
Sytytä Turku
KESKUSTAN 

KEHITTÄMISKILPAILUN 

TULOKSET



Lähtökohta:

”Millaisin ideoin ja kumppanuuksin 

voitaisiin yhdessä kehittää 

keskustaa keskustavision 

viitoittamaan suuntaan?”



• Kilpailuilla haettiin ehdotuksia keskustan 
toiminnallisuuteen, tapahtumiin, palveluihin ja 
kaupunkiympäristöön.

• Toiveena keskustaa elävöittävät ja eri käyttäjäryhmiä 
houkuttelevat innovatiiviset ideat sekä niiden 
jatkokehittämiseen ja toteuttamiseen sitoutuneet 
kumppanit. 

• Hyvän idean ohella yhtä olennaista oli toimiva malli 
idean yhdessä toteuttamiseen.

Keskustan kehittämiskilpailun 
tavoitteet



• Kaikille avoimessa ensimmäisessä kilpailuvaiheessa 
saatiin 71 ehdotusta (elo–lokakuu 2020). 

• Arviointiryhmä valitsi niistä 31 ehdotusta toiseen 
vaiheeseen, jossa arvioitiin ja kehitettiin ideoiden 
vaikuttavuutta ja toteuttavuutta (lokakuu 2020 - tammikuu 
2021).
Toisen vaiheen ehdotukset olivat myös kaupunkilaisten 
kommentoitavina Kerro kantasi -sivuilla (marraskuu 2020).

• Turun kaupunginhallitus vahvisti voittajat arviointiryhmän 
esityksen pohjalta 1.2.2021.

Kilpailun eteneminen



• Monet voittajaideoista tarjoavat sisältöjä ja tekemistä 
erityisesti lapsille ja nuorille.

• Kaupunkilaisten hyvinvointia ja kestävän liikkumisen 
muotoja tuetaan kuntoiluun, kävelyyn ja pyöräilyyn 
rohkaisevilla kiinnostavilla uudistuksilla

• Hieman mittavampia ja pidempää valmistelua vaativia 
kumppanuuksia kilpailun kautta syntyi esimerkiksi 
Kauppahallin korttelin ja Aurajoen länsirannan 
kehittämiseen. 

• Kilpailulla saatiin myös kumppaneita ja ideoita tulevan 
talvikauden valotapahtumaan.

Yleistä voittajista



Voittajat



Turun 

Pyörämessut 
Turku - Suomen 

pyöräpääkaupunki

Tmi Kekseliäs kettu



• Toteutetaan pyörämessut tapahtumallisena kokonaisuutena.

• Pyörämessut on lähtölaukaus käänteentekevälle 
pyöräilykulttuurin muutokselle ja uusille innovaatioille, jotka 
tekevät Turusta aikanaan Suomen pyöräpääkaupungin.

• Luodaan konsepti yhteistyössä toimijaverkoston kanssa.

• Ensimmäinen pilottitapahtuma vuonna 2021.

Turun Pyörämessut / 
Turku - Suomen pyöräpääkaupunki
Juha Toivonen, Tmi Kekseliäs kettu



Kontiaisten

joulukuu
Essi Santala



• Kuukauden mittainen tarinallinen animaatioikkuna keskustaan.

• Yhdistelee nukketeatteria, robotiikkaa, tarinankerrontaa ja 
fantasiaa.

• Toteutus joulukuussa 2021 osana joulukaupungin kokonaisuutta.

• Mahdollisia toteutuspaikkoja:

– Monitorin ikkunat Kauppahallin kujanteella 

– Kaupunginteatterin katutason ikkunat

Kontiaisten joulukuu
Essi Santala



Puistosilta
Hila Arkkitehdit Oy



• Samppalinnanpuiston ja Urheilupuiston väliin laadittava 
hankesuunnitelma sillan rakentamiseksi.

• ”Vihersilta”, enemmän kokemus kuin ylitys.

• Tutkitaan puun käyttöä siltarakenteissa yhteistyössä eri 
kehittäjäorganisaatioiden kanssa.

• Kilpailun kautta saatava lopputuote on yhdessä laadittu 
hankesuunnitelma.

Puistosilta
Hila Arkkitehdit Oy



Nuorten 

kesäyrittäjätori
Hilkka Näse



• Nuorten itsensä tuottamien palveluiden tai tuotteiden 
kauppapaikka keskustaan muutaman viikon ajaksi.

• Nuorten markkinapaikka ja yrittäjyyden oppimisympäristö.

• Liitetään osaksi valtakunnallista kesäyrittäjäkampanjaa.

• Toiminnan suunnittelee verkosto, johon voivat kuulua esim. 
TAT, 4H, YES, NY, TurkuAI, Turun kaupungin työllisyyspalvelut 
ym.

Nuorten kesäyrittäjätori
Hilkka Näse



Tapahtuma-

matot
Katia Salo



• Laaditaan Turun kaupungille ”Käytä kaupunkiasi”-konsepti puisto-
tai katualueen matalan kynnyksen toiminnan järjestämiseen.

• Liinataan kaupungin ja eri viranomaisten luovutus-, lupa-, yms. 
prosessit toimimaan yhteen.

• Konsepti on mahdollista laajentaa eri toimintoihin sopivaksi.

• Pilotointi kesällä 2021 osana Space for People -hanketta.

Tapahtumamatot
Katia Salo



Mini Turku
Katia Salo



• Tavoitteena lisätä keskustan vetovoimaa tuomalla sinne uusi 
matkailullinen ja kokemuksellinen alue, keskiaikaisen Turun 
pienoisversio.

• Kokonaisuuteen on mahdollista liittää myös muita palveluita ja 
liiketoimintaa.

• Tutkitaan lisätyn todellisuuden (AR) tarjoamia mahdollisuuksia, 
selvitetään Mini Turun toteutusmahdollisuudet sekä 
haarukoidaan potentiaalisia vaihtoehtoisia sijainteja.

• Lopputuote on esi- tai hankeselvitys.

Mini Turku
Katia Salo



Hyvin voiva 

Turku
Pasi Inkinen



• Ulkoliikuntapaikka jokirantaan Boren aukiolle/puistoon.

• Monelle sisäkuntosalin kynnys on liian korkea, ulkosalilla 
lihaskuntoharjoittelua voivat tehdä kaikki.

• Erilaiset ulkoliikuntapaikat ovat kaupunkilaisten laajasti 
toivomia (esim. Asukasbudjetti-äänestys 2020). 

• Boren ympäristön aktivointi tukee jokirannan 
kehittämistoimenpiteitä.

Hyvin voiva Turku
Pasi Inkinen



Turku Stars 
Carbon Neutral City 

Experience for Kids 

and Youth

Zeamly Oy



• Tietoa kestävän kehityksen mukaisesta toiminnasta, 
hiilineutraaliustavoitteista ja luonnontieteistä alle 12-vuotiaille, 
heille sopivalla, elämyksellisellä ja mieleenpainuvalla tavalla.

• Konseptin muodostuu keskustaan sijoittuvasta neljästä eri 
toimintapisteestä, joiden perustana voivat olla esimerkiksi 
näyttötaulut, valaistusratkaisut tai liikunnalliset välineet ja 
rakenteet.

• Yhteistyökumppaneiksi yrityksiä mm. pelialalta.

Turku Stars - Carbon Neutral City 
Experience for Kids and Youth
Zeamly Oy



Käveltävämpi 

keskusta
Lujatalo Oy



• Luodaan keskustan korttelialueiden kehittämistoimenpiteiden 
käynnistämistä tukeva konsepti. 

• Konseptilla tuetaan kortteleiden sisäisiä toimenpidekohteita, 
joita voivat olla esimerkiksi: 

– korttelialueiden käveltävyys

– korttelialueiden viihtyisyys

– omistajien yhteiset pysäköintiratkaisut

– mahdolliset palvelut kortteleiden sisällä

– täydennysrakentaminen

Käveltävämpi keskusta
Lujatalo Oy



Saaristolaiva-

satama
Juho Niemi



• Vaakahuoneen viereisen alueen suunnittelu rauhoitetaan idean 
esittäjälle innovaatiokumppanuuden kautta, haittaamatta 
kuitenkaan alueen nykyisiä toimintoja.

• Laaditaan yleissuunnitelmatasoinen tarkastelu mahdollisen 
asemakaavoituksen käynnistämiseksi.

• Suunnitelmassa tutkitaan mm.

– jokirannan toimintojen kehittämisen tukemista

– alueen teknisten laitteiden ja rakenteiden integrointia osaksi 
muuta toimintaa

– alueen liikkumista, käytettävyyttä ja pysäköintiratkaisuja

– palveluita mahdollistavaa rakentamista

Saaristolaivasatama
Juho Niemi



Portti auki 

Turkuun
Lundén Architecture 

Company



• Tiedon jakamisen ja siihen liittyvän osallistamisen esiintuominen
1) digitaalisella alustalla (esim. mobiilisovellus) ja 
2) fyysisessä paikassa (esim. paviljonki).

• Tavoitteena tukea mm. kulttuurin ja kaupallisten palveluiden 
tavoitettavuutta ja jakelua.  

• Luo uudenlaista muotoiluosaamista ja eri osaamisalueiden 
yhdistelyä osaksi kokonaisvaltaista kaupunkikehitystä.

• Kilpailun kautta saatava lopputuote on yhdessä laadittu 
hankesuunnitelma.

Portti auki Turkuun
Lundén Architecture Company



Turun 

kauppahalli-

kortteli 2026
JKMM Arkkitehdit Oy



• Innovaatiokumppanuuden kautta haetaan uusia yhteistyömuotoja 
korttelikokonaisuuden kehittämiseen ja kehitetään osallistavaa 
suunnittelua. 

• Yhteistyökumppaneina mm. Kauppahalli-korttelin omistajat ja 
toimijat sekä Kauppahalliyhdistys/hallin vuokralaiset.

• Laaditaan yhteistyöllä keskustan kehittämisen tavoitteita tukeva 
korttelin kehityskonsepti, asemakaavan muutokseen tähtäävä 
kehityssuunnitelma sekä toteutusmalli.

• Tutkitaan hybridirakentamisen mahdollisuudet.

Turun kauppahallikortteli 2026
JKMM Arkkitehdit Oy



Muita 

edistettäviä

ehdotuksia



Tapahtumat



• Esitykset Valtaavat Kadut

Sirkussirkus

• Turku kutsuu tanssiin!

Laura Sillanpää 

• Turun Sarjakuvafestivaali 2021

Turun Sarjakuvakerho 

Kaupungin tapahtumatoimintojen 
kanssa edistettävät tapahtumat:



Valo-

hankkeet



• Lumina festival of light and wonder
Artturi Elovirta

• Luodaan valoa Turkuun yhdessä
Kari Kola 

• Sytytä Turku -seikkailu – Joukkoistamalla 
valotaideteokset loistamaan
Choose Your Future

Valotapahtuma 2021 -hankkeen 
suunnitteluun mukaan valitut:


