useita täydennysrakentamiskohteita. 
 
 
 
 

3.3.5 Kaupungin kilpailukykyä lisätään tarjoamalla houkuttelevaa asumista kaikille 
 
Sopimusohjaukseen kirjatulla tonttituotantoprosessille määritetyllä tavoitteella turvataan kaupungin omistamien 
asuntotuotantoyhtiöiden tonttitarve. Toimenpiteellä turvataan opiskelija-, vuokra- ja asumisoikeusrakentamisen 
kehittäminen. 
 
TVT asuntojen uudistuotantotavoitteiden toteuttamiseen on pystytty vastaamaan vuoden 2019 osalta pääosin 
riittävin tontin luovutuksin. Yhtiölle luovutettavaa määrää on saatu kasvatettua vuosittain ja tilanne on tämän 
osalta parantunut. Haasteeksi on tunnistettu tontinluovutusten turvaaminen siten, että huomioitaisiin paremmin 
olemassa olevaan tonttikantaan kohdistuvat rakennusoikeuden muutokset, sekä näistä erottaen selkeästi ko-
konaan uusien tonttien muodostamat kokonaisuudet. TVT:n raportoimasta noin 300 asunnon toteumasta toteu-
tuu vuonna 2019 noin 88 asuntoa kaupungin luovuttamiin rakennuspaikkoihin. Yhteistä hankekehitystoimintaa 
tulee jatkossa kehittää, molempien osapuolien tavoitteiden toteutumisen varmistamiseksi. 
 
Omakotirakentamisen tonttitarve on turvattu ja kaupungilla on vapaassa luovutuksessa tonttivarantoa useissa 
kaupunginosissa. Kaavoituksen alla olevat uudet ja täydentyvät pientaloalueet sijoittuvat pääosin saarille ja 
pohjois-Turkuun. 
 
Opiskelijoille suunnattua asuntotarjontaa on kehitetty yhteistyössä Turun ylioppilaskyläsäätiön kanssa. 
 
Asunto- ja maapolitiikan periaateasiakirja valmisteltu päätöksentekoon. Periaatteisiin on sisällytetty useita mo-
nipuolista asuntotuotantoa tukevia linjauksia. 
 
Hyton sopeuttamisohjelmaan on kirjattu ikäasumisen ja ikääntyneiden välimuotoisten (mm. perheasuminen, 
yhteisöllinen asuminen) asumispalveluiden merkittävä lisääminen.  
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3.3.6 Ilmasto- ja ympäristöpolitiikan toimenpiteillä edetään kohti kaupunkiseudun hiilineutraaliutta 2029 
 
Turun kaupungin ilmastosuunnitelman 2029 (kv 11.6.2018 § 142) toimeenpano eteni vuoden 2019 aikana hy-
vin kaupunkikonsernissa ja ilmastotoimiin aktivoitiin myös alueen yrityksiä ja yhteisöjä sekä kansalaisia. Kasvi-
huonekaasupäästöjä saatiin vähennettyä ilmastosuunnitelman tavoitteiden mukaisesti sekä varautumisen toi-
mia vietyä eteenpäin. Kaukolämmön päästöissä saavutettiin merkittävä vähennys (vuoden 2019 tarkka päästö-
laskenta valmistuu myöhemmin) ja hiilinielujen vahvistaminen nostettiin keskeiseen asemaan kaupungin met-
säsuunnitelmassa. 
 
Smart and wise hankkeen kautta vahvistettiin ilmastotyötä, edistettiin viisasta kestävää liikkumista ja käynnis-
tettiin resurssiviisauden ja kiertotalouden tiekarttatyö yhdessä Sitran ja ICLEI:n sekä alueen kumppanien 
kanssa vähähiilisen talouden ja innovatiivisten ilmastoratkaisujen edistämiseksi Turun seudulla. Osana tätä 
työtä alueelta määritettiin Tulevaisuuden Tutkimuskeskuksen toimesta 700 kiertotalouden toimijaa, joista mel-
kein 300 on kiertotalousliiketoimintaa kehittäviä yrityksiä. 
 
Kestävä kaupunkirakenne vaikuttaa sekä energiaan että liikkumiseen koko kaupunkialueella. 2019 asemakaa-
voitus on painottunut tavoitteiden mukaisesti kestävän kaupunkirakenteen vyöhykkeelle. 
 
Kestävää liikkumista kehittävä CIVITAS ECCENTRIC-hanke eteni hankesuunnitelman mukaisesti. Seudun 
kuntien ja valtion välistä Maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimusta toteutettiin onnistuneesti. 
 
Sivistystoimiala toteuttaa omassa toiminnassaan ilmastosuunnitelman tavoitteita ja luo valmiuksia kestävään 
elämäntapaan ja vähähiiliseen talouteen. Nämä tavoitteet tullaan entistä enemmän ottamaan huomioon ope-
tuksessa ja erilaisten oppimisympäristöjen käytössä sekä uusien rakennusten suunnittelussa ja vanhojen kor-
jauksissa. Lisäksi sivistystoimiala on sitoutunut Agenda 2030 toteuttamiseen ja yhteiskuntasitomukseen 2050. 
 
 

3.3.7 Ympäristön kannalta kestävää ja turvallista liikennettä ja liikkumista edistetään eheää kaupunkira-
kennetta hyödyntämällä 
 
Käynnissä olevassa yleiskaavatyössä esitetty maankäyttö tukee kaupunkirakenteen tiivistämistä joukkoliiken-
nereittien varrelle.  
 
Keskustan liikennejärjestelmäsuunnittelu on edennyt osana yleiskaavaprosessia. Väliaikaisia liikennejärjeste-
lyitä on päivitetty torin ympäristön rakentamiseen liittyen. 
 
Käynnissä oleva FerryTterminal-hanke kehittää satama-alueen uutta yhteisterminaalia ja samalla satama-alu-
een liikennejärjestelmää, sekä mahdollistaa olemassa olevan, satamaan johtavan, raideliikenteen uudelleen 
järjestelyn. 
 
Matkakeskushankkeen suunnittelu aktivoitiin ja valmisteltun tuloksena hankkeen käynnistämistä tarkoittavat 
asiakirjat tuodaan päätöksentekoon vuoden 2020 alussa. 
 
Raitiotie/superbussin yleissuunnitelma-aineistoja täydennettiin pohjustaen tulevaa päätöksentekoa. 
 
Eccentric – hanke on käynnissä ja etenee. Hankkeella tuetaan MaaS (Mobility as a Service) kehittämistä. 
Hanke yhdistää liikkumisen,  palveluiden ja rakenteen kehittämisen sekä mahdollistaa uudenlaisten toiminta-
mallien ja kumppanuuksien muodostamisen. 
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Keskusta-alueen jakelulogistiikan kokeilu puutorilla toteutettiin. Saadut kokemukset puoltavat vastaavan toi-
minnan jatkokehitystä. 
 

3.3.8 Vanhan rakennuskannan innovatiivista uusiokäyttöä lisätään yhdistämällä luovasti vanhaa ja 
uutta rakentamista 
 
Kakolan alueesta on muodostunut merkittävä keskustan alueen vetovoimakohde asumisen, palveluiden ja kau-
punkitilojen osalta. Funikulaarin otettiin käyttöön. 
 
Turku Energian alueita koskeva asemakaava yhdistää olemassa olevaa suojeltavaa rakennuskantaa osaksi 
alueen uudisrakentamista. Kohteeseen on mahdollista toteutua uudentyyppisiä palvelukonsepteja. 
 
Kehityskiinteistömassa pitää sisällään useita eri vaiheissa olevia kokonaisuuksia, joiden kehittämistoimenpitei-
den yhteydessä tullaan tarkastelemaan vanhaan rakennuskantaan kohdistuvia toimenpiteitä. Merkittävimpiä 
2019 edenneitä kokonaisuuksia ovat mm. Sepänkatu 1, Runosmäen monitoimitalo, Aninkaisten konserttitalo ja 
Luolavuoren vanhainkoti. 
 
2019 päätettiin Byråbo hankkeen käynnistämisestä joka on osa kaupungintalon korttelin kehittämistä.  
 
Ruissalon telakka-alue on muodostunut merkittäväksi ja mielenkiintoa herättäväksi merellisten tapahtumien 
järjestämispaikaksi.    
 
 

3.3.9 Kaupungin vetovoimaisuutta lisätään korostamalla veden ja kaupunkiluonnon saavutettavuutta 
sekä ekologista laatua 
 
Keskustavisio 2050: Turku on maailman kauneimman saariston pääkaupunki ja kaupunki katsoo tulevaisuu-
dessa vahvasti merelle. Visio sisältää useita eri tavoitteita,  joita vahvistamalla ja toteuttamalla saadaan lisättyä 
meren ja saariston vetovoimaa.  
 
Linnanniemen alueen kansainvälinen arkkitehtikilpailu valmisteltiin 2019 aikana ja kilpailu käynnistettiin 2020 
alussa. 
 
Ferry-terminaalin suunnittelu on edennyt hyvässä yhteistyössä sataman ja laivayhtiöiden kanssa. Uusi termi-
naali parantaa osaltaa Turun merellistä saavutettavuutta ja mahdollistaa siihen liittyvien palveluiden kehittä-
mistä. 
 
Satava-Kakskerran ja Hirvensalon osayleiskaavat mahdollistavat tulevaisuuden merellisen asumisen, palvelui-
den ja elinkeinotoimintojen kehittämisen. 
 
Hirvensalon kevynliikenteen siltayhteyden suunnittelua on edistetty. 
 
Hirvensalon pohjoisrannan esirakentamisen valmistelua on jatkettu. 
 
Aurajokeen ja mereen tukeutuvia palveluita ja tapahtumia on mahdollistettu. Kulttuurijokilautan kilpailun toteu-
tettiin 2019 ja kilpailun voittajatyöhön perustuva lautan mahdollistava asemakaavoitus käynnistettiin. 
 
Apteekkimuseon edustan kausimyyntipaikkojen infra on toteutettu talvikaudella 2018-19. 
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Fölin vesibussiliikenne Aurajoesta Ruissaloon ja Hirvensaloon toteutettiin esteettömänä kesäkaudella 2019.  
 

3.3.10 Sujuvaa ja turvallista arkea tuetaan hyvällä kaupunkiympäristöllä ja palveluilla 
 
Liikenteen ja liikkumisen palveluita on kehitetty osana joukkoliikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteitä. 
 
Eccentric hanke edistää palvelukanavien suunnittelua MaaS (Mobility as a Service) periaatteiden mukaisesti.  
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Kärkihankkeet 
 

Smart and Wise Turku 
 
Smart and Wise Turku kärkihankkeen toisen toimintavuoden aikana hanke kokonaisuudessaan sai muotonsa 
ja saavutti organisoitumisessa tyydyttävän tason. Kaikkien kuuden painopistealueen (hiilineutraliteetti ja resurs-
siviisaus, asiakkuuksien ja palveluiden hallinta, syrjäytymisen ehkäisy, turvallisuus, liikenne ja liikkuminen sekä 
kaupunkisuunnittelu) työt ovat hyvässä käynnissä ja resurssointi pääsääntöisesti kunnossa. Tietoalustat ja tie-
donhyödyntäminen, joka leikkaa kaikkia painopistealueita, on takerrellut osaajapuutteista johtuen. 
 
Hankejohdossa tapahtui muutos loppuvuodesta hankejohtaja Rami Savilan siirryttyä vt. kehitysjohtajaksi ja 
hankejohtaja Tapio Järvenpään otettua hankevastuun. 
 
Smart and Wise Turku on jo konkreettinen osa kaupunkilaisten arkea: 
  
Kaupunkipyöräjärjestelmä Föllarit (rekisteröityneiden käyttäjien määrä ja matkat) 1.1.-30.11.2019 välisenä ai-
kana 13 287 rekisteröitynyttä käyttäjää, 194977 matkaa 
Föli-lippukombo: esim. teatterilipulla bussiin (käyttömäärä) 09-12/2018 2730 lippua, 01-10/2019 3508 lippua 
City-logistiikkahub Puutorilla (jakelumäärä)  Jakelu on ollut reilu 10 % tehokkaampaa kevytkalustolla. 
Turvallisuuskyselyn perusteella kuultiin asukkaita tarkemmin ja niiden seurauksena 4 kokeiluehdotusta 
Kaupungin tilojen yhdenluukun nettivarauspalvelu Varaamo julkaistiin joulukuussa 
Hankkeessa on resursoitu ilmastosuunnitelman toteuttamista ja resurssiviisauden tiekartan valmistelua. Ilmas-
tonmuutoksen hillintä ja varautuminen parantaa merkittävästi kansalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia sekä 
Turun alueen kilpailukykyä. Resurssiviisaus vahvistaa kiertotaloutta, jossa on Turun alueelta mukana jo noin 
300 yritystä ja yhteensä 700 toimijaa. 
Ilmastoteot: yritystoimenpidekorttien ja kansalaisten ilmastositoumuksien määrä on nyt yhteensä 70 
KomPassi-hankkeessa kehitetty asiakaneuvonta.fi-palvelu on siirretty osaksi hanketta. Palvelussa on hoidettu 
vuonna 2019 14514 kpl puheluita ja 9664 asiointia. 
  
Kuluva vuosi tuo tullessaan näkyviä muutoksia: 
  
Auransillan uudistuvat liikennejärjestelyt suunnitelmat perustuvat hankkeen dataan ja laskentamalleihin 
Julkaisemme reaaliaikaisen liikenteen ja liikkumisen tilannekuvasivuston 
Hälvennämme ihmisten tekoälypelkoja julkaisemalla ”näe Aurajoki kuten tekoäly näkee sen” -sivuston 
 

Keskustan Kehittäminen 
 
Kaupungin johto hyväksyi keskustan kehittämisen kärkihankkeen organisoitumis- ja toteutussuunnitelman 
maaliskuussa 2019. Toteutussuunnitelman mukaisten hankkeiden ja toimenpiteiden resursointi päästiin aloitta-
maan suunnitelman hyväksynnän jälkeen, hieman hitaammassa aikataulussa kuin vuoden 2019 toimintasuun-
nitelmaa laadittaessa ennakoitiin. Kaikki vuodelle 2019 suunnitellut toimenpiteet saatiin kuitenkin liikkeelle, ja 
yhteistyö niin kaupunkiorganisaation sisällä kuin ulkoisten sidosryhmien kanssa on ollut tiivistä. 
  
Keskustan kehittämisen kärkihanke koostuu neljästä alueellisesti rajautuneesta kehittämishankkeesta: kaupal-
lisen ydinkeskustan kehittäminen (Hansatown), Vanhankaupungin kehittäminen, Aninkaisten alueen kehittämi-
nen ja ”Turku Waterfrontin” (Linnanniemi ja Aurajokirannat) kehittäminen, sekä liikenteen ja liikkumisen laa-
jasta kokonaisuudesta, joka on kolmen kärkihankkeen yhteinen kehittämishanke. Lisäksi keskustan kärkihank-
keeseen kuuluvat Keskustavalaistuksen kehittäminen ja Keskustan innovaatiokilpailu -projektit. Kärkihankkeen 



 
 

 

38 
 

tavoitteelliset painopistealueet saavutettava ja helposti kuljettava keskusta, kaupallisesti houkutteleva keskusta 
ja viihtyisä ja elävä kohtaamisten keskusta, läpileikkaavat kaikkia kehittämishankkeita ja -projekteja, ja ohjaa-
vat niiden suunnittelua ja toteutusta.  
 
Vuoden 2019 jälkimmäisen puoliskon aikana kärkihankkeen henkilöresurssit lisääntyivät, kun Waterfrontin ja 
Aninkaisten hankkeille valittiin hankepäälliköt. Myös liikenteen ja liikkumisen kokonaisuudelle sekä Keskustan 
innovaatiokilpailun ja Keskustavalaistuksen projekteille nimettiin vetäjät. Lisäksi kärkihankkeiden viestintä- ja 
hankehallintoresurssia vahvistettiin. Hankkeen resursoinnin myötä myös kärkihankeajattelun / ohjelmallisen 
kehittämisen sisäänajoa kaupunkiorganisaatioon saatiin vahvistettua. Keskustan kehittäminen isoina kokonai-
suuksina toimiala- ja organisaatiorajat ylittäen mahdollistaa eri toimintojen, tavoitteiden ja näkökulmien integroi-
misen osaksi yksittäisiä kehittämishankkeita. Linnanniemen tavoitteiden sekä niihin pohjautuvan kansainväli-
sen ideakilpailun ohjelman laadinta yhdessä alueen toimijoiden ja kaupunkiorganisaation eri yksiköiden kanssa 
on hyvä esimerkki kokonaisvaltaiseen kaupunkikehittämiseen pohjautuvan ajattelun mukaisista toteutuksista 
vuonna 2019. 
   
Vuosi 2020 on keskustan kehittämisen kärkihankkeen osalta budjetoinnin ja henkilöresursoinnin valossa en-
simmäinen varsinainen toteutussuunnitelman toimeenpanovuosi. Suhteessa toimeenpanopäätökseen (kh 
13.8.2018 §288) kärkihanke etenee kaiken kaikkiaan hyvin, ja lähes kaikki tälle valtuustokaudelle suunnitellut 
toimenpidekokonaisuudet ovat käynnissä. 
 
 

Turun Tiedepuisto 
 
Kärkihankkeen painopisteiden hankkeistus eteni vuoden 2019 aikana suunnitellusti jaksolla 1-10/2019. Vuoden 
lopussa (10/2019) hankejohtajan vaihdettua muihin tehtäviin, on hankkeen henkilöresurssointi muodostunut 
haasteeksi toiminnan suunnittelun ja toiminnan käynnistämisen näkökulmasta. Resurssihaasteen ratkaise-
miseksi on hankkeen johtamismallin kehittäminen käynnistetty loppuvuonna 2019. 
 
Kupittaa kansihankkeen käynnistävä kilpailumalli on suunniteltu ja siihen liittyvät, tarvittavat toimenpiteet on 
valmisteltu. Kilpailun kautta saatava kumppani käynnistää Itäharjun teollisuusalueen laajamittaisen rakentami-
sen, mahdollistaa joukkoliikenneakselin toteutuksen ja yhdistää kaupunginosat toisiinsa. Kilpailunmallin yhtey-
dessä on toteutettu vuoden 2019 aikana digikaksonen Tiedepuiston alueesta. Digikaksonen palvelee mm. han-
kehallintaa, kilpailuaineistojen hallintaa, viestintää ja markkinointia sekä osallistamista. Digikaksosen toteutuk-
seen liittyen on kaupungin tietomalli- ja kaupunkimallityöskentelyä kehitetty aktiivisesti. 
 
Kupittaan kansi hankkeen sekä Itäharjun uuden liittymän asemakaavojen käynnistäminen odottaa kansikilpai-
lua.  
 
TurkuEnergia Oy:n pääkonttorin sijoittuminen Itäharjun teollisuusalueelle on ratkaistu. Hanke toteutetaan poik-
keulupamenettelyllä ilman asemakaavamuutosta. 
 
6Aika rahoitteinen KIEPPI hanke käynnistyi loppuvuodesta 2019. KIEPPI vahvistaa kaupunkien kestävää kehi-
tystä ja hanke tuottaa mm. hiilineutraalin kaupunginosan alustamallin, jossa materiaalivirrat kiertävät mahdolli-
simman suljetusti ja resurssiviisaasti. 
 
Itäharjun teollisuusalueen yksityisten kiinteistöomistajien kanssa on käynnistetty keskustelut kumppanuuskaa-
voituksesta. 
 
Tiedepuiston toimijakenttä on aktiivisesti edistänyt alueelle sijoittuvia omia yksittäisiä hankekokonaisuuksia. 
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Esimerkkinä voidaan mainita mm. Kupittaan hotellihanke, Veritas pääkonttori, AMK-hanke, VSSHP:n hank-
keet, TYS:n hankkeet, Teknologiakiinteistöjen hankkeet, Suomen Yliopistokiinteistöjen hankkeet sekä asunto-
rakentamisen hankkeet. 
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Liitteet 
 

Strategiset tavoitteet linjauksittain taulukoituna 
 

2.1.1 
 

Tavoite Arviointikriteerit Toimialat Toteutunut 
2017 

Toteutunut 
2018 

Tavoite 2019 
muutoksin 

Toteutunut 
31.12.2019 

Lähiöohjelman 
täytäntöönpano 

Lähiöohjelman 
täytäntöönpano 

Kj-toimiala   Toimintasuun-
nitelman laati-
minen 

Lähiöohjel-
man täytän-
töönpano 
siirretty 
osaksi syr-
jäytymisen 
ehkäisyn ja 
sosiaalisesti 
kestävän 
kaupunkike-
hityksen toi-
menpideoh-
jelmaa. 

SoTe-uud-
istukseen 
valmistau-
tuminen (2017-
2018) 

Mittari: valmis-
tautumiseen 
liittyvät kehittä-
misprojektit ja 
toimenpiteet 
etenevät 

Hyvin-
vointitoimi-
ala 

Toimenpiteet 
käynnissä 

Toimen-
piteet 
edenneet 
suunnitel-
lusti 

Toimenpiteet 
käynnissä 

SoTe-uudis-
tus kaatui 
03/2019 

Tavoite 2: 
Kumppanuuksia 
kehittämällä ja 
laajentamalla 
tuotetaan moni-
muotoisia pal-
veluja kustan-
nustehokkaasti 
 
 

Avustuksia 
saaneiden nuo-
risoyhdistysten 
ja nuorten toi-
mintaryhmien 
määrä 

Vapaa-ai-
katoimiala 

105 78 105 69 

Avustuksia 
saaneiden ur-
heiluseurojen 
har-
rastajamäärä 

Vapaa-ai-
katoimiala 

62 138 69 506 59 685 (hake-
neiden) 

67 765 

Sopimuksen 
tehneiden 
(kulttuuria-
vustukset) 
kävijämäärä 

Vapaa-ai-
katoimiala 

3 100 000 777 780 700 000 680 000 (ar-
vio, tarken-
tuu) 

Terveiden 
elämäntapojen 
edistäminen 
 

Ylipainoisten 
lasten ja nuor-
ten osuus 
4 vuotiaat 

Toimialo-
jen yhtei-
set 

Lukujen saa-
tavuutta sel-
vitetään 

- osuus laskee - 
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Turkulaisten 
koululaisten 
fyysinen toi-
mintakyky 
(move). vertailu 
kansalliseen 
viitearvoon: 5 
lk tytöt ja pojat. 
tavoitear-
vot:turku/suomi 
alin kolman-
nes. 
ylävartalon ko-
hotus 

Toimialo-
jen yhtei-
set 

tytöt 32/40 % 
pojat 43/44 % 

tytöt 34/40 
% 
pojat 37/44 
% 

toimintakyky 
kasvaa 

tytöt 28/41 
% 
pojat 34/43 
% 

Turkulaisten 
koululaisten 
fyysinen toi-
mintakyky 
(move). vertailu 
kansalliseen 
viitearvoon: 5 
lk tytöt ja pojat. 
tavoitear-
vot:turku/suomi 
alin kolman-
nes. 
vauhditon viisi-
loikka 

Toimialo-
jen yhtei-
set 

tytöt 34/32 % 
pojat 52/44 % 

tytöt 36/31 
% 
pojat 43/45 
% 

toimintakyky 
kasvaa 

tytöt 35/31 
% 
pojat 47/44 
% 

Turkulaisten 
koululaisten 
fyysinen toi-
mintakyky 
(move). vertailu 
kansalliseen 
viitearvoon: 5 
lk tytöt ja pojat. 
tavoitear-
vot:turku/suomi 
alin kolman-
nes. 
heitto-kiinniot-
toyhdistelmä 

Toimialo-
jen yhtei-
set 

tytöt 40/38 % 
pojat 37/39 % 

tytöt 36/37 
% 
pojat 36/39 
% 

toimintakyky 
kasvaa 

tytöt 36/37 
% 
pojat 44/40 
% 

Turkulaisten 
koululaisten 
fyysinen toi-
mintakyky 
(move). vertailu 
kansalliseen 
viitearvoon: 5 
lk tytöt ja pojat. 

Toimialo-
jen yhtei-
set 

tytöt 30/22 % 
pojat 23/20 % 

tytöt 24/21 
% 
pojat 22/20 
% 

toimintakyky 
kasvaa 

tytöt 23/23 
% 
pojat 20/20 
%  



 
 

 

42 
 

tavoitear-
vot:turku/suomi 
alin kolman-
nes. 
etunojapunner-
rus 

Turkulaisten 
koululaisten 
fyysinen toi-
mintakyky 
(move). vertailu 
kansalliseen 
viitearvoon: 5 
lk tytöt ja pojat. 
tavoitear-
vot:turku/suomi 
alin kolman-
nes. 
20 m viiva-
juoksu 

Toimialo-
jen yhtei-
set 

tytöt 31/36 % 
pojat 38/39 % 

tytöt 35/35 
% 
pojat 40/41 
% 

toimintakyky 
kasvaa 

tytöt 37/39 
% 
pojat 42/42 
% 

Terveytensä 
vähintään hy-
väksi kokevien 
turkulaisten 
osuus (turkulai-
set vrs. kansal-
linen taso) 

Toimialo-
jen yhtei-
set 

Kyselyä ei to-
teutettu 2017 

Kyselyn 
tulokset 
keväällä 
2019 

Osuus 
kasvaa 

64,4/66,8*  

Ylipainoisten 
lasten ja nuor-
ten osuus 
8 lk 

Toimialo-
jen yhtei-
set 

16,5 % - osuus laskee 16,8% 

Hyton terveys-
asemilla asioi-
neet dm 2-py-
syväisdiagnoo-
sin (tyypin 2 
diabetes) 
omaavien tur-
kulaisten 
määrä 

Toimialo-
jen yhtei-
set 

9358/48,3 % 3910/ 47,4 
% 

Määrä laskee 50,4 % 

Ylipainoisten 
lasten ja nuor-
ten osuus 
5 lk 

Toimialo-
jen yhtei-
set 

Lukujen saa-
tavuutta sel-
vitetään 

- osuus laskee - 

Vanhem-
muuden tuki 
 

Lasten ja nuor-
ten hyvinvointi-
suunnitelman 
toimenpiteiden 
toteutuminen 

Toimialo-
jen yhtei-
set 

Toimeenpano 
suunnitelman 
mukaisesti 

Suunni-
telma tehty 
mutta vaa-
tii päivittä-
mistä 

Toimeenpano 
suunnitelman 
mukaisesti 

Suunnitelma 
vuosille 
2020-2023 
on val-mis-
teltu hyväk-
syttäväksi 
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val-tuus-
tossa.  

Lastensuojelun 
piirissä olevien 
0-17 v osuus 
ikäryhmästä 

Toimialo-
jen yhtei-
set 

6,8 % 6,6 % Osuus pysyy 
alle Kuusikko-
kuntien kes-
kiarvon 

6,0 % 

Yksinäisyyden 
ja 
ulkopuolisuuden 
vähentäminen 
 
 
 
 
 
 
 

Koulukiusat-
tuna vähintään  
kerran viikossa  
(kouluterveys-
kysely 2017) 
lukion 1. ja 2. 
vuosikurssin 
oppilaat (turku-
laiset vs. kan-
sallinen ka) 

Toimialo-
jen yhtei-
set 

1,0 % / 1,1 % - laskee 0,9/1,1 % 

Koulukiusat-
tuna vähintään  
kerran viikossa  
(kouluterveys-
kysely 2017) 
8. ja 9. luokan 
oppilaat (turku-
laiset vs. kan-
sallinen ka) 

Toimialo-
jen yhtei-
set 

6,3 % / 5,8 % - laskee 6,5/5,5 % 

Itsensä yksi-
näiseksi tunte-
vien osuus  
(ath) 
55-74 –vuotiaat 
(turkulaiset vs. 
kansallinen ka) 

Toimialo-
jen yhtei-
set 

2017: Kyse-
lyä ei to-
teutettu 

Kyselyn tu-
losket kev-
äällä 2019 

laskee 5,1/5,7 % 
(*2) 

Itsensä yksi-
näiseksi tunte-
vien osuus  
(ath) 
20-54 –vuotiaat 
(turkulaiset vs. 
kansallinen ka) 

Toimialo-
jen yhtei-
set 

2017: Kyse-
lyä ei to-
teutettu 

Kyselyn tu-
losket kev-
äällä 2019 

laskee 11,7/9,8 % 
(*1) 

Itsensä yksi-
näiseksi tunte-
vien osuus  
(ath) 
+75-vuotiaat 
(turkulaiset vs. 
kansallinen ka) 

Toimialo-
jen yhtei-
set 

2017: Kyse-
lyä ei to-
teutettu 

Kyselyn tu-
losket kev-
äällä 2019 

laskee 8,9/9,1 % 
(*3) 

Ei yhtään lä-
heistä ystävää  
oppilaista  

Toimialo-
jen yhtei-
set 

8,2 % / 7,2 % - laskee 7,3/7,9 % 



 
 

 

44 
 

(kouluterveys-
kysely 2015) 
lukion 1. ja 2. 
vuosikurssit 
(turkulaiset vs. 
kansallinen ka) 

Ei yhtään lä-
heistä ystävää  
oppilaista  
(kouluterveys-
kysely 2015) 
ammatillisen 
oppilaitoksen 
1. ja 2. vuoden 
opiskelijat (tur-
kulaiset vs. 
kansallinen ka) 

Toimialo-
jen yhtei-
set 

6,4 %  / 7,4 
% 

- laskee 9,0/8,3 % 

Ei yhtään lä-
heistä ystävää  
oppilaista  
(kouluterveys-
kysely 2015) 
8-9lk (turkulai-
set vs. kansalli-
nen ka) 

Toimialo-
jen yhtei-
set 

8 % / 8,5 % - laskee 8,9/9,1 % 

 

2.1.2 
 

Tavoite Arviointi-
kriteerit 

Toimialat Toteutunut 
2017 

Toteutunut 
2018 

Tavoite 2019 
muutoksin 

Toteutunut 
31.12.2019 

SoTe-uud-
istukseen 
valmistau-
tuminen 
(2017-2018) 

Mittari: valmis-
tautumiseen 
liittyvät kehittä-
misprojektit ja 
toimenpiteet 
etenevät 

Hyvin-
vointitoimi-
ala 

Toimenpiteet 
käynnissä 

Toimenpiteet 
edenneet 
suunnitellusti 

Toimenpiteet 
käynnissä 

SoTe-uudis-
tus kaatui 
03/2019 

Tavoite 
1:Painopisteen 
siirtäminen 
ehkäisevään 
työhön 
 
 
 
 
 
 

Avohuollon 
lastensuojelun 
asiakkaana 
olevien 0-17-
vuotiaiden 
määrä ja 
osuus ikäryh-
mästä  
*määritelmä 
muuttunut 
vuonna 2015 

Hyvin-
vointitoimi-
ala 

1600 / 5,5 % 1530/5,3% osuus ikäry-
hmästä las-
kee 

1357/4,6% 
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Tilapäishoidon 
hoitojaksojen 
määrä 

Hyvin-
vointitoimi-
ala 

3727 4060 kasvava 4460 

Säännöllisten 
palveluiden pii-
rissä olevien 
75-vuotta täyt-
täneiden mää-
rän muutos/75-
vuotta täyttä-
neiden turku-
laisten määrän 
muutos. 
ympärivuoro-
kautinen pitkä-
aikaishoito 
(sis. kaskenlin-
nan palliatiivi-
sen hoidon 
asiakkaat) 

Hyvin-
vointitoimi-
ala 

-5 -21 vähenevä -26 

Säännöllisten 
palveluiden pii-
rissä olevien 
75-vuotta täyt-
täneiden mää-
rän muutos/75-
vuotta täyttä-
neiden turku-
laisten määrän 
muutos. 
omaishoidon 
tuki 

Hyvin-
vointitoimi-
ala 

43 17 kasvava 37 

Säännöllisten 
palveluiden pii-
rissä olevien 
75-vuotta täyt-
täneiden mää-
rän muutos/75-
vuotta täyttä-
neiden turku-
laisten määrän 
muutos. 
kotihoito 

Hyvin-
vointitoimi-
ala 

36 -114 kasvava -173 

Säännöllisten 
palveluiden pii-
rissä olevien 
75-vuotta täyt-
täneiden mää-
rän muutos/75-

Hyvin-
vointitoimi-
ala 

74 / 86 -135/163 377/477 -162/494 
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vuotta täyttä-
neiden turku-
laisten määrän 
muutos. 

Suun tervey-
denhuolto: 
dmf-indeksi 
(karieksen 
esiintyvyys tut-
kitussa 
populaatiossa) 
5-vuotiaat 

Hyvin-
vointitoimi-
ala 

.. .. 0,3 0,34 

Suun tervey-
denhuolto: 
dmf-indeksi 
(karieksen 
esiintyvyys tut-
kitussa 
populaatiossa) 
12-vuotiaat 

Hyvin-
vointitoimi-
ala 

.. .. 1,1 1,01 

Rokotuskatta-
vuus (neuvo-
lat) 
3-vuotiaiden 
rokottamatto-
mien osuus 
ikäluokasta 

Hyvin-
vointitoimi-
ala 

0,39 % 0,8 % 0 % THL:n tilas-
toista saa-
daan, mutta 
viimei-
sinokotus-
tieto  ikäluo-
kasta v. 
2015 synty-
neet 

Omaishoidon 
tukeminen  
omaishoidon 
tukea saavien 
määrä (poikki-
leikkaus) 
18-74 

Hyvin-
vointitoimi-
ala 

483 519 tasainen 525 

Omaishoidon 
tukeminen  
omaishoidon 
tukea saavien 
määrä (poikki-
leikkaus) 
0-17 

Hyvin-
vointitoimi-
ala 

171 190 tasainen 211 

Neuvolapalve-
luiden koulu- ja 
opiskelutervey-
denhuollon 
sähköisen asi-
oinnin lisäämi-
nen 

Hyvin-
vointitoimi-
ala 

5,4 % 1335/9,2% 50 % 9% 
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peruskou-
luikäisten puo-
lesta-asiointi-
sopimusten 
osuus 

Omaishoidon 
tukeminen  
omaishoidon 
tukea saavien 
määrä (poikki-
leikkaus) 
75 vuotta täyt-
täneet 

Hyvin-
vointitoimi-
ala 

562 579 kasvava 616 

Lihavien lasten 
ja nuorten 
osuus 
8 lk. 

Hyvin-
vointitoimi-
ala 

.. .. laskee  

Hoitojakson pi-
tuus ympäri-
vuorokautisen 
hoidon piirissä 
yhteensä 
asumispalve-
luissa 

Hyvin-
vointitoimi-
ala 

1132,2 1099 laskeva 1110,8 

Neuvolapalve-
luiden koulu- ja 
opiskelutervey-
denhuollon 
sähköisen asi-
oinnin lisäämi-
nen 
neuvolaikäis-
ten puolesta- 
asiointisopi-
musten osuus 

Hyvin-
vointitoimi-
ala 

28,8 % 4499/37,8% 50 % 46% 

Kotona asu-
vien +75-vuoti-
aiden osuus ja 
lukumäärä 

Hyvin-
vointitoimi-
ala 

90,7 % 
(15 664) 

90,9 % 
(15 814) 

91,0 % 
(16 123) 

91,3 % 
(16 324) 

Kumppanuus 
kolmannen 
sektorin 
kanssa lisään-
tyy ja tiivistyy: 
tilojen luovu-
tuksen yhteis-
työsopimusten 
määrä 

Hyvin-
vointitoimi-
ala 

33 42 40 44 
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Kumppanuus 
kolmannen 
sektorin 
kanssa lisään-
tyy ja tiivistyy: 
toiminnallisten 
kumppanuus-
sopimusten 
määrä (sis. 
stea:lle ja 
opm:lle ym. 
ulko-puolisille 
rahoittajille an-
netut lausun-
not ja aiesopi-
mukset) 

Hyvin-
vointitoimi-
ala 

35 51 40 45 

Hoitojakson pi-
tuus ympäri-
vuorokautisen 
hoidon piirissä 
yhteensä 
palliatiivisessa 

Hyvin-
vointitoimi-
ala 

1077,4 332 laskeva 95,6 

Lihavien lasten 
ja nuorten 
osuus 
4- vuotiaat 

Hyvin-
vointitoimi-
ala 

.. .. laskee  

Kumppanuus 
kolmannen 
sektorin 
kanssa lisään-
tyy ja tiivistyy: 
vakiintuneiden 
yhteistyökump-
paneiden 
kanssa tehdyt 
avustusyhteis-
työsopimukset 
(min. 2 vuoden 
ajaksi) 

Hyvin-
vointitoimi-
ala 

15 15 15 15 

Terveiden 
elämäntapojen 
edistäminen 
 
 
 
 
 
 
 

Ylipainoisten 
lasten ja nuor-
ten osuus 
5 lk 

Toimialo-
jen yhtei-
set 

Lukujen saa-
tavuutta sel-
vitetään 

- osuus laskee - 

Hyton terveys-
asemilla asioi-
neet dm 2-py-
syväisdiagnoo-
sin (tyypin 2 
diabetes) 

Toimialo-
jen yhtei-
set 

9358/48,3 % 3910/ 47,4 
% 

Määrä laskee 50,4 % 
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omaavien tur-
kulaisten 
määrä 

Terveytensä 
vähintään hy-
väksi kokevien 
turkulaisten 
osuus (turku-
laiset vrs. kan-
sallinen taso) 

Toimialo-
jen yhtei-
set 

Kyselyä ei to-
teutettu 2017 

Kyselyn 
tulokset kev-
äällä 2019 

Osuus 
kasvaa 

64,4/66,8*  

Turkulaisten 
koululaisten 
fyysinen toi-
mintakyky 
(move). ver-
tailu kansalli-
seen viitear-
voon: 5 lk tytöt 
ja pojat. tavoi-
tear-
vot:turku/suomi 
alin kolman-
nes. 
20 m viiva-
juoksu 

Toimialo-
jen yhtei-
set 

tytöt 31/36 % 
pojat 38/39 % 

tytöt 35/35 
% 
pojat 40/41 
% 

toimintakyky 
kasvaa 

tytöt 37/39 
% 
pojat 42/42 
% 

Turkulaisten 
koululaisten 
fyysinen toi-
mintakyky 
(move). ver-
tailu kansalli-
seen viitear-
voon: 5 lk tytöt 
ja pojat. tavoi-
tear-
vot:turku/suomi 
alin kolman-
nes. 
etunojapunner-
rus 

Toimialo-
jen yhtei-
set 

tytöt 30/22 % 
pojat 23/20 % 

tytöt 24/21 
% 
pojat 22/20 
% 

toimintakyky 
kasvaa 

tytöt 23/23 
% 
pojat 20/20 
%  

Turkulaisten 
koululaisten 
fyysinen toi-
mintakyky 
(move). ver-
tailu kansalli-
seen viitear-
voon: 5 lk tytöt 
ja pojat. tavoi-

Toimialo-
jen yhtei-
set 

tytöt 40/38 % 
pojat 37/39 % 

tytöt 36/37 
% 
pojat 36/39 
% 

toimintakyky 
kasvaa 

tytöt 36/37 
% 
pojat 44/40 
% 
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tear-
vot:turku/suomi 
alin kolman-
nes. 
heitto-kiinniot-
toyhdistelmä 

Turkulaisten 
koululaisten 
fyysinen toi-
mintakyky 
(move). ver-
tailu kansalli-
seen viitear-
voon: 5 lk tytöt 
ja pojat. tavoi-
tear-
vot:turku/suomi 
alin kolman-
nes. 
vauhditon viisi-
loikka 

Toimialo-
jen yhtei-
set 

tytöt 34/32 % 
pojat 52/44 % 

tytöt 36/31 
% 
pojat 43/45 
% 

toimintakyky 
kasvaa 

tytöt 35/31 
% 
pojat 47/44 
% 

Turkulaisten 
koululaisten 
fyysinen toi-
mintakyky 
(move). ver-
tailu kansalli-
seen viitear-
voon: 5 lk tytöt 
ja pojat. tavoi-
tear-
vot:turku/suomi 
alin kolman-
nes. 
ylävartalon ko-
hotus 

Toimialo-
jen yhtei-
set 

tytöt 32/40 % 
pojat 43/44 % 

tytöt 34/40 
% 
pojat 37/44 
% 

toimintakyky 
kasvaa 

tytöt 28/41 
% 
pojat 34/43 
% 

Ylipainoisten 
lasten ja nuor-
ten osuus 
4 vuotiaat 

Toimialo-
jen yhtei-
set 

Lukujen saa-
tavuutta sel-
vitetään 

- osuus laskee - 

Ylipainoisten 
lasten ja nuor-
ten osuus 
8 lk 

Toimialo-
jen yhtei-
set 

16,5 % - osuus laskee 16,8% 

Vanhem-
muuden tuki 
 

Lasten ja nuor-
ten hyvinvointi-
suunnitelman 
toimenpiteiden 
toteutuminen 

Toimialo-
jen yhtei-
set 

Toimeenpano 
suunnitelman 
mukaisesti 

Suunnitelma 
tehty mutta 
vaatii päivit-
tämistä 

Toimeenpano 
suunnitelman 
mukaisesti 

Suunnitelma 
vuosille 
2020-2023 
on val-mis-
teltu hyväk-
syttäväksi 
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val-tuus-
tossa.  

Lastensuojelun 
piirissä olevien 
0-17 v osuus 
ikäryhmästä 

Toimialo-
jen yhtei-
set 

6,8 % 6,6 % Osuus pysyy 
alle Kuu-
sikko-kuntien 
keskiarvon 

6,0 % 

 

2.1.3 
 

Tavoite Arviointikriteerit Toimialat Toteutunut 
2017 

Toteutunut 
2018 

Tavoite 2019 
muutoksin 

Toteutunut 
31.12.2019 

SoTe-uud-
istukseen 
valmistau-
tuminen 
(2017-2018) 

Mittari: valmis-
tautumiseen liitty-
vät kehittämis-
projektit ja toi-
menpiteet etene-
vät 

Hyvinvointi-
toimiala 

Toimenpiteet 
käynnissä 

Toimen-
piteet eden-
neet suun-
nitellusti 

Toimenpiteet 
käynnissä 

SoTe-uudis-
tus kaatui 
03/2019 

Tavoite 2: 
Lisätään 
korjaavien 
palveluiden 
vaikutta-
vuutta, te-
hokkuutta ja 
tuottavuutta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jatkohoitojono-
jen lyheneminen  
sairaanhoitopii-
ristä 
korotetun mak-
sun osuus siirto-
viivepäivistä 

Hyvinvointi-
toimiala 

46 % 54 % <20 % 50% 

Suunterveyden-
huolto 
hoitoonpääsy t3) 
(aika yhteyden-
otosta siihen kun 
tutkimus toteu-
tuu) alueiden 
mediaanin ka 

Hyvinvointi-
toimiala 

76 - 70 106 

Suuntervey-
denhuolto 
asiak-
kaat/työvoima 

Hyvinvointi-
toimiala 

253,3 - kasvava .. 

Päihde- ja mie-
lesnterveyspalve-
lujen saatavuu-
den parantumi-
nen ja avohoito-
painotteisuuden 
lisääntyminen: 
mielenterveys- ja 
päihdekuntotu-
jien kotiin vietä-
vien palvelujen li-
sääminen (tuetun 
asumisen osuus 

Hyvinvointi-
toimiala 

40 % - kasvava 51,7 % 
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palveluasumi-
sesta) 

Perhehoitoon si-
joitettujen lasten 
osuus huostassa 
olevista lapsista 

Hyvinvointi-
toimiala 

49,9 % 49,9 % + 3,5 %-
yksikköä 

52,4 % 

Palveluiden vai-
kutus: palvelu 
parantanut asiak-
kaan elämänti-
lannetta ja  
ollut hyödyllinen 
(vastausten ka  
asteikolla 1-5) 
vanhusten avo-
palvelut 

Hyvinvointi-
toimiala 

4,3 4,2 kasvava 4,2 

Palveluiden vai-
kutus: palvelu 
parantanut asiak-
kaan elämänti-
lannetta ja  
ollut hyödyllinen 
(vastausten ka  
asteikolla 1-5) 
vanhusten asu-
mispalvelut 

Hyvinvointi-
toimiala 

4,1 4,0 kasvava - 

Palveluiden vai-
kutus: palvelu 
parantanut asiak-
kaan elämänti-
lannetta ja  
ollut hyödyllinen 
(vastausten ka  
asteikolla 1-5) 
vammaispalvelut 

Hyvinvointi-
toimiala 

4,3 4,4 kasvava 4,3 

Palveluiden vai-
kutus: palvelu 
parantanut asiak-
kaan elämänti-
lannetta ja  
ollut hyödyllinen 
(vastausten ka  
asteikolla 1-5) 
sosiaalityö 

Hyvinvointi-
toimiala 

4,4 4,5 kasvava 4,4 

Palveluiden vai-
kutus: palvelu 
parantanut asiak-
kaan elämänti-
lannetta ja  
ollut hyödyllinen 

Hyvinvointi-
toimiala 

3,8 4,0 - 4,2 
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(vastausten ka  
asteikolla 1-5) 
sijaishuolto (kau-
pungin lastenko-
dit ja vastaanot-
tokodit) 

Palveluiden vai-
kutus: palvelu 
parantanut asiak-
kaan elämänti-
lannetta ja  
ollut hyödyllinen 
(vastausten ka  
asteikolla 1-5) 
sairaalapalvelut 

Hyvinvointi-
toimiala 

4,3 4,4 kasvava 4,3 

Palveluiden vai-
kutus: palvelu 
parantanut asiak-
kaan elämänti-
lannetta ja  
ollut hyödyllinen 
(vastausten ka  
asteikolla 1-5) 
polikliiniset pal-
velut 

Hyvinvointi-
toimiala 

4,7 4,5 kasvava 4,5 

Palveluiden vai-
kutus: palvelu 
parantanut asiak-
kaan elämänti-
lannetta ja  
ollut hyödyllinen 
(vastausten ka  
asteikolla 1-5) 
neuvolapalvelut 

Hyvinvointi-
toimiala 

.. 3,9 - 4,1 

Palveluiden vai-
kutus: palvelu 
parantanut asiak-
kaan elämänti-
lannetta ja  
ollut hyödyllinen 
(vastausten ka  
asteikolla 1-5) 
koulu – ja opis-
keluterveyden-
huolto 

Hyvinvointi-
toimiala 

.. 3,4 - 3,4 

Palveluiden vai-
kutus: palvelu 
parantanut asiak-
kaan elämänti-
lannetta ja  

Hyvinvointi-
toimiala 

.. 4,6 - 4,4 
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ollut hyödyllinen 
(vastausten ka  
asteikolla 1-5) 
kasvatus- ja per-
heneuvola psy-
kologipalvelut 

Laitoshoidossa 
ympärivuoro-
kautisessa hoi-
dossa 
kehitysvammais-
ten -osuus 

Hyvinvointi-
toimiala 

4,1 % 4,0 % vähenevä 3,7 % 

Laitoshoidossa 
ympärivuoro-
kautisessa hoi-
dossa 
+75 vanhusten 
määrä ja -osuus 

Hyvinvointi-
toimiala 

502 / 31,3 % 478 / 30,2 % vähenevä 308 / 19,8 % 

Kuntotusjaksojen 
vaikuttavuus 
toimintakyvyn pa-
raneminen hoiton 
seurauksena 
(fim) muutos 
osastojen ka 

Hyvinvointi-
toimiala 

13,0 14,0 kasvava 13,0 

Kuntotusjaksojen 
vaikuttavuus 
sairaalahoitojak-
sojen määrä 6 kk 
kuntoutusjakson 
jälkeen 

Hyvinvointi-
toimiala 

.. - vähenevä .. 

Kuntotusjaksojen 
vaikuttavuus 
sairaalahoitojak-
sojen määrä 2 kk 
kuntoutusjakson 
jälkeen 

Hyvinvointi-
toimiala 

.. - vähenevä .. 

Kuntotusjaksojen 
vaikuttavuus 
kuntoutuksen te-
hokkuus: fim/hoi-
tojaksojen pituu-
den suhde 

Hyvinvointi-
toimiala 

.. - kasvava .. 

Korvattujen poti-
lasvahinkojen 
määrä 
(vuoden 2016 
korvatut vahingot 
vs.  
viiden viimeisen 

Hyvinvointi-
toimiala 

12 / 11 9  /9,6 laskeva 5/11,4 
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vuoden 2011-
2015 ka) 

Kiireettömän lää-
kärivastaanoton 
lyhenee terveys-
keskuksessa 
terveysasemien 
asiakkaat/lääkäri 
htv 

Hyvinvointi-
toimiala 

954,9 998,8 kasvava 75673/.. 

Kiireettömän lää-
kärivastaanoton 
lyhenee terveys-
keskuksessa 
terveysasemien 
asiakkaat/hoitaja 
htv 

Hyvinvointi-
toimiala 

514,8 491,1 kasvava 75673/.. 

Kiireettömän lää-
kärivastaanoton 
lyhenee terveys-
keskuksessa 
terveysasemien 
asiakkaat/ htv 

Hyvinvointi-
toimiala 

413,0 412,9 - 380,8 

Kiireettömän 
lääkäri-
vastaanoton 
lyhenee ter-
veyskeskuksessa 

Hyvinvointi-
toimiala 

3-4 viikkoa - 2 viikkoa 6 viikkoa 

Jatkohoitojono-
jen lyheneminen  
sairaanhoitopii-
ristä 
siirtoviivepäivien 
määrä /kk 

Hyvinvointi-
toimiala 

276 398 <50 378 

Vuoden aikana 
huostassa ollei-
den lasten määrä 
(kum.) ja väestö-
osuus 

Hyvinvointi-
toimiala 

434/1,5 % 438/1,5 % laskeva 418/1,4 % 

Uuden toi-
mintamallin 
luominen 
sote- ja 
maakunta-
uudistuksen 
jälkeiseen 
aikaan hy-
vinvoinnin 
edistämi-
seen, työlli-
syyteen ja 

Toimintamallin 
luominen ja 
toimeenpano 

Kj-toimiala   Toiminta-
suunnitel-
man laatimi-
nen ja toteu-
tuksen käyn-
nistäminen 

Sote- ja 
maa-kunta-
uudistus ei 
toteutunut. 
Kau-pungin 
toimintamal-
lia valmistel-
tiin, mutta ei 
otettu käyt-
töön. 
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kotouttami-
seen 

 

2.2.1 
 

Tavoite Arviointi-
kriteerit 

Toimialat Toteutunut 
2017 

Toteutunut 
2018 

Tavoite 2019 
muutoksin 

Toteutunut 
31.12.2019 

Tavoite 2: 
Uusien digi-
taalisten toi-
mintaympä-
ristöjen 
omaksumi-
nen 

Siirrytään pe-
rusopetuk-
sen 4.-9.-luo-
killa uuden-
laiseen oppi-
misympäris-
töön ja toteu-
tetaan laaja 
opettajien 
koulutusoh-
jelma 

Sivistystoimi-
ala 

Henkilökoh-
taiset pääte-
lait-teet kai-
killa 4. ja 7.-
luokkalaisilla 

 Henkilökoh-
taiset pääte-
laitteet 
kaikilla 4.-9.-
luokkalaisilla 

Toteutettu 

Tavoite 3: 
Toteutetaan 
ammatillisen 
koulutuksen 
reformi 

Toteutetaan 
ammatillisen 
koulutuksen 
reformi 

Sivistystoimi-
ala 

-  Uusien tut-
kintojen pe-
rusteiden 
mukaiset 
koulutukset 
tuotteistettu 

Edetty tavoi-
teen mukai-
sesti, jatkuva 
prosessi (uu-
sia tuotteita 
tuotetaan yri-
tysten tar-
peen mu-
kaan).  
Toiminnano-
hjausjärjest-
elmän muk-
aisesti 
toiminta ja 
toimintaohjeet 
yhtenäistetty.  

Tavoite 4: 
Positiivisen 
rakennemuu-
toksen toteu-
tumisen tuki 
koulutuksen 
keinoin 

Tavoite 4: 
positiivisen 
rakennemuu-
toksen toteu-
tumisen tuki 
koulutuksen 
keinoin 

Sivistystoimi-
ala 

-  Uudet oppi-
misympäris-
töt ja koulu-
tusmallit on 
kuvattu ja 
juurrutettu. 
Työvoimapu-
lasta kärsi-
vien alojen 
vetovoimai-
suus on li-
sääntynyt. 
STEaM 
Turku on 
käynnissä. 

Edennyt ta-
voitteiden 
mukaisesti 
(mm. uusia 
oppimisympä-
ristöjä käyn-
nistetty ja 
koulutusmal-
leja kuvattu), 
jatkuva pro-
sessi.  
STEAM 
Turku käyn-
nissä ja sii-
hen liittyvät 
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Jat-
kosuunitel-
mat tehty. 
Ulkopuolinen 
rahoitus vuo-
den 2018 
tasolla. 
 

jatkosuunni-
telmat tehty.  
Ulkopuolisen 
rahoituksen 
osuus kasvoi 
hieman.  

 

2.2.2 
 

Tavoite Arviointi-
kriteerit 

Toimialat Toteutunut 
2017 

Toteutunut 
2018 

Tavoite 2019 
muutoksin 

Toteutunut 
31.12.2019 

Tavoite 1: 
Palveluver-
kon tar-
kastelu 
 

Ammatillisen 
koulutuksen 
palveluver-
kon tarkas-
telu ja toi-
menpiteiden 
toteutus. 

Sivistystoimi-
ala 

  Tämä asia 
riippuu siitä, 
mikä kanta 
vuonna 2018 
otetaan TAI-
kampushank-
keeseen 

Keväällä 
2019 valmis-
tui ammatilli-
sen koulutuk-
sen uuden 
kampuksen 
tarveselvitys. 
Siirtynyt 
hankesuun-
nitteluun.  

Varhaiskas-
vatuksen pal-
veluverkon 
tarkastelu ja 
toimenpitei-
den toteutus. 

Sivistystoimi-
ala 

Selvitetään 
Jäkärlän ja 
Varissuon 
sekä ruotsin-
kielisten var-
haiskasva-
tuksen tar-
peet 

 Toteutetaan 
palveluver-
kon tarkas-
telu vuonna 
2018 hyväk-
sytyn palve-
luverkko-
päätöksen 
mukaisesti 

Toteutettu ja 
palveluverk-
koselvitys hy-
väksytty kau-
pungin val-
tuustossa. 

Tavoite 2: 
Uusien digi-
taalisten toi-
mintaympä-
ristöjen 
omaksumi-
nen 

Siirrytään pe-
rusopetuksen 
4.-9.-luokilla 
uudenlaiseen 
oppimisym-
päristöön ja 
toteutetaan 
laaja opetta-
jien koulutus-
ohjelma 

Sivistystoimi-
ala 

Henkilökoh-
taiset pääte-
lait-teet kai-
killa 4. ja 7.-
luokkalaisilla 

 Henkilökoh-
taiset pääte-
laitteet 
kaikilla 4.-9.-
luokkalaisilla 

Toteutettu 

 

2.2.3 
 

Tavoite Arviointi-
kriteerit 

Toimialat Toteutunut 
2017 

Toteutunut 
2018 

Tavoite 2019 
muutoksin 

Toteutunut 
31.12.2019 
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Yksinäisyyden 
ja 
ulkopuolisuuden 
vähentäminen 
 
 
 
 
 
 
 

Ei yhtään lä-
heistä ystä-
vää  oppi-
laista  
(kouluter-
veyskysely 
2015) 
8-9lk (turku-
laiset vs. 
kansallinen 
ka) 

Toimialojen 
yhteiset 

8 % / 8,5 % - laskee 8,9/9,1 % 

Ei yhtään lä-
heistä ystä-
vää  oppi-
laista  
(kouluter-
veyskysely 
2015) 
ammatillisen 
oppilaitok-
sen 1. ja 2. 
vuoden opis-
kelijat (turku-
laiset vs. 
kansallinen 
ka) 

Toimialojen 
yhteiset 

6,4 %  / 7,4 
% 

- laskee 9,0/8,3 % 

Ei yhtään lä-
heistä ystä-
vää  oppi-
laista  
(kouluter-
veyskysely 
2015) 
lukion 1. ja 
2. vuosikurs-
sit (turkulai-
set vs. kan-
sallinen ka) 

Toimialojen 
yhteiset 

8,2 % / 7,2 
% 

- laskee 7,3/7,9 % 

Itsensä yksi-
näiseksi tun-
tevien osuus  
(ath) 
+75-vuotiaat 
(turkulaiset 
vs. kansalli-
nen ka) 

Toimialojen 
yhteiset 

2017: Kyse-
lyä ei to-
teutettu 

Kyselyn tu-
losket kev-
äällä 2019 

laskee 8,9/9,1 % 
(*3) 

Itsensä yksi-
näiseksi tun-
tevien osuus  
(ath) 

Toimialojen 
yhteiset 

2017: Kyse-
lyä ei to-
teutettu 

Kyselyn tu-
losket kev-
äällä 2019 

laskee 11,7/9,8 % 
(*1) 
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20-54 –vuo-
tiaat (turku-
laiset vs. 
kansallinen 
ka) 

Itsensä yksi-
näiseksi tun-
tevien osuus  
(ath) 
55-74 –vuo-
tiaat (turku-
laiset vs. 
kansallinen 
ka) 

Toimialojen 
yhteiset 

2017: Kyse-
lyä ei to-
teutettu 

Kyselyn tu-
losket kev-
äällä 2019 

laskee 5,1/5,7 % 
(*2) 

Koulukiusat-
tuna vähin-
tään  kerran 
viikossa  
(kouluter-
veyskysely 
2017) 
8. ja 9. luo-
kan oppilaat 
(turkulaiset 
vs. kansalli-
nen ka) 

Toimialojen 
yhteiset 

6,3 % / 5,8 
% 

- laskee 6,5/5,5 % 

Koulukiusat-
tuna vähin-
tään  kerran 
viikossa  
(kouluter-
veyskysely 
2017) 
lukion 1. ja 
2. vuosikurs-
sin oppilaat 
(turkulaiset 
vs. kansalli-
nen ka) 

Toimialojen 
yhteiset 

1,0 % / 1,1 
% 

- laskee 0,9/1,1 % 

 

2.2.4 
 

Tavoite Arviointi-
kriteerit 

Toimialat Toteutunut 
2017 

Toteutunut 
2018 

Tavoite 2019 
muutoksin 

Toteutunut 
31.12.2019 

Kansainväli-
nen koulu ja 
englanninkie-
linen varhais-
kasvatus 

Kansainväli-
sen koulun ja 
englanninkie-
lisen varhais-
kasvatustoi-

Kj-toimiala   Hankesuun-
nitelman laat-
iminen 

Tarjous-
pyyntö palve-
luhankin-
nasta tiloinen 
16.12.2019. 
Tarjousaikaa 



 
 

 

60 
 

minnan kas-
vattaminen 
sekä sijoittu-
minen kes-
kustan tuntu-
maan. 

31.1.2020 
saakka. 

 

2.2.5 
 

Tavoite Arviointi-
kriteerit 

Toimialat Toteutunut 
2017 

Toteutunut 
2018 

Tavoite 2019 
muutoksin 

Toteutunut 
31.12.2019 

 

2.2.6 
 

Tavoite Arviointi-
kriteerit 

Toimialat Toteutunut 
2017 

Toteutunut 
2018 

Tavoite 2019 
muutoksin 

Toteutunut 
31.12.2019 

Ammatillisen 
koulutuksen 
kampus 

Ammatillisen 
koulutuksen 
toimipiste-
verkko tiivis-
tetään sovel-
tuvin osin uu-
disrakennuk-
sena toteu-
tettavaan 
kampukseen. 

Kj-toimiala   Tilatarvesel-
vityksen laat-
iminen 

Tilatarvesel-
vitys 
hyväksytty 
KH 
27.5.2019 

Tavoite 1: 
Palveluver-
kon tar-
kastelu 
 

Ammatillisen 
koulutuksen 
palveluver-
kon tarkas-
telu ja toi-
menpiteiden 
toteutus. 

Sivistystoimi-
ala 

  Tämä asia 
riippuu siitä, 
mikä kanta 
vuonna 2018 
otetaan TAI-
kampushank-
keeseen 

Keväällä 
2019 valmis-
tui ammatilli-
sen koulutuk-
sen uuden 
kampuksen 
tarveselvitys. 
Siirtynyt 
hankesuun-
nitteluun.  

Varhaiskas-
vatuksen pal-
veluverkon 
tarkastelu ja 
toimenpitei-
den toteutus. 

Sivistystoimi-
ala 

Selvitetään 
Jäkärlän ja 
Varissuon 
sekä ruotsin-
kielisten var-
haiskasva-
tuksen tar-
peet 

 Toteutetaan 
palveluver-
kon tarkas-
telu vuonna 
2018 hyväk-
sytyn palve-
luverkko-
päätöksen 
mukaisesti 

Toteutettu ja 
palveluverk-
koselvitys hy-
väksytty kau-
pungin val-
tuustossa. 

 

2.2.7 
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Tavoite Arviointikriteerit Toimialat Toteutunut 
2017 

Toteutunut 
2018 

Tavoite 
2019 
muutoksin 

Toteutunut 
31.12.2019 

Nuoriso-
työttömyy-
den vähen-
täminen ja 
pitkäaikais-
työttömien 
aktivointi 
(toimialojen 
yhteinen ta-
voite) 
 
 
 
 
 

Aktivointiaste * Toimialojen 
yhteiset 

70 % 55 %** 50 % 62 % 

Nuorisotyöttömien 
osuus 

Toimialojen 
yhteiset 

11,98 % 12,52 %** 11,5 % 12,35 % (*1) 

Työllisyysmäärära-
han vaikuttavuus 
henkilöitä akti-
vointi- ja työkyky-
palveluiden pii-
rissä 

Toimialojen 
yhteiset 

2043 
 

4 990** 4000 2 178 (*2) 

Työllisyysmäärära-
han vaikuttavuus 
kokonaisas-
iakasmäärä 

Toimialojen 
yhteiset 

2901 
 

8 400** 7500 3 528 (*3) 

Työllisyysmäärära-
han vaikuttavuus 
uusien asiakkai-
den määrä 

Toimialojen 
yhteiset 

2221 5 625** 4500 2 439 (*4) 

Työmarkkinatuen 
kuntaosuudella 
olevien ohjaus ak-
tivointitoimiin 

Toimialojen 
yhteiset 

1336 1375 1300 1 356 

Tavoite 3: 
Toteutetaan 
ammatilli-
sen koulu-
tuksen re-
formi 

Toteutetaan am-
matillisen koulu-
tuksen reformi 

Siv-
istystoimiala 

-  Uusien tut-
kintojen pe-
rusteiden 
mukaiset 
koulutukset 
tuotteistettu 

Edetty tavoi-
teen mukai-
sesti, jatkuva 
prosessi (uu-
sia tuotteita 
tuotetaan yri-
tysten tar-
peen mu-
kaan).  
Toiminnano-
hjausjärjest-
elmän muk-
aisesti 
toiminta ja 
toimintaohjeet 
yhtenäistetty.  

 

2.2.8 
 

Tavoite Arviointi-
kriteerit 

Toimialat Toteutunut 
2017 

Toteutunut 
2018 

Tavoite 2019 
muutoksin 

Toteutunut 
31.12.2019 

Ammatillisen 
koulutuksen 

Sivistystoimi-
ala 

  Tämä asia 
riippuu siitä, 
mikä kanta 

Keväällä 
2019 valmis-
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Tavoite 1: 
Palveluver-
kon tar-
kastelu 
 

palveluver-
kon tarkas-
telu ja toi-
menpiteiden 
toteutus. 

vuonna 2018 
otetaan TAI-
kampushank-
keeseen 

tui ammatilli-
sen koulutuk-
sen uuden 
kampuksen 
tarveselvitys. 
Siirtynyt 
hankesuun-
nitteluun.  

Varhaiskas-
vatuksen pal-
veluverkon 
tarkastelu ja 
toimenpitei-
den toteutus. 

Sivistystoimi-
ala 

Selvitetään 
Jäkärlän ja 
Varissuon 
sekä ruotsin-
kielisten var-
haiskasva-
tuksen tar-
peet 

 Toteutetaan 
palveluver-
kon tarkas-
telu vuonna 
2018 hyväk-
sytyn palve-
luverkko-
päätöksen 
mukaisesti 

Toteutettu ja 
palveluverk-
koselvitys hy-
väksytty kau-
pungin val-
tuustossa. 

Tavoite 3: 
Toteutetaan 
ammatillisen 
koulutuksen 
reformi 

Toteutetaan 
ammatillisen 
koulutuksen 
reformi 

Sivistystoimi-
ala 

-  Uusien tut-
kintojen pe-
rusteiden 
mukaiset 
koulutukset 
tuotteistettu 

Edetty tavoi-
teen mukai-
sesti, jatkuva 
prosessi (uu-
sia tuotteita 
tuotetaan yri-
tysten tar-
peen mu-
kaan).  
Toiminnano-
hjausjärjest-
elmän muk-
aisesti 
toiminta ja 
toimintaohjeet 
yhtenäistetty.  

Tavoite 4: 
Positiivisen 
rakennemuu-
toksen toteu-
tumisen tuki 
koulutuksen 
keinoin 

Tavoite 4: 
positiivisen 
rakennemuu-
toksen toteu-
tumisen tuki 
koulutuksen 
keinoin 

Sivistystoimi-
ala 

-  Uudet oppi-
misympäris-
töt ja koulu-
tusmallit on 
kuvattu ja 
juurrutettu. 
Työvoimapu-
lasta kärsi-
vien alojen 
vetovoimai-
suus on li-
sääntynyt. 
STEaM 
Turku on 
käynnissä. 
Jat-

Edennyt ta-
voitteiden 
mukaisesti 
(mm. uusia 
oppimisympä-
ristöjä käyn-
nistetty ja 
koulutusmal-
leja kuvattu), 
jatkuva pro-
sessi.  
STEAM 
Turku käyn-
nissä ja sii-
hen liittyvät 
jatkosuunni-
telmat tehty.  
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kosuunitel-
mat tehty. 
Ulkopuolinen 
rahoitus vuo-
den 2018 
tasolla. 
 

Ulkopuolisen 
rahoituksen 
osuus kasvoi 
hieman.  

 

2.3.1 
 

Tavoite Arviointikriteerit Toimialat Toteutunut 
2017 

Toteutunut 
2018 

Tavoite 2019 
muutoksin 

Toteutunut 
31.12.2019 

Lähiöohjelman 
täytäntöönpano 

Lähiöohjelman 
täytäntöönpano 

Kj-toimiala   Toimintasuun-
nitelman laati-
minen 

Lähiöohjel-
man täytän-
töönpano 
siirretty 
osaksi syr-
jäytymisen 
ehkäisyn ja 
sosiaalisesti 
kestävän 
kaupunkike-
hityksen toi-
menpideoh-
jelmaa. 

Tavoite 2: 
Kumppanuuk-
sia kehittämällä 
ja laajenta-
malla tuotetaan 
monimuotoisia 
palveluja kus-
tannustehok-
kaasti 
 
 

Avustuksia 
saaneiden nuo-
risoyhdistysten 
ja nuorten toi-
mintaryhmien 
määrä 

Vapaa-ai-
katoimiala 

105 78 105 69 

Sopimuksen 
tehneiden 
(kulttuuria-
vustukset) 
kävijämäärä 

Vapaa-ai-
katoimiala 

3 100 000 777 780 700 000 680 000 (ar-
vio, tarken-
tuu) 

Avustuksia 
saaneiden ur-
heiluseurojen 
har-
rastajamäärä 

Vapaa-ai-
katoimiala 

62 138 69 506 59 685 (hake-
neiden) 

67 765 

Tavoite 
4:Edistetään 
asukkaiden 
kansalaistaitoja 
 
 
 

Kirjaston käyt-
täjäkoulu-
tuksen osanot-
tajamäärä 

Vapaa-ai-
katoimiala 

12 751 11 623 12 500 10 941 

Kävijät orkeste-
rin lastentapah-
tumissa maa-

Vapaa-ai-
katoimiala 

20 751 20 660 15 000 21 755 
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hanmuuttajata-
pahtumissa ja 
yleisökasvatus-
tapahtumissa 
yhteensä 

Museon neu-
vontapalvelu-
jen käyttö-
tapahtumat 

Vapaa-ai-
katoimiala 

6 439 7 099 5 000 5 210 

Ohjatut nuoret 
( 9-18 –vuoti-
aat nuoriso- ja 
kausikorttilaiset 
ja harraste-
kursseille osal-
listuneet sekä 
15 – 29 –vuoti-
aat  fendarissa 
starttipajassa 
ja seinättö-
mässä pajatoi-
minnassa sekä 
etsivässä nuo-
risotyössä ol-
leet) 

Vapaa-ai-
katoimiala 

Tekemällä 
oppiminen 
2910 (9–18 
v.) 
Ohjaus ja 
tuki: 2100 
(15–19v.) 

Tekemällä 
oppiminen 
6547 
Ohjaus ja 
tuki: 1961 

Tekemällä op-
piminen 2100 
Ohjaus ja 
tuki: 1185 
(kokeilu päät-
tynyt) 

7274 

Terveiden 
elämäntapojen 
edistäminen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ylipainoisten 
lasten ja nuor-
ten osuus 
5 lk 

Toimialojen 
yhteiset 

Lukujen 
saatavuutta 
selvitetään 

- osuus laskee - 

Terveytensä 
vähintään hy-
väksi kokevien 
turkulaisten 
osuus (turkulai-
set vrs. kansal-
linen taso) 

Toimialojen 
yhteiset 

Kyselyä ei 
toteutettu 
2017 

Kyselyn 
tulokset 
keväällä 
2019 

Osuus 
kasvaa 

64,4/66,8*  

Turkulaisten 
koululaisten 
fyysinen toi-
mintakyky 
(move). vertailu 
kansalliseen 
viitearvoon: 5 
lk tytöt ja pojat. 
tavoitear-
vot:turku/suomi 
alin kolman-
nes. 
20 m viiva-
juoksu 

Toimialojen 
yhteiset 

tytöt 31/36 
% 
pojat 38/39 
% 

tytöt 35/35 
% 
pojat 40/41 
% 

toimintakyky 
kasvaa 

tytöt 37/39 
% 
pojat 42/42 
% 
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Turkulaisten 
koululaisten 
fyysinen toi-
mintakyky 
(move). vertailu 
kansalliseen 
viitearvoon: 5 
lk tytöt ja pojat. 
tavoitear-
vot:turku/suomi 
alin kolman-
nes. 
etunojapunner-
rus 

Toimialojen 
yhteiset 

tytöt 30/22 
% 
pojat 23/20 
% 

tytöt 24/21 
% 
pojat 22/20 
% 

toimintakyky 
kasvaa 

tytöt 23/23 
% 
pojat 20/20 
%  

Turkulaisten 
koululaisten 
fyysinen toi-
mintakyky 
(move). vertailu 
kansalliseen 
viitearvoon: 5 
lk tytöt ja pojat. 
tavoitear-
vot:turku/suomi 
alin kolman-
nes. 
heitto-kiinniot-
toyhdistelmä 

Toimialojen 
yhteiset 

tytöt 40/38 
% 
pojat 37/39 
% 

tytöt 36/37 
% 
pojat 36/39 
% 

toimintakyky 
kasvaa 

tytöt 36/37 
% 
pojat 44/40 
% 

Turkulaisten 
koululaisten 
fyysinen toi-
mintakyky 
(move). vertailu 
kansalliseen 
viitearvoon: 5 
lk tytöt ja pojat. 
tavoitear-
vot:turku/suomi 
alin kolman-
nes. 
vauhditon viisi-
loikka 

Toimialojen 
yhteiset 

tytöt 34/32 
% 
pojat 52/44 
% 

tytöt 36/31 
% 
pojat 43/45 
% 

toimintakyky 
kasvaa 

tytöt 35/31 
% 
pojat 47/44 
% 

Turkulaisten 
koululaisten 
fyysinen toi-
mintakyky 
(move). vertailu 
kansalliseen 
viitearvoon: 5 
lk tytöt ja pojat. 

Toimialojen 
yhteiset 

tytöt 32/40 
% 
pojat 43/44 
% 

tytöt 34/40 
% 
pojat 37/44 
% 

toimintakyky 
kasvaa 

tytöt 28/41 
% 
pojat 34/43 
% 
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tavoitear-
vot:turku/suomi 
alin kolman-
nes. 
ylävartalon ko-
hotus 

Ylipainoisten 
lasten ja nuor-
ten osuus 
4 vuotiaat 

Toimialojen 
yhteiset 

Lukujen 
saatavuutta 
selvitetään 

- osuus laskee - 

Hyton terveys-
asemilla asioi-
neet dm 2-py-
syväisdiagnoo-
sin (tyypin 2 
diabetes) 
omaavien tur-
kulaisten 
määrä 

Toimialojen 
yhteiset 

9358/48,3 
% 

3910/ 47,4 
% 

Määrä laskee 50,4 % 

Ylipainoisten 
lasten ja nuor-
ten osuus 
8 lk 

Toimialojen 
yhteiset 

16,5 % - osuus laskee 16,8% 

 

2.3.2 
 

Tavoite Arviointi-
kriteerit 

Toimialat Toteutunut 
2017 

Toteutunut 
2018 

Tavoite 2019 
muutoksin 

Toteutunut 
31.12.2019 

Tavoite 2: 
Kumppa-
nuuksia ke-
hittämällä ja 
laajentamalla 
tuotetaan 
monimuotoi-
sia palveluja 
kustannuste-
hokkaasti 
 
 

Avustuksia 
saaneiden 
nuorisoyhdis-
tysten ja 
nuorten toi-
mintaryhmien 
määrä 

Vapaa-ai-
katoimiala 

105 78 105 69 

Avustuksia 
saaneiden 
urheiluseuro-
jen har-
rastajamäärä 

Vapaa-ai-
katoimiala 

62 138 69 506 59 685 
(hakeneiden) 

67 765 

Sopimuksen 
tehneiden 
(kulttuuria-
vustukset) 
kävijämäärä 

Vapaa-ai-
katoimiala 

3 100 000 777 780 700 000 680 000 (ar-
vio, tarken-
tuu) 

 

2.3.3 
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Tavoite Arviointi-
kriteerit 

Toimialat Toteutunut 
2017 

Toteutunut 
2018 

Tavoite 2019 
muutoksin 

Toteutunut 
31.12.2019 

Tavoite 3: 
Mahdolliste-
taan digitaali-
suuden 
kautta moni-
kanavaiset ja 
vuorovaikut-
teiset palve-
lut 
 
 
 

Kirjaston e-
aineistolainat 

Vapaa-ai-
katoimiala 

37 759 100 580 105 000 147 946 

Kirjaston 
verk-
kokäynnit 
(vaski) 

Vapaa-ai-
katoimiala 

1,8 milj. 0,9 milj. 1,1 milj. 1,1 milj. 

Museon digi-
taalisesti 
saavutetta-
vien objek-
tien määrän 
lisäys /vuosi 

Vapaa-ai-
katoimiala 

11 975 8 363 +4 500 10 922 

Some-ajo-
kortti koulu-
tuksen käy-
neiden suh-
teellinen 
osuus () hen-
kilökunnasta 
(koulutusko-
konaisuus ra-
kennetaan 
2018 ja täysi-
mittaisena 
käynnissä 
2019) 

Vapaa-ai-
katoimiala 

- - 30 % 81 % 

 

2.3.4 
 

Tavoite Arviointi-
kriteerit 

Toimialat Toteutunut 
2017 

Toteutunut 
2018 

Tavoite 2019 
muutoksin 

Toteutunut 
31.12.2019 

Tavoite 1: Ak-
tiivisuus mah-
dollisimman 
monen turku-
laisen elämän-
tavaksi 
 
 
 
 
 

Kirjaston 
käynnit 

Vapaa-ai-
katoimiala 

2 007 958 1 959 728 2 010 000 2 115 130 

Kirjaston 
lainat 

Vapaa-ai-
katoimiala 

3 068 383 3 115 050 3 050 000 3 121 090 

Konsert-
tikävijät 

Vapaa-ai-
katoimiala 

73 847 69 457 70 000 69 069 

Muse-
okäynnit 

Vapaa-ai-
katoimiala 

466 118 394 626 340 000 406 005 

Nuoret kävi-
jät nuoriso-
palvelujen 
ohjatuissa 
palveluissa 
(käyntikerrat) 

Vapaa-ai-
katoimiala 

222 196 199 100 210 000 209 589 
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Ui-
malaitosten 
käynnit 

Vapaa-ai-
katoimiala 

778 000 808 000 800 000 825 682 

Tavoite 
KH2:Konserni-
yhtiöille luovu-
tettavat ker-
rostalotontit 
 
 

Tvt (luovutet-
tavat tontit; 
kohde kpl) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala 

7.700 14.039 Kirstinpuisto 
5.000 k-m2,  
Turku Ener-
gia 2.500 k-
m2  
Pääskyvuori 
2.300 k-m2 

18.580 

Tys (luovu-
tettavat ton-
tit; kohde 
kpl) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala 

300  Tyyssija 
10.000 k-m2 

5200 

Vaso (luovu-
tettavat ton-
tit; kohde 
kpl) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala 

  Pääskyvuori 
2.300 k-m 

4.800 

 

2.3.5 
 

Tavoite Arviointikriteerit Toimialat Toteutunut 
2017 

Toteutunut 
2018 

Tavoite 2019 
muutoksin 

Toteutunut 
31.12.2019 

Linnakau-
punki/satama 

Linnakau-
punki/satama 

Kj-toimiala Hankkeen 
toteutuksen 
käynnisty-
minen 

 Kehittämis-
suunnitelman 
toteuttaminen 
ja kantasa-
tama-aluei-
den esiselvi-
tys 

Etenee 
suunnitel-
man muk-
aan 

Lähiöohjelman 
täytäntöönpano 

Lähiöohjelman 
täytäntöönpano 

Kj-toimiala   Toimintasuun-
nitelman laati-
minen 

Lähiöohjel-
man täytän-
töönpano 
siirretty 
osaksi syr-
jäytymisen 
ehkäisyn ja 
sosiaalisesti 
kestävän 
kaupunkike-
hityksen toi-
menpideoh-
jelmaa. 

Tavoite 1: Aktii-
visuus mahdol-
lisimman mo-
nen turkulaisen 
elämäntavaksi 
 

Kirjaston 
käynnit 

Vapaa-ai-
katoimiala 

2 007 958 1 959 728 2 010 000 2 115 130 

Kirjaston lainat Vapaa-ai-
katoimiala 

3 068 383 3 115 050 3 050 000 3 121 090 

Konserttikävijät Vapaa-ai-
katoimiala 

73 847 69 457 70 000 69 069 
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Museokäynnit Vapaa-ai-
katoimiala 

466 118 394 626 340 000 406 005 

Nuoret kävijät 
nuorisopalvelu-
jen ohjatuissa 
palveluissa 
(käyntikerrat) 

Vapaa-ai-
katoimiala 

222 196 199 100 210 000 209 589 

Uimalaitosten 
käynnit 

Vapaa-ai-
katoimiala 

778 000 808 000 800 000 825 682 

Tavoite 
4:Edistetään 
asukkaiden 
kansalaistaitoja 
 
 
 

Kirjaston käyt-
täjäkoulu-
tuksen osanot-
tajamäärä 

Vapaa-ai-
katoimiala 

12 751 11 623 12 500 10 941 

Kävijät orkeste-
rin lastentapah-
tumissa maa-
hanmuuttajata-
pahtumissa ja 
yleisökasvatus-
tapahtumissa 
yhteensä 

Vapaa-ai-
katoimiala 

20 751 20 660 15 000 21 755 

Museon neu-
vontapalvelu-
jen käyttö-
tapahtumat 

Vapaa-ai-
katoimiala 

6 439 7 099 5 000 5 210 

Ohjatut nuoret 
( 9-18 –vuoti-
aat nuoriso- ja 
kausikorttilaiset 
ja harraste-
kursseille osal-
listuneet sekä 
15 – 29 –vuoti-
aat  fendarissa 
starttipajassa 
ja seinättö-
mässä pajatoi-
minnassa sekä 
etsivässä nuo-
risotyössä ol-
leet) 

Vapaa-ai-
katoimiala 

Tekemällä 
oppiminen 
2910 (9–18 
v.) 
Ohjaus ja 
tuki: 2100 
(15–19v.) 

Tekemällä 
oppiminen 
6547 
Ohjaus ja 
tuki: 1961 

Tekemällä op-
piminen 2100 
Ohjaus ja 
tuki: 1185 
(kokeilu päät-
tynyt) 

7274 

 

2.3.6 
 

Tavoite Arviointi-
kriteerit 

Toimialat Toteutunut 
2017 

Toteutunut 
2018 

Tavoite 2019 
muutoksin 

Toteutunut 
31.12.2019 
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Historian 
museo 

Historian 
museo 

Kj-toimiala   Tarkennetun 
toimintasuun-
nitelman to-
teuttaminen 

Suunnitel-
man mukaan 

Tavoite 1: Ak-
tiivisuus mah-
dollisimman 
monen turku-
laisen elämän-
tavaksi 
 
 
 
 
 

Konsert-
tikävijät 

Vapaa-ai-
katoimiala 

73 847 69 457 70 000 69 069 

Nuoret kävi-
jät nuoriso-
palvelujen 
ohjatuissa 
palveluissa 
(käyntikerrat) 

Vapaa-ai-
katoimiala 

222 196 199 100 210 000 209 589 

Muse-
okäynnit 

Vapaa-ai-
katoimiala 

466 118 394 626 340 000 406 005 

Kirjaston 
lainat 

Vapaa-ai-
katoimiala 

3 068 383 3 115 050 3 050 000 3 121 090 

Ui-
malaitosten 
käynnit 

Vapaa-ai-
katoimiala 

778 000 808 000 800 000 825 682 

Kirjaston 
käynnit 

Vapaa-ai-
katoimiala 

2 007 958 1 959 728 2 010 000 2 115 130 

Tavoite 2: 
Kumppanuuk-
sia kehittä-
mällä ja laajen-
tamalla tuote-
taan monimuo-
toisia palveluja 
kustannuste-
hokkaasti 
 
 

Sopimuksen 
tehneiden 
(kulttuuria-
vustukset) 
kävijämäärä 

Vapaa-ai-
katoimiala 

3 100 000 777 780 700 000 680 000 (ar-
vio, tarken-
tuu) 

Avustuksia 
saaneiden 
urheiluseuro-
jen har-
rastajamäärä 

Vapaa-ai-
katoimiala 

62 138 69 506 59 685 
(hakeneiden) 

67 765 

Avustuksia 
saaneiden 
nuorisoyhdis-
tysten ja 
nuorten toi-
mintaryhmien 
määrä 

Vapaa-ai-
katoimiala 

105 78 105 69 

Tavoite 3: 
Mahdolliste-
taan digitaali-
suuden kautta 
monikanavai-
set ja vuorovai-
kutteiset palve-
lut 
 
 
 

Kirjaston 
verk-
kokäynnit 
(vaski) 

Vapaa-ai-
katoimiala 

1,8 milj. 0,9 milj. 1,1 milj. 1,1 milj. 

Kirjaston e-
aineistolainat 

Vapaa-ai-
katoimiala 

37 759 100 580 105 000 147 946 

Museon digi-
taalisesti 
saavutetta-
vien objek-
tien määrän 
lisäys /vuosi 

Vapaa-ai-
katoimiala 

11 975 8 363 +4 500 10 922 
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Some-ajo-
kortti koulu-
tuksen käy-
neiden suh-
teellinen 
osuus () hen-
kilökunnasta 
(koulutusko-
konaisuus ra-
kennetaan 
2018 ja täysi-
mittaisena 
käynnissä 
2019) 

Vapaa-ai-
katoimiala 

- - 30 % 81 % 

Tavoite 
4:Edistetään 
asukkaiden 
kansalaistaitoja 
 
 
 

Kävijät or-
kesterin las-
tentapahtu-
missa maa-
hanmuuttaja-
tapahtumissa 
ja yleisökas-
vatustapah-
tumissa yh-
teensä 

Vapaa-ai-
katoimiala 

20 751 20 660 15 000 21 755 

Museon neu-
vontapalvelu-
jen käyttö-
tapahtumat 

Vapaa-ai-
katoimiala 

6 439 7 099 5 000 5 210 

Ohjatut nuo-
ret ( 9-18 –
vuotiaat nuo-
riso- ja kausi-
korttilaiset ja 
harrastekurs-
seille osallis-
tuneet sekä 
15 – 29 –
vuotiaat  fen-
darissa start-
tipajassa ja 
seinättö-
mässä paja-
toiminnassa 
sekä etsi-
vässä nuori-
sotyössä ol-
leet) 

Vapaa-ai-
katoimiala 

Tekemällä 
oppiminen 
2910 (9–18 
v.) 
Ohjaus ja 
tuki: 2100 
(15–19v.) 

Tekemällä 
oppiminen 
6547 
Ohjaus ja 
tuki: 1961 

Tekemällä 
oppiminen 
2100 
Ohjaus ja 
tuki: 1185 
(kokeilu päät-
tynyt) 

7274 

Kirjaston 
käyt-

Vapaa-ai-
katoimiala 

12 751 11 623 12 500 10 941 
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täjäkoulu-
tuksen 
osanot-
tajamäärä 

 

2.3.7 
 

Tavoite Arviointi-
kriteerit 

Toimialat Toteutunut 
2017 

Toteutunut 
2018 

Tavoite 2019 
muutoksin 

Toteutunut 
31.12.2019 

Historian 
museo 

Historian 
museo 

Kj-toimiala   Tarkennetun 
toimintasuun-
nitelman to-
teuttaminen 

Suunnitel-
man mukaan 

Tavoite 1: 
Aktiivisuus 
mahdollisim-
man monen 
turkulaisen 
elämänta-
vaksi 
 
 
 
 
 

Kirjaston 
käynnit 

Vapaa-ai-
katoimiala 

2 007 958 1 959 728 2 010 000 2 115 130 

Kirjaston lainat Vapaa-ai-
katoimiala 

3 068 383 3 115 050 3 050 000 3 121 090 

Konserttikävijät Vapaa-ai-
katoimiala 

73 847 69 457 70 000 69 069 

Museokäynnit Vapaa-ai-
katoimiala 

466 118 394 626 340 000 406 005 

Nuoret kävijät 
nuorisopalvelu-
jen ohjatuissa 
palveluissa 
(käyntikerrat) 

Vapaa-ai-
katoimiala 

222 196 199 100 210 000 209 589 

Uimalaitosten 
käynnit 

Vapaa-ai-
katoimiala 

778 000 808 000 800 000 825 682 

Terveiden 
elämäntapo-
jen 
edistäminen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ylipainoisten 
lasten ja nuor-
ten osuus 
4 vuotiaat 

Toimialojen 
yhteiset 

Lukujen saa-
tavuutta sel-
vitetään 

- osuus laskee - 

Turkulaisten 
koululaisten 
fyysinen toi-
mintakyky 
(move). ver-
tailu kansalli-
seen viitear-
voon: 5 lk tytöt 
ja pojat. tavoi-
tear-
vot:turku/suomi 
alin kolman-
nes. 
ylävartalon ko-
hotus 

Toimialojen 
yhteiset 

tytöt 32/40 % 
pojat 43/44 
% 

tytöt 34/40 
% 
pojat 37/44 
% 

toimintakyky 
kasvaa 

tytöt 28/41 % 
pojat 34/43 
% 
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Turkulaisten 
koululaisten 
fyysinen toi-
mintakyky 
(move). ver-
tailu kansalli-
seen viitear-
voon: 5 lk tytöt 
ja pojat. tavoi-
tear-
vot:turku/suomi 
alin kolman-
nes. 
vauhditon viisi-
loikka 

Toimialojen 
yhteiset 

tytöt 34/32 % 
pojat 52/44 
% 

tytöt 36/31 
% 
pojat 43/45 
% 

toimintakyky 
kasvaa 

tytöt 35/31 % 
pojat 47/44 
% 

Turkulaisten 
koululaisten 
fyysinen toi-
mintakyky 
(move). ver-
tailu kansalli-
seen viitear-
voon: 5 lk tytöt 
ja pojat. tavoi-
tear-
vot:turku/suomi 
alin kolman-
nes. 
20 m viiva-
juoksu 

Toimialojen 
yhteiset 

tytöt 31/36 % 
pojat 38/39 
% 

tytöt 35/35 
% 
pojat 40/41 
% 

toimintakyky 
kasvaa 

tytöt 37/39 % 
pojat 42/42 
% 

Turkulaisten 
koululaisten 
fyysinen toi-
mintakyky 
(move). ver-
tailu kansalli-
seen viitear-
voon: 5 lk tytöt 
ja pojat. tavoi-
tear-
vot:turku/suomi 
alin kolman-
nes. 
etunojapunner-
rus 

Toimialojen 
yhteiset 

tytöt 30/22 % 
pojat 23/20 
% 

tytöt 24/21 
% 
pojat 22/20 
% 

toimintakyky 
kasvaa 

tytöt 23/23 % 
pojat 20/20 
%  

Ylipainoisten 
lasten ja nuor-
ten osuus 
5 lk 

Toimialojen 
yhteiset 

Lukujen saa-
tavuutta sel-
vitetään 

- osuus laskee - 
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Terveytensä 
vähintään hy-
väksi kokevien 
turkulaisten 
osuus (turku-
laiset vrs. kan-
sallinen taso) 

Toimialojen 
yhteiset 

Kyselyä ei 
toteutettu 
2017 

Kyselyn 
tulokset kev-
äällä 2019 

Osuus 
kasvaa 

64,4/66,8*  

Hyton terveys-
asemilla asioi-
neet dm 2-py-
syväisdiagnoo-
sin (tyypin 2 
diabetes) 
omaavien tur-
kulaisten 
määrä 

Toimialojen 
yhteiset 

9358/48,3 % 3910/ 47,4 
% 

Määrä laskee 50,4 % 

Turkulaisten 
koululaisten 
fyysinen toi-
mintakyky 
(move). ver-
tailu kansalli-
seen viitear-
voon: 5 lk tytöt 
ja pojat. tavoi-
tear-
vot:turku/suomi 
alin kolman-
nes. 
heitto-kiinniot-
toyhdistelmä 

Toimialojen 
yhteiset 

tytöt 40/38 % 
pojat 37/39 
% 

tytöt 36/37 
% 
pojat 36/39 
% 

toimintakyky 
kasvaa 

tytöt 36/37 % 
pojat 44/40 
% 

Ylipainoisten 
lasten ja nuor-
ten osuus 
8 lk 

Toimialojen 
yhteiset 

16,5 % - osuus laskee 16,8% 

 

3.1.1 
 

Tavoite Arviointi-
kriteerit 

Toimialat Toteutunut 
2017 

Toteutunut 
2018 

Tavoite 2019 
muutoksin 

Toteutunut 
31.12.2019 

Tutkimus- ja 
kehitysinfra-
struktuurin 
vahvista-
minen 

Tutkimus- ja 
kehitysinfra-
struktuurin 
vahvista-
minen 

Kj-toimiala   Toiminta-
suunnitelman 
laatiminen ja 
toteutuksen 
käynnistämi-
nen 

Etenee suun-
nitellusti 

 

3.1.2 
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Tavoite Arviointi-
kriteerit 

Toimialat Toteutunut 
2017 

Toteutunut 
2018 

Tavoite 2019 
muutoksin 

Toteutunut 
31.12.2019 

Positiivisen 
rakennemuu-
toksen tuke-
minen / teolli-
suuden sijoit-
tumisen hel-
pottaminen 

Positiivisen 
rakennemuu-
toksen tuke-
minen / teolli-
suuden sijoit-
tumisen hel-
pottaminen 

Kj-toimiala   Toimeenpano 
suunnitelman 
mukaisesti 

Etenee suun-
nitellusti. 

 

3.1.3 
 

Tavoite Arviointi-
kriteerit 

Toimialat Toteutunut 
2017 

Toteutunut 
2018 

Tavoite 2019 
muutoksin 

Toteutunut 
31.12.2019 

BLUE INDUS-
TRY PARK 
Väyläin-
vestoinnit 
 
 

Turun vesi-
huolto oy:n 
toimenpide 
ja toimenpi-
teen kustan-
nus (milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

    

Vaihe Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 TOTEUTUS TOTEUTUS TOTEUTUS 

Toimenpide 
ja toimenpi-
teen kustan-
nus (milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 Telakan liit-
tymän ase-
makaava 
voimaan 
27.1.18. 
Porttien väli-
nen tieyh-
teys valmis. 
-2,2 M€ 

Infran to-
teutus, -1,3 
M€ 

Infran toteu-
tus valmistu-
nut. Infran 
toteutus -0,1 
M€ 

Blue Industry 
Park 

Blue indus-
try park 

Kj-toimiala Hankkeen 
toteuksen 
käynnisty-
minen 

 Toimintasuun-
nitelman to-
teuttaminen 

Eteneminen 
viivästyy 

HALISTEN-
VÄYLÄ 
Koroistenkaari 
 
 

Toimenpide 
ja toimenpi-
teen kustan-
nus (milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 Katusuunni-
telma val-
mis. Toteu-
tus siirtynyt 
vuodelle 
2019 syksyn 
2018 sääs-
töohjelmaan 
perustuen. 

Infran to-
teutus -0,5 
M€ 

Rakennus-
suunnitelma 
valmis. Inf-
ran toteutus 
-0,02 M€ 
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Turun vesi-
huolto oy:n 
toimenpide 
ja toimenpi-
teen kustan-
nus (milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 Vesihuollon 
suunnittelu 
valmis. To-
teutus siirty-
nyt vuodelle 
2019 syksyn 
2018 kau-
pungin sääs-
töohjelmaan 
perustuen 

Infran to-
teutus - 0,4 
M€ 

 

Vaihe Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 SUUNNIT-
TELU 

TOTEUTUS TOTEUTUS 

LOGICITY 
Mustasuo 
 
 

Turun vesi-
huolto oy:n 
toimenpide 
ja toimenpi-
teen kustan-
nus (milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

    

Vaihe Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 SUUNNIT-
TELU 

SUUNNIT-
TELU 

 

Toimenpide 
ja toimenpi-
teen kustan-
nus (milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 Maankäyt-
tösopi-
musneuvot-
telut si-
irtyneet 
vuodelle 
2019 

Maankäyt-
tösopimus 
Asemakaava 
KV 

Maankäyt-
tösopi-
musneuvot-
telut 
käynnissä. 

LOGICITY 
Vaiste (ent. 
Maa-aines-
puisto) 
 
 

Toimenpide 
ja toimenpi-
teen kustan-
nus (milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 Vaijerikadun 
rakenta-
minen val-
mis. -0,2 M€ 

Infran to-
teutus -0,3 
M€ 

Infran to-
teutus -0,2 
M€ 

Vaihe Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 TOTEUTUS/ 
YLLÄPITO 

  

Turun vesi-
huolto oy:n 
toimenpide 

Kaupunki-
ympäristötoim-
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ja toimenpi-
teen kustan-
nus (milj. €) 

iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

Linnakau-
punki/satama 

Linnakau-
punki/sa-
tama 

Kj-toimiala Hankkeen 
toteutuksen 
käynnisty-
minen 

 Kehittämis-
suunnitelman 
toteuttaminen 
ja kantasa-
tama-aluei-
den esiselvi-
tys 

Etenee 
suunnitel-
man mukaan 

SATAMA 
Ferry Termi-
nal Turku 
 
 

Toimenpide 
ja toimenpi-
teen kustan-
nus (milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

  Alustava 
yleissuunni-
telma, Ase-
makaavaluon-
nos 
Infran toteu-
tus -0,5 M€ 

Liikenteen 
yleissuunni-
telma val-
misteilla. 
Asemakaava 
alue laajen-
tunut, lauta-
kunta hyväk-
syi uudet ta-
voitteet 
17.12.2019. 

Turun vesi-
huolto oy:n 
toimenpide 
ja toimenpi-
teen kustan-
nus (milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

    

Vaihe Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

  UUSI  

Turun 
logistisen ase-
man vahvista-
minen 

Turun 
logistisen 
aseman 
vahvista-
minen 

Kj-toimiala   Toimeenpano 
suunnitelman 
mukaisesti 

Etenee 
suunnitel-
lusti. 

 

3.1.4 
 

Tavoite Arviointikriteerit Toimialat Toteutunut 
2017 

Toteutunut 
2018 

Tavoite 
2019 
muutoksin 

Toteutunut 
31.12.2019 

Nuorisotyöttö-
myyden vähen-

Aktivointiaste * Toimialo-
jen yhtei-
set 

70 % 55 %** 50 % 62 % 
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täminen ja pit-
käaikaistyöttö-
mien aktivointi 
(toimialojen yh-
teinen tavoite) 
 
 
 
 
 

Nuorisotyöttömien 
osuus 

Toimialo-
jen yhtei-
set 

11,98 % 12,52 %** 11,5 % 12,35 % (*1) 

Työllisyysmäärära-
han vaikuttavuus 
henkilöitä akti-
vointi- ja työkyky-
palveluiden pii-
rissä 

Toimialo-
jen yhtei-
set 

2043 
 

4 990** 4000 2 178 (*2) 

Työllisyysmäärära-
han vaikuttavuus 
kokonaisas-
iakasmäärä 

Toimialo-
jen yhtei-
set 

2901 
 

8 400** 7500 3 528 (*3) 

Työllisyysmäärära-
han vaikuttavuus 
uusien asiakkai-
den määrä 

Toimialo-
jen yhtei-
set 

2221 5 625** 4500 2 439 (*4) 

Työmarkkinatuen 
kuntaosuudella 
olevien ohjaus ak-
tivointitoimiin 

Toimialo-
jen yhtei-
set 

1336 1375 1300 1 356 

Yksinäisyyden 
ja 
ulkopuolisuuden 
vähentäminen 
 
 
 
 
 
 
 

Ei yhtään läheistä 
ystävää  oppilaista  
(kouluterveysky-
sely 2015) 
8-9lk (turkulaiset 
vs. kansallinen ka) 

Toimialo-
jen yhtei-
set 

8 % / 8,5 % - laskee 8,9/9,1 % 

Ei yhtään läheistä 
ystävää  oppilaista  
(kouluterveysky-
sely 2015) 
ammatillisen oppi-
laitoksen 1. ja 2. 
vuoden opiskelijat 
(turkulaiset vs. 
kansallinen ka) 

Toimialo-
jen yhtei-
set 

6,4 %  / 7,4 
% 

- laskee 9,0/8,3 % 

Ei yhtään läheistä 
ystävää  oppilaista  
(kouluterveysky-
sely 2015) 
lukion 1. ja 2. vuo-
sikurssit (turkulai-
set vs. kansallinen 
ka) 

Toimialo-
jen yhtei-
set 

8,2 % / 7,2 
% 

- laskee 7,3/7,9 % 

Itsensä yksi-
näiseksi tuntevien 
osuus  (ath) 
+75-vuotiaat (tur-
kulaiset vs. kan-
sallinen ka) 

Toimialo-
jen yhtei-
set 

2017: 
Kyselyä ei 
toteutettu 

Kyselyn tu-
losket kev-
äällä 2019 

laskee 8,9/9,1 % 
(*3) 
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Itsensä yksi-
näiseksi tuntevien 
osuus  (ath) 
20-54 –vuotiaat 
(turkulaiset vs. 
kansallinen ka) 

Toimialo-
jen yhtei-
set 

2017: 
Kyselyä ei 
toteutettu 

Kyselyn tu-
losket kev-
äällä 2019 

laskee 11,7/9,8 % 
(*1) 

Itsensä yksi-
näiseksi tuntevien 
osuus  (ath) 
55-74 –vuotiaat 
(turkulaiset vs. 
kansallinen ka) 

Toimialo-
jen yhtei-
set 

2017: 
Kyselyä ei 
toteutettu 

Kyselyn tu-
losket kev-
äällä 2019 

laskee 5,1/5,7 % 
(*2) 

Koulukiusattuna 
vähintään  kerran 
viikossa  (kouluter-
veyskysely 2017) 
8. ja 9. luokan op-
pilaat (turkulaiset 
vs. kansallinen ka) 

Toimialo-
jen yhtei-
set 

6,3 % / 5,8 
% 

- laskee 6,5/5,5 % 

Koulukiusattuna 
vähintään  kerran 
viikossa  (kouluter-
veyskysely 2017) 
lukion 1. ja 2. vuo-
sikurssin oppilaat 
(turkulaiset vs. 
kansallinen ka) 

Toimialo-
jen yhtei-
set 

1,0 % / 1,1 
% 

- laskee 0,9/1,1 % 

 

3.1.5 
 

Tavoite Arviointi-
kriteerit 

Toimialat Toteutunut 
2017 

Toteutunut 
2018 

Tavoite 2019 
muutoksin 

Toteutunut 
31.12.2019 

ANINKAINEN 
Fabriikin alue 
(VR konepaja) 
 
 

Toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus 
(milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 Aluetta to-
teutettu ra-
kentajan ta-
voitteiden 
mukaan. 
Veturika-
dun toteu-
tus ei ole 
alkanut. 

Maankäyt-
tösopi-
musmaksu 
2/3; 
+2,0 M€. 

Infran to-
teutus -0,4 
M€ 

Turun vesi-
huolto oy:n 
toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus 
(milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

  Infran to-
teutus (ai-
kaväli 2019-
2020), -1,0 
M€ 
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Vaihe Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 TO-
TEUTUS 

TOTEUTUS TOTEUTUS 

ANINKAINEN 
Logomon silta ja 
parkki 
 
 

Toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus 
(milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 Sillan suun-
nittelu ja ra-
kentami-
nen, toteu-
tunut -4,1 
M€ 

Sillan lop-
puun raken-
taminen, -5,6 
M€ 
Ratapihanka-
dun maanta-
sopysäköinti 
-0,35 M€ 

Infran to-
teutus -1,6 
M€ 

Turun vesi-
huolto oy:n 
toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus 
(milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

    

Vaihe Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 SUUNNIT-
TELU/ TO-
TEUTUS 

TOTEUTUS  

Historian museo Historian 
museo 

Kj-toimiala   Tarkennetun 
toimintasuun-
nitelman to-
teuttaminen 

Suunnitel-
man muk-
aan 

KESKUSTANKE-
HITTÄMINEN  
Fortuna –kortteli 
 
 

Toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus 
(milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 Rakennus-
ten myynti 
+0,2 M€, pi-
harakentei-
den suun-
nittelua ei 
ole toteu-
tettu 

Rakennusten 
myynti +1,0 
M€ 

Petreliuksen 
talo myyty 
(0,5 milj.€), 
muiden ra-
kennusten 
myynti py-
säytetty, De-
mokratiatalo 
edellyttää 
kokonaisuu-
den uudel-
leen arvioin-
tia  

Turun vesi-
huolto oy:n 
toimenpide 
ja toimenpi-

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

    



 
 

 

81 
 

teen kus-
tannus 
(milj. €) 

Vaihe Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

  TOTEUTUS  

Linnakau-
punki/satama 

Linnakau-
punki/sa-
tama 

Kj-toimiala Hankkeen 
toteutuksen 
käynnisty-
minen 

 Kehittämis-
suunnitelman 
toteuttami-
nen ja kanta-
satama-alu-
eiden esisel-
vitys 

Etenee 
suunnitel-
man muk-
aan 

 

3.1.6 
 

Tavoite Arviointi-
kriteerit 

Toimialat Toteutunut 
2017 

Toteutunut 
2018 

Tavoite 2019 
muutoksin 

Toteutunut 
31.12.2019 

Tavoite 4: 
Positiivisen 
rakennemuu-
toksen toteu-
tumisen tuki 
koulutuksen 
keinoin 

Tavoite 4: 
positiivisen 
rakennemuu-
toksen toteu-
tumisen tuki 
koulutuksen 
keinoin 

Sivistystoimi-
ala 

-  Uudet oppi-
misympäris-
töt ja koulu-
tusmallit on 
kuvattu ja 
juurrutettu. 
Työvoimapu-
lasta kärsi-
vien alojen 
vetovoimai-
suus on li-
sääntynyt. 
STEaM 
Turku on 
käynnissä. 
Jat-
kosuunitel-
mat tehty. 
Ulkopuolinen 
rahoitus vuo-
den 2018 
tasolla. 
 

Edennyt ta-
voitteiden 
mukaisesti 
(mm. uusia 
oppimisym-
päristöjä 
käynnistetty 
ja koulutus-
malleja ku-
vattu), jat-
kuva pro-
sessi.  
STEAM 
Turku käyn-
nissä ja sii-
hen liittyvät 
jatkosuunni-
telmat tehty.  
Ulkopuolisen 
rahoituksen 
osuus kasvoi 
hieman.  

Teknillisen 
alan korkea-
koulutuksen 
ja vetovoi-
man vahvis-
taminen 

Teknillisen 
alan korkea-
koulutuksen 
ja vetovoi-
man vahvis-
taminen 

Kj-toimiala   Toiminta-
suunnitelman 
laatiminen ja 
toteutuksen 
käynnistämi-
nen 

Etenee suun-
nitellusti. 
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3.2.1 
 

Tavoite Arviointi-
kriteerit 

Toimialat Toteutunut 
2017 

Toteutunut 
2018 

Tavoite 2019 
muutoksin 

Toteutunut 
31.12.2019 

Tavoite KH3: 
Maankäytön 
ja kiinteistö-
kehityksen 
kumppa-
nuusyhteis-
työ 

Toteutuksen 
vaihe 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala 

22 % 14 % 25 % 25 % 

 

3.2.2 
 

Tavoite Arviointi-
kriteerit 

Toimialat To-
teutunut 
2017 

Toteutunut 
2018 

Tavoite 2019 
muutoksin 

Toteutunut 
31.12.201
9 

Hallinto-
palvelu-
iden uud-
istaminen 

Hallintopalve-
luiden uudis-
taminen 

Kj-toimiala Hankkee
n to-
teuksen 
käynnisty
minen 

Toimintasuun
nitelman to-
teuttaminen 

Toimintasuunnitel-
man toteuttaminen 

Toteutunut 
osittain 

Tavoite 
KH10: Ra-
kennusval
vonnan 
palve-
lulupaus 
 

Rakennusval-
vonnan kaik-
kien lupien 
keskimääräi-
nen käsittely-
aika (80 ) vrk 

Kaupunki-
ympäristötoimi
ala 

34 vrk  
80 % lu-
vista 

36 vrk max 30 vrk  
80 % luvista 

60 vrk 

Sijoittuminen 
kymmenen 
suurimman 
kaupungin ra-
kennusval-
vonnan asia-
kastyytyväi-
syysky-
selyssä 

Kaupunki-
ympäristötoimi
ala 

- - Asiakastyytyväisyy
s vähintään kau-
punkien  
keskiarvo 

- 

Tavoite 
KH12: 
Terveelli-
nen ja tur-
vallinen 
elinympä-
ristö 
 
 

Elintarvikeval
vonnan 
valtakunnal-
lisen suun-
nitelman to-
teutuminen () 

Kaupunki-
ympäristötoimi
ala 

35 % 49 % 45 % 40 % 

Terveydensu-
ojelun 
valtakunnal-

Kaupunki-
ympäristötoimi
ala 

78 % 35 % 85 % 44 % 
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lisen suun-
nitelman to-
teutuminen () 

Ympäristöter-
veydenhuol-
lon suunnitel-
mallisten tar-
kastusten 
osuus vas-
taavista to-
teutuneista 
tarkastuksista 

Kaupunki-
ympäristötoimi
ala 

53 % 46 % 57 % 53 % 

Tavoite 
KH4: Inf-
rahankkei-
den tarve-
selvitys- ja 
hanke-
suunnitte-
lun toimin-
tamalli 

Infrahankkei-
den tarvesel-
vitys- ja han-
kesuunnitte-
lun  
toimintamalli 

Kaupunki-
ympäristötoimi
ala 

  Toimintamalli ku-
vattu ja käytössä 
uusien  
hankkeiden osalta 
laa- 
dittaessa talousar-
viota vuodelle 2020 

Toiminta-
malli on 
kuvattu ja 
käytössä 
uusien 
hankkei-
den osalta. 
Muutos 
hyväksytty 
kv. 
16.10.201
9 

 

3.2.3 
 

Tavoite Arviointi-
kriteerit 

Toimialat Toteutunut 
2017 

Toteutunut 
2018 

Tavoite 2019 
muutoksin 

Toteutunut 
31.12.2019 

Kärkihanke 
3: Smart and 
Wise Turku 

Kärkihanke 
3:  
smart and 
wise turku 

Kj-toimiala Hankesuun-
nittelu 

 Toimintasuun-
nitelman to-
teuttaminen 

Osa paino-
pistealueista 
suunnitel-
man mukai-
sesti ja 
osassa jättä-
mää. 
Budjetista 
käytetty 80% 
eli linjassa 
tuotosten 
kanssa. 

Tavoite 2: 
Uusien digi-
taalisten toi-
mintaympä-
ristöjen 
omaksumi-
nen 

Siirrytään 
perusope-
tuksen 4.-9.-
luokilla uu-
denlaiseen 
oppimisym-
päristöön ja 
toteutetaan 

Sivistystoimi-
ala 

Henkilökoh-
taiset pääte-
lait-teet kai-
killa 4. ja 7.-
luokkalaisilla 

 Henkilökoh-
taiset pääte-
laitteet kaikilla 
4.-9.-luok-
kalaisilla 

Toteutettu 
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laaja opetta-
jien koulu-
tusohjelma 

Tavoite 3: 
Mahdolliste-
taan digitaa-
lisuuden 
kautta moni-
kanavaiset 
ja vuorovai-
kutteiset pal-
velut 
 
 
 

Kirjaston e-
aineisto-
lainat 

Vapaa-ai-
katoimiala 

37 759 100 580 105 000 147 946 

Kirjaston 
verk-
kokäynnit 
(vaski) 

Vapaa-ai-
katoimiala 

1,8 milj. 0,9 milj. 1,1 milj. 1,1 milj. 

Museon digi-
taalisesti 
saavutetta-
vien objek-
tien määrän 
lisäys /vuosi 

Vapaa-ai-
katoimiala 

11 975 8 363 +4 500 10 922 

Some-ajo-
kortti koulu-
tuksen käy-
neiden suh-
teellinen 
osuus () 
henkilökun-
nasta (koulu-
tuskoko-
naisuus ra-
kennetaan 
2018 ja täy-
simittaisena 
käynnissä 
2019) 

Vapaa-ai-
katoimiala 

- - 30 % 81 % 

Tavoite 
KH11: Digi-
taaliset 
palvelut 
 
 

Joukko-
liikenteen 
lippujen 
emv-maksa-
minen * 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala 

  Otetaan käyt-
töön 

Teknisesti 
valmis, 
odottaa ser-
tifiointia 

Joukko-
liikenteen 
lippujen net-
tilatausten 
määrä 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala 

258 190 294 697 Kasvaa 304 851 

Sähköisten 
lupahake-
musten 
osuus () kai-
kista lupaha-
kemuksista 
rakennusval-
vonnassa 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala 

 35 % 75 % 60 % 
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3.2.4 
 

Tavoite Arviointi-
kriteerit 

Toimialat Toteutunut 
2017 

Toteutunut 
2018 

Tavoite 2019 
muutoksin 

Toteutunut 
31.12.2019 

Tavoite KH4: 
Infrahankkei-
den tarvesel-
vitys- ja han-
kesuunnitte-
lun toiminta-
malli 

Infrahankkei-
den tarvesel-
vitys- ja han-
kesuunnitte-
lun  
toimintamalli 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala 

  Toimintamalli 
kuvattu ja 
käytössä uu-
sien  
hankkeiden 
osalta laa- 
dittaessa ta-
lousarviota 
vuodelle 
2020 

Toimintamalli 
on kuvattu ja 
käytössä uu-
sien hankkei-
den osalta. 
Muutos 
hyväksytty 
kv. 
16.10.2019 

Tavoite KH5: 
Palvelusopi-
musten kil-
pailutus 
 

Kilpailu-
tusten eten-
eminen 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala 

60 80 100 100 

Toteutuksen 
vaihe: 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala 

Käynnissä  Valmis Valmis 

 

3.2.5 
 

Tavoite Arviointi-
kriteerit 

Toimialat Toteutunut 
2017 

Toteutunut 
2018 

Tavoite 2019 
muutoksin 

Toteutunut 
31.12.2019 

 

3.2.6 
 

Tavoite Arviointi-
kriteerit 

Toimialat Toteutunut 
2017 

Toteutunut 
2018 

Tavoite 2019 
muutoksin 

Toteutunut 
31.12.2019 

Hallinto-
palveluiden 
uudista-
minen 

Hallinto-
palveluiden 
uudista-
minen 

Kj-toimiala Hankkeen 
toteuksen 
käynnisty-
minen 

Toimintasuun-
nitelman to-
teuttaminen 

Toimintasuun-
nitelman to-
teuttaminen 

Toteutunut 
osittain 

Tavoite 
KH5: Palve-
lusopimus-
ten kilpailu-
tus 
 

Kilpailu-
tusten eten-
eminen 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala 

60 80 100 100 

Toteutuksen 
vaihe: 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala 

Käynnissä  Valmis Valmis 

 

3.2.7 
 

Tavoite Arviointi-
kriteerit 

Toimialat Toteutunut 
2017 

Toteutunut 
2018 

Tavoite 2019 
muutoksin 

Toteutunut 
31.12.2019 

Kaupungin 
infran kor-

Kj-toimiala   100 % 72% 
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Kiinteän 
omaisuuden 
arvon hallinta 
 

jausinves-
tointitason tu-
lee vastata 
vähintään 
poistoja 

Kaupungin ti-
lojen korjaus-
investointita-
son tulee 
vastata vä-
hintään pois-
toja 

Kj-toimiala   100 % 54% 

 

3.2.8 
 

Tavoite Arviointi-
kriteerit 

Toimialat Toteutunut 
2017 

Toteutunut 
2018 

Tavoite 2019 
muutoksin 

Toteutunut 
31.12.2019 

 

3.3.1 
 

Tavoite Arviointi-
kriteerit 

Toimialat Toteutunut 
2017 

Toteutunut 
2018 

Tavoite 2019 
muutoksin 

Toteutunut 
31.12.2019 

ANINKAINEN 
Fabriikin alue 
(VR konepaja) 
 
 

Vaihe Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 TOTEUTUS TOTEUTUS TOTEUTUS 

Toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus (milj. 
€) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 Aluetta to-
teutettu ra-
kentajan ta-
voitteiden 
mukaan. Ve-
turikadun to-
teutus ei ole 
alkanut. 

Maankäyt-
tösopi-
musmaksu 
2/3; 
+2,0 M€. 

Infran to-
teutus -0,4 
M€ 

Turun vesi-
huolto oy:n 
toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus (milj. 
€) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

  Infran to-
teutus (ai-
kaväli 2019-
2020), -1,0 
M€ 

 

ANINKAINEN 
Logomon silta 
ja parkki 
 
 

Toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus (milj. 
€) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 Sillan suun-
nittelu ja ra-
kentaminen, 
toteutunut -
4,1 M€ 

Sillan loppuun 
rakentami-
nen, -5,6 M€ 
Ratapihanka-

Infran to-
teutus -1,6 
M€ 
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dun maanta-
sopysäköinti -
0,35 M€ 

Turun vesi-
huolto oy:n 
toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus (milj. 
€) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

    

Vaihe Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 SUUNNIT-
TELU/ TO-
TEUTUS 

TOTEUTUS  

ANINKAINEN 
Matkakeskus 
 
 

Toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus (milj. 
€) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 Ei ole eden-
nyt. Odottaa 
ratapihan 
suunnittelua. 

Selvitykset, 
aiesopimus 

Selvitykset. 

Vaihe Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

  SUUNNIT-
TELU 

 

Turun vesi-
huolto oy:n 
toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus (milj. 
€) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

    

BLUE INDUS-
TRY PARK 
Blue Industry 
Park 
 
 

Turun vesi-
huolto oy:n 
toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus (milj. 
€) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

    

Toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus (milj. 
€) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

  Asemakaa-
vaehdotus 

BIB/Merilinja: 
asemakaa-
vaeh-
dotuksen 
valmistelu. 
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Vaihe Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

  UUSI  

BLUE INDUS-
TRY PARK 
Meyer Turun 
telakka 
 
 

Toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus (milj. 
€) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

  Vaihease-
makaava KV 

Asemakaava 
hyväksytty kv 
9.12.2019. 

Vaihe Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

  UUSI  

Turun vesi-
huolto oy:n 
toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus (milj. 
€) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

    

BLUE INDUS-
TRY PARK 
Väyläin-
vestoinnit 
 
 

Toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus (milj. 
€) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 Telakan liit-
tymän ase-
makaava 
voimaan 
27.1.18. 
Porttien väli-
nen tieyh-
teys valmis. 
-2,2 M€ 

Infran to-
teutus, -1,3 
M€ 

Infran toteu-
tus valmistu-
nut. Infran to-
teutus -0,1 
M€ 

Turun vesi-
huolto oy:n 
toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus (milj. 
€) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

    

Vaihe Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 TOTEUTUS TOTEUTUS TOTEUTUS 

Kaupunkikehi-
tystä tukeva 

Kaupunki-
kehitystä tu-

Kj-toimiala   Päätösten 
mukainen 
eteneminen 

Ei päätöstä 
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joukkoliikenne-
järjestelmä ja 
sen kehittämi-
nen 

keva jouk-
koliikenne-
järjestelmä 
ja sen kehit-
täminen 

Kärkihanke 1: 
Keskustan ke-
hittäminen 

Kärkihanke 
1:  
keskustan 
kehit-
täminen 

Kj-toimiala Visiotyö val-
mis 

 Toimintasuun-
nitelman to-
teuttaminen 

Etenee suun-
nitelman mu-
kaisesti, 
mutta enna-
koidusta ai-
kataulusta 
osittain jäl-
jessä. 

Kärkihanke 2: 
Turun kampus 
ja tiedepuisto 

Kärkihanke 
2:  
turun kam-
pus ja tie-
depuisto 

Kj-toimiala Masterplan 
valmis ja to-
teutus 
käynnistetty 

 Toimintasuun-
nitelman to-
teuttaminen 

Toteutunut 
osittain 

LINNAKAU-
PUNKI Auri-
gan ympäristö 
 
 

Toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus (milj. 
€) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

  Asemakaa-
vaehdotus 

Lautakunta 
hyväksyi 
3.9.2019. 
Voimaan 
26.10.2019. 

Turun vesi-
huolto oy:n 
toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus (milj. 
€) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

    

Vaihe Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

  UUSI/ SUUN-
NITTELU 

 

LINNAKAU-
PUNKI Herttu-
ankulma 
 
 

Toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus (milj. 
€) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 Asema-
kaava voi-
maan 
7.7.2018. 
Infran suun-
nittelu käyn-
nissä. 
Johtojen siir-
totyöt lähes 
valmiit, -1,0 
M€ 

Infran toteu-
tus -0,45 M€ 
Tonttien luo-
vutus 

Infran toteu-
tussuunnit-
telu valmistu-
nut Fatabuu-
rinkadun 
osalta, muu-
toin yleis-
suunnitelja 
valmistunut. 
Infran to-
teutus -0,1 
M€ Tonttien 
luovutukset 
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neuvottel-
tavina 

Vaihe Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 SUUNNIT-
TELU/ TO-
TEUTUS 

TOTEUTUS SUUNNIT-
TELU/TO-
TEUTUS 

Turun vesi-
huolto oy:n 
toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus (milj. 
€) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 Yleissuun-
nitelma val-
mis 

Infran to-
teutus 

 

LINNAKAU-
PUNKI Kirst-
inpuisto 
 
 

Turun vesi-
huolto oy:n 
toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus (milj. 
€) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 Vesihuollon 
suunnittelu 
käynnistetty 

  

Toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus (milj. 
€) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 Asemakaa-
vaehdotuk-
sen valmis-
telu. Viite-
suunnitel-
mien työstä-
minen ja li-
säselvityk-
set. Infran 
to-
teutussuun-
nittelu 
käynnistetty 
-0,06 M€ 

Asemakaava 
KV 
Infran suun-
nittelu 
Infran toteu-
tus -0,05 M€ 
Tonttien luo-
vutus +1,5 M€ 

Lautakunta 
hyväksyi 
asemakaa-
vaehdotuk-
sen 
5.11.2019. 
Infran toteu-
tussuunnit-
telu valmistu-
massa, val-
mistuminen 
edellyttää 
asemakaa-
van valmistu-
mista. Infran 
toteutus -0,4 
M€ 

Vaihe Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 SUUNNIT-
TELU 

SUUNNIT-
TELU/ TO-
TEUTUS 

SUUNNIT-
TELU/ TO-
TEUTUS 

LINNAKAU-
PUNKI Tullin 
ympäristö 
 

Turun vesi-
huolto oy:n 
toimenpide 
ja toimenpi-

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
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 teen kus-
tannus (milj. 
€) 

maankäytön 
hankkeet 

Toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus (milj. 
€) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

    

Vaihe Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

  UUSI/ SUUN-
NITTELU 

 

LINNAKAU-
PUNKI Vaa-
sanpuisto 
 
 

Turun vesi-
huolto oy:n 
toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus (milj. 
€) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

    

Toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus (milj. 
€) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 Hulevesial-
taan suun-
nittelu ja ra-
kennusten 
haitta-aine-
kartoitus on 
tehty. 

Hulevesial-
taan suunnit-
telu 
(Kirstinpuiston 
suunnittelun 
yhteydessä) 

Ei toteutunut 

Vaihe  
(hankehar-
kinta uusi 
suunnittelu 
toteutus yl-
läpito) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 SUUNNIT-
TELU 

SUUNNIT-
TELU 

SUUNNIT-
TELU 

LOGICITY 
Mustasuo 
 
 

Vaihe Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 SUUNNIT-
TELU 

SUUNNIT-
TELU 

 

Turun vesi-
huolto oy:n 
toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus (milj. 
€) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

    



 
 

 

92 
 

Toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus (milj. 
€) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 Maankäyt-
tösopi-
musneuvot-
telut si-
irtyneet 
vuodelle 
2019 

Maankäyt-
tösopimus 
Asemakaava 
KV 

Maankäyt-
tösopi-
musneuvot-
telut 
käynnissä. 

LOGICITY 
Vaiste (ent. 
Maa-aines-
puisto) 
 
 

Toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus (milj. 
€) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 Vaijerikadun 
rakenta-
minen val-
mis. -0,2 M€ 

Infran to-
teutus -0,3 
M€ 

Infran to-
teutus -0,2 
M€ 

Vaihe Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 TOTEUTUS/ 
YLLÄPITO 

  

Turun vesi-
huolto oy:n 
toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus (milj. 
€) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

    

Linnakau-
punki/satama 

Linnakau-
punki/sa-
tama 

Kj-toimiala Hankkeen 
toteutuksen 
käynnisty-
minen 

 Kehittämis-
suunnitelman 
toteuttaminen 
ja kantasa-
tama-aluei-
den esiselvi-
tys 

Etenee suun-
nitelman 
mukaan 

SKANSSI Itäs-
kanssi 
 
 

Turun vesi-
huolto oy:n 
toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus (milj. 
€) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

    

Toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus (milj. 
€) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 Asemakaa-
vaehdotuk-
sen valmis-
telu. 
Infran suun-
nittelu kes-
ken.- 0,1 M€ 
 

Asemakaava-
ehdotus 
Infran suun-
nittelu 
Infran toteu-
tus (Vallikatu) 
0,5 M€ 
 

Asemakaa-
vaehdotuk-
sen valmis-
telu.  
Infran suun-
nittelu lähes 
valmis, odot-
taa asema-
kaavan val-
mistumista. 
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Infran to-
teutus -0,4 
M€ 

Vaihe Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 SUUNNIT-
TELU 

SUUNNIT-
TELU 

SUUNNIT-
TELU 

SKANSSI 
Skanssin kes-
kuspuisto (ent. 
Skanssinkatu 
etelä) 
 
 

Turun vesi-
huolto oy:n 
toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus (milj. 
€) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

    

Toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus (milj. 
€) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 Asema-
kaava KV 
27.8.2018. 
Infran suun-
nittelu viher-
alueiden 
osalta kes-
ken. -0,12 
M€ 

Tonttien luo-
vutus + 1,0 
M€ 
Infran toteu-
tus -0,52 M€ 
Päiväkodin 
mahdollista-
minen/toteu-
tus 

Suunnitte-
lussa selvi-
tetty Keskus-
puiston ra-
kentamis-
vaihtoehtoja. 
Infran toteu-
tus -0,2 M€ 

Vaihe Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 SUUNNIT-
TELU 

TOTEUTUS SUUNNIT-
TELU/TO-
TEUTUS 

SKANSSI 
Skanssinkol-
mio 
 
 

Turun vesi-
huolto oy:n 
toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus (milj. 
€) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

    

Toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus (milj. 
€) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

  Asemakaava 
KV 
Infran suun-
nittelu 

Lautakunta 
hyväksyi 
tavoitteet 
12.3.2019.  

Vaihe Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

  SUUNNIT-
TELU 
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SKANSSI 
Skanssinmäki 
(ent. Skanssin-
katu länsi, 
Treston) 
 
 

Turun vesi-
huolto oy:n 
toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus (milj. 
€) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

    

Toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus (milj. 
€) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 Asemakaa-
valu-
onnoksen 
valmistelu. 

Maankäyt-
tösopimus 
Asemakaava 
KV 

Asemakaa-
valuonnos 
hyväksytty 
lautakun-
nassa 
18.6.2019. 

Vaihe Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 SUUNNIT-
TELU 

SUUNNIT-
TELU 

 

TURUN 
TIEDEPUISTO  
Voimakatu 
 
 

Vaihe Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

  SUUNNIT-
TELU 

 

Turun vesi-
huolto oy:n 
toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus (milj. 
€) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

    

Toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus (milj. 
€) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

  Asemakaa-
van valmistelu 
Infran suun-
nittelu -0,05 
M€ 

Asemakaa-
van valm-
istelu 

TURUN TIE-
DEPUISTO 
Itäharjun kärki 
ja Kupittaan 
kansi 
 
 

Turun vesi-
huolto oy:n 
toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus (milj. 
€) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

    

Vaihe Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 

 SUUNNIT-
TELU 

SUUNNIT-
TELU 
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maankäytön 
hankkeet 

Toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus (milj. 
€) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 Innovaatio-, 
suunnittelu - 
ja toteutus-
kilpailun 
yleisperiaat-
teiden hy-
väksyminen 
ja tavoittei-
den asetta-
minen, KH 
jaosto 
22.10.2018  

Suunnittelukil-
pailun rat-
kaisu. 
Infran suun-
nittelu -0,3 
M€ 

Suunnitte-
lukilpailun 
valmistelu. 

TURUN 
TIEDEPUISTO 
Itäharjun liit-
tymä 
 
 

Vaihe Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 SUUNNIT-
TELU 

SUUNNIT-
TELU 

 

Toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus (milj. 
€) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 Asemakaa-
voituksen 
käynnistämi-
nen, OAS ja 
tavoitteet 
4.12.2018. 
Infran suun-
nittelua ei 
ole käynnis-
tetty. 

 
Asemakaa-
vaehdotus 
 

Odottaa Ku-
pittaan Core 
tontinluovu-
tuskilpailun 
suunnittelu-
ratkaisuja.  

Turun vesi-
huolto oy:n 
toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus (milj. 
€) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

    

TURUN 
TIEDEPUISTO 
Pääskyvuoren-
rinne 
 
 

Toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus (milj. 
€) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 Infran toteu-
tus -1,9 M€, 
Tonttien luo-
vutus siirty-
nyt vuodelle 
2019 

Infran toteu-
tus -2,0 M€ 
Tonttien luo-
vutus +3,0 M€ 

Infran raken-
taminen val-
mistunut. 
Tontinluovu-
tuksen 1. 
vaihe valmis 

Vaihe Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 TOTEUTUS TOTEUTUS TOTEUTUS 
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Turun vesi-
huolto oy:n 
toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus (milj. 
€) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 Vesihuollon 
toteutus -
0,16 M€ 

  

Tavoite 4: Po-
sitiivisen ra-
kennemuutok-
sen toteutumi-
sen tuki koulu-
tuksen keinoin 

Tavoite 4: 
positiivisen 
rakenne-
muutoksen 
toteutumi-
sen tuki 
koulutuksen 
keinoin 

Sivistystoimi-
ala 

-  Uudet oppi-
misympäristöt 
ja koulutus-
mallit on ku-
vattu ja juur-
rutettu. Työ-
voimapulasta 
kärsivien alo-
jen vetovoi-
maisuus on li-
sääntynyt. 
STEaM Turku 
on käynnissä. 
Jatkosuunitel-
mat tehty. 
Ulkopuolinen 
rahoitus vuo-
den 2018 
tasolla. 
 

Edennyt ta-
voitteiden 
mukaisesti 
(mm. uusia 
oppimisym-
päristöjä 
käynnistetty 
ja koulutus-
malleja ku-
vattu), jat-
kuva pro-
sessi.  
STEAM 
Turku käyn-
nissä ja sii-
hen liittyvät 
jatkosuunni-
telmat tehty.  
Ulkopuolisen 
rahoituksen 
osuus kasvoi 
hieman.  

Tavoite KV2: 
Kestävä 
yhdyskun-
tarakenne 

Asemakaa-
vojen asuin-
kerrosalan 
sijoittumi-
nen tiivisty-
välle kestä-
vän kau-
punkiraken-
teen vyö-
hykkeille 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala 

51 % 96 % Vähintään 85 
% 

100 % 

 

3.3.2 
 

Tavoite Arviointi-
kriteerit 

Toimialat Toteutunut 
2017 

Toteutunut 
2018 

Tavoite 2019 
muutoksin 

Toteutunut 
31.12.2019 

ANINKAINEN 
Parkin alue 
 
 

Turun vesi-
huolto oy:n 
toimenpide 
ja toimenpi-

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 
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teen kus-
tannus 
(milj. €) 

Toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus 
(milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

  Asemakaa-
valuonnos 

Asemakaa-
valu-
onnoksen 
valmistelu. 

Vaihe Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

  SUUNNIT-
TELU 

 

ANINKAINEN 
Turku Ratapiha -
hanke 
 
 

Turun vesi-
huolto oy:n 
toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus 
(milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

    

Toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus 
(milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 Arkkitehtikil-
pailun rat-
kaisu 
10/2018. 
Luonnos 
hyv. 
24.4.2018. 
Ehdotuksen 
valmistelu. 

Asemakaa-
vaehdotus 
Maankäyt-
tösopimus 
Asemakaava 
KV 

Kaava-alu-
een laajen-
nus hyväk-
sytty lauta-
kunnassa 
24.4.2019. 
Ehdotuksen 
valmistelu. 

Vaihe Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 SUUNNIT-
TELU 

SUUNNIT-
TELU 

 

AURAJOEN 
RANNAT 
Agricolankadun 
Aurajoen ranta-
väylä 
 
 

Toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus 
(milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

  Infran suun-
nittelu 

Suunnittelu 
viivästynyt 
resurssipu-
lasta 
johtuen. 

Vaihe Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

  SUUNNIT-
TELU 

SUUNNIT-
TELU 
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Turun vesi-
huolto oy:n 
toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus 
(milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

    

KESKUSTANKE-
HITTÄMINEN  
Fortuna –kortteli 
 
 

Turun vesi-
huolto oy:n 
toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus 
(milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

    

Vaihe Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

  TOTEUTUS  

Toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus 
(milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 Rakennus-
ten myynti 
+0,2 M€, pi-
harakentei-
den suunnit-
telua ei ole 
toteutettu 

Rakennusten 
myynti +1,0 
M€ 

Petreliuksen 
talo myyty 
(0,5 milj.€), 
muiden ra-
kennusten 
myynti py-
säytetty, De-
mokratiatalo 
edellyttää 
kokonaisuu-
den uudel-
leen arvioin-
tia  

KESKUSTANKE-
HITTÄMINEN 
Forum kortteli 
 
 

Turun vesi-
huolto oy:n 
toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus 
(milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

    

Vaihe Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 SUUNNIT-
TELU 

SUUNNIT-
TELU 

 

Toimenpide 
ja toimenpi-

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 

 Luonnos hy-
väksytty 
20.2.2018, 
ehdotuksen 

Maankäyt-
tösopimus 
Asemakaava 
KV 

Ase-
makaava 
hyväksytty 
20.5.2019. 



 
 

 

99 
 

teen kus-
tannus 
(milj. €) 

maankäytön 
hankkeet 

valmistelu. 
Asemakaa-
vaehdotus 
KYLK 
29.1.2019. 

KESKUSTANKE-
HITTÄMINEN 
Kakola 
 
 

Vaihe Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 TOTEUTUS TOTEUTUS SUUNNIT-
TELU/TO-
TEUTUS 

Turun vesi-
huolto oy:n 
toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus 
(milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 Vesihuolto 
on valmis 

  

Toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus 
(milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 Asema-
kaava voi-
massa. 
Infran suun-
nittelu kes-
ken, Funiku-
laari - 3,36 
M€ 
Infran toteu-
tus kesken 

Infran to-
teutus -1,5 
M€ 

Infran suun-
nittelu vii-
meisiä puis-
toja lukuun 
ottamatta 
valmis. 
Infran to-
teutus -1,1 
M€ 

KESKUSTANKE-
HITTÄMINEN 
Kauppatori 
 
 

Toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus 
(milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 Arkeologiset 
kaivaukset 
torikentän 
osalta toteu-
tettu. Suun-
nittelu osit-
tain kesken, 
koska 
maanalais-
ten tilojen 
laajuus ei 
ole selvillä. 
Toteutus -
2,6 M€ 

Infran to-
teutus -7,0 
M€ 

Suunnittelu 
osittain kes-
ken, osittain 
koska 
maanalais-
ten tilojen 
laajuus ei 
ole selvillä. 
Infran to-
teutus -2,0 
M€ 

Turun vesi-
huolto oy:n 
toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus 
(milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 
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Vaihe Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 TOTEUTUS TOTEUTUS SUUNNIT-
TELU 

KESKUSTANKE-
HITTÄMINEN 
Keskus-
taliikenteen 
uudelleenjär-
jestelyt 
 
 
 
 

Toimen-
pide/ vaihe 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

  UUSI  

Keskustan 
väliaikais-
ten liiken-
nejärjeste-
lyjen ja lii-
kenneko-
keilujen 
seuranta ja 
vaikutusten 
arviointi 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

   
0,01 M€ 

 

Aurakadun 
pysäkkijär-
jestelyt 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

   
 
 

Suunnit-
telussa torin 
yhteydessä. 

Turun vesi-
huolto oy:n 
toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus 
(milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

    

Aninkais-
tenkadun ja 
uuden-
maankadun 
joukkolii-
kennekais-
tat (sis. 
konserttita-
lon pysäkit 
ja kaistako-
keilun) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

   Aninkaisten-
kadulla kon-
serttitalon 
kohdan suo-
jatiejärjeste-
lyt suunni-
teltu. 

KESKUSTANKE-
HITTÄMINEN 
Keskustan 
pyörätiet 

Toimenpide 
ja toimenpi-

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 

 Infran suun-
nittelu ja to-
teutus -0,97 
M€ 

Infran to-
teutus+suunn. 
-2,0 M€ 

Linnanka-
dun ja Itäi-
sen Pitkäka-
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teen kus-
tannus 
(milj. €) 

maankäytön 
hankkeet 

Puutarhaka-
dun viimeis-
tetyöt kes-
ken, 
Kivenhak-
kaajanpolun 
sijaan toteu-
tettu Uraput-
ken pyörä-
tie, Kasken-
kadun pyö-
räkaistat 
valmiit. 

dun suunnit-
telu aloitus-
vaiheessa, 
Puutarha-
katu osin ra-
kenteilla ja 
osin valmis. 
Infran to-
teutus -1,1 
M€ 

Vaihe Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 SUUNNIT-
TELU/ TO-
TEUTUS 

SUUNNIT-
TELU + TO-
TEUTUS 

SUUNNIT-
TELU + TO-
TEUTUS 

Turun vesi-
huolto oy:n 
toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus 
(milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

    

KESKUSTANKE-
HITTÄMINEN 
Keskustan va-
laistus 
 
 

Turun vesi-
huolto oy:n 
toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus 
(milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

    

Toimen-
pide/ vaihe 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

  UUSI  

Toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus 
(milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

  Keskustan 
kausivalais-
tussuunni-
telma ja to-
teutuksen 
käynnistämi-
nen. 

On käynnis-
tynyt 

KESKUSTANKE-
HITTÄMINEN 
Linnanfältti 
 

Vaihe Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 

 TOTEUTUS TOTEUTUS TOTEUTUS 
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 maankäytön 
hankkeet 

Toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus 
(milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 Tonttien luo-
vutus + 1,9 
M€ 
Maaperän 
puhdistami-
nen 
Infran toteu-
tus – 0,93 
M€ 

Maaperän 
puhdistus -0,5 
M€ 
Infran toteu-
tus -1,0 M€ 
 

Infran to-
teutus -0,6 
M€ 

Turun vesi-
huolto oy:n 
toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus 
(milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 Vesihuolto 
on valm-
istunut 

  

KESKUSTANKE-
HITTÄMINEN 
Ruusukortteli 
(TVT) 
 
 

Toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus 
(milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 Asema-
kaava ku-
mottu 
1.11.2018 
hallinto-oi-
keuden toi-
mesta.  
Uudelleen 
kaavoitus 
käynnis-
tetään. Kh 
19.11.2018 

Uusi ase-
makaava 

Asemakaa-
vaeh-
dotuksen 
valmistelu. 

Turun vesi-
huolto oy:n 
toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus 
(milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

    

Vaihe Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 UUSI TOTEUTUS  

KESKUSTANKE-
HITTÄMINEN 
Turku Energian 
tontti 
 
 

Turun vesi-
huolto oy:n 
toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus 
(milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 
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Vaihe Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 SUUNNIT-
TELU/ TO-
TEUTUS 

TOTEUTUS  

Toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus 
(milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 Kaava hy-
väksytty, 
mutta kaa-
vasta vali-
tettu (KHO 
1/2019). 
Suunnittelu 
käynnissä. 
Johtosiirrot 
osittain 
tehty. -0,55 
M€ 

Infran toteu-
tus -1,0 M€ 
Tonttien luo-
vutus +4,5 M€ 

Infran toteu-
tus -1,2 M€ 
Kaava vii-
västynyt va-
lituksen ta-
kia 

Kaupunkikehi-
tystä tukeva 
joukkoliikennejär-
jestelmä ja sen 
kehittäminen 

Kaupunki-
kehitystä 
tukeva 
joukkolii-
kennejär-
jestelmä ja 
sen kehittä-
minen 

Kj-toimiala   Päätösten 
mukainen 
eteneminen 

Ei päätöstä 

Kärkihanke 1: 
Keskustan kehit-
täminen 

Kärkihanke 
1:  
keskustan 
kehit-
täminen 

Kj-toimiala Visiotyö 
valmis 

 Toimintasuun-
nitelman to-
teuttaminen 

Etenee 
suunnitel-
man mukai-
sesti, mutta 
enna-
koidusta ai-
kataulusta 
osittain jäl-
jessä. 

SATAMA Ferry 
Terminal Turku 
 
 

Turun vesi-
huolto oy:n 
toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus 
(milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

    

Toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus 
(milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

  Alustava 
yleissuunni-
telma, Ase-
makaavaluon-
nos 
Infran toteu-
tus -0,5 M€ 

Liikenteen 
yleissuunni-
telma val-
misteilla. 
Asema-
kaava alue 
laajentunut, 
lautakunta 



 
 

 

104 
 

hyväksyi uu-
det tavoit-
teet 
17.12.2019. 

Vaihe Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

  UUSI  

SATAMA Linnan-
niemi 
 
 

Turun vesi-
huolto oy:n 
toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus 
(milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

    

Toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus 
(milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

  Selvitykset ja 
alustava yleis-
suunnitelma 

Ideasuunnit-
telukilpailun 
valmistelu. 
Kh hyväksyi 
19.12.2019 
ideakilpailun 
käynnistämi-
sen. 

Vaihe Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

  UUSI/ SUUN-
NITTELU 

 

Turun Ratapiha-
hankkeen toteut-
taminen 

Turun 
ratapiha-
hankkeen 
toteutta-
minen 

Kj-toimiala   Hankkeeseen 
liittyvän kehi-
tysvaiheen 
kumppanuus-
sopimuksen 
edistäminen 

Toteutunut 
kaavoi-
tuksen valm-
istelun 
osalta 

 

3.3.3 
 

Tavoite Arviointi-
kriteerit 

Toimialat Toteutunut 
2017 

Toteutunut 
2018 

Tavoite 2019 
muutoksin 

Toteutunut 
31.12.2019 

ANINKAINEN 
Fabriikin alue 
(VR konepaja) 
 
 

Turun vesi-
huolto oy:n 
toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus 
(milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

  Infran to-
teutus (ai-
kaväli 2019-
2020), -1,0 
M€ 
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Vaihe Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 TO-
TEUTUS 

TOTEUTUS TOTEUTUS 

Toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus 
(milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 Aluetta to-
teutettu ra-
kentajan 
tavoitteiden 
mukaan. 
Veturika-
dun toteu-
tus ei ole 
alkanut. 

Maankäyt-
tösopi-
musmaksu 
2/3; 
+2,0 M€. 

Infran to-
teutus -0,4 
M€ 

ANINKAINEN 
Logomon silta ja 
parkki 
 
 

Turun vesi-
huolto oy:n 
toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus 
(milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

    

Vaihe Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 SUUNNIT-
TELU/ TO-
TEUTUS 

TOTEUTUS  

Toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus 
(milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 Sillan 
suunnittelu 
ja rakenta-
minen, to-
teutunut -
4,1 M€ 

Sillan loppuun 
rakentami-
nen, -5,6 M€ 
Ratapihanka-
dun maanta-
sopysäköinti -
0,35 M€ 

Infran to-
teutus -1,6 
M€ 

ANINKAINEN 
Matkakeskus 
 
 

Turun vesi-
huolto oy:n 
toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus 
(milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

    

Vaihe Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

  SUUNNIT-
TELU 
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Toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus 
(milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 Ei ole 
edennyt. 
Odottaa ra-
tapihan 
suunnitte-
lua. 

Selvitykset, 
aiesopimus 

Selvitykset. 

ANINKAINEN 
Parkin alue 
 
 

Vaihe Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

  SUUNNIT-
TELU 

 

Turun vesi-
huolto oy:n 
toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus 
(milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

    

Toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus 
(milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

  Asemakaa-
valuonnos 

Asemakaa-
valu-
onnoksen 
valmistelu. 

ANINKAINEN 
Turku Ratapiha -
hanke 
 
 

Turun vesi-
huolto oy:n 
toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus 
(milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

    

Toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus 
(milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 Arkkitehti-
kilpailun 
ratkaisu 
10/2018. 
Luonnos 
hyv. 
24.4.2018. 
Ehdotuk-
sen valmis-
telu. 

Asemakaa-
vaehdotus 
Maankäyt-
tösopimus 
Asemakaava 
KV 

Kaava-alu-
een laajen-
nus hyväk-
sytty lauta-
kunnassa 
24.4.2019. 
Ehdotuksen 
valmistelu. 

Vaihe Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 SUUNNIT-
TELU 

SUUNNIT-
TELU 
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BLUE INDUS-
TRY PARK Blue 
Industry Park 
 
 

Toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus 
(milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

  Asemakaa-
vaehdotus 

BIB/Merilinja: 
asemakaa-
vaeh-
dotuksen 
valmistelu. 

Turun vesi-
huolto oy:n 
toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus 
(milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

    

Vaihe Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

  UUSI  

BLUE INDUS-
TRY PARK 
Meyer Turun 
telakka 
 
 

Vaihe Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

  UUSI  

Turun vesi-
huolto oy:n 
toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus 
(milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

    

Toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus 
(milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

  Vaihease-
makaava KV 

Asemakaava 
hyväksytty 
kv 
9.12.2019. 

KESKUSTANKE-
HITTÄMINEN 
Forum kortteli 
 
 

Vaihe Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 SUUNNIT-
TELU 

SUUNNIT-
TELU 

 

Turun vesi-
huolto oy:n 
toimenpide 
ja toimenpi-

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 
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teen kus-
tannus 
(milj. €) 

Toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus 
(milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 Luonnos 
hyväksytty 
20.2.2018, 
ehdotuksen 
valmistelu. 
Asemakaa-
vaehdotus 
KYLK 
29.1.2019. 

Maankäyt-
tösopimus 
Asemakaava 
KV 

Asemakaava 
hyväksytty 
20.5.2019. 

KESKUSTANKE-
HITTÄMINEN 
Kakola 
 
 

Toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus 
(milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 Asema-
kaava voi-
massa. 
Infran 
suunnittelu 
kesken, 
Funikulaari 
- 3,36 M€ 
Infran to-
teutus kes-
ken 

Infran to-
teutus -1,5 
M€ 

Infran suun-
nittelu viimei-
siä puistoja 
lukuun otta-
matta valmis. 
Infran to-
teutus -1,1 
M€ 

Turun vesi-
huolto oy:n 
toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus 
(milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 Vesihuolto 
on valmis 

  

Vaihe Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 TO-
TEUTUS 

TOTEUTUS SUUNNIT-
TELU/TO-
TEUTUS 

KESKUSTANKE-
HITTÄMINEN 
Linnanfältti 
 
 

Turun vesi-
huolto oy:n 
toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus 
(milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 Vesihuolto 
on valm-
istunut 

  

Vaihe Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 TO-
TEUTUS 

TOTEUTUS TOTEUTUS 
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Toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus 
(milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 Tonttien 
luovutus + 
1,9 M€ 
Maaperän 
puhdistami-
nen 
Infran to-
teutus – 
0,93 M€ 

Maaperän 
puhdistus -0,5 
M€ 
Infran toteu-
tus -1,0 M€ 
 

Infran to-
teutus -0,6 
M€ 

KESKUSTANKE-
HITTÄMINEN 
Turku Energian 
tontti 
 
 

Turun vesi-
huolto oy:n 
toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus 
(milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

    

Toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus 
(milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 Kaava hy-
väksytty, 
mutta kaa-
vasta vali-
tettu (KHO 
1/2019). 
Suunnittelu 
käynnissä. 
Johtosiirrot 
osittain 
tehty. -0,55 
M€ 

Infran toteu-
tus -1,0 M€ 
Tonttien luo-
vutus +4,5 M€ 

Infran toteu-
tus -1,2 M€ 
Kaava vii-
västynyt vali-
tuksen takia 

Vaihe Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 SUUNNIT-
TELU/ TO-
TEUTUS 

TOTEUTUS  

Kärkihanke 2: 
Turun kampus ja 
tiedepuisto 

Kärkihanke 
2:  
turun kam-
pus ja tie-
depuisto 

Kj-toimiala Masterplan 
valmis ja 
toteutus 
käynnis-
tetty 

 Toimintasuun-
nitelman to-
teuttaminen 

Toteutunut 
osittain 

Linnakau-
punki/satama 

Linnakau-
punki/sa-
tama 

Kj-toimiala Hankkeen 
to-
teutuksen 
käynnisty-
minen 

 Kehittämis-
suunnitelman 
toteuttaminen 
ja kantasa-
tama-aluei-
den esiselvi-
tys 

Etenee 
suunnitel-
man mukaan 

SATAMA Linnan-
niemi 
 
 

Toimenpide 
ja toimenpi-

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 

  Selvitykset ja 
alustava yleis-
suunnitelma 

Ideasuunnit-
telukilpailun 
valmistelu. 
Kh hyväksyi 
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teen kus-
tannus 
(milj. €) 

maankäytön 
hankkeet 

19.12.2019 
ideakilpailun 
käynnistämi-
sen. 

Vaihe Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

  UUSI/ SUUN-
NITTELU 

 

Turun vesi-
huolto oy:n 
toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus 
(milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

    

SKANSSI 
Skanssinkolmio 
 
 

Turun vesi-
huolto oy:n 
toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus 
(milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

    

Toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus 
(milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

  Asemakaava 
KV 
Infran suun-
nittelu 

Lautakunta 
hyväksyi 
tavoitteet 
12.3.2019.  

Vaihe Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

  SUUNNIT-
TELU 

 

SKANSSI Skans-
sinmäki (ent. 
Skanssinkatu 
länsi, Treston) 
 
 

Toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus 
(milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 Asemakaa-
valu-
onnoksen 
valmistelu. 

Maankäyt-
tösopimus 
Asemakaava 
KV 

Asemakaa-
valuonnos 
hyväksytty 
lautakun-
nassa 
18.6.2019. 

Vaihe Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 SUUNNIT-
TELU 

SUUNNIT-
TELU 
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Turun vesi-
huolto oy:n 
toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus 
(milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

    

TOPINPUISTO 
Topinojan kierto-
talouspuisto 
 
 

Vaihe Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 SUUNNIT-
TELU 

SUUNNIT-
TELU 

 

Toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus 
(milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 Kaavalu-
onnoksen 
valmistelu 

Asemakaa-
vaehdotus 
 

Asemakaa-
vaehdotus 
lausunnoilla 
9.10.-
15.11.2019 
ja kuntaraja-
muutos vi-
reillä. 

Turun vesi-
huolto oy:n 
toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus 
(milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

    

Tavoite KH3: 
Maankäytön ja 
kiinteistökehityk-
sen kumppa-
nuusyhteistyö 

To-
teutuksen 
vaihe 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala 

22 % 14 % 25 % 25 % 

Tavoite KH6: 
Otetaan käyttöön 
muitakin toteu-
tusmuotoja kuin 
jaettu/ kokonais-
urakka 

Muita urak-
kamuotoja 
käyn-
nissä/vuosi 
lkm 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala 

3  2 5 

 

3.3.4 
 

Tavoite Arviointi-
kriteerit 

Toimialat Toteutunut 
2017 

Toteutunut 
2018 

Tavoite 
2019 
muutoksin 

Toteutunut 
31.12.2019 

ANINKAINEN 
Fabriikin alue (VR 
konepaja) 
 

Vaihe Kaupunki-
ympäristötoimi
ala - Strate-
giset 

 TO-
TEUTUS 

TO-
TEUTUS 

TOTEUTUS 
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 maankäytön 
hankkeet 

Turun vesi-
huolto oy:n 
toimenpide ja 
toimenpiteen 
kustannus 
(milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoimi
ala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

  Infran to-
teutus (ai-
kaväli 
2019-
2020), -1,0 
M€ 

 

Toimenpide 
ja toimenpi-
teen kustan-
nus (milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoimi
ala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 Aluetta to-
teutettu ra-
kentajan 
tavoitteiden 
mukaan. 
Veturika-
dun toteu-
tus ei ole 
alkanut. 

Maankäyt-
tösopi-
musmaksu 
2/3; 
+2,0 M€. 

Infran toteutus 
-0,4 M€ 

ANINKAINEN 
Parkin alue 
 
 

Vaihe Kaupunki-
ympäristötoimi
ala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

  SUUNNIT-
TELU 

 

Turun vesi-
huolto oy:n 
toimenpide ja 
toimenpiteen 
kustannus 
(milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoimi
ala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

    

Toimenpide 
ja toimenpi-
teen kustan-
nus (milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoimi
ala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

  Ase-
makaa-
valuonnos 

Asemakaa-
valuonnoksen 
valmistelu. 

ANINKAINEN 
Turku Ratapiha -
hanke 
 
 

Vaihe Kaupunki-
ympäristötoimi
ala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 SUUNNIT-
TELU 

SUUNNIT-
TELU 

 

Turun vesi-
huolto oy:n 
toimenpide ja 
toimenpiteen 
kustannus 
(milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoimi
ala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 
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Toimenpide 
ja toimenpi-
teen kustan-
nus (milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoimi
ala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 Arkkitehti-
kilpailun 
ratkaisu 
10/2018. 
Luonnos 
hyv. 
24.4.2018. 
Ehdotuk-
sen valmis-
telu. 

Ase-
makaa-
vaehdotus 
Maankäyt-
tösopimus 
Ase-
makaava 
KV 

Kaava-alueen 
laajennus hy-
väksytty lauta-
kunnassa 
24.4.2019. Eh-
dotuksen 
valmistelu. 

ASUINALUEIDE
N ELIN-
VOIMAISUUS 
Piiparinpolun 
varsi, Runosmäki 
 
 

Vaihe Kaupunki-
ympäristötoimi
ala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

  UUSI  

Turun vesi-
huolto oy:n 
toimenpide ja 
toimenpiteen 
kustannus 
(milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoimi
ala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

    

Toimenpide 
ja toimenpi-
teen kustan-
nus (milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoimi
ala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

  Ase-
makaavan 
valmistelu 

KV hyväksyi 
14.10.2019 
Runosmäen 
monitoimitalon 
hankesuunni-
telman. 
Aluekehity-
shankkeen 
yhteistyökump
panin haku 
käynnissä.  

HALISTEN-
VÄYLÄ Koroinen 
 
 

Turun vesi-
huolto oy:n 
toimenpide ja 
toimenpiteen 
kustannus 
(milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoimi
ala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

    

Toimenpide 
ja toimenpi-
teen kustan-
nus (milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoimi
ala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 Asemakaa-
van valm-
istelu jat-
kunut 

Ase-
makaave-
hdotus 

Asemakaavan 
valmistelu kes-
ken 

Vaihe  
(hankehar-
kinta uusi 
suunnittelu 

Kaupunki-
ympäristötoimi
ala - Strate-
giset 

 SUUNNIT-
TELU 

SUUNNIT-
TELU 
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toteutus yllä-
pito) 

maankäytön 
hankkeet 

HALISTEN-
VÄYLÄ 
Koroistenkaari 
 
 

Turun vesi-
huolto oy:n 
toimenpide ja 
toimenpiteen 
kustannus 
(milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoimi
ala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 Vesihuollon 
suunnittelu 
valmis. To-
teutus siir-
tynyt vuo-
delle 2019 
syksyn 
2018 kau-
pungin 
säästöoh-
jelmaan 
perustuen 

Infran to-
teutus - 
0,4 M€ 

 

Vaihe Kaupunki-
ympäristötoimi
ala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 SUUNNIT-
TELU 

TO-
TEUTUS 

TOTEUTUS 

Toimenpide 
ja toimenpi-
teen kustan-
nus (milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoimi
ala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 Katusuun-
nitelma val-
mis. Toteu-
tus siirtynyt 
vuodelle 
2019 syk-
syn 2018 
säästöoh-
jelmaan 
perustuen. 

Infran to-
teutus -0,5 
M€ 

Rakennus-
suunnitelma 
valmis. Infran 
toteutus -0,02 
M€ 

KESKUSTANKE-
HITTÄMINEN 
Linnanfältti 
 
 

Vaihe Kaupunki-
ympäristötoimi
ala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 TO-
TEUTUS 

TO-
TEUTUS 

TOTEUTUS 

Turun vesi-
huolto oy:n 
toimenpide ja 
toimenpiteen 
kustannus 
(milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoimi
ala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 Vesihuolto 
on valm-
istunut 

  

Toimenpide 
ja toimenpi-
teen kustan-
nus (milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoimi
ala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 Tonttien 
luovutus + 
1,9 M€ 
Maaperän 
puhdistami-
nen 

Maaperän 
puhdistus -
0,5 M€ 
Infran to-
teutus -1,0 
M€ 
 

Infran toteutus 
-0,6 M€ 
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Infran to-
teutus – 
0,93 M€ 

KESKUSTANKE-
HITTÄMINEN 
Turku Energian 
tontti 
 
 

Turun vesi-
huolto oy:n 
toimenpide ja 
toimenpiteen 
kustannus 
(milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoimi
ala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

    

Toimenpide 
ja toimenpi-
teen kustan-
nus (milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoimi
ala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 Kaava hy-
väksytty, 
mutta kaa-
vasta vali-
tettu (KHO 
1/2019). 
Suunnittelu 
käynnissä. 
Johtosiirrot 
osittain 
tehty. -0,55 
M€ 

Infran to-
teutus -1,0 
M€ 
Tonttien 
luovutus 
+4,5 M€ 

Infran toteutus 
-1,2 M€ 
Kaava viiväs-
tynyt valituk-
sen takia 

Vaihe Kaupunki-
ympäristötoimi
ala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 SUUNNIT-
TELU/ TO-
TEUTUS 

TO-
TEUTUS 

 

Kaupunkikehi-
tystä tukeva jouk-
koliikennejärjes-
telmä ja sen ke-
hittäminen 

Kaupunkike-
hitystä tu-
keva joukko-
liikennejär-
jestelmä ja 
sen kehittä-
minen 

Kj-toimiala   Päätösten 
mukainen 
etenemi-
nen 

Ei päätöstä 

LINNAKAU-
PUNKI Aurigan 
ympäristö 
 
 

Toimenpide 
ja toimenpi-
teen kustan-
nus (milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoimi
ala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

  Ase-
makaa-
vaehdotus 

Lautakunta 
hyväksyi 
3.9.2019. 
Voimaan 
26.10.2019. 

Turun vesi-
huolto oy:n 
toimenpide ja 
toimenpiteen 
kustannus 
(milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoimi
ala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

    

Vaihe Kaupunki-
ympäristötoimi
ala - Strate-
giset 

  UUSI/ 
SUUNNIT-
TELU 
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maankäytön 
hankkeet 

LINNAKAU-
PUNKI Herttu-
ankulma 
 
 

Toimenpide 
ja toimenpi-
teen kustan-
nus (milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoimi
ala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 Asema-
kaava voi-
maan 
7.7.2018. 
Infran 
suunnittelu 
käynnissä. 
Johtojen 
siirtotyöt lä-
hes valmiit, 
-1,0 M€ 

Infran to-
teutus -
0,45 M€ 
Tonttien 
luovutus 

Infran toteu-
tussuunnittelu 
valmistunut 
Fatabuurinka-
dun osalta, 
muutoin yleis-
suunnitelja 
valmistunut. 
Infran toteutus 
-0,1 M€ 
Tonttien luovu-
tukset neuvot-
teltavina 

Vaihe Kaupunki-
ympäristötoimi
ala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 SUUNNIT-
TELU/ TO-
TEUTUS 

TO-
TEUTUS 

SUUNNIT-
TELU/TO-
TEUTUS 

Turun vesi-
huolto oy:n 
toimenpide ja 
toimenpiteen 
kustannus 
(milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoimi
ala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 Yleissuun-
nitelma val-
mis 

Infran to-
teutus 

 

LINNAKAU-
PUNKI Kirst-
inpuisto 
 
 

Vaihe Kaupunki-
ympäristötoimi
ala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 SUUNNIT-
TELU 

SUUNNIT-
TELU/ TO-
TEUTUS 

SUUNNIT-
TELU/ TO-
TEUTUS 

Turun vesi-
huolto oy:n 
toimenpide ja 
toimenpiteen 
kustannus 
(milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoimi
ala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 Vesihuollon 
suunnittelu 
käynnistett
y 

  

Toimenpide 
ja toimenpi-
teen kustan-
nus (milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoimi
ala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 Asemakaa-
vaehdotuk-
sen valmis-
telu. Viite-
suunnitel-
mien työs-
täminen ja 
lisäselvityk-
set. Infran 
to-
teutussuun

Asema-
kaava KV 
Infran 
suunnittelu 
Infran to-
teutus -
0,05 M€ 
Tonttien 
luovutus 
+1,5 M€ 

Lautakunta hy-
väksyi asema-
kaavaehdotuk-
sen 5.11.2019. 
Infran toteu-
tussuunnittelu 
valmistu-
massa, val-
mistuminen 
edellyttää ase-
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nittelu 
käynnistett
y -0,06 M€ 

makaavan val-
mistumista. In-
fran toteutus -
0,4 M€ 

LINNAKAU-
PUNKI Tullin 
ympäristö 
 
 

Turun vesi-
huolto oy:n 
toimenpide ja 
toimenpiteen 
kustannus 
(milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoimi
ala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

    

Toimenpide 
ja toimenpi-
teen kustan-
nus (milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoimi
ala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

    

Vaihe Kaupunki-
ympäristötoimi
ala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

  UUSI/ 
SUUNNIT-
TELU 

 

LINNAKAU-
PUNKI Vaa-
sanpuisto 
 
 

Vaihe  
(hankehar-
kinta uusi 
suunnittelu 
toteutus yllä-
pito) 

Kaupunki-
ympäristötoimi
ala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 SUUNNIT-
TELU 

SUUNNIT-
TELU 

SUUNNIT-
TELU 

Toimenpide 
ja toimenpi-
teen kustan-
nus (milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoimi
ala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 Hulevesial-
taan suun-
nittelu ja 
rakennus-
ten haitta-
ainekartoi-
tus on 
tehty. 

Huleve-
sialtaan 
suunnittelu 
(Kirstin-
puiston 
suunnitte-
lun yhtey-
dessä) 

Ei toteutunut 

Turun vesi-
huolto oy:n 
toimenpide ja 
toimenpiteen 
kustannus 
(milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoimi
ala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

    

LOGICITY 
Mustasuo 
 
 

Toimenpide 
ja toimenpi-
teen kustan-
nus (milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoimi
ala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 Maankäyt-
tösopi-
musneu-
vottelut si-
irtyneet 
vuodelle 
2019 

Maankäyt-
tösopimus 
Ase-
makaava 
KV 

Maankäyt-
tösopimusneu-
vottelut 
käynnissä. 
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Vaihe Kaupunki-
ympäristötoimi
ala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 SUUNNIT-
TELU 

SUUNNIT-
TELU 

 

Turun vesi-
huolto oy:n 
toimenpide ja 
toimenpiteen 
kustannus 
(milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoimi
ala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

    

LOGICITY Vaiste 
(ent. Maa-aines-
puisto) 
 
 

Turun vesi-
huolto oy:n 
toimenpide ja 
toimenpiteen 
kustannus 
(milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoimi
ala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

    

Vaihe Kaupunki-
ympäristötoimi
ala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 TO-
TEUTUS/ 
YLLÄPITO 

  

Toimenpide 
ja toimenpi-
teen kustan-
nus (milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoimi
ala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 Vaijeri-
kadun ra-
kentaminen 
valmis. -0,2 
M€ 

Infran to-
teutus -0,3 
M€ 

Infran toteutus 
-0,2 M€ 

SKANSSI Itäs-
kanssi 
 
 

Vaihe Kaupunki-
ympäristötoimi
ala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 SUUNNIT-
TELU 

SUUNNIT-
TELU 

SUUNNIT-
TELU 

Turun vesi-
huolto oy:n 
toimenpide ja 
toimenpiteen 
kustannus 
(milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoimi
ala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

    

Toimenpide 
ja toimenpi-
teen kustan-
nus (milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoimi
ala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 Asemakaa-
vaehdotuk-
sen valmis-
telu. 
Infran 
suunnittelu 
kesken.- 

Asema-
kaavaeh-
dotus 
Infran 
suunnittelu 
Infran to-
teutus 
(Vallikatu) 

Asemakaava-
ehdotuksen 
valmistelu.  
Infran suunnit-
telu lähes val-
mis, odottaa 
asemakaavan 
valmistumista. 
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0,1 M€ 
 

0,5 M€ 
 

Infran toteutus 
-0,4 M€ 

SKANSSI Skans-
sin keskuspuisto 
(ent. Skanssin-
katu etelä) 
 
 

Vaihe Kaupunki-
ympäristötoimi
ala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 SUUNNIT-
TELU 

TO-
TEUTUS 

SUUNNIT-
TELU/TO-
TEUTUS 

Turun vesi-
huolto oy:n 
toimenpide ja 
toimenpiteen 
kustannus 
(milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoimi
ala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

    

Toimenpide 
ja toimenpi-
teen kustan-
nus (milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoimi
ala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 Asema-
kaava KV 
27.8.2018. 
Infran 
suunnittelu 
viheraluei-
den osalta 
kesken. -
0,12 M€ 

Tonttien 
luovutus + 
1,0 M€ 
Infran to-
teutus -
0,52 M€ 
Päiväkodin 
mahdollis-
tami-
nen/toteu-
tus 

Suunnittelussa 
selvitetty Kes-
kuspuiston ra-
kentamisvaih-
toehtoja. Inf-
ran toteutus -
0,2 M€ 

TURUN TIEDE-
PUISTO Itäharjun 
kärki ja Kupittaan 
kansi 
 
 

Vaihe Kaupunki-
ympäristötoimi
ala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 SUUNNIT-
TELU 

SUUNNIT-
TELU 

 

Toimenpide 
ja toimenpi-
teen kustan-
nus (milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoimi
ala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 Innovaatio-
, suunnit-
telu - ja to-
teutuskil-
pailun 
yleisperi-
aatteiden 
hyväksymi-
nen ja ta-
voitteiden 
asettami-
nen, KH ja-
osto 
22.10.2018  

Suunnitte-
lukilpailun 
ratkaisu. 
Infran 
suunnittelu 
-0,3 M€ 

Suunnittelukil-
pailun valm-
istelu. 

Turun vesi-
huolto oy:n 
toimenpide ja 
toimenpiteen 

Kaupunki-
ympäristötoimi
ala - Strate-
giset 
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kustannus 
(milj. €) 

maankäytön 
hankkeet 

TURUN 
TIEDEPUISTO 
Itäharjun liittymä 
 
 

Turun vesi-
huolto oy:n 
toimenpide ja 
toimenpiteen 
kustannus 
(milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoimi
ala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

    

Vaihe Kaupunki-
ympäristötoimi
ala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 SUUNNIT-
TELU 

SUUNNIT-
TELU 

 

Toimenpide 
ja toimenpi-
teen kustan-
nus (milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoimi
ala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 Asemakaa-
voituksen 
käynnistä-
minen, 
OAS ja ta-
voitteet 
4.12.2018. 
Infran 
suunnitte-
lua ei ole 
käynnis-
tetty. 

 
Ase-
makaa-
vaehdotus 
 

Odottaa Kupit-
taan Core ton-
tinluovutuskil-
pailun suunnit-
teluratkaisuja.  

TURUN 
TIEDEPUISTO 
Pääskyvuoren-
rinne 
 
 

Vaihe Kaupunki-
ympäristötoimi
ala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 TO-
TEUTUS 

TO-
TEUTUS 

TOTEUTUS 

Toimenpide 
ja toimenpi-
teen kustan-
nus (milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoimi
ala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 Infran to-
teutus -1,9 
M€, Tont-
tien luovu-
tus siirtynyt 
vuodelle 
2019 

Infran to-
teutus -2,0 
M€ 
Tonttien 
luovutus 
+3,0 M€ 

Infran rakenta-
minen valmis-
tunut. 
Tontinluovu-
tuksen 1. 
vaihe valmis 

Turun vesi-
huolto oy:n 
toimenpide ja 
toimenpiteen 
kustannus 
(milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoimi
ala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 Vesihuollon 
toteutus -
0,16 M€ 

  

Tavoite KH1: Mo-
nipuolinen ja riit-
tävä tonttivaranto 
 

Tavoitteet 
kerrosalan li-
säykselle 
(lautakunta): 

Kaupunki-
ympäristötoimi
ala 

298.970 13.400 64.000 297.644 
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työpaikkaton-
tit kem2 

Tavoitteet 
kerrosalan li-
säykselle 
(lautakunta): 
asuinkerros-
talot (ak) 
kem2 

Kaupunki-
ympäristötoimi
ala 

355.885 124.750 132.200 252.650 

Tavoitteet 
kerrosalan li-
säykselle 
(lautakunta): 
asuinpienta-
lot (ao ap ar) 
kem2 

Kaupunki-
ympäristötoimi
ala 

5.405 3.810 23.300 1866 

Tavoitteet 
kerrosalan li-
säykselle 
(lautakunta): 
kaupungin 
maalle sijoit-
tuvan asuin-
kerrosalan 
osuus 

Kaupunki-
ympäristötoimi
ala 

75 % 29 % >20 % 15 % 

Tavoitteet 
kerrosalan li-
säykselle 
(lautakunta): 
kaupungin 
yhtiöille luo-
vutettavat 
tontit kem2 

Kaupunki-
ympäristötoimi
ala 

80.695 10.000 25.000 - 

Tavoite KH3: 
Maankäytön ja 
kiinteistökehityk-
sen kumppanuus-
yhteistyö 

Toteutuksen 
vaihe 

Kaupunki-
ympäristötoimi
ala 

22 % 14 % 25 % 25 % 

Tavoite KV1: Mo-
nipuolinen ja riit-
tävä tonttivaranto 
 
 

Toteuttamis-
kelpoinen 
tonttireservi 
pientalo- ja 
rivitalotontit 

Kaupunki-
ympäristötoimi
ala 

4 v 
tarpeesee
n 

3 v 
tarpeeseen 

3 v 
tarpeesee
n 

Pientalotont-
teja on 3 vuo-
den tarpee-
seen rivitalo-
tonteista niuk-
kuutta  

Toteut-
tamiskel-
poinen 
tonttireservi 
ker-
rostalotontit 

Kaupunki-
ympäristötoimi
ala 

4 v 
tarpeesee
n 

3 v 
tarpeeseen 

3 v 
tarpeesee
n 

3 v tarpeeseen 
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Toteut-
tamiskel-
poinen 
tonttireservi 
elinkeinotonti
t 

Kaupunki-
ympäristötoimi
ala 

4 v 
tarpeesee
n 

3 v 
tarpeseen 

3 v 
tarpeseen 

3 v tarpeeseen 

Tavoite KV2: 
Kestävä yhdys-
kuntarakenne 

Asemakaa-
vojen asuin-
kerrosalan si-
joittuminen 
tiivistyvälle 
kestävän 
kaupunkira-
kenteen vyö-
hykkeille 

Kaupunki-
ympäristötoimi
ala 

51 % 96 % Vähintään 
85 % 

100 % 

 

3.3.5 
 

Tavoite Arviointi-
kriteerit 

Toimialat Toteutunut 
2017 

Toteutunut 
2018 

Tavoite 
2019 
muutoksin 

Toteutunut 
31.12.2019 

ASUINALUEIDE
N ELIN-
VOIMAISUUS 
Piiparinpolun 
varsi, Runosmäki 
 
 

Toimenpide 
ja toimenpi-
teen kustan-
nus (milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

  Asemakaa-
van valm-
istelu 

KV hyväksyi 
14.10.2019 
Runosmäen 
monitoimitalon 
hankesuunni-
telman. 
Aluekehity-
shankkeen 
yhteistyökump
panin haku 
käynnissä.  

Turun vesi-
huolto oy:n 
toimenpide ja 
toimenpiteen 
kustannus 
(milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

    

Vaihe Kaupunki-
ympäristötoim
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

  UUSI  

HALISTEN-
VÄYLÄ Koroinen 
 
 

Turun vesi-
huolto oy:n 
toimenpide ja 
toimenpiteen 

Kaupunki-
ympäristötoim
iala - Strate-
giset 
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kustannus 
(milj. €) 

maankäytön 
hankkeet 

Vaihe  
(hankehar-
kinta uusi 
suunnittelu 
toteutus yllä-
pito) 

Kaupunki-
ympäristötoim
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 SUUNNIT-
TELU 

SUUNNIT-
TELU 

 

Toimenpide 
ja toimenpi-
teen kustan-
nus (milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 Asemakaa-
van valm-
istelu jat-
kunut 

Asemakaa-
vehdotus 

Asemakaavan 
valmistelu 
kesken 

KESKUSTANKE-
HITTÄMINEN 
Kakola 
 
 

Turun vesi-
huolto oy:n 
toimenpide ja 
toimenpiteen 
kustannus 
(milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 Vesihuolto 
on valmis 

  

Vaihe Kaupunki-
ympäristötoim
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 TO-
TEUTUS 

TO-
TEUTUS 

SUUNNIT-
TELU/TO-
TEUTUS 

Toimenpide 
ja toimenpi-
teen kustan-
nus (milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 Asema-
kaava voi-
massa. 
Infran 
suunnittelu 
kesken, 
Funikulaari 
- 3,36 M€ 
Infran to-
teutus kes-
ken 

Infran to-
teutus -1,5 
M€ 

Infran suunnit-
telu viimeisiä 
puistoja lu-
kuun otta-
matta valmis. 
Infran toteutus 
-1,1 M€ 

KESKUSTANKE-
HITTÄMINEN 
Linnanfältti 
 
 

Vaihe Kaupunki-
ympäristötoim
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 TO-
TEUTUS 

TO-
TEUTUS 

TOTEUTUS 

Turun vesi-
huolto oy:n 
toimenpide ja 
toimenpiteen 
kustannus 
(milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 Vesihuolto 
on valm-
istunut 
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Toimenpide 
ja toimenpi-
teen kustan-
nus (milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 Tonttien 
luovutus + 
1,9 M€ 
Maaperän 
puhdista-
minen 
Infran to-
teutus – 
0,93 M€ 

Maaperän 
puhdistus -
0,5 M€ 
Infran to-
teutus -1,0 
M€ 
 

Infran toteutus 
-0,6 M€ 

KESKUSTANKE-
HITTÄMINEN 
Ruusukortteli 
(TVT) 
 
 

Vaihe Kaupunki-
ympäristötoim
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 UUSI TO-
TEUTUS 

 

Turun vesi-
huolto oy:n 
toimenpide ja 
toimenpiteen 
kustannus 
(milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

    

Toimenpide 
ja toimenpi-
teen kustan-
nus (milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 Asema-
kaava ku-
mottu 
1.11.2018 
hallinto-oi-
keuden toi-
mesta.  
Uudelleen 
kaavoitus 
käynnis-
tetään. Kh 
19.11.2018 

Uusi ase-
makaava 

Asemakaa-
vaehdotuksen 
valmistelu. 

KESKUSTANKE-
HITTÄMINEN 
Turku Energian 
tontti 
 
 

Toimenpide 
ja toimenpi-
teen kustan-
nus (milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 Kaava hy-
väksytty, 
mutta kaa-
vasta vali-
tettu (KHO 
1/2019). 
Suunnittelu 
käynnissä. 
Johtosiirrot 
osittain 
tehty. -0,55 
M€ 

Infran to-
teutus -1,0 
M€ 
Tonttien 
luovutus 
+4,5 M€ 

Infran toteutus 
-1,2 M€ 
Kaava viiväs-
tynyt valituk-
sen takia 

Vaihe Kaupunki-
ympäristötoim
iala - Strate-
giset 

 SUUNNIT-
TELU/ TO-
TEUTUS 

TO-
TEUTUS 
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maankäytön 
hankkeet 

Turun vesi-
huolto oy:n 
toimenpide ja 
toimenpiteen 
kustannus 
(milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

    

LINNAKAU-
PUNKI Kirst-
inpuisto 
 
 

Toimenpide 
ja toimenpi-
teen kustan-
nus (milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 Asemakaa-
vaehdotuk-
sen valmis-
telu. Viite-
suunnitel-
mien työs-
täminen ja 
lisäselvityk-
set. Infran 
to-
teutussuun
nittelu 
käynnistett
y -0,06 M€ 

Asema-
kaava KV 
Infran 
suunnittelu 
Infran to-
teutus -0,05 
M€ 
Tonttien 
luovutus 
+1,5 M€ 

Lautakunta 
hyväksyi ase-
makaavaeh-
dotuksen 
5.11.2019. 
Infran toteu-
tussuunnittelu 
valmistu-
massa, val-
mistuminen 
edellyttää ase-
makaavan val-
mistumista. In-
fran toteutus -
0,4 M€ 

Vaihe Kaupunki-
ympäristötoim
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 SUUNNIT-
TELU 

SUUNNIT-
TELU/ TO-
TEUTUS 

SUUNNIT-
TELU/ TO-
TEUTUS 

Turun vesi-
huolto oy:n 
toimenpide ja 
toimenpiteen 
kustannus 
(milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 Vesihu-
ollon suun-
nittelu 
käynnistett
y 

  

LINNAKAU-
PUNKI Tullin 
ympäristö 
 
 

Turun vesi-
huolto oy:n 
toimenpide ja 
toimenpiteen 
kustannus 
(milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

    

Toimenpide 
ja toimenpi-
teen kustan-
nus (milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

    

Vaihe Kaupunki-
ympäristötoim

  UUSI/ 
SUUNNIT-
TELU 
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iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

LINNAKAU-
PUNKI Vaa-
sanpuisto 
 
 

Vaihe  
(hankehar-
kinta uusi 
suunnittelu 
toteutus yllä-
pito) 

Kaupunki-
ympäristötoim
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 SUUNNIT-
TELU 

SUUNNIT-
TELU 

SUUNNIT-
TELU 

Toimenpide 
ja toimenpi-
teen kustan-
nus (milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 Hulevesial-
taan suun-
nittelu ja 
rakennus-
ten haitta-
ainekartoi-
tus on 
tehty. 

Hulevesial-
taan suun-
nittelu 
(Kirstinpuis-
ton suunnit-
telun yhtey-
dessä) 

Ei toteutunut 

Turun vesi-
huolto oy:n 
toimenpide ja 
toimenpiteen 
kustannus 
(milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

    

Linnakau-
punki/satama 

Linnakau-
punki/satama 

Kj-toimiala Hankkeen 
to-
teutuksen 
käynnisty-
minen 

 Kehittämis-
suunnitel-
man toteut-
taminen ja 
kantasa-
tama-aluei-
den esisel-
vitys 

Etenee suun-
nitelman muk-
aan 

SKANSSI Skans-
sin keskuspuisto 
(ent. Skanssin-
katu etelä) 
 
 

Turun vesi-
huolto oy:n 
toimenpide ja 
toimenpiteen 
kustannus 
(milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

    

Vaihe Kaupunki-
ympäristötoim
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 SUUNNIT-
TELU 

TO-
TEUTUS 

SUUNNIT-
TELU/TO-
TEUTUS 

Toimenpide 
ja toimenpi-
teen kustan-
nus (milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 Asema-
kaava KV 
27.8.2018. 
Infran 
suunnittelu 

Tonttien 
luovutus + 
1,0 M€ 
Infran to-
teutus -0,52 
M€ 

Suunnittelussa 
selvitetty Kes-
kuspuiston ra-
kentamisvaih-
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viheraluei-
den osalta 
kesken. -
0,12 M€ 

Päiväkodin 
mahdollis-
taminen/to-
teutus 

toehtoja. Inf-
ran toteutus -
0,2 M€ 

TURUN 
TIEDEPUISTO 
Pääskyvuoren-
rinne 
 
 

Vaihe Kaupunki-
ympäristötoim
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 TO-
TEUTUS 

TO-
TEUTUS 

TOTEUTUS 

Toimenpide 
ja toimenpi-
teen kustan-
nus (milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 Infran to-
teutus -1,9 
M€, Tont-
tien luovu-
tus siirtynyt 
vuodelle 
2019 

Infran to-
teutus -2,0 
M€ 
Tonttien 
luovutus 
+3,0 M€ 

Infran rakenta-
minen valmis-
tunut. 
Tontinluovu-
tuksen 1. 
vaihe valmis 

Turun vesi-
huolto oy:n 
toimenpide ja 
toimenpiteen 
kustannus 
(milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 Vesihu-
ollon to-
teutus -
0,16 M€ 

  

Tavoite KH1: Mo-
nipuolinen ja riit-
tävä tonttivaranto 
 
 
 
 

Tavoitteet 
kerrosalan li-
säykselle 
(lautakunta): 
työpaikkaton-
tit kem2 

Kaupunki-
ympäristötoim
iala 

298.970 13.400 64.000 297.644 

Tavoitteet 
kerrosalan li-
säykselle 
(lautakunta): 
kaupungin 
yhtiöille luo-
vutettavat 
tontit kem2 

Kaupunki-
ympäristötoim
iala 

80.695 10.000 25.000 - 

Tavoitteet 
kerrosalan li-
säykselle 
(lautakunta): 
kaupungin 
maalle sijoit-
tuvan asuin-
kerrosalan 
osuus 

Kaupunki-
ympäristötoim
iala 

75 % 29 % >20 % 15 % 

Tavoitteet 
kerrosalan li-
säykselle 
(lautakunta): 

Kaupunki-
ympäristötoim
iala 

5.405 3.810 23.300 1866 
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asuinpienta-
lot (ao ap ar) 
kem2 

Tavoitteet 
kerrosalan li-
säykselle 
(lautakunta): 
asuinkerros-
talot (ak) 
kem2 

Kaupunki-
ympäristötoim
iala 

355.885 124.750 132.200 252.650 

Tavoite 
KH2:Konserni-
yhtiöille luovu-
tettavat ker-
rostalotontit 
 
 

Tvt (luovutet-
tavat tontit; 
kohde kpl) 

Kaupunki-
ympäristötoim
iala 

7.700 14.039 Kirstin-
puisto 
5.000 k-m2,  
Turku Ener-
gia 2.500 k-
m2  
Pääsky-
vuori 2.300 
k-m2 

18.580 

Tys (luovu-
tettavat ton-
tit; kohde kpl) 

Kaupunki-
ympäristötoim
iala 

300  Tyyssija 
10.000 k-
m2 

5200 

Vaso (luovu-
tettavat ton-
tit; kohde kpl) 

Kaupunki-
ympäristötoim
iala 

  Pääskyvuor
i 
2.300 k-m 

4.800 

Tavoite KH3: 
Maankäytön ja 
kiinteistökehityk-
sen kumppa-
nuusyhteistyö 

Toteutuksen 
vaihe 

Kaupunki-
ympäristötoim
iala 

22 % 14 % 25 % 25 % 

Tavoite KV1: Mo-
nipuolinen ja riit-
tävä tonttivaranto 
 
 

Toteut-
tamiskel-
poinen 
tonttireservi 
ker-
rostalotontit 

Kaupunki-
ympäristötoim
iala 

4 v 
tarpeesee
n 

3 v 
tarpeeseen 

3 v 
tarpeeseen 

3 v 
tarpeeseen 

Toteut-
tamiskel-
poinen 
tonttireservi 
elinkeinotonti
t 

Kaupunki-
ympäristötoim
iala 

4 v 
tarpeesee
n 

3 v 
tarpeseen 

3 v 
tarpeseen 

3 v 
tarpeeseen 

Toteuttamis-
kelpoinen 
tonttireservi 
pientalo- ja 
rivitalotontit 

Kaupunki-
ympäristötoim
iala 

4 v 
tarpeesee
n 

3 v 
tarpeeseen 

3 v 
tarpeeseen 

Pientalotont-
teja on 3 vuo-
den tarpee-
seen rivitalo-
tonteista niuk-
kuutta  
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3.3.6 
 

Tavoite Arviointikriteerit Toimialat To-
teutunut 
2017 

To-
teutunut 
2018 

Tavoite 2019 
muutoksin 

Toteutunut 
31.12.2019 

KESKUSTANKE-
HITTÄMINEN 
Keskustan 
pyörätiet 
 
 

Turun vesi-
huolto oy:n toi-
menpide ja toi-
menpiteen kus-
tannus (milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

    

Toimenpide ja 
toimenpiteen 
kustannus (milj. 
€) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 Infran 
suunnit-
telu ja to-
teutus -
0,97 M€ 
Puutarha-
kadun vii-
meistetyöt 
kesken, 
Kivenhak-
kaajanpo-
lun sijaan 
toteutettu 
Uraputken 
pyörätie, 
Kaskenka-
dun pyö-
räkaistat 
valmiit. 

Infran to-
teutus+suunn. 
-2,0 M€ 

Linnanka-
dun ja Itäi-
sen Pitkä-
kadun 
suunnittelu 
aloitusvai-
heessa, 
Puutarha-
katu osin 
rakenteilla 
ja osin val-
mis. Infran 
toteutus -
1,1 M€ 

Vaihe Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 SUUN-
NITTELU/ 
TO-
TEUTUS 

SUUNNIT-
TELU + TO-
TEUTUS 

SUUNNIT-
TELU + 
TO-
TEUTUS 

RUNKOBUSSIL-
INJASTO 
 
 

Turun vesi-
huolto oy:n toi-
menpide ja toi-
menpiteen kus-
tannus (milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

    

Toimenpide ja 
toimenpiteen 
kustannus (milj. 
€) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 Runkolin-
jaston 
vaihto-
pysäkkien 
suunnit-
telu. 

Pysäkkijärjes-
telyiden suun-
nittelu ja to-
teutus, -0,75 
M€ 

Suunnittelu 
valmistunut 
osittain. Inf-
ran toteu-
tus -0,2 
M€. Runko-
bussilinjas-
ton toteutus 
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siirtynyt 
vuodella 
eteenpäin 
(1.7.2022) 

Vaihe Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 SUUN-
NITTELU 

SUUNNIT-
TELU/TO-
TEUTUS 

SUUNNIT-
TELU 

SKANSSI Itäs-
kanssi 
 
 

Turun vesi-
huolto oy:n toi-
menpide ja toi-
menpiteen kus-
tannus (milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

    

Toimenpide ja 
toimenpiteen 
kustannus (milj. 
€) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 Asema-
kaavaeh-
dotuksen 
valmistelu. 
Infran 
suunnit-
telu kes-
ken.- 0,1 
M€ 
 

Asemakaava-
ehdotus 
Infran suun-
nittelu 
Infran toteu-
tus (Vallikatu) 
0,5 M€ 
 

Asemakaa-
vaehdotuk-
sen valmis-
telu.  
Infran 
suunnittelu 
lähes val-
mis, odot-
taa asema-
kaavan val-
mistumista. 
Infran to-
teutus -0,4 
M€ 

Vaihe Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 SUUN-
NITTELU 

SUUNNIT-
TELU 

SUUNNIT-
TELU 

SKANSSI 
Skanssinkolmio 
 
 

Vaihe Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

  SUUNNIT-
TELU 

 

Toimenpide ja 
toimenpiteen 
kustannus (milj. 
€) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

  Asemakaava 
KV 
Infran suun-
nittelu 

Lautakunta 
hyväksyi 
tavoitteet 
12.3.2019.  
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Turun vesi-
huolto oy:n toi-
menpide ja toi-
menpiteen kus-
tannus (milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

    

SKANSSI Skans-
sinmäki (ent. 
Skanssinkatu 
länsi, Treston) 
 
 

Toimenpide ja 
toimenpiteen 
kustannus (milj. 
€) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 Ase-
makaa-
valu-
onnoksen 
valmistelu. 

Maankäyt-
tösopimus 
Asemakaava 
KV 

Asemakaa-
valuonnos 
hyväksytty 
lautakun-
nassa 
18.6.2019. 

Vaihe Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 SUUN-
NITTELU 

SUUNNIT-
TELU 

 

Turun vesi-
huolto oy:n toi-
menpide ja toi-
menpiteen kus-
tannus (milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

    

TOPINPUISTO 
Topinojan kierto-
talouspuisto 
 
 

Toimenpide ja 
toimenpiteen 
kustannus (milj. 
€) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 Kaavalu-
onnoksen 
valmistelu 

Asemakaa-
vaehdotus 
 

Asemakaa-
vaehdotus 
lausun-
noilla 9.10.-
15.11.2019 
ja kuntara-
jamuutos 
vireillä. 

Vaihe Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 SUUN-
NITTELU 

SUUNNIT-
TELU 

 

Turun vesi-
huolto oy:n toi-
menpide ja toi-
menpiteen kus-
tannus (milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

    

Tavoite KH13: 
Materiaalikierrä-
tys ja jätteiden 
hyötykäyttö 

Yhdyskuntajät-
teestä materi-
aalihy-
ödyntämiseen 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala 

19,6 % 21,2 % kasvaa Tietoja ei 
vielä saa-
tavilla 
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 Yhdyskuntajät-
teestä 
hyödyntämiseen 
yhteensä 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala 

98,2 % 98,5 % vähintään 98 
% 

Tietoja ei 
vielä saa-
tavilla 

Tavoite KV3: Vä-
hähiilinen kes-
tävä liikkuminen 
** 
 
 
 
 

Tie- ja kaupun-
kiliikenteen kas-
vihuonepäästöt 
(vähenee 50  v. 
2015-2019) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala 

  vähenee  

Seudullisen 
joukkoliikenteen 
matkamäärät in-
deksi 2017=100 
** 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala 

100,0 98,5 kasvaa 2 % 
edellisestä 
vuodesta 

97,2 

Pyöräilyn 
määräindeksi * 
indeksi 
2017=100 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala 

100,0 95,8 kasvaa 3 % 
edellisestä 
vuodesta 

86,4 

Jalankulun 
määräindeksi * 
indeksi 
2017=100 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala 

100,0 111,7 kasvaa 3 % 
edellisestä 
vuodesta 

104,0 

Autoliikenteen 
määräindeksi * 
indeksi 
2017=100 * 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala 

100,0 98 vähenee tai ei 
nouse edelli-
sestä vuo-
desta 

99,7 

Tavoite KV4: 
Kasvihuon-
ekaasupäästöjen 
vähentäminen 

Kasvihuonekaa-
supäästöt kt co2 
kv/vuosi 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala 

972,2 
(enn.) 

 vähenee vähentynyt 

Turun kaupungin 
ilmastosuun-
nitelma 2029(kv 
11.6.2018 § 142) 

Turun kau-
pungin ilmasto-
suunnitelma 
2029 
(kv 11.6.2018 § 
142) 

Kj-toimiala  Ilmasto-
suunnitel-
man hy-
väksyntä 
(kv), EU-
rekiste-
röinti, ja 
käynnistys 

Ilmastosuun-
nitelman to-
teuttaminen 

Suunnitel-
man muk-
aisesti 

 

3.3.7 
 

Tavoite Arviointi-
kriteerit 

Toimialat Toteutunut 
2017 

Toteutunut 
2018 

Tavoite 2019 
muutoksin 

Toteutunut 
31.12.2019 

ANINKAINEN 
Logomon silta ja 
parkki 
 
 

Turun vesi-
huolto oy:n 
toimenpide 
ja toimenpi-

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 
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teen kus-
tannus (milj. 
€) 

Vaihe Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 SUUNNIT-
TELU/ TO-
TEUTUS 

TOTEUTUS  

Toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus (milj. 
€) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 Sillan suun-
nittelu ja ra-
kentaminen, 
toteutunut -
4,1 M€ 

Sillan loppuun 
rakentami-
nen, -5,6 M€ 
Ratapihanka-
dun maanta-
sopysäköinti -
0,35 M€ 

Infran to-
teutus -1,6 
M€ 

ANINKAINEN 
Matkakeskus 
 
 

Vaihe Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

  SUUNNIT-
TELU 

 

Turun vesi-
huolto oy:n 
toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus (milj. 
€) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

    

Toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus (milj. 
€) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 Ei ole eden-
nyt. Odottaa 
ratapihan 
suunnitte-
lua. 

Selvitykset, 
aiesopimus 

Selvitykset. 

HALISTEN-
VÄYLÄ Koroinen 
 
 

Turun vesi-
huolto oy:n 
toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus (milj. 
€) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

    

Toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus (milj. 
€) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 Asemakaa-
van valm-
istelu jat-
kunut 

Asemakaave-
hdotus 

Asemakaa-
van valm-
istelu kes-
ken 
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Vaihe  
(hankehar-
kinta uusi 
suunnittelu 
toteutus yl-
läpito) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 SUUNNIT-
TELU 

SUUNNIT-
TELU 

 

HALISTEN-
VÄYLÄ 
Koroistenkaari 
 
 

Vaihe Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 SUUNNIT-
TELU 

TOTEUTUS TOTEUTUS 

Turun vesi-
huolto oy:n 
toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus (milj. 
€) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 Vesihuollon 
suunnittelu 
valmis. To-
teutus siirty-
nyt vuodelle 
2019 syk-
syn 2018 
kaupungin 
säästöohjel-
maan pe-
rustuen 

Infran to-
teutus - 0,4 
M€ 

 

Toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus (milj. 
€) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 Katusuunni-
telma val-
mis. Toteu-
tus siirtynyt 
vuodelle 
2019 syk-
syn 2018 
säästöohjel-
maan pe-
rustuen. 

Infran to-
teutus -0,5 
M€ 

Rakennus-
suunnitelma 
valmis. Inf-
ran toteutus 
-0,02 M€ 

KESKUSTANKE-
HITTÄMINEN 
Kauppatori 
 
 

Vaihe Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 TOTEUTUS TOTEUTUS SUUNNIT-
TELU 

Turun vesi-
huolto oy:n 
toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus (milj. 
€) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

    

Toimenpide 
ja toimenpi-

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 

 Arkeologiset 
kaivaukset 
torikentän 

Infran to-
teutus -7,0 
M€ 

Suunnittelu 
osittain kes-
ken, osittain 
koska 
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teen kus-
tannus (milj. 
€) 

maankäytön 
hankkeet 

osalta toteu-
tettu. Suun-
nittelu osit-
tain kesken, 
koska 
maanalais-
ten tilojen 
laajuus ei 
ole selvillä. 
Toteutus -
2,6 M€ 

maanalais-
ten tilojen 
laajuus ei 
ole selvillä. 
Infran to-
teutus -2,0 
M€ 

KESKUSTANKE-
HITTÄMINEN 
Keskus-
taliikenteen 
uudelleenjär-
jestelyt 
 
 
 
 

Aninkais-
tenkadun ja 
uuden-
maankadun 
joukkolii-
kennekais-
tat (sis. kon-
serttitalon 
pysäkit ja 
kaistakokei-
lun) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

   Aninkaisten-
kadulla kon-
serttitalon 
kohdan suo-
jatiejärjeste-
lyt suunni-
teltu. 

Turun vesi-
huolto oy:n 
toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus (milj. 
€) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

    

Aurakadun 
pysäkkijär-
jestelyt 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

   
 
 

Suunnit-
telussa torin 
yhteydessä. 

Toimen-
pide/ vaihe 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

  UUSI  

Keskustan 
väliaikaisten 
liikennejär-
jestelyjen ja 
liikenneko-
keilujen 
seuranta ja 
vaikutusten 
arviointi 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

   
0,01 M€ 
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KESKUSTANKE-
HITTÄMINEN 
Keskustan 
pyörätiet 
 
 

Turun vesi-
huolto oy:n 
toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus (milj. 
€) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

    

Vaihe Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 SUUNNIT-
TELU/ TO-
TEUTUS 

SUUNNIT-
TELU + TO-
TEUTUS 

SUUNNIT-
TELU + TO-
TEUTUS 

Toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus (milj. 
€) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 Infran suun-
nittelu ja to-
teutus -0,97 
M€ 
Puutarhaka-
dun viimeis-
tetyöt kes-
ken, 
Kivenhak-
kaajanpolun 
sijaan toteu-
tettu Ura-
putken pyö-
rätie, Kas-
kenkadun 
pyöräkaistat 
valmiit. 

Infran to-
teutus+suunn. 
-2,0 M€ 

Linnanka-
dun ja Itäi-
sen Pitkäka-
dun suunnit-
telu aloitus-
vaiheessa, 
Puutarha-
katu osin ra-
kenteilla ja 
osin valmis. 
Infran to-
teutus -1,1 
M€ 

Kaupunkikehi-
tystä tukeva 
joukkoliikennejär-
jestelmä ja sen 
kehittäminen 

Kaupunki-
kehitystä tu-
keva jouk-
koliikenne-
järjestelmä 
ja sen kehit-
täminen 

Kj-toimiala   Päätösten 
mukainen 
eteneminen 

Ei päätöstä 

Kärkihanke 2: 
Turun kampus ja 
tiedepuisto 

Kärkihanke 
2:  
turun kam-
pus ja tiede-
puisto 

Kj-toimiala Masterplan 
valmis ja 
toteutus 
käynnis-
tetty 

 Toimintasuun-
nitelman to-
teuttaminen 

Toteutunut 
osittain 

LINNAKAU-
PUNKI Herttu-
ankulma 
 
 

Vaihe Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 SUUNNIT-
TELU/ TO-
TEUTUS 

TOTEUTUS SUUNNIT-
TELU/TO-
TEUTUS 
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Toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus (milj. 
€) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 Asema-
kaava voi-
maan 
7.7.2018. 
Infran suun-
nittelu käyn-
nissä. 
Johtojen 
siirtotyöt lä-
hes valmiit, 
-1,0 M€ 

Infran toteu-
tus -0,45 M€ 
Tonttien luo-
vutus 

Infran toteu-
tussuunnit-
telu valmis-
tunut Fata-
buurinkadun 
osalta, muu-
toin yleis-
suunnitelja 
valmistunut. 
Infran to-
teutus -0,1 
M€ Tonttien 
luovutukset 
neuvottel-
tavina 

Turun vesi-
huolto oy:n 
toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus (milj. 
€) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 Yleissuun-
nitelma val-
mis 

Infran to-
teutus 

 

LINNAKAU-
PUNKI Kirst-
inpuisto 
 
 

Toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus (milj. 
€) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 Asemakaa-
vaehdotuk-
sen valmis-
telu. Viite-
suunnitel-
mien työstä-
minen ja li-
säselvityk-
set. Infran 
to-
teutussuun-
nittelu 
käynnistetty 
-0,06 M€ 

Asemakaava 
KV 
Infran suun-
nittelu 
Infran toteu-
tus -0,05 M€ 
Tonttien luo-
vutus +1,5 M€ 

Lautakunta 
hyväksyi 
asemakaa-
vaehdotuk-
sen 
5.11.2019. 
Infran toteu-
tussuunnit-
telu valmis-
tumassa, 
valmistumi-
nen edellyt-
tää asema-
kaavan val-
mistumista. 
Infran to-
teutus -0,4 
M€ 

Vaihe Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 SUUNNIT-
TELU 

SUUNNIT-
TELU/ TO-
TEUTUS 

SUUNNIT-
TELU/ TO-
TEUTUS 

Turun vesi-
huolto oy:n 
toimenpide 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 

 Vesihuollon 
suunnittelu 
käynnistetty 
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ja toimenpi-
teen kus-
tannus (milj. 
€) 

maankäytön 
hankkeet 

LOGICITY 
Mustasuo 
 
 

Turun vesi-
huolto oy:n 
toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus (milj. 
€) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

    

Toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus (milj. 
€) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 Maankäyt-
tösopi-
musneuvot-
telut si-
irtyneet 
vuodelle 
2019 

Maankäyt-
tösopimus 
Asemakaava 
KV 

Maankäyt-
tösopi-
musneuvot-
telut 
käynnissä. 

Vaihe Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 SUUNNIT-
TELU 

SUUNNIT-
TELU 

 

LOGICITY Vaiste 
(ent. Maa-aines-
puisto) 
 
 

Toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus (milj. 
€) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 Vaijerikadun 
rakenta-
minen val-
mis. -0,2 M€ 

Infran to-
teutus -0,3 
M€ 

Infran to-
teutus -0,2 
M€ 

Turun vesi-
huolto oy:n 
toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus (milj. 
€) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

    

Vaihe Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 TO-
TEUTUS/ 
YLLÄPITO 

  

Linnakau-
punki/satama 

Linnakau-
punki/sa-
tama 

Kj-toimiala Hankkeen 
to-
teutuksen 
käynnisty-
minen 

 Kehittämis-
suunnitelman 
toteuttaminen 
ja kantasa-
tama-aluei-
den esiselvi-
tys 

Etenee 
suunnitel-
man muk-
aan 
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RUNKOBUSSIL-
INJASTO 
 
 

Turun vesi-
huolto oy:n 
toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus (milj. 
€) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

    

Vaihe Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 SUUNNIT-
TELU 

SUUNNIT-
TELU/TO-
TEUTUS 

SUUNNIT-
TELU 

Toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus (milj. 
€) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 Runkolin-
jaston 
vaihto-
pysäkkien 
suunnittelu. 

Pysäkkijärjes-
telyiden suun-
nittelu ja to-
teutus, -0,75 
M€ 

Suunnittelu 
valmistunut 
osittain. Inf-
ran toteutus 
-0,2 M€. 
Runkobussi-
linjaston to-
teutus siirty-
nyt vuodella 
eteenpäin 
(1.7.2022) 

SATAMA Ferry 
Terminal Turku 
 
 

Toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus (milj. 
€) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

  Alustava 
yleissuunni-
telma, Ase-
makaavaluon-
nos 
Infran toteu-
tus -0,5 M€ 

Liikenteen 
yleissuunni-
telma val-
misteilla. 
Asema-
kaava alue 
laajentunut, 
lautakunta 
hyväksyi uu-
det tavoit-
teet 
17.12.2019. 

Turun vesi-
huolto oy:n 
toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus (milj. 
€) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

    

Vaihe Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

  UUSI  
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SKANSSI Itäs-
kanssi 
 
 

Vaihe Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 SUUNNIT-
TELU 

SUUNNIT-
TELU 

SUUNNIT-
TELU 

Toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus (milj. 
€) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 Asemakaa-
vaehdotuk-
sen valmis-
telu. 
Infran suun-
nittelu kes-
ken.- 0,1 
M€ 
 

Asemakaava-
ehdotus 
Infran suun-
nittelu 
Infran toteu-
tus (Vallikatu) 
0,5 M€ 
 

Asemakaa-
vaehdotuk-
sen valmis-
telu.  
Infran suun-
nittelu lähes 
valmis, 
odottaa ase-
makaavan 
valmistu-
mista. Infran 
toteutus -0,4 
M€ 

Turun vesi-
huolto oy:n 
toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus (milj. 
€) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

    

TURUN 
TIEDEPUISTO 
Itäharjun liittymä 
 
 

Vaihe Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 SUUNNIT-
TELU 

SUUNNIT-
TELU 

 

Turun vesi-
huolto oy:n 
toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus (milj. 
€) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

    

Toimenpide 
ja toimenpi-
teen kus-
tannus (milj. 
€) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 Asemakaa-
voituksen 
käynnistä-
minen, OAS 
ja tavoitteet 
4.12.2018. 
Infran suun-
nittelua ei 
ole käynnis-
tetty. 

 
Asemakaa-
vaehdotus 
 

Odottaa Ku-
pittaan Core 
tontinluovu-
tuskilpailun 
suunnittelu-
ratkaisuja.  
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Tavoite KV2: 
Kestävä yhdys-
kuntarakenne 

Asemakaa-
vojen asuin-
kerrosalan 
sijoittumi-
nen tiivisty-
välle kestä-
vän kau-
punkiraken-
teen vyö-
hykkeille 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala 

51 % 96 % Vähintään 85 
% 

100 % 

Tavoite KV3: Vä-
hähiilinen kes-
tävä liikkuminen 
** 
 
 
 
 

Jalankulun 
määräin-
deksi * 
indeksi 
2017=100 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala 

100,0 111,7 kasvaa 3 % 
edellisestä 
vuodesta 

104,0 

Tie- ja kau-
punkiliiken-
teen kasvi-
huonepääs-
töt (vähe-
nee 50  v. 
2015-2019) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala 

  vähenee  

Seudullisen 
joukko-
liikenteen 
matkam-
äärät in-
deksi 
2017=100 
** 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala 

100,0 98,5 kasvaa 2 % 
edellisestä 
vuodesta 

97,2 

Pyöräilyn 
määräin-
deksi * 
indeksi 
2017=100 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala 

100,0 95,8 kasvaa 3 % 
edellisestä 
vuodesta 

86,4 

Auto-
liikenteen 
määräin-
deksi * 
indeksi 
2017=100 * 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala 

100,0 98 vähenee tai ei 
nouse edelli-
sestä vuo-
desta 

99,7 

Tavoite KV5: 
Liikenneturval-
lisuus 

Liikenneon-
nettomuuk-
sissa louk-
kaantunei-
den määrä 
viiden vuo-
den aikana 
(henkilöä) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala 

183 väheni 18 % vähenee 3 % 
vuosien 2013-
2017 kaud-
esta 

väheni 7 % 
vuosien 
2013 – 2017 
kaudesta 
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3.3.8 
 

Tavoite Arviointi-
kriteerit 

Toimialat Toteutunut 
2017 

Toteutunut 
2018 

Tavoite 
2019 
muutoksin 

Toteutunut 
31.12.2019 

KESKUSTANKE-
HITTÄMINEN  
Fortuna –kortteli 
 
 

Toimenpide 
ja toimenpi-
teen kustan-
nus (milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 Rakennus-
ten myynti 
+0,2 M€, pi-
harakentei-
den suun-
nittelua ei 
ole toteu-
tettu 

Rakennus-
ten myynti 
+1,0 M€ 

Petreliuksen 
talo myyty 
(0,5 milj.€), 
muiden ra-
kennusten 
myynti py-
säytetty, 
Demokra-
tiatalo edel-
lyttää koko-
naisuuden 
uudelleen 
arviointia  

Vaihe Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

  TOTEUTUS  

Turun vesi-
huolto oy:n 
toimenpide ja 
toimenpiteen 
kustannus 
(milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

    

KESKUSTANKE-
HITTÄMINEN 
Kakola 
 
 

Vaihe Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 TOTEUTUS TOTEUTUS SUUNNIT-
TELU/TO-
TEUTUS 

Turun vesi-
huolto oy:n 
toimenpide ja 
toimenpiteen 
kustannus 
(milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 Vesihuolto 
on valmis 

  

Toimenpide 
ja toimenpi-
teen kustan-
nus (milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 Asema-
kaava voi-
massa. 
Infran suun-
nittelu kes-
ken, Funi-
kulaari - 
3,36 M€ 

Infran to-
teutus -1,5 
M€ 

Infran suun-
nittelu vii-
meisiä puis-
toja lukuun 
ottamatta 
valmis. 
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Infran toteu-
tus kesken 

Infran to-
teutus -1,1 
M€ 

KESKUSTANKE-
HITTÄMINEN 
Turku Energian 
tontti 
 
 

Vaihe Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 SUUNNIT-
TELU/ TO-
TEUTUS 

TOTEUTUS  

Toimenpide 
ja toimenpi-
teen kustan-
nus (milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 Kaava hy-
väksytty, 
mutta kaa-
vasta vali-
tettu (KHO 
1/2019). 
Suunnittelu 
käynnissä. 
Johtosiirrot 
osittain 
tehty. -0,55 
M€ 

Infran toteu-
tus -1,0 M€ 
Tonttien 
luovutus 
+4,5 M€ 

Infran toteu-
tus -1,2 M€ 
Kaava vii-
västynyt va-
lituksen ta-
kia 

Turun vesi-
huolto oy:n 
toimenpide ja 
toimenpiteen 
kustannus 
(milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

    

LINNAKAU-
PUNKI Aurigan 
ympäristö 
 
 

Vaihe Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

  UUSI/ 
SUUNNIT-
TELU 

 

Toimenpide 
ja toimenpi-
teen kustan-
nus (milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

  Asemakaa-
vaehdotus 

Lautakunta 
hyväksyi 
3.9.2019. 
Voimaan 
26.10.2019. 

Turun vesi-
huolto oy:n 
toimenpide ja 
toimenpiteen 
kustannus 
(milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

    

LINNAKAU-
PUNKI Herttu-
ankulma 
 

Vaihe Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 

 SUUNNIT-
TELU/ TO-
TEUTUS 

TOTEUTUS SUUNNIT-
TELU/TO-
TEUTUS 
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 maankäytön 
hankkeet 

Toimenpide 
ja toimenpi-
teen kustan-
nus (milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 Asema-
kaava voi-
maan 
7.7.2018. 
Infran suun-
nittelu käyn-
nissä. 
Johtojen 
siirtotyöt lä-
hes valmiit, 
-1,0 M€ 

Infran toteu-
tus -0,45 
M€ 
Tonttien 
luovutus 

Infran toteu-
tussuunnit-
telu valmis-
tunut Fata-
buurinkadun 
osalta, muu-
toin yleis-
suunnitelja 
valmistunut. 
Infran to-
teutus -0,1 
M€ Tonttien 
luovutukset 
neuvottel-
tavina 

Turun vesi-
huolto oy:n 
toimenpide ja 
toimenpiteen 
kustannus 
(milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 Yleissuun-
nitelma val-
mis 

Infran to-
teutus 

 

Tavoite KH1: 
Monipuolinen ja 
riittävä tonttiva-
ranto 
 
 
 
 

Tavoitteet 
kerrosalan li-
säykselle 
(lautakunta): 
asuinkerros-
talot (ak) 
kem2 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala 

355.885 124.750 132.200 252.650 

Tavoitteet 
kerrosalan li-
säykselle 
(lautakunta): 
työpaikkaton-
tit kem2 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala 

298.970 13.400 64.000 297.644 

Tavoitteet 
kerrosalan li-
säykselle 
(lautakunta): 
kaupungin 
yhtiöille luo-
vutettavat 
tontit kem2 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala 

80.695 10.000 25.000 - 

Tavoitteet 
kerrosalan li-
säykselle 
(lautakunta): 
kaupungin 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala 

75 % 29 % >20 % 15 % 
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maalle sijoit-
tuvan asuin-
kerrosalan 
osuus 

Tavoitteet 
kerrosalan li-
säykselle 
(lautakunta): 
asuinpienta-
lot (ao ap ar) 
kem2 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala 

5.405 3.810 23.300 1866 

Tavoite KV1: Mo-
nipuolinen ja riit-
tävä tonttivaranto 
 
 

Toteut-
tamiskel-
poinen 
tonttireservi 
elinkeinotontit 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala 

4 v 
tarpeeseen 

3 v 
tarpeseen 

3 v 
tarpeseen 

3 v 
tarpeeseen 

Toteuttamis-
kelpoinen 
tonttireservi 
pientalo- ja ri-
vitalotontit 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala 

4 v 
tarpeeseen 

3 v 
tarpeeseen 

3 v 
tarpeeseen 

Pientalo-
tontteja on 3 
vuoden tar-
peeseen ri-
vitaloton-
teista niuk-
kuutta  

Toteut-
tamiskel-
poinen 
tonttireservi 
ker-
rostalotontit 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala 

4 v 
tarpeeseen 

3 v 
tarpeeseen 

3 v 
tarpeeseen 

3 v 
tarpeeseen 

 

3.3.9 
 

Tavoite Arviointi-
kriteerit 

Toimialat Toteutunut 
2017 

Toteutunut 
2018 

Tavoite 2019 
muutoksin 

Toteutunut 
31.12.2019 

AURAJOEN 
RANNAT 
Agricolanka-
dun Au-
rajoen ranta-
väylä 
 
 

Vaihe Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

  SUUNNIT-
TELU 

SUUNNIT-
TELU 

Turun vesi-
huolto oy:n 
toimenpide ja 
toimenpiteen 
kustannus 
(milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 
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Toimenpide 
ja toimenpi-
teen kustan-
nus (milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

  Infran suun-
nittelu 

Suunnittelu 
viivästynyt 
resurssipu-
lasta 
johtuen. 

LINNAKAU-
PUNKI Hert-
tuankulma 
 
 

Vaihe Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 SUUNNIT-
TELU/ TO-
TEUTUS 

TOTEUTUS SUUNNIT-
TELU/TO-
TEUTUS 

Turun vesi-
huolto oy:n 
toimenpide ja 
toimenpiteen 
kustannus 
(milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 Yleissuun-
nitelma val-
mis 

Infran to-
teutus 

 

Toimenpide 
ja toimenpi-
teen kustan-
nus (milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 Asemakaava 
voimaan 
7.7.2018. 
Infran suun-
nittelu käyn-
nissä. 
Johtojen siir-
totyöt lähes 
valmiit, -1,0 
M€ 

Infran toteu-
tus -0,45 M€ 
Tonttien luo-
vutus 

Infran toteu-
tussuunnit-
telu valmistu-
nut Fatabuu-
rinkadun 
osalta, muu-
toin yleis-
suunnitelja 
valmistunut. 
Infran to-
teutus -0,1 
M€ Tonttien 
luovutukset 
neuvottel-
tavina 

LINNAKAU-
PUNKI Tullin 
ympäristö 
 
 

Vaihe Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

  UUSI/ 
SUUNNIT-
TELU 

 

Turun vesi-
huolto oy:n 
toimenpide ja 
toimenpiteen 
kustannus 
(milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

    

Toimenpide 
ja toimenpi-
teen kustan-
nus (milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
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maankäytön 
hankkeet 

LINNAKAU-
PUNKI Vaa-
sanpuisto 
 
 

Toimenpide 
ja toimenpi-
teen kustan-
nus (milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 Hulevesial-
taan suunnit-
telu ja raken-
nusten 
haitta-aine-
kartoitus on 
tehty. 

Hulevesial-
taan suunnit-
telu 
(Kirstinpuis-
ton suunnit-
telun yhtey-
dessä) 

Ei toteutunut 

Turun vesi-
huolto oy:n 
toimenpide ja 
toimenpiteen 
kustannus 
(milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

    

Vaihe  
(hankehar-
kinta uusi 
suunnittelu 
toteutus yllä-
pito) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 SUUNNIT-
TELU 

SUUNNIT-
TELU 

SUUNNIT-
TELU 

SATAMA 
Linnanniemi 
 
 

Vaihe Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

  UUSI/ 
SUUNNIT-
TELU 

 

Turun vesi-
huolto oy:n 
toimenpide ja 
toimenpiteen 
kustannus 
(milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

    

Toimenpide 
ja toimenpi-
teen kustan-
nus (milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

  Selvitykset ja 
alustava yle-
issuun-
nitelma 

Ideasuunnit-
telukilpailun 
valmistelu. 
Kh hyväksyi 
19.12.2019 
ideakilpailun 
käynnistämi-
sen. 

Tavoite KH1: 
Monipuoli-
nen ja riit-
tävä tonttiva-
ranto 
 
 
 
 

Tavoitteet 
kerrosalan li-
säykselle 
(lautakunta): 
työpaikkaton-
tit kem2 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala 

298.970 13.400 64.000 297.644 

Tavoitteet 
kerrosalan li-
säykselle 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala 

80.695 10.000 25.000 - 
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(lautakunta): 
kaupungin 
yhtiöille luo-
vutettavat 
tontit kem2 

Tavoitteet 
kerrosalan li-
säykselle 
(lautakunta): 
kaupungin 
maalle sijoit-
tuvan asuin-
kerrosalan 
osuus 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala 

75 % 29 % >20 % 15 % 

Tavoitteet 
kerrosalan li-
säykselle 
(lautakunta): 
asuinpienta-
lot (ao ap ar) 
kem2 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala 

5.405 3.810 23.300 1866 

Tavoitteet 
kerrosalan li-
säykselle 
(lautakunta): 
asuinkerros-
talot (ak) 
kem2 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala 

355.885 124.750 132.200 252.650 

Tavoite KH8: 
Luonnonar-
vojen säily-
minen ja ke-
hittäminen 
 

Luonnonar-
vojen säily-
mistä ja ke-
hittämistä 
koskevan  
ohjelman val-
mistelun ete-
neminen 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala 

  Valmistelun 
käynnis-
täminen 

Valmistelu 
aloitettu 

Kaupungin 
metsäsuunni-
telman val-
mistelun ete-
neminen ja 
suunnitelman 
toteuttaminen 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala 

  Suunnitelma 
valmistuu 

Metsäsuun-
nitelma on 
valmis ja  hy-
väksytty kau-
punkiympä-
ristölauta-
kunnassa 
8.10.2019 § 
382 

Tavoite KH9: 
Itämeren su-
ojelu 

Itämerihaas-
teen 100 toi-
menpiteen to-
teutumisen 
seuranta eri 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala 

70 
edellisen 
toimenpideo-
hjelman luvut 

77 
edellisen 
toimenpideo-
hjelman luvut 

Tavoitteiden 
toteuttami-
sen aloitus ja 
seu- 
ranta   

73 
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toimialalla ja 
konserniyhti-
öissä (toi-
menpidettä) 

Tavoite KV1: 
Monipuoli-
nen ja riit-
tävä tonttiva-
ranto 
 
 

Toteut-
tamiskel-
poinen 
tonttireservi 
elinkeinotontit 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala 

4 v 
tarpeeseen 

3 v 
tarpeseen 

3 v 
tarpeseen 

3 v 
tarpeeseen 

Toteut-
tamiskel-
poinen 
tonttireservi 
ker-
rostalotontit 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala 

4 v 
tarpeeseen 

3 v 
tarpeeseen 

3 v 
tarpeeseen 

3 v 
tarpeeseen 

Toteuttamis-
kelpoinen 
tonttireservi 
pientalo- ja ri-
vitalotontit 

Kaupunki-
ympäristötoim-
iala 

4 v 
tarpeeseen 

3 v 
tarpeeseen 

3 v 
tarpeeseen 

Pientalotont-
teja on 3 
vuoden tar-
peeseen rivi-
talotonteista 
niukkuutta  

 

3.3.10 
 

Tavoite Arviointi-
kriteerit 

Toimialat To-
teutunut 
2017 

Toteutunut 
2018 

Tavoite 2019 
muutoksin 

Toteutunut 
31.12.2019 

ASUINALUEIDE
N ELIN-
VOIMAISUUS 
Piiparinpolun 
varsi, Runosmäki 
 
 

Turun vesi-
huolto oy:n toi-
menpide ja toi-
menpiteen 
kustannus 
(milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

    

Vaihe Kaupunki-
ympäristötoim
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

  UUSI  

Toimenpide ja 
toimenpiteen 
kustannus 
(milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

  Asemakaa-
van valm-
istelu 

KV hyväksyi 
14.10.2019 
Runosmäen 
monitoimita-
lon hanke-
suunnitelman. 
Aluekehity-
shankkeen 
yhteistyökump
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panin haku 
käynnissä.  

KESKUSTANKE
HITTÄMINEN 
Keskustan va-
laistus 
 
 

Turun vesi-
huolto oy:n toi-
menpide ja toi-
menpiteen 
kustannus 
(milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

    

Toimenpide/ 
vaihe 

Kaupunki-
ympäristötoim
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

  UUSI  

Toimenpide ja 
toimenpiteen 
kustannus 
(milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

  Keskustan 
kausivalais-
tussuunni-
telma ja to-
teutuksen 
käynnistämi-
nen. 

On käynnis-
tynyt 

KESKUSTANKE
HITTÄMINEN 
Linnanfältti 
 
 

Turun vesi-
huolto oy:n toi-
menpide ja toi-
menpiteen 
kustannus 
(milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 Vesihuolto 
on valm-
istunut 

  

Toimenpide ja 
toimenpiteen 
kustannus 
(milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 Tonttien 
luovutus + 
1,9 M€ 
Maaperän 
puhdista-
minen 
Infran to-
teutus – 
0,93 M€ 

Maaperän 
puhdistus -
0,5 M€ 
Infran toteu-
tus -1,0 M€ 
 

Infran toteutus 
-0,6 M€ 

Vaihe Kaupunki-
ympäristötoim
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 TO-
TEUTUS 

TOTEUTUS TOTEUTUS 

KESKUSTANKE
HITTÄMINEN 
Ruusukortteli 
(TVT) 
 
 

Turun vesi-
huolto oy:n toi-
menpide ja toi-
menpiteen 
kustannus 
(milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

    



 
 

 

151 
 

Toimenpide ja 
toimenpiteen 
kustannus 
(milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 Asema-
kaava ku-
mottu 
1.11.2018 
hallinto-oi-
keuden 
toimesta.  
Uudelleen 
kaavoitus 
käynnis-
tetään. Kh 
19.11.201
8 

Uusi ase-
makaava 

Asemakaa-
vaehdotuksen 
valmistelu. 

Vaihe Kaupunki-
ympäristötoim
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 UUSI TOTEUTUS  

Kärkihanke 2: 
Turun kampus ja 
tiedepuisto 

Kärkihanke 2:  
turun kampus 
ja tiedepuisto 

Kj-toimiala Master-
plan val-
mis ja to-
teutus 
käynnis-
tetty 

 Toimintasuun
nitelman to-
teuttaminen 

Toteutunut 
osittain 

Linnakau-
punki/satama 

Linnakau-
punki/satama 

Kj-toimiala Hankkee
n to-
teutukse
n 
käynnisty
minen 

 Kehittämis-
suunnitelman 
toteuttami-
nen ja kanta-
satama-aluei-
den esiselvi-
tys 

Etenee suun-
nitelman muk-
aan 

Lähiöohjelman 
täytäntöönpano 

Lähiöohjelman 
täytäntöönpan
o 

Kj-toimiala   Toimintasuun
nitelman laat-
iminen 

Lähiöohjel-
man täytän-
töönpano siir-
retty osaksi 
syrjäytymisen 
ehkäisyn ja 
sosiaalisesti 
kestävän kau-
punkikehityk-
sen toimenpi-
deohjelmaa. 

TURUN 
TIEDEPUISTO  
Voimakatu 
 
 

Toimenpide ja 
toimenpiteen 
kustannus 
(milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

  Asemakaa-
van valmis-
telu 
Infran suun-
nittelu -0,05 
M€ 

Asemakaavan 
valmistelu 
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Vaihe Kaupunki-
ympäristötoim
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

  SUUNNIT-
TELU 

 

Turun vesi-
huolto oy:n toi-
menpide ja toi-
menpiteen 
kustannus 
(milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

    

TURUN TIEDE-
PUISTO Itähar-
jun kärki ja Kupit-
taan kansi 
 
 

Toimenpide ja 
toimenpiteen 
kustannus 
(milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 Innovaa-
tio-, suun-
nittelu - ja 
toteutus-
kilpailun 
yleisperi-
aatteiden 
hyväksy-
minen ja 
tavoittei-
den aset-
taminen, 
KH jaosto 
22.10.201
8  

Suunnittelu-
kilpailun rat-
kaisu. 
Infran suun-
nittelu -0,3 
M€ 

Suunnittelukil-
pailun valm-
istelu. 

Vaihe Kaupunki-
ympäristötoim
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

 SUUNNIT-
TELU 

SUUNNIT-
TELU 

 

Turun vesi-
huolto oy:n toi-
menpide ja toi-
menpiteen 
kustannus 
(milj. €) 

Kaupunki-
ympäristötoim
iala - Strate-
giset 
maankäytön 
hankkeet 

    

Tavoite KH7: 
Hyvä kaupunki-
ympäristö 
 
 
 
 
 
 
 

Tyytyväisyys 
(1=erittäin 
huono 5=erit-
täin hyvä): 
liikenneoloihin 
jalankulkijan 
kannalta ** 
(vertailukunnat 
v2016-18: 
390) 

Kaupunki-
ympäristötoim
iala 

3,96 3,93 3,96 
(Turku 2017) 

3,85 
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(turku kes-
kiarvo v2016-
18: 389) 

Tyytyväisyys 
(1=erittäin 
huono 5=erit-
täin hyvä): 
asuntojen työ-
paikkojen ja 
palvelujen si-
joitteluun ** 
(vertailukunnat 
v2005-2018: 
335) 
(turku kes-
kiarvo v2005-
2018: 331) 

Kaupunki-
ympäristötoim
iala 

3,53 3,48 3,53  
(Turku 2017) 

3,54 

Tyytyväisyys 
(1=erittäin 
huono 5=erit-
täin hyvä): 
liikenneoloihin 
autoilijan kan-
nalta ** 
(vertailukunnat 
v2005-2018: 
380) 
(turku kes-
kiarvo v2005-
2018: 378) 

Kaupunki-
ympäristötoim
iala 

3,88 3,65 3,89 
(Turku 2016) 

3,70 

Tyytyväisyys 
(1=erittäin 
huono 5=erit-
täin hyvä): 
liikenneoloihin 
pyöräilijän 
kannalta ** 
(vertailukunnat 
v2016-18: 
378) 
(turku kes-
kiarvo v2016-
18: 330) 

Kaupunki-
ympäristötoim
iala 

3,24 3,40 3,74 
(vertailukun-
nat 2017) 

3,44 

Tyytyväisyys 
(1=erittäin 
huono 5=erit-
täin hyvä): 
liikennealuei-
den ylläpito * 
(vertailukunnat 

Kaupunki-
ympäristötoim
iala 

3,37 3,31 3,37  
(Turku 2017) 

3,06 
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v2004-2018: 
330) 
(turku kes-
kiarvo v2004-
2018: 337) 

Tyytyväisyys 
(1=erittäin 
huono 5=erit-
täin hyvä): 
rakennetun 
ympäristön 
viihtyisyyteen 
ja kauneuteen 
** 
(vertailukunnat 
v2005-2018: 
346) 
(turku kes-
kiarvo v2005-
2018: 357) 

Kaupunki-
ympäristötoim
iala 

3,77 3,66 3,77 
(Turku 2017) 

3,66 

Tyytyväisyys 
(1=erittäin 
huono 5=erit-
täin hyvä): 
ilman laadun 
hoitoon ** 
(vertailukunnat 
v2005-2018: 
349) 
(turku kes-
kiarvo v2005-
2018: 350) 

Kaupunki-
ympäristötoim
iala 

3,87 3,79 3,87  
(Turku 2017) 

3,84 

Tyytyväisyys 
(1=erittäin 
huono 5=erit-
täin hyvä): 
rakennetun 
ympäristön 
valvontaan ** 
(vertailukunnat 
v2005-2018: 
326) 
(turku kes-
kiarvo v2005-
2018: 327) 

Kaupunki-
ympäristötoim
iala 

3,37 3,34 3,37  
(Turku 2017) 

4,27 

Tyytyväisyys 
(1=erittäin 
huono 5=erit-
täin hyvä): 

Kaupunki-
ympäristötoim
iala 

3,80 3,65 3,80 
(Turku 2017) 

3,68 
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luonnonsuoje-
lun hoitoon ** 
(vertailukunnat 
v2005-2018: 
349) 
(turku kes-
kiarvo v2005-
2018: 356) 

Tyytyväisyys 
(1=erittäin 
huono 5=erit-
täin hyvä): 
julkisen liiken-
teen hoitoon ** 
(vertailukunnat 
v2005-2018: 
359) 
(turku kes-
kiarvo v2005-
2018: 399) 

Kaupunki-
ympäristötoim
iala 

4,16 3,98 4,16 
(Turku 2017) 

4,02 

Tyytyväisyys 
(1=erittäin 
huono 5=erit-
täin hyvä): 
puistojen hoi-
toon * 
(vertailukunnat 
v2004-2018: 
341) 
(turku kes-
kiarvo v2004-
2018: 339) 

Kaupunki-
ympäristötoim
iala 

3,50 3,54 3,53 
vertailukun-
nat (Turku 
2017) 

3,52 

Tavoite KV2: 
Kestävä yhdys-
kuntarakenne 

Asemakaavo-
jen asuinker-
rosalan sijoit-
tuminen tiivis-
tyvälle kestä-
vän kaupunki-
rakenteen 
vyöhykkeille 

Kaupunki-
ympäristötoim
iala 

51 % 96 % Vähintään 85 
% 

100 % 

Tavoite KV3: Vä-
hähiilinen kes-
tävä liikkuminen 
** 
 
 
 
 

Jalankulun 
määräindeksi 
* 
indeksi 
2017=100 

Kaupunki-
ympäristötoim
iala 

100,0 111,7 kasvaa 3 % 
edellisestä 
vuodesta 

104,0 

Autoliikenteen 
määräindeksi 
* 
indeksi 
2017=100 * 

Kaupunki-
ympäristötoim
iala 

100,0 98 vähenee tai 
ei nouse 
edellisestä 
vuodesta 

99,7 
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Pyöräilyn 
määräindeksi 
* 
indeksi 
2017=100 

Kaupunki-
ympäristötoim
iala 

100,0 95,8 kasvaa 3 % 
edellisestä 
vuodesta 

86,4 

Seudullisen 
joukko-
liikenteen mat-
kamäärät in-
deksi 
2017=100 ** 

Kaupunki-
ympäristötoim
iala 

100,0 98,5 kasvaa 2 % 
edellisestä 
vuodesta 

97,2 

Tie- ja kau-
punkiliiken-
teen kasvihuo-
nepäästöt (vä-
henee 50  v. 
2015-2019) 

Kaupunki-
ympäristötoim
iala 

  vähenee  

Tavoite KV5: 
Liikenneturval-
lisuus 

Liikenneonnet-
tomuuksissa 
loukkaantunei-
den määrä vii-
den vuoden 
aikana (henki-
löä) 

Kaupunki-
ympäristötoim
iala 

183 väheni 
18 % 

vähenee 3 % 
vuosien 
2013-2017 
kaudesta 

väheni 7 % 
vuosien 2013 
– 2017 kaud-
esta 

 
  



 
 

 

157 
 

Kärkihankkeiden tuotokset taulukoituna 
 

Smart and Wise Turku 
 

Painopistealue Tuotos Selvitys poikkeamalle 

Asiakkuuksien ja palvelujen hal-
linta 
 

Asiakkaiden segmentointimalli on 
luotu ja valituille asiakkassegmen-
teille on määritetty palvelukokonai-
suuksia 

Asiakastietovaraston rakentami-
sen valmistelua tehty. Periaatteel-
linen keskustelu asiakassegmen-
toinneista käydään 2020. 

Uusi toimintamalli resurssivaraus-
ten tekemiseen ja tätä tukeva tie-
tojärjestelmä on otettu käyttöön 

Varaamo ja Tunnistamo toimin-
nassa. Varaamon toimintaa laa-
jennetaan vuonna 2020. Tunnis-
tamon tietoturva-auditointi 
tehdään keväällä 2020. 

Hiilineutraalisuus ja resurssiv-
iisaus 
 

Suunnitelma kaupunkilaisten ja 
kaupungin sidosryhmien sitoutta-
miseksi ilmastotavoitteisiin on laa-
dittu ja suunnitelman toteuttami-
nen on aloitettu. 

 

Resurssiviisauden tiekartta on 
päivitetty  

Kokonaistavoiteaika vuodelle 
2021.  
Välitavoite:  
-Feasibility study valmis.  
-VN tarjoama resurssiviisauden 
kestävän kehityksen indikaattorit - 
työkalu otettu käyttöön.  
-Sitran kumppanuussopimus 
tehty.  
-ICLEI sitoutettu yhteistyöhön.                                                       
Resurssiviisauden tiekartan val-
mistelu on edennyt monella tavalla 
(TY:n Feasibility Study, Sitra-sopi-
mus ja -rahoitus, SDG-työ, ICLEI-
yhteistyö/hanke, alueen toimijoi-
den sitouttaminen/neuvottelut) ja 
tulee vauhdittumaan lisää jo elo-
kuussa. 
SOCin hankintapäätös tehtiin jou-
lukuussa ja tietojen keruu ja käyt-
töönotto alkaa tammikuussa 2020. 
 

Kaupunkisuunnittelu Alueellista eriytymiskehitystä ku-
vaavat indikaattorit on määritetty 
ja otettu käyttöön osana kaupun-
gin johtamista 

Indikaattorit on määritelty, päädyt-
tiin käyttämään tilastokeskuksen 
määritelmiä. Prosessi menossa 
eteenpäin. Pilottialueet on valittu 
ja pilotointi aloitetaan keväällä 
2020. 
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Liikenne ja liikkuminen 
 

Visio ja suunnitelma erilaisia liik-
kumismuotoja yhdistelevästä, il-
mastoystävällisestä tulevaisuuden 
liikennejärjestelmästä on luotu 

Varsinais-Suomen ja Turun seu-
dun liikennejärjestelmäsuunni-tel-
man päivitystyö on viivästynyt val-
tion osalta ja tämä vaikut-taa Tu-
run suunnitelman toteutuksen. 
Suunnitelman osioita on useita 
valmisteilla. (alustava valmistumis-
aika jakso 6. tulee viivästymään). 

Citylogistiikan uudet ratkaisut –
hankkeen nopeat kokeilu on toteu-
tettu 

Uudet kokeilut (4 kpl) käynnistyvät 
alkuvuodesta 2020. Puutorin toi-
minnan jatko selviää lähiaikoina. 
Kaikki kokeilut tehtynä Jakso 8. 
loppuun mennessä. 

Syrjäytymisen ehkäisy* 
 
 

Syrjäytymisen ehkäisemisen ja 
sos. kestävän kaupunkikehityksen 
edistämisen toimenpideohjelma 
valmistunut KV 28.1.2019. Pi-
lotteja käynnistynyt. 

*Painopistealue yhdistetty Smart 
and Wise Turkuun myöhemmin, 
siksi KH’n tavoitteita vuodelle 
2019 ei ollut määritelty. Kyseessä 
hankkeen itse määrittelemät 
tavoitteet. 

Tiedolla johtamisen työkaluja 
(mm. FinnSote lisäotos, alueelli-
set kouluterveyskyselytulokset, 
PYLL, Resurssivirta-analyysi) han-
kittu. 

*Painopistealue yhdistetty Smart 
and Wise Turkuun myöhemmin, 
siksi KH’n tavoitteita vuodelle 
2019 ei ollut määritelty. Kyseessä 
hankkeen itse määrittelemät 
tavoitteet. 

Alueelliseen eriytymiskehityksen 
ennakointimalli käyttöön. 

Käynnistyy 2020. Tehdään yhteis-
työssä kaupunkisuunnittelun 
kanssa. 
*Painopistealue yhdistetty Smart 
and Wise Turkuun myö-hemmin, 
siksi KH’n tavoitteita vuodelle 
2019 ei ollut määritel-ty. Kyseessä 
hankkeen itse määrittelemät 
tavoitteet. 
 

Tiedon hyödyntäminen ja tietoal-
usta 
 

Kaupungin tietoalusta on toteu-
tettu ja otettu käyttöön 

Tietoalustan pohjatyö tehty IT-pal-
velujen kanssa. Yksittäisten tieto-
lähteiden tuonti alustalle jatkuu. 

Kaikille toimialoille yhteiset tiedot 
(talous, henkilöstö) sekä toimialo-
jen toimintaa kuvaavat mittarit on 
määritetty ja koottu samaan tieto-
varastoon 

Työtä tehdään osana johdon työ-
pöydän kehittämistä. Talous val-
mis, henkilöstön kuutio työn alla. 
Toimialojen toimintaa kuvaavia 
mittareita ei ole vielä määritetty. 

Turvallisuus 
 
 

Turvallisuuden tilannekuvajärjes-
telmä on toteutettu ja otettu käyt-
töön yhteistyössä poliisin ja pelas-
tuslaitoksen kanssa osana kau-
pungin riskienhallinnan kehittä-
mistä  

Tilannekuvajärjestelmä on toteu-
tettu IT-palveluissa. Tuotoksen vii-
meinen esittely on 27.1.2020. Jär-
jestelmää pilotoidaan johtoryhmän 
harjoituksessa 21-22.4.2020. Po-
liisi ja pelastuslaitos eivät ole tois-
taiseksi olleet valmiita ottamaan 
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järjestelmää oman johtamisjärjes-
telmiensä tueksi. 

Kriittisen kaupunki-infrastruktuurin 
ja sen toiminnan kannalta keskei-
set tietojärjestelmät on tunnistettu 
ja niille on luotu tarvittavat tietotur-
vakäytännöt 

VAHTI auditointi (Mutanen – Sato-
pää v.2019) kartoitettu kau-pungin 
tietoturvallisuudentasoa. Tietotur-
vakäytänteiden toi-meenpano on 
osa SOC/SIEM palvelua. 

Tietoturvan valvontapalvelu on 
otettu käyttöön 

SOCin hankintapäätös tehtiin jou-
lukuussa ja tietojen keruu ja käyt-
töönotto alkaa tammikuussa 2020. 

 

Keskustan kehittäminen 
 

Painopistealue Tuotos Selvitys poikkeamalle 

Kaupallisesti houkutteleva 
keskusta 
 
 

Keskustan kauppakeskuksen kon-
septi on laadittu yhteistyössä 
Ydinkeskusta ry:n ja keskustan 
kaupallisten toimijoiden kanssa ja 
konseptin toteuttamissuunnittelu 
on aloitettu. 

Keskustan kauppakeskuksen kon-
septoinnin ensimmäinen vaihe, 
kaupallisen ydinkeskustan nyky-
tila-analyysi, laadittiin syksyn 2019 
aikana. Konseptoinnin toinen 
vaihe, tavoitteellisen kaupallisen 
konseptin laadinta sekä kehittämi-
sen organisoinnin ja toimeenpa-
non suunnitelmat, valmistuu huhti-
kuussa 2020. Konsepti laaditaan 
tiiviissä yhteistyössä Ydinkeskus-
tayhdistys ry:n ja ydinkeskustan 
kaupallisten toimijoiden kanssa. 

Kokonaisvaltainen kehittämis-
suunnitelma Kauppahallin korttelin 
(Olympia-kortteli) potentiaalin hyö-
dyntämiseksi ja monipuolisten toi-
mintojen mahdollistamiseksi on 
valmis.  

Yhdessä ydinkeskustan keskeis-
ten toimijoiden kanssa tuotettava 
Keskustan kauppakeskuksen kon-
septi valmistuu huhtikuussa 2020. 
Se luo osaltaan pohjaa myös 
Kauppahallin korttelin kehittämis-
suunnittelulle, joka käynnistyy ke-
hittämiskonseptin valmistuttua. 

Turun Merikeskus-hanke käyn-
nissä yhteistyössä Forum Marinu-
min ja muiden kumppaneiden 
kanssa. 

Turun Merikeskus -hanke eteni 
suunnitellusti vuonna 2019. Työn 
alla ovat olleet mm. karttapohjai-
nen digitaalinen palvelu koko saa-
riston alueelle Turusta Tukhol-
maan, joka auttaa löytämään saa-
riston palvelut, monitoimialainen 
merellinen verkosto ja toiminta-
malli merikeskukselle, sekä en-
simmäiset näyttelysisällöt Meri-
keskukseen. 

Saavutettava ja helposti kuljettava 
keskusta 
 

Yleiskaava 2029 hyväksytty. Kes-
kustan liikennejärjestelmän kehit-
täminen etenee kärkihankkeen 

Yleiskaava 2029 -luonnos ja yleis-
kaavan eteneminen sekä sen 
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KH-päätöksen mukaisesti. KH 
vastuuttanut Kaupunkikehitysry-
hmän ohjaamaan yleiskaavatyötä. 

osana keskustan joukkoliikenne-
vaihtoehtotarkastelu hyväksytty 
KH:ssa 5.11.2018. Keskustan 
joukkoliikenteen reitti 2021 hyväk-
sytty KH:ssa 23.4.2019 osana 
kauppatorin väliaikaisten liikenne-
järjestelyiden palauttamista. Kes-
kustaliikenteen skenaarioiden 
työstäminen aloitettiin loppuvuo-
desta 2019. Niiden on määrä val-
mistua helmi-maaliskuussa 2020. 

Satama-alueen kehittämisen ark-
kitehtikilpailu käyty ja alueen kehit-
tämisen suunnittelu käynnissä. 

Tiiviissä vuorovaikutuksessa kau-
punkilaisten ja alu-een toimijoiden 
kanssa laaditut Linnanniemen alu-
een kehittämisen tavoitteet hyväk-
syttiin kaupunkike-hitysjaostossa 
syyskuussa 2019. Joulukuussa 
2019 kaupunginhallitus päätti 
käynnistää kehittämistavoit-teisiin 
pohjautuvan kansainvälisen 
ideakilpailun kat-tavan kokonai-
sidean löytämiseksi alueen kehit-
tämi-selle.  Kilpailun käynnistyi 
tammikuussa 2020, ja sen tulokset 
valmistuvat kesällä 2020. Kilpailun 
pohjalta voidaan määrittää tar-
kempia kaupunkikuvallisia ja sisäl-
löllisiä tavoitteita alueen asema-
kaavoitukselle, joka käynnistyy 
syksyllä 2020. 

Viihtyisä ja elävä kohtaamisten 
keskusta 
 
 

Yhteistyössä eri sidosryhmien 
kanssa tuotettu Vanhankaupungin 
kehittämiskonsepti on valmis ja 
käytännön toimenpiteiden suunnit-
telu alueen elävöittämiseksi, viih-
tyistämiseksi ja toiminnallisuuk-
sien monipuolistamiseksi käynnis-
tetty.  

Vanhankaupungin kehittämissuun-
nitelman laatimiseen liittyvä yh-
teistyöehdotus esiteltiin Turun yli-
opiston ja Åbo Akademin uusille 
rehtoreille marraskuussa 2019. 
Alueen keskeiset toimijat yhdis-
tävä suunnittelutyö käynnistyy al-
kuvuodesta 2020 ja sen on arvi-
oitu valmistuvan kesän 2020 ai-
kana. 

Matkakeskus-hanke on käynnisty-
nyt. Aninkaisen alueen kehittämi-
seen tähtäävän kokonaisvaltaisen 
kehittämissuunnitelman työstämi-
nen on aloitettu. 

Matkakeskus-hankkeen käynnistä-
misen ja tavoittei-den asettami-
seen liittyvä päätösesitystä vii-
meisteltiin vuodenvaihteessa 
2019-20. Se esitellään kaupun-
kike-hitysjaostolle helmikuussa 
2020. Vuoden 2019 aikana edis-
tettiin myös useita muita kehittä-
mishankkeita, kuten Turku Rata-
piha, Parkin kenttä, Konserttitalo 
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ja Ammatti-instituutti, sekä VAK-
ratapihan järjestelyt. Kokonaisval-
tainen suunnitelma alueen kehit-
tämiselle valmistuu vuonna 2020. 

Kokonaisvaltainen suunnitelma 
keskustavalaistuksen kehittä-
miseksi on valmis ja suunnitelman 
toteuttaminen aloitettu. Suunnit-
telu valon hyödyntämisestä kes-
kustan julkisessa kaupunkitilassa 
pidettävien tapahtumien yhtey-
dessä on aloitettu. 

Maisema-arkkitehti, joka ryhtyy 
laatimaan kokonaisvaltaista suun-
nitelmaa keskustavalaistuksen ke-
hittämiseksi, aloitti tehtävässään 
syyskuussa 2019. Keskustava-
laistuksen suunnitelman 
työstäminen on käynnissä ja valm-
istuu kesään 2020 mennessä. 

 

Turun tiedepuisto 
 

Painopistealue Tuotos Selvitys poikkeamalle 

24/7/365 elävä kohtaamisten kei-
das 
 
 
 

Kupittaan kannen ja siihen kytkey-
tyvän Itäharjun kärjen alueen 
suunnittelukilpailutus käyty ja sii-
hen liittyvän infran suunnittelu 
käynnissä. 

Kilpailua valmistellaan ja kilpailu 
alkaa keväällä 2020. 

Tiedepuisto-alueen infran ja julkis-
ten kaupunkitilojen laadun paran-
tamisen hanke käynnissä. 

Tiedepuiston parempi arki- hanke 
käynnissä. Opastaminen paranta-
minen Tiedepuistossa käynissä. 
Kannen kilpailuun liitetään käyttä-
jälähtöinen tarkastelu. 

Tapahtuma- ja palvelutoiminnan 
monipuolistamiseen tähtäävät toi-
menpiteet käynnissä. 

RunFest -yliopistoille ja VSSHP:lle 
tehty. 

Tiedepuistoalueen tilaterveysstra-
tegia valmis, hyvinvointia ja ter-
veyttä edistävien konseptien suun-
nittelu käynnissä. 

Ei ole resurssoitu. 

Kestävästi kasvava kaupunginosa 
 

Itäharjun kärjen korttelialueiden 
kaavoitus käynnissä. 

Odottaa kannen kilpailua. 

Strategisen maankäytön suunnit-
telun mukaiset toimenpiteet käyn-
nissä. 

Kaksi maanvuokraoikeuden oikeu-
den ostoa toteutettu. 

Logistisesti vetovoimainen fiksun 
liikkumisen keskus 
 
 
 

Itäharjun liittymän asemakaavaeh-
dotus valmis ja infran suunnittelu 
käynnissä. 

OAS valmis. Asemakaavan etene-
minen odottaa kannen kilpailua. 

Itäharjun joukkoliikenneverkon ja 
siihen liittyvän infran suunnittelu 
käynnissä. 

Odottaa joukkoliikenneratkaisua. 

Kestäviä liikkumismuotoja tukeva 
alueen sisäinen liikkumisen suun-
nittelu käynnissä. 

Osa Smart and Wise kärki-
hanketta. 

Yhdessä alueen keskeisten toimi-
joiden kanssa tuotettu pysäköinnin 

Nykytilan analyysi tehty. 
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kehittämissuunnitelma valmis ja 
kehittämistoimenpiteet käynnissä. 

Rohkeasti kokeileva innovaatio- ja 
osaamiskeskittymä 
 
 

Selvitys olemassa olevista inno-
vaatio- ja kokeilualustoista valmis 
ja niiden edelleen kehittäminen 
käynnissä. Uusien alustojen ja 
verkostojen kehittäminen 
käynnissä. 

Selvitys tehty.  

Yhteistyössä alueen keskeisten 
toimijoiden kanssa tuotettu Tiede-
puiston innovaatiotoiminnan yh-
teistoimintamalli valmis ja aktiivi-
sessa käytössä. 

Jatkuva prosessi. Osa Turku 
Science Park Oy:n toimintaa. Ke-
hitetään mm. vuosina 2019 – 2021 
Tampereen ja Espoon kaupunkien 
kanssa (6Aika – Kestävien kupun-
ginosien kumppanuusmalli -hanke 
(KIEPPI)). Kieppihanke 
käynnistetty 11/2019. 

Tiedepuiston brändi-identiteetti ja 
markkinoinnin sisältöstrategia 
määritelty yhteistyössä alueen 
keskeisten toimijoiden kanssa ja 
sen päälle rakentuva alueen aktii-
vinen markkinointi ja myynti käyn-
nissä.  

Brändi-identiteetti aloitettu. Sisäl-
tösrategia kesken. 

 


