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Tämä kehittämissuunnitelma on tehty palvelemaan Turun 

historiallisen keskustan ja yliopistojen alueen tulevia 

kehittämiskohteita ja alueen elävöittämistä. Työn tavoitteena on 

luoda kokonaisnäkemys alueen tulevaisuudesta ja konkreettisista 

kehittämisen tavoista. Alueella sijaitsee Turun arvokkaimpia 

rakennuksia ja rakennetun ympäristön kokonaisuuksia. Siellä 

on myös lukuisia toimijoita, jota ovat innokkaita kehittämään 

sitä vilkkaaksi tapahtumien ja toiminnan keskukseksi. Siksi 

on äärimmäisen tärkeää, että Turun historiallista keskustaa ja 

yliopistojen aluetta kehitetään yhtenä kokonaisuutena yhdessä sen 

toimijoiden ja kaupunkilaisten kanssa.
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Turun historiallinen keskusta ja yliopistojen alue on 

yksi Turun keskustavision strategisista kehittämiskoh-

teista. Visiossa yhdeksi tavoitteeksi nostetaan Vanhan-

kaupungin renessanssi – yliopistojen näkyvyyden ja 

roolin kasvattaminen keskustassa ja alueen kehittämi-

nen eurooppalaisuuden olohuoneeksi.

Fyysisen ympäristön kehittäminen oli kehittämis-

suunnitelman tekemisen lähtökohtana. Alueen kes-

keiset kiinteistönomistajat miettivät kukin tahoillaan 

omia rakentamiseen ja kiinteistöjensä kehittämiseen 

liittyviä suunnitelmia. Kaupunki kutsui heidät saman 

pöydän ääreen pohtimaan, miten aluetta voisi yhdessä 

kehittää kokonaisuutena ja palauttaa sijoittajien kiin-

nostus investoida keskustaan.

Alusta asti oli selvää, että alueen kehittämistä tehdään 

yhdessä keskeisten kiinteistönomistajien, alueen toi-

mijoiden ja kaupunkilaisten kanssa. Aluksi selvitet-

tiin lähtötilanne: mikä on nykytila ja mitkä ovat eri 

toimijoiden tarpeet, tavoitteet ja suunnitelmat sekä 

rakennetun ympäristön että palveluiden, tapahtumien 

ja muun toiminnan kehittämisen osalta. Sen pohjalta 

Mistä on kyse?

muodostui kokonaiskuva historiallisen keskustan ja 

yliopistojen alueen nykytilanteesta. 

Työn aikana selvitettiin alueen olemassa olevan ra-

kennuskannan muutostarpeita, kartoitettiin uusia 

mahdollisia rakennuspaikkoja ja suunniteltiin alueen 

julkisia tiloja. Kyselyissä ja työpajoissa kartoitettiin nä-

kemyksiä siitä, millaiset palvelut ja toiminta nostavat 

historiallisen keskustan ja yliopistojen alueen eloisak-

si ja kaupunkilaisia kiinnostavaksi paikaksi, ja miten 

alueen merkittävää kulttuuriperintöä voi hyödyntää 

alueen kehittämisessä.

Kokonaiskuvan kautta pureuduttiin yksittäisiin toi-

menpide-ehdotuksiin, joista osa vaatii lisätarkastelua, 

osa voidaan käynnistää välittömästi. Osa kehittämis-

suunnitelman ajatuksista on tietoisesti niin alustavia, 

että niiden toteuttamista tulee edeltää vielä perusteel-

linen selvitystyö ja kaupunkilaisia laajasti osallistava 

keskustelu. Tarkemmassa selvitystyössä tulee tarkas-

tella toimenpiteiden toteutettavuutta erityisesti sellai-

sissa kohteissa, jotka vaativat asemakaavamuutosta tai 

museoviraston vaatimia selvityksiä.

Turun keskustavision strateginen kehittämishanke
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Turun kaupungilla on poliittisesti hyväksytty visio kaupungin kehittämiseksi. Visio on jaettu konkreetti-

siksi strategisiksi kehittämishankkeiksi. Turun historiallinen keskusta ja yliopistot muodostavat yhden 

näistä kehittämishankkeista. 

global city

2020 2030 2050

VISION

Turku
2017

competence

objectives significant 
global megatrends
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Ideoiden puroista kehittämissuunnitelmaksi

Turun historiallisen keskustan ja yliopistojen alueen 

elävöittämiseen tartuttiin kaupungin johdolla. Proses-

si on tuonut yhteen lukuisia eri toimijoita, niin alueen 

kiinteistönomistajia kuin asukkaitakin. Moni on ollut 

mukana ideoimassa jo vuosien ajan eri yhteyksissä ja 

tuonut mukanaan arvokasta tietoa jo tehdystä työstä, 

mutta samaan aikaan innokkaana suunnittelemaan 

tämän päivän näkökulmasta uutta. Käynnissä on sa-

manaikaisesti ollut kaksi prosessia: vuorovaikutteinen 

yhteistyö alueen toimijoiden kanssa ja alueen kehittä-

minen rakentamisen ja aluesuunnittelun keinoin.

Lundén Architecture Company on tehnyt yhteistyötä 

etenkin keskeisten kiinteistönomistajien kanssa: Suo-

men Yliopistokiinteistöt, Stiftelsen för Åbo Akademi, 

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä, Turun kaupun-

ki, Turun yliopisto, Turun Yliopistosäätiö, Turun Yliop-

pilaskyläsäätiö ja Åbo Akademi. 

Demos Helsingin osuus on toteutettu rinnakkaisena 

hankkeena Turun kaupungin toimeksiannosta. Pyrki-

mys on elävoittää keskustaa tukemalla historiallisen 

keskustan ja yliopistojen alueen monipuolista, aktii-

vista ja ympärivuotista käyttöä. Demos Helsingin rooli 

on ollut erityisesti eri sidosryhmien osallistamisen ja 

vuorovaikutteisen toimintatavan suunnittelussa ja to-

teuttamisessa. 

Käytännössä näitä kahta projektia on tehty tiiviissä 

yhteistyössä, jotta alueen toimijoiden ja asukkaiden 

näkemykset ja kaupunkilaisten kokemukset on voitu 

suhteuttaa alueen rakentamisen kehittämismahdolli-

suuksiin. Lopuksi Lundén Architecture Companyn ja 

Demos Helsingin työ yhdistettiin yhtenäiseksi julkai-

suksi.

Monitahoinen ja vuorovaikutteinen yhteistyö 
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Turun historiallisen keskustan alueen kehittämisen taustalla on paitsi Turun keskustavisio, myös keskeis-

ten kiinteistönomistajien suunnitelmat. Lisäksi eri toimijat ovat jo vuosien ajan olleet ideoimassa alueen 

kehittämistä, ja he ovat tuoneet mukanaan arvokasta tietoa jo tehdystä työstä. Näiden ja uusien ideoiden 

puroista syntyy kehittämissuunnitelma, jonka tuloksia on tarkoitus mitata Turun juhlavuonna 2029.

globaalisti tunnettu

2020 2029Turun historiallisen 
keskustan ja 
yliopistojen alue

kompetenssi

tavoitteet
globaali merkittävyys

MENESTYS
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Mikä on historiallista keskustaa ja yliopistojen aluet-

ta? Missä on Vanhakaupunki? Millä nimillä alueista 

pitäisi ylipäänsä puhua?

Turun historiallinen keskusta ja yliopistojen alue 

muodostavat laajan mutta suhteellisen yhtenäisen 

kokonaisuuden maastollisesti ja liikenteellisesti rajaa-

vien elementtien sisällä. Aurajoen, Helsinginkadun ja 

Hämeenkadun muodostama “kolmio” pitää sisällään 

suurimman osan alueesta. Tuomiokirkko ja Yliopis-

tonmäki nousevat esiin niin fyysisesti kuin toiminnal-

lisestikin erottuvina maamerkkeinä. 

Alueen rajaus voisi olla toinenkin. Vanhankaupungin 

voi helposti nähdä ulottuvan laajemmallekin alueelle, 

kuten esimerkiksi Vartiovuorelle. Samoin yliopistojen 

alue voisi yhtä hyvin pitää sisällään myös kohti Ku-

pittaata jatkuvan yliopistollisten toimintojen ketjun. 

Kehittämisalueen määrittäminen

Tiukimmillaan Vanhakaupunki voisi rajautua Suurto-

rin lähiympäristöön. Alueen fyysistä rajausta on syytä 

ajatella huokoisena myös siksi, etteivät siitä käytetyt 

termit ole vakiintuneet. Tässä työssä Vanhakaupunki 

on lähinnä työnimi. Samalla se on lyhyempi ja siten 

kätevämpi muoto, jolla voidaan kiertää hankalan pitkä 

mutta eksaktimpi ‘historiallinen keskusta ja yliopisto-

jen alue’.

Aluerajauas on ennen kaikkea muodostunut kehit-

tämisen tarpeen kautta. Aurajoen toiselle puolelle 

sijoittuva Vähätori on kehittynyt eläväiseksi kau-

punkitilaksi terasseineen. Muun muassa samanlaista 

onnistunutta kaupunkitilojen ja rakennusten rikasta 

ja monipuolista käyttöä kaivataan myös joen toiselle 

puolelle. 

Kehittämissuunnitelman aluerajaus ja Vanhankaupungin alue
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Kartassa esitetty tummalla punaisella viivalla kehittämissuunnitelman aluerajaus.  Turun Vanhankaupun-

gin alue sijoittuu pääpiirteissään kartassa huokoisempana rajauksena vaaleammalla punaisella värillä mer-

kitylle alueelle.
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Yliopistot osana kaupunkien keskustaa

Vanhimmilla kaupunginosilla on tärkeä rooli ja kiistä-

mätön kulttuurihistoriallinen arvo. Lähes poikkeuk-

setta ne koetaan myös esteettisesti miellyttäviksi ja 

ehdottomasti suojeltaviksi, säilytettäviksi, tärkeiksi ja 

jopa kaupungin sydämiksi. Kaupunkien kannattaa nii-

tä vaalia ja kehittää. Kaupungin kasvaessa sen histo-

riallisen keskustan rooli muuttuu. Vanhat rakennukset 

ja kaupunkirakenne eivät välttämättä taivu nykyajan 

kaupallisen keskustan vaatimuksiin, ja liikennemäärät 

voivat kuormittaa vanhaa ydintä. 

Yliopistojen ja kaupunkikeskustan suhde elää ajassa. 

Siinä missä useat yliopistot ovat aiempina vuosikym-

meninä rakentaneet kampuksia ja tiedepuistoja kes-

kustojen laitamille tai jopa kauas kaupunkien keskus-

toista, trendi on viime aikoina kääntynyt. Kampus- ja 

keskusta-alueiden välille etsitään niin vanhoja kuin 

uusia yhteyksiä, yliopistot hankkivat taas tiloja keskus-

toista ja kampuksia täydennysrakennetaan kaupunki-

maisemmiksi.

Turulla on erinomaiset lähtökohdat kehitystyölle. Yli-

opistojen alue sijaitsee ydinkeskustan tuntumassa; 

kampusalue ja kaupunki limittyvät toisiinsa. Turku ei 

kuitenkaan ole kehittämistarpeineen yksin, vaan se voi 

hyödyntää oppeja muualta. Tässä projektissa kartoitet-

tiin Turun kannalta relevantteja esimerkkiratkaisuja, 

joista voidaan saada oppia historiallisen keskustan ja 

yliopistojen alueen kehittämiseen. Kiinnostavia kau-

punkeja Turun näkövinkkelistä katsottuna ovat esi-

merkiksi Uppsala, Eindhoven, Bologna, Montréal ja 

Aarhus.

Aarhusia, Montréalia ja Eindhovenia yhdistää panos-

taminen kiinnostaviin, myös yllättäviin, julkisiin tiloi-

hin eri puolilla kaupunkia. Aarhusissa on kohennettu 

myös keskustan ja lähiöiden välisiä yhteyksiä.

Kampusalueen merkitys Turun historialliselle keskustalle 

Yliopistot elävöittävät kansainvälisten kaupunkien 
historiallisia keskusta-alueita.
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Keskusta kasvaa kohti yliopistoja. Mutta myös yliopistojen alueen tulee kehittyä enemmän keskus-

tamaisemmaksi, sinne pitää saada lisää palveluja, työpaikkoja ja asukkaita Kehittämissuunnitelma 

on keskeinen askel yhteisen konkreettisen näkemyksen luomiseksi alueen kehittämisestä ennen 

asemakaavoitusta ja rakentamista. 

Jokiranta

Kaupallinen keskusta Vanhakaupunki

Yliopistojen alue
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Kiinnostavien suunnitelmien lisäksi on tarkasteltu myös ke-

hittämiseen liittyviä yhteistyömalleja. Metropolin kokoisesta 

Montréalista on tarjolla inspiraatiota Turkuun esimerkiksi 

paikallisyhteisöjen vahvistamisessa. Ihmisten   ja  kaupungin-

osan välistä suhdetta edistää, jos läheltä kotoa löytyy palveluja 

ja kaunista, hauskaa ja helposti lähestyttävää tilaa. Montréal 

on panostanut myös talvisten aktiviteettien kirjoon, vaikka 

pakkaset paukkuvat siellä kovemmin kuin Turussa.

Bolognassa on kansainvälisen hankerahoituksen tukemana 

lähdetty kehittämään kulttuurin ja kestävän kehityksen aloit-

teita rinta rinnan. Kohteena on historiallisessa keskustassa 

sijaitseva yliopistoalue (Zamboni), jossa  tavoitteena on lisätä 

jalkankulkijavirtoja ja hidasta liikkuvuutta uusilla kulttuuri-

reiteillä sekä parantaa pylväskäytäviä alueen erityisenä tilalli-

sena ominaisuutena.

Turku voi ottaa Uppsalasta oppia muun muassa akatemian ja 

kansalaisyhteiskunnan vuorovaikutuksen lisäämisessä. Sen 

konkreettisin esimerkki on kohtaamis- ja tapahtumapaikaksi 

suunniteltu ‘Kollaboratoriet Uppsala’, joka sijaitsee Uppsalan 

keskustassa, joen varrella. Se on ikään kuin yliopiston urbaani 

toimipiste, mutta muutkin toimijat voivat järjestää siellä esi-

merkiksi keskustelutilaisuuksia.  

Montréal on onnistunut ratkaisemaan keskustaa 

pitkään piinanneita ongelmia vuorovaikutteisella 

otteella. Entinen tyhjä betoniaukio ja huumekaupan 

keskus on nyt puutarha, pop-up-tapahtumien tila 

ja kaikille avoin vapaan ajanvieton tila Jardin Emi-

lie-Gamelin. Alueen entiset vakiokävijät olivat muka-

na suunnitteluprosessissa, ja heille on edelleen tilaa, 

mutta alueen turvallisuus ja viihtyisyys ovat parantu-

neet, ja aukio on paikallisten ja ohikulkijoiden aktii-

visessa käytössä.

Montréal

Turun Vanhallakaupungilla on kaikki 
edellytykset olla kansainvälisesti tunnettu ja 
kiinnostava.
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Aarhus on Tanskan toiseksi suurin ja toiseksi suu-

rimman yliopiston kaupunki, joten Turun on muun 

muassa opiskelijoiden merkittävän roolin takia 

kiinnostavaa katsoa Aarhusin suuntaan. Aarhus on 

pyrkinyt kehittämään keinoja saadakseen tuhannet 

vuosittain saapuvat uudet nuoret asukkaat jäämään 

kaupunkiin myös opintojen jälkeen. Kulttuurikau-

punkivuoden motto “Let’s rethink” kuvaa tapaa, jol-

la nimenomaan kaupungin uudistuminen otettiin 

teemavuoden keskiöön. 

Turkua ensi silmäyksellä varsin vähän muistuttava 

Eindhoven on Turun kannalta mielenkiintoinen, 

koska se on pystynyt tuottamaan merkittävää lisäar-

voa kaupungille hankkimalla keskustan tuntumasta 

tyhjillään olevia entisiä teollisuusrakennuksia kau-

pungin omistukseen ja vuokraamaan niitä edullises-

ti luovien ja kulttuurialojen aloittelevien yritysten 

käyttöön. 

Eindhoven Aarhus

Turun ja Uppsalan yhteinen mahdollisuus on nähdä 

kampusalue linkkinä keskustan ja uusien tai täyden-

tyvien kaupunginosien välillä. Uppsalassa kampuk-

sen täydennysrakentaminen on hyvässä vauhdissa ja 

vahvistaa etenkin asumisen, kaupallisen toiminnan 

ja virkistäytymisen mahdollisuuksia kyseisellä kehi-

tysvyöhykkeellä. 

Uppsala
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Turun historiallisen keskustan ja yliopiston alueen toi-

mijoiden ja asukkaiden yhteisvoimasta voidaan tehdä 

kansainvälisesti tunnettu ennakkoluulottomilla kei-

noilla.

Alueen kehittämisessä ovat tärkeässä roolissa niin ny-

kyisten toimijoiden yhteispeli kuin kokonaan uusien 

konseptien sovittaminen alueelle. Turun kaupunki 

voi toimia molemmissa mahdollistajana esimerkiksi 

yhteistyöfoorumin koollekutsujana tai kokeilemalla 

joitakin konsepteja yhteistyökumppaneiden kanssa. 

Kokosimme oheen joitakin inspiroivia konsepteja. 

Ennakkoluuloton ja ketterä kehittäminen

Essenissä toimiva yksityisessä omistuksessa oleva kulttuuritalo Unperfekt-

haus tarjoaa taiteilijoille ja kulttuurialan uusille yrittäjille ilmaisia tiloja ja 

tekniikkaa sillä ehdolla, että työn tuloksista pääsee kuka tahansa nauttimaan 

pientä sisäänpääsymaksua vastaan. 

Amsterdamissa on pyritty korkeakoulu- ja yritysyhteistyön kautta kohenta-

maan toimijoiden yhteistä mutta kolkkoa kaupunkitilaa. Mailin mittainen 

kehittämisvyöhyke on yritys yhteensovittaa moninaisia intressejä julkisen 

(katu)tilan käyttäjälähtöiseksi kehittämiseksi. Yhteistyö pyörii Business Imp-

rovement Zone -mallilla, jonka toimintaa kaikki toimijat osaltaan rahoitta-

vat.

Unperfekthaus

Knowledge mile Amsterdam

Innovatiivisilla ratkaisuilla kohti uusia toimintamalleja



19

Renew Newcastle Australian Newcastlessa toteutettu pitkäjänteinen Re-

new-prosessi on innoittanut myös muita australialaiskaupunkeja yhteisöl-

lisen elävöittämisen saralla. Konseptin ytimessä ovat kuukauden mittaiset 

tilapäiskäytöt, joiden kautta halukkaat taiteilijat ja luovan työn tekijät ovat 

päässeet kokeilemaan omia liiketoimintaideoitaan lukuisissa pitkään vajaa-

käytöllä olleissa tiloissa, muiden Renew-verkostolaisten tukemana.

Helsingissä toimiva konsepti yhdistää hotellin ja työtilan. Konsepti tarjoaa 

monipuolisia ja joustavia tiloja erilaisiin tarpeisiin. Huoneet voivat palvella 

yöpymistarkoituksessa hotellihuoneina tai työhuoneina tarpeen mukaan. 

Työnteon tapojen muutoksen nähdään vaativan uudenlaisia tilakonsepteja 

kaupunkiin.

Renew Newcastle

VALO Hotel & Work

Hampurin kaupunki toimii tilakysymyksissä mahdollistajana omistamansa 

yhtiön kautta. Hamburg Kreativ Gesellschaft vuokraa luovan luokan kannalta 

kiinnostavia tiloja vapailta markkinoilta ja vuokraa ne eteenpäin kulttuuri-

alan toimijoille. Kiinteistönomistajien näkökulmasta ratkaisu on vaivaton ja 

vuokratuloiltaan varma. 

Glasgow´n kaupunki työskentelee yhdessä asukkaiden, yritysten ja muiden 

organisaatioiden kanssa pitääkseen keskustan ihmisystävällisenä ja houkut-

televana taloudelliselle toiminnalle. Entisen teollisen keskustan kujille on 

oma hankekokonaisuutensa, jonka yhteydessä toimii myös City Centre Lane 

Activation (Pilot) Fund.

Hamburg Kreativ Gesellschaft 

Glasgow’n keskustastrategia  ja 
kujien aktivointirahasto

VALO Hotel & WorkGlasgow, Umbrellas alley
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Vanhakaupunki arvoiseensa rooliin vuonna 2029

Vuonna 2029:

Turun historiallinen keskusta on Suomen 
pidetyin kaupunkiympäristö.

Turun historiallinen keskusta on 
kaupungin yhteisöllisin paikka.

Turun kampuskaupunki on Suomen 
halutuin opiskelupaikka – ennätysmäärä 

hakijoita muualta Euroopasta.

Miltä historiallinen keskusta ja yliopistojen alue voisi 

näyttää Turun 800-vuotisjuhlien aikaan vuonna 2029? 

Onko ajatus Suomen suosituimmasta kaupunkiympä-

ristöstä tai houkuttelevasta kampuskaupungista rea-

lismia?

Historiallinen keskusta ja yliopistojen alue ovat olleet 

vuosien varrella kehittämistoimilta sivussa, vaikka alue 

on kaunis ja tärkeä kaupunkilaisille. Alueella on myös 

kiinnostavaa toimintaa, mutta monet eivät tiedä siitä. 

Historiallisen keskustan vieressä Yliopistonmäelle on 

kynnys kiivetä, ja se on paljon suljetumpi, kuin sen tar-

vitsisi olla. Potentiaalia kaupunginosassa on kuitenkin 

vaikka kuinka – se täytyy vain saada käyttöön.

Turun historiallisen keskustan ja yliopistojen alueen 

on aika vähittäin uusiutua. Paikan monipuolinen fyy-

sinen ja henkinen aines voidaan saada tukemaan toi-

siaan. Jotta Vanhakaupunki saa arvoisensa roolin, tar-

vitaan avointa optimismia.

Alueen elävöittäminen avoimella optimismilla
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Turun historiallinen keskusta on Suomen pidetyin kaupunkiympäristö.



02 Mahdollisuuksista kohti 
konkretiaa
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Vanhakaupunki on Turun historiallinen ja henkinen 

keskipiste. Tässä paikassa Satakunnan, Hämeen ja 

Viipurin tiet kohtaavat toisensa sekä Aurajoen kautta 

Eurooppaan johtavan meren. Näiden risteyksessä on 

kauppapaikka eli tori, Suomen Turku (tŭrgŭ=Torg=To-

ri[1]). On perusteltua sanoa sanan ”Turku” viitanneen 

siihen ‘tilalliseen olentoon’, joka nykyisin Vanhan 

Suurtorin ympäristönä tunnetaan. 

Alueesta kehittyi vuosisadoiksi Suomen maallisen ja 

hengellisen vallan, sekä kulttuurin, koulutuksen ja 

kaupan keskus. Kaupungin kautta Suomeen saapui 

monia uusia vaikutteita ja innovaatioita aina kirjapai-

nosta kasvitieteelliseen puutarhaan. Tiede ja kulttuuri 

kukoistivat kaupungissa erityisesti 1700-luvun lopulla, 

jolloin esimerkiksi Suomen ensimmäinen sanomaleh-

ti perustettiin ja Turun Akatemian luonnontieteellinen 

tutkimus oli korkealuokkaista. Täällä syntyivät suoma-

lainen koulu, kirjakieli, yliopisto ja tiede.

Rakennus- ja kulttuuriperintö koettavaksi kaikille 

Alueen vanhin rakennuskanta ulottuu keskiaikaan, 

kaupungin perustamista 1300-luvun alussa seuran-

neeseen kehitykseen. Tuolloin linjattiin Suurtorin pit-

känomainen muoto ja katuverkko, josta on yhä jään-

teitä Suurtorin ympäristössä, tärkeimpänä Luostarin 

välikatu. 

Tuomiokirkko on alueen ainoa keskiaikainen maa-

merkki, mutta useissa Suurtorin ympäristön raken-

nuksissa on keskiaikaisia kellareita ja seinärakentei-

ta. Aina Turun paloon asti vanhat rakenteet käytettiin 

hyödyksi tarkoin, ja tämän vuoksi kaupunkirakenne 

ja katuverkko säilyi keskiaikaisessa muodossaan aina 

vuoden 1827 paloon saakka.

Alueen tärkein kaupunkiuudistus sitten kaupun-

gin perustamisen oli Akatemiatalon rakentaminen 

(1802–1817). Tuolloin monien Euroopan kaupunkien 

Vanhakaupunki on Turun historiallinen ja henkinen keskipiste
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Vanhan Suurtorin Joulumarkkinat. Kuva: Eeva-Maija Haukka Keskiaikaiset markkinat Suurtorilla. Kuva: Sami Maanpää

Turun Tuomiokirkko valaistuna joulun aikaan. Kuva: Jarkko MäntyViihtyisä Turun Läntinen Rantakatu vie Vähätorin terasseille. 

Kuva: Arto Takala
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esikuvien mukaisesti katedraali ja yliopisto sijoitettiin 

kaupungin keskustaan. Tämä yhteys on yhä jäljellä, ja 

kaksi merkkirakennusta muodostavat Helsingin Se-

naatintorin ohella ainoan tämän ikäisen monumen-

taalikaupunkitilan Suomessa.

Vuoden 1827 palon jälkeen kaupungin tiivis, keskiajal-

ta juontuva muoto sai väistyä. Carl Ludvig Engel laati 

uuden ruutuasemakaavan, ja Vanhankaupungin alue 

muuttui ajan tyylin mukaan suureksi osaksi empi-

re-julkisivujen reunustamaksi avoimeksi tilaksi. Tuo-

miokirkko ympäröitiin puistoilla varhaisromantiikan 

kaupunkisuunnitteluaatteiden hengessä. Samalla kau-

pungin päätori siirrettiin joen toiselle puolelle nykyi-

sen kauppatorin paikalle. 

Piispankadun varrella ja kasarmialueella näkyy 

1800-luvun lopun ja 1900-luvun alueen tiivistyvä 

puutalokaupunki ja tuolle ajalle tunnusomaiset hir-

sirakenteiset pienkerrostalot. Tärkeä osa tätä aikaa 

on teollistuminen, josta kertoo erityisesti 1850-luvun 

lopulta alkaen rakennettu Arkenin teollisuuskortteli. 

Nykyisin kortteli on Åbo Akademin yliopistokampus.

Vanhankaupungin nykyinen kaupunkikuva periytyy 

pääosin 1800-luvulta, mutta kaupunkirakenteessa on 

silti aina keskiaikaan ulottuvia jälkiä. Tämä vuosisa-

tojen kerroksellisuus, joka kätkeytyy sekä yksittäisiin 

rakenteisiin että alueen kaupunkirakenteeseen, on 

Suomen oloissa poikkeuksellinen.

Alueen kaupunkirakenteeseen ja yksittäisiin rakenteisiin 
kätkeytyvä vuosisatojen kerroksellisuus on Suomen oloissa 
poikkeuksellinen.
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1630 1754

1950 2020

1837

Korttelirakenteen ja kaupunkitilojen mittakaavan muutos
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Sodanjälkeinen aika näkyy alueella ennen kaikkea uu-

sina yliopistorakennuksina sekä yksittäisinä 1800-lu-

vun ja 1900-luvun alun kaupungin keskelle nousseina 

kerrostaloina. Tärkeimpiä ja arvokkaimpia tämän ajan 

monumentteja ovat muun muassa Yliopistonmäki, Si-

belius-museo sekä Gadolinian vanha osa.

Bertel Jungin asemakaavoissa (1920-luku) ja myö-

hemmin Aarne Ervin yliopistoalueen suunnitelmassa 

(1951) oli keskeistä ratkaista yliopiston ja keskustan 

suhde tavalla tai toisella. Se, että kampusmainen alue 

on kehkeytynyt ydinkeskustan tuntumaan, on monien 

suunnitelmien – myös toteutumattomien sellaisten –

summa. Keskeisiä käänteitä ovat olleet Ervin nuotitta-

ma, yliopiston arvovaltaa korostanut Yliopistonmäen 

rakentaminen, Kasarmialueen saaminen yliopistojen 

käyttöön sekä Åbo Akademin päätökset hyödyntää kas-

vaneisiin tilantarpeisiin myös Piispanpellon vanhaa 

teollista rakennuskantaa.  

Modernin kaupungin ja yliopiston tilan tarve kasvoi 

1950- ja 1960-luvuilla niin nopeasti, ettei edes Yliopis-

tonmäen ympäristö tuntunut riittävältä. Kampusta 

“purskahti” myös vanhankaupungin ja yliopistojen 

alueen ulkopuolelle, kohti itää ja Kupittaata.

Osa alueesta muuttui nopeasti 1950-luvun lopulta 

käynnistyneessä keskustan uudisrakentamisessa. 

Teollinen modernismi, joka nykyään hallitsee Turun 

kaupallisen keskustan katukuvaa, jätti tälle alueelle 

huomattavasti vähemmän aikakautensa kaupukikuvaa 

kuin esimerkiksi Kauppatorin ympäristöön. Käytän-

Alueen vanhin rakennuskanta ulottaa juurensa keskiaikaan, 
kaupungin perustamisesta seuranneeseen kehitykseen 
1300-luvun alussa.
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Nykyinen Suurtori

Aboa Vetus

Raatihuoneen paikka

Puinen Tuomiokirkko

Brinkkala

Raatihuoneen paikka

Aboa Vetus

Nykyinen Suurtori

Tuomiokirkko
ennen paloa

Muuri

Säilynyt historiallisen rakennuksen tai alueen paikka tai jäännös

Vanha korttelirakenne ja katuverkosto

Säilynyt aukio tai tie

Olemassa oleva korttelirakenne

Suunnittelualue

Rakennus, jossa on paloa edeltäviä ja osin keskiaikaisia rakenteita

Säilynyt aukio tai tie

Vanha yhteys

Säilynyt rakennus

Vanha korttelirakenne ja katuverkosto

Olemassa oleva korttelirakenne

Suunnittelualue

1300-luvun alku 1656
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Säilynyt rakennuksen paikka

Olemassa oleva korttelirakenne

Suunnittelualue

Säilynyt aukio tai tie

Vanha yhteys

Säilynyt rakennus

1897 Asemakaava: korttelirakenne

1897 Asemakaava: Vihervyöhykkeet ja puukujat

Säilyneet puistot

1897

Rakennus, jossa on paloa edeltäviä ja osin keskiaikaisia rakenteita

Säilynyt aukio tai tie

Vanha yhteys

Säilynyt rakennus

Vanha korttelirakenne ja katuverkosto

Olemassa oleva korttelirakenne

Suunnittelualue

1754

Brinkkala

Raatihuoneen paikka

Aboa Vetus

Nykyinen Suurtori

Tuomiokirkko

Akatemiatalo

Hämeenkatu
1656

Piispankatu
1656

Brahenpuisto

Tuomaanpuisto

Porthanianpuisto

Tuomiokirkonpuisto
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Säilynyt rakennuksen paikka

Säilynyt aukio tai tie

Vanha yhteys

Säilynyt rakennus / nykypäivä Säilynyt rakennus / nykypäivä

Olemassa oleva korttelirakenne

Suunnittelualue

Säilyneet puistot

Kirjastosilta
2013

2010

nössä vanha rakennuskanta tarkoitti uusille tahoille 

vapaasti rakennettavaa tonttimaata vielä 1970-luvulla. 

1980- ja 1990-luvuilla purkamis- ja laajentumisvimmaa 

lievensivät osaltaan suunnitteluprosessien hidas ete-

neminen, valtion yliopistorakentamiseen  osoittama 

niukka rahoitus ja vuonna 1974 perustetun Piispanka-

tuyhdistyksen käynnistämä työ alueen suojelemiseksi.

Viime vuosikymmenten kampuskehitystä on leiman-

nut yliopistojen lähteminen osakkaaksi kiinteistöke-

hittäjien hankkeisiin. Nämä ns. City-hankkeet ovat pe-

riaatteessa lähellä Vanhaakaupunkia, mutta luontevaa 

yhteyttä Kupittaalta Vanhankaupungin kautta ydinkes-

kustaan ei ole syntynyt.

Yliopiston arvovaltaa korostanut Yliopistonmäki ja vanhan
teollisen rakennuskannan hyödyntäminen ovat vaikuttaneet 
keskeisesti siihen, että kampusmainen alue on kehkeytynyt 
ydinkeskustan tuntumaan.
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Kaupunkitilan elävöittäminen avoimilla ovilla

Turun Vanhakaupunki on nykyään monelle arjen us-

kollinen kumppani: tuttu ja turvallinen, muttei kovin 

yllätyksellinen tai hauska. Hetkittäin sen huikea po-

tentiaali kuitenkin tulee esiin erilaisten käyttäjäryh-

mien näkökulmasta ja jouluna isoillekin joukoille. 

Vuoden 2020 koronakesän terassit näyttivät, että kul-

makunta voisi olla heräämässä eloon. Vanhan Suurto-

rin ympäristön uinuva tunnelma ja yliopistojen alueen 

kuivakka olemus voivat olla väistymässä, jos eloisuu-

den kierre käynnistyy ja vahvistuu.

Turun Vanhankaupungin arjessa tunnelmat vaihtele-

vat vuodenajan, viikonpäivän ja kellonajan mukaan. 

Vanhakaupunki on monelle arkisen läpikulkureitin 

varrella, vaikkei välttämättä houkuta pysähtymään. 

Toisaalta monet nimenomaan hakeutuvat alueella 

sijaitsevien toimintojen äärelle tai nauttimaan kau-

punginosan arvokkaista kulttuurimaisemista ja viih-

tyisistä viheralueista. Silti Vanhakaupunki vaikuttaa 

jotenkin vaisulta versiolta itsestään. Miksi se nukkuu 

kuin Ruusunen? Vai viettääkö se vain lepohetkeä?

Vanhankaupungin toiminnallista rakennetta tarkastel-

taessa uneliaisuudelle löytyy useita helppoja, toisiinsa 

kytkeytyviä selityksiä. Historiallisessa keskustassa ja 

yliopistojen alueella on keskeisistä sijainneista huo-

limatta varsin yksipuolinen toiminnallinen rakenne. 

Liian moni ovi on yleensä kiinni: vain pieni osa toimin-

noista on avoimia laajalle asiakaskunnalle tai satun-

naisille kulkijoille. 

Gibsonilaisen ympäristöpsykologian termein alueella 

ei ole riittävästi “tarjoumia”, toimintamahdollisuuk-

sia, joiden aktualisoituessa rakennetun ympäristön ja 

toimijoiden välinen suhde tuottaisi elävää kaupunkia. 

Siinä missä vanhat kadut tarjoutuvat keskiaikaisessa 

miljöössä tapahtuvalle roolipelitapahtumalle, nupuki-

vitori soveltuu varsin huonosti skeittailuun. Puotiaan 

Suurtorilla pitävän yrittäjän näkökulmasta  on puoles-

taan keskeistä, miten hyvien kävelyreittien varrella tori 

on ja miten Vanhakaupunki kokonaisuutena tarjoutuu 

esimerkiksi matkailijoille.

Yksipuolinen toiminnallinen rakenne – liian monia suljettuja ovia
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Suojellut alueet ja arvokkaat perintökohteetToimintojen yksipuolisuusPuistojen ja viheralueiden luontoarvo

Suhde kaupunkirakenteeseen Hierarkia ja saavutettavuusMäärittelemäättömät tilat ja yhteydet

Erityisesti rakennettua ympäristöä analysoitiin yllä olevien teemojen avulla.
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Kauniit tilat käyttöön 
monipuolistamalla rakenteita

Vanhakaupunki on vajaakäytössä. Moni iltaisin aktii-

visessa käytössä oleva järjestötila on päiväsaikaan tyh-

jillään. Useassa hienossa kiinteistössä työskennellään 

vain virka-aikana. Paljon lupaavaa tilaa seisoo tyhjil-

lään odottamassa omistajiensa seuraavaa siirtoa. 

Alueen kiinnostava yritystoiminta jää monen kaupun-

kilaisen arjessa “katvealueelle”. Vaikka Suurtorin putii-

kit ja galleriat ovat ikään kuin keskellä kaikkea, ne ovat 

myös hitusen syrjässä. Niiden oven edestä ei kulje mi-

kään oikotie, eikä satunnainen matkailija välttämättä 

osaa hakeutua kortteleiden uumeniin. Monet portit 

ovat jatkuvasti lukittuina, vaikkei sisäänpäinkäänty-

neisyydelle löydy selvää syytä. 

Mittakaavaltaan monenlaisille tapahtumille soveliaat 

aukiot kuhisevat ihmisiä vain ani harvoin. Tilan täyt-

tyessä iloisista seurueista nähdään kuitenkin, miten 

oivallisia kokoontumispaikkoja Vanhassakaupungis-

sa on. Tilapäiskäyttöjä voisi olla paljon enemmän-

kin esimerkiksi hyödyntämällä alueen viheralueita.

Kaupunkilaiset voisivat järjestää matalan kynnyksen 

pop-up-toimintaa, joka voisi osaltaan tuoda uutta vi-

rettä vanhaan ytimeen. 

Tiloja on tyhjillään odottamassa seuraavaa siirtoa
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bus stops
public bike parks
city bikes
public transportation 
lines

Suunnittelualueen sisällä on yksi julkisen liikenteen yhteys. Alueen sisällä on vain 
muutama pyöräpysäköinnin paikka.

Vain opiskelijoita, vaikka kaikki 
olisivat tervetulleita

Yliopistonmäelle ja Alakampukselle eli vanhalle kasarmialueelle sijoittuu 

pääosin yliopiston toimintaa. Alueet ovat aktiivisia päiväsaikaan, illan toimin-

nat keskittyvät pääosin keskustaan.

Niin sisätiloja kuin ulkotilojakin seisoo tyhjillään odottamassa parempaa 

käyttöä. Yliopistonmäen Signumin ja Rosetan edustan vehreä puisto on va-

jaakäytössä, vaikka se sijaitsee aivan kampuksen sydämessä.

Yliopiston alueen hoitamattomat, satunnaiset viheralueet vaativat konseptoin-

tia: millaista käyttöä tai monimuotoisuutta kampusalueen viheralueilta halu-

taan. 

passiivi vehreys

aktiiviset viheralueet

yksityinen vehreys

Tuomaanpuisto

Jokipuisto
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Yliopistoelämän tuntu on etäinen. Suurtorilta on Yli-

opistonmäelle henkisesti pidempi matka kuin kartalta 

mitattuna etäisyytenä. 

Yliopistojen alueella ei ole juuri muuta houkutusta 

kuin yliopistot itse. Tutkimusta ja opetusta tehdään 

kuin muutakin tietotyötä nykyään: läppäreiltä käsin, 

tietovarantoja hyödyntäen. Yliopistoelämästä saa toki 

hetkittäin tuntua, kun opiskelijat lehahtavat luennoil-

le tai kun henkilökunta lähtee lounastauon viettoon. 

Yhtä varsinaista ‘hubia’ alueella ei kuitenkaan ole, ellei 

Aurum sellaiseksi ole muodostumassa. 

Piispankatu on monille mieleinen reitti, muttei silti ka-

tuna läheskään täydellinen. Ohikulkija saattaa miettiä, 

miltä täällä tuntuisi asua, vaikkei ihan hahmota, missä 

taloissa ylipäänsä asutaan. Idyllistä tuntuu puuttuvan 

ainakin arkisia palveluja.

Kaupunkitilojen jäsentelyllä 
parannetaan kokemuksellisuutta

Toiminnalliset ja tilalliset epäselvyydet haittaavat kokemuksellisuutta

Liikenne jyrää Vanhassakaupungissa. Vilkkaasti lii-

kennöity Hämeenkatu viistää Vanhaakaupunkia, mut-

ta myös Vanhan Suurtorin kautta kulkevat liikennevir-

rat verottavat alueen houkuttelevuutta. Kävelyreittien 

luontevuudessa ja etenkin pyöräiljän perspektiivistä 

reititykseen tarvitaan uusia mukulakivetystä välttäviä 

ratkaisuja.
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Suurin osuus teistä ja kaupunkitilasta on suunniteltu liikenteelle, erityisesti 

autoliikenteelle. Harmaa: autoliikenne, oranssi: kävely ja pyöräily ja keltainen: 

jaettua tilaa autoliikenteen kanssa.

Yliopistonmäen yksi sisäänkäynneistä, Koskenniemenkadun alapääty, löytyy 

Maaherran makasiinin korttelin takaa piilosta. Yliopistojen läsnäolo ei näy kirkon 

ympärillä vaan on pikemminkin piiloutunut.

Suunnittelualuetta rajaa vahvasti isot ja vilkkaat tiet, Hämeentie, Helsinginkatu ja 

Uudenmaankatu. Uudenmaankadun ulkopuolelle jää Vanhastakaupungista mer-

kittävä osa. Rakennukset jäävät irrallisiksi ympäröivästä kaupunkirakenteesta.

Arvokkaiden historiallisten rakennusten olemassa olon voi aistia, mutta ne 

jäävät nykyisten liikenneratkaisujen varjoon. Rakennukset ovat irrallaan kon-

tekstista, kun niiden edestä enemmänkin pyyhkäistään ohi kuin jäädään naut-

timaan ympäristöstä.
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Alueen potentiaali kehittämisen käyttöön

Huippuhetkinä saa hyvin kiinni siitä huimasta poten-

tiaalista, joka alueella on. Kun nurmikot alkavat ke-

väisin täyttyä piknik-seurueista, kun tapahtumat ja te-

rassit tuovat kansaa koolle loppukesän lämpöön, kun 

Aurajoen jääsilta kantaa, kaikkia hymyilyttää. 

Monet alueella toimivat yrittäjät ovat kortteleihinsa 

kiintyneitä ja haluavat olla mukana kehittämässä Van-

hankaupungin uutta tulemista. Joillekin suhde on suo-

rastaan symbioottinen: sijainti tietyssä talossa tarjoaa 

optimaalisen tuen toiminnalle. Kun toiminta ja puit-

teet kohtaavat parhaalla mahdollisella tavalla, Vanhan-

kaupungin eloisa tulevaisuus on taattu. 

Kaupalliselta toiminnalta Vanhakaupunki jäi moder-

nisoituneessa kaupungissa syrjemmälle. Nykyään 

Vanhankaupungin alue on urbaaneja keskustatoimin-

toja ajatellen jälleen hyvässä asemassa. Sen kaupallista 

Mahdollisuuksista konkreettisia toimenpiteitä

tarjontaa voi kehittää rinnakkain mielenkiintoisen ja 

viihtyisän kaupunkimiljöön kanssa.

Koko suunnittelualue tarjoaa mielenkiintoisten si-

sätilojen lisäksi myös mielenkiintoisia ulkotiloja. 

Ne vain tarvitsevat parempaa jäsentelyä ja määritte-

lyä rooleihinsa kaupunkitiloina. Myös viheralueet ja 

puistot tarjoavat tilaa toiminnallisuuksille. Nykyiset 

liikenneolosuhteet vaikuttavat aistimaailmaan nega-

tiivisesti. Puistojen ja kaupunkitilojen käyttöä voidaan 

parantaa muun muassa mittakaavan haltuunotolla, 

materiaalivalinnoilla ja liikennejärjestelyillä. Puistot 

ja hoitamattomat viheralueet luovat vahvan lähtökoh-

dan viihtyisälle ja erityiselle kulttuurikeskittymälle ja 

kampusalueelle.  
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arvopuisto:
Tuomaanpuisto

arvopuisto:
Vartiovuorenpuisto

arvopuistot:
Tuomiokirkonpuisto
Brahenpuisto
Porthaninpuisto

arvopuisto:
Runeberginpuisto

Aurajoki on Turun kansallisen kaupunkipuiston tärkein ekologinen käytävä. Au-

rajoki Turun keskustaa halkovana elementtinä tulisi nähdä kulkureittinä ja sen 

jokiranta ajanviettopaikkana.

Alueella on isoja puistoja ja metsikköjä, jotka tekevät alueesta viihtyisän. Alueen 

nykyistä viherverkostoa voi voimistaa ja eheyttää.

rakennettu kävelyretti
- pyöräily sallittu

Suunnittelualueen sisällä on paljon merkittäviä ja potentiaalisia piha- ja 

aukiotiloja, jotka ovat jääneet toiminnallisesti ja tilallisesti epämääräisiksi. 

Reittiverkosto on epäselvä ja kohtaamispaikat ovat hajaantuneet.

vesireitti

Alueen arkkitehtonisesti vaikuttavat rakennukset muodostavat julkisivujen 

sarjan. Ne johdattelevat kulkijaa, mutta niiden suljetut ovet eivät houkuttele 

astumaan sisään.



03 Ratkaisuja kohti



40

Kehittämissuunnitelmaa luotiin vuorovaikutusprosessin kautta

Kaupunkilaisten näkemykset 
suunnittelun lähtökohtana

Toiveita ja tarpeita:

Arjen ja elämysten lomittuminen.

Käyttötarkoitusten monimuotoisuus.

Kiinnostavia reittejä ja paikkoja, joihin poiketa ja tutustua.

Alueen elävöittäminen ja pitovoiman lisääminen monelle ryhmälle.

Olemassa olevien vahvuuksien varaan rakentaminen.

Paikan tuntu.

Instituutioiden ja alueen imago kaikille ihmisille lähestyttäväksi.

Keskeiset toimijat näkyvissä ja äänessä tarinassa.

Alueen historian ja nykytilan analyysin lisäksi Turun 

historiallisen keskustan ja yliopistojen alueen kehittä-

missuunnitelman tekemistä ohjasi vahvasti alueen toi-

mijoiden ja kaupunkilaisten näkemykset ja kokemuk-

set. He kertoivat näkemyksistään alueen nykytilasta 

kyselyissä ja työpajoissa ja ideoivat samalla myös uutta 

alueelle sopivaa tai toivottavaa. Alueella on jo pitovoi-

maa, ja sen toivat parhaiten esiin alueen asukkaat.

Alueen toimijoiden ja kaupunkilaisten kanssa käydyis-

sä keskusteluissa nousi esiin selkeitä, heille alueen elä-

vöittämisen kannalta merkittäviä asioita. Ne on listattu 

ohessa. Nämä teemat näkyvät myös seuraavilla sivuilla 

esitetyissä alueen kehittämisen lähetysmistavoissa.
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Alakampuksen uusi kaupunginosa houkuttelee ihmisiä palvelujen pariin.
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Kävely- ja pyöräily-yhteyksien parantaminen 

Turun historiallinen keskusta ja yliopistojen alue si-

jaitsee Turun kaupallisen keskustan ja Kupittaan ja 

Tiedepuiston välissä. Alueen ympärillä on paljon asu-

mista, ja erityisesti Ylioppilaskylästä tulee ihmisiä 

alueelle. Lisäksi historiallinen keskusta ja yliopistot 

sijoittuvat aivan Aurajoen varteen, mikä on varhaise-

sesta historiasta saakka ollut yksi Turun tärkeimmistä 

kulkuyhteyksistä. 

Kehittämissuunnitelmassa vahvistetaan historiallisen 

keskustan ja yliopistojen alueen läpikulkevaa kävely- 

ja pyöräily-yhteyttä, jotta alue toimisi vahvana linkkinä 

sitä ympäröivien alueiden välillä. Tällä on suora yhteys 

alueen elävöittämiseen.

Autoliikenteeseen ei esitetä suuria muutoksia. Katu-

tiloja on parannettu, pintamateriaaleja on uusittu ja 

pyörille on osoitettu kokoojakaduilla omat väylänsä. 

Alueen läpikulkevien reittien selventäminen ja eheyttäminen

Paikoitusta katujen varrella on joko tehostettu tai vä-

hennetty. Autolla ei alueen lävitse pääse edelleenkään 

ajamaan, vaan alueita palvelee omat sisään- ja ulos-

käyntiyhteydet joko Hämeenkadulle tai Helsinginka-

dulle. Seuraavilla sivuilla kerrotaan tarkemmin autolii-

kenteen järjestelyistä. 

Jotta alueen läpi kulkisi enemmän kävelijöitä ja pyö-

räilijöitä, tarvitaan paremmat yhteydet Aurajoen ylit-

se. Kehittämissuunnitelmassa ehdotetaan siksi neljää 

uutta siltaa joko pelkästään kävelylle tai pyöräilylle 

ja kävelylle. Tämä on alueen elävöittämisen kannalta 

oleellista: Näin voidaan törmäyttää toimintoja ja ihmi-

siä ja saattaa ihmiset palveluiden ääreen.
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Kupittaa
TIedepuisto

Historiallinen keskusta
ja yliopistojen alue

Kaupallinen
keskusta

Ylioppilaskylä

Alakampus

Aninkainen

Jokipuisto

Tuomaanpuisto

Kauppatori

Jokiranta

Kehittämissuunnitelmassa vahvistetaan historiallisen keskustan ja yliopistojen alueen läpikulkevaa kävely- ja pyöräily-yhteyttä.
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Linnankatu

Eerikinkatu

A
ninkaistenkatu

U
udenm

aakatu

HenrikinkatuPiispankatu

Hämeenkatu

K
erttulinkatu

Kasarminkatu

Kehittämissuunnitelmassa yksi olennaisimmista kehittämisen lähestymistavoista on kävelyn ja pyöräilyn mahdollisuuksien parantaminen. Merkit-

täväksi tekijäksi nousi uusien siltojen rakentaminen: kaksi pyöräilylle ja kävelylle ja kaksi ainoastaan kävelylle. Uusi, Kasarminkadun päähän sijoit-

tuva pyöräilyn ja kävelyn silta muodostaa maastoltaan tasaisen ja saavutettavan yhteyden Ylioppilaskylältä Aininkaisten alueelle ja aina satamaan 

asti muodostaen pyöräilyn runkolinjan. Toinen pyöräilylle tarkoitettu uusi ylitys on hahmoteltu Gezeliuksenkadun päähän muodostaen saavutetta-

vamman yhteyden keskustasta Henrkikinkadun kautta Yliopistonmäelle ja Kupittaan asuinalueelle Hämeenkadun eteläpuolelle. 

Caloniankuja

K
iinanm

yllynkatu
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aktiivinen vehreys

Kasarminkatu

P
iis

pa
nk

at
u

kadun aktivoiminen

pyöräparkki

joen ylitys

1. kerroksen liiketilaa 
uuteen rakentamiseen

Tuomaanpuisto
- tenniskenttä
- leikkipuisto
- kaupunkiviljely
- piknikit
- tapahtumat koko perheelle

Kasarminkatu
- pääpyöräreitti
- palvelut: ruokakauppa, kahvilat

Uusi silta
- pyöräilijät ja 
kävelijät

Helsinginkatu
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Kävely-yhteyksien parantamiseksi keskustan ja Yliopistonmäen välillä sekä Aurajoen varren aktivoimisen kannalta olennaiseksi sillan paikaksi 

nousi Agricolankadun pääty. Suunnittelun kannalta kuitenkin on otettu huomioon Agricolankadun historiallinen merkittävyys ja arkaluonteisuus.  

Jyrkkä Agricolankatu ei myöskään sovellu pyöräilylle. Tästä syystä yhteys on osoitettu vain kävelylle. Toinen kävelysilta on sijoitettu vanhan Penni-

sillan paikalle Suurtorin kohdalle. Se muodostaa eheän reitin historiallisessa ympäristössä aina Yliopistonmäelle asti.

Linnankatu

Eerikinkatu

Yliopistonkatu

Tuureporinkatu

A
ninkaistenkatu

U
udenm

aakatu

Henrikinkatu

Hämeenkatu

K
erttulinkatu

Kasarminkatu
Caloniankuja

K
iinanm

yllynkatu

Piispankatu
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oleskelupaikat

silta kävelylle

silta kävelylle ja pyöräilylle

joen kokeminen

palveluita

Jokirannan käsittely
- osittain rannasta irrallaan
- tasojen ja paikkojen tarjoaminen
veden pinnan vaihtelun ja virtauksen 
kokemiselle. 
- porrastus mahdollistaa monipuolis-
ta oleskelua.
- maiseman tarkastelu etäältä

pyöräparkki

Helsinginkatu

Agricolankatu

Tehtaankatu

Yl
io

pi
st

on
ka

tu
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Autoliikenteen olosuhteet eivät muutu merkittävästi. Alueen lävitse ei pääse ajamaan autolla vaan aluekokonaisuuksilla on omat sisään- ja ulos-

käyntistä joko Helsingikadulle tai Hämeenkadulle. Katutilojen visuaaliseen ilmeeseen ja mittavaakaan on kiinnitetty suunnitelmissa huomiota. 

Paikoitusta vähennetään erityisesti Piipankadun varrella ja tehostetaan muun muassa Tehtaankadulla, Vänrikinkadulla ja Porthaninkadulla. Pai-

koitusta keskitetään uuteen parkkihalliin vapauttaen isot paikoituskentät parempaan käyttöön. Vartiovuoren mäen alle on hahmoteltu tilaa luo-

laparkille, joka palvelisi Suurtorin aluetta kun paikoitusta rajoitetaan kirkon ympärillä. Uudenmaankadun luonne muuttuu merkittävästi uuden 

ratikkapysäkin ja -yhteyden myötä.

Helsinginkatu

Tehtaankatu

Vänrikinkatu

Vartiovuoren
luolaparkki

Porthaninkatu

P

P
Uusi parkkihalli

Hämeenkatu

A
ninkaistenkatu

U
udenm

aakatu

Henrikinkatu

K
erttulinkatu

Piispankatu

Kasarminkatu
Caloniankuja

Vat
se

lan
ka

tu
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yksityinen vehreys

kaupunkitilan aktivoiminen

julkisivun avaus

Agricolankatu
- kampuskäytävä
- hybridirakennukset: (uusi Fennicum)
        opetustiloja, palveluita, asumista
- julkisivujen avaus: (Axelia)
         palveluita, kahvilat ja ravintolat

1. kerroksen liiketilaa 
uuteen rakentamiseen

Piispankatu
- piha- tai pyöräkatu
- uusia palveluita uusiin rakennuksiin
- katutilan uudet katupuut
- katutilan valtaaminen kävelijöille
ja pyöräilijöille

Piispankadun aukio
- keskieurooppalaisen 
tunnelman vahvistaminen

pyöräparkki

Piispankatu

Tehtaankatu

Agricolankatu
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Havainnekuva Turun keskustavisio 2050 -julkaisusta.
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Ihmisten ja palveluntarjoajien törmäyttäminen

Toimijoiden yhteistyön lisääminen edistää yhteisölli-

syyttä ja aktiivisuutta alueella. Se myös luo uusia mah-

dollisuuksia vapaa-ajalle, asumisille, työpaikoille ja 

opiskelulle. 

Mitä voisikaan syntyä Historian, tulevaisuuden ja si-

vistyksen reitillä, kun se risteää Tieteen, yrittämisen 

ja innovaatioiden reitin kanssa? Entä mitä voisi syntyä 

kun Keskieurooppalainen kaupunkikampuksen reitti 

kohtaa Keskusta-asumisen reitin?

Alueen läpikulkevien reittien selventäminen ja eheyt-

täminen nousi yhdeksi tärkeimmäksi toimenpiteeksi 

alueen elävöittämiseksi. Koska alue koetaan tällä het-

kellä päätepisteenä Turun keskusta-alueen reunalla, ei 

läpikulkuliikennettä synny. Läpikulkeva liikenne tuo 

alueelle ympärivuorokautista aktiivisuutta, joka mah-

dollistaa aluetta läpihalkovat toiminnalliset ketjut. 

Olemassa olevat ja uudet reitit muodostettiin toimin-

nallisuuksien, palvelujen, nähtävyyksien ja aktivi-

teettien ympärille. Niiden varrelle suunniteltiin myös 

uudisrakentamista. Reittien varrella olevat toiminnot 

ohjaavat ihmisiä kulkemaan reittejä pitkin. Aktiiviset 

kulkureitit mahdollistavat vahvat imagot. Samalla pys-

tytään houkuttelemaan reittien varrelle myös uusia toi-

mijoita, yrittäjiä ja toimintoja.

Toiminnalliset ja kokemukselliset reitit tuovat alueelle lisää ihmisiä
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Keskieurooppalainen 
kaupunkikampuksen reitti

Historian, tulevaisuuden
ja sivistyksen reitti

Tieteen, yrittämisen ja
innovaatioiden reitti

Keskusta-asumisen reitti 1

Keskusta-asumisen reitti 2

Virkistyksen reitti

Tiede, yritykset

ja innovaatiot

Hist
oria

, t
ulev

ai-

su
us j

a si
vis

tys

Hotspot

Reitit on teemoitettu, ja ne tukevat niin uusia kuin vanhojakin toimintoja. Diagrammiin on merkitty lisäksi, pääseekö sillan ylitse pyörällä vai 

ei. Olemassa oleva Kirjastosilta on osa Keskieurooppalaisen kaupunkikampuksen reittiä, mutta huomattavaa on, että Luostarin välikatu ei ole 

tarkoitettu pyöräilylle vaikka Kirjastosilta on. Näin ollen pyörällä voidaan poiketa Virkistyksen reitillä ja siirtyä sitten Piispankadulle takaisin 

Keskieurooppalaisen kaupunkikampuksen reitille. 
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Koskenniemenkatu

Agricolankatu

Aninkainen

Julkisen liikenteen historiallisen keskustan ja yliopistojen pysäkit

Kävelysilta

Linnanniemi

Kauppatori

Kävelykeskusta

Kupittaan asuinalue

Ylioppilaskylä

Kupittaan asema /
Turun Tiedepuisto

Halistenkosken pato

Tuomaanpuisto

Reitit on suunniteltu tukemaan sekä olemassa olevia että uusia liikennevirtoja. Uudet virrat syntyvät asuinalueiden ja keskustan sekä Kupittaan 

Tiedepuiston ja Aninkaisten välille. Nämä kävelyn ja pyöräilyn virrat alueen lävitse voidaan mahdollistaa uusilla kevyenliikenteen silloilla. Alue 

kytkeytyy näin tiiviimmin Turun kaupallisen keskustan ruutukaavamaiseen kaupunkirakenteeseen. Lisäksi tämän kehittämissuunnitelman myötä 

uusi asuminen alueella saa hyvät ja tarvittavat yhteydet. 

Kävelysilta

Pyöräsilta

Pyöräsilta

Pyöräsilta

Piispankatu

Luostarin välikatu

Kasarminkatu
Caloniankuja

Linnankatu

Yliopistonkatu

Eerikinkatu
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Turun Tiedepuisto

Kupittaan asema

Aninkainen

Kauppatori

Turun 
päärautatieasema

Pääpyöräreitti (kävely- ja pyöräilyväylä)

Pyörä- ja sähköpotkulautapysäköinti

Kävelypainotteinen reitti

Keskustavision julkinen pääväylä
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Luostarinmäki

Pegasos

Elefantti

Aarnikotka

Leijona

Kypärä

Lennätin

TähtiFlora

Valtikka

Pelikaani

Kruunu

Feenix

Virkistyksen reitti

Aurajoki

Hämeenkatu

Tieteen, yrittämisen ja
innovaatioiden reitti

Keskusta-asumisen 
reitti 1

Keskusta-asumisen 
reitti 2

Keskieurooppalainen
kaupunkikampus-

reitti

Historian, 
tulevaisuuden ja
sivistyksen reitti

Alakampus

Yläkampus

Tuomiokirkko Maaherran
makasiini

Piispankadun
aukioJokipuisto

Arkkipiispan puisto Axelia

Brahenpuisto

Porthaninpuisto Vanha Suurtori

Suurtori Brinkkala

Penninsilta

Li
nn

an
ka

u

Ee
ri

ki
nk

at
u

Yl
io

pi
st
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ka

tu

Tu
ur

ep
or

in
ka

tu

Tuomiokirkkosilta
Uudenmaankatu

Silta Sibelius

Yliopiston silta

Jokipuiston silta

P

Tuomiokirkonpuisto

Reiteistä ja kortteleista muodostuu Turun kaupalliselle keskustalle brändätty jatke. Historiallinen ym-

päristö ja kampusalue yhdessä muodostavat uuden kaupunginosan verkostoineen tarjoten kävelyn ja 

pyöräilyn solmukohtia ja palveluita täynnä olevia uniikkeja kortteleita. 
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Elefantti

Aarnikotka

Leijona
Tähti

Flora

Pegasos

Elephanten

Gripen

Leijonet
Stjernan

Pegasus

Historiallinen keskusta kätkee sisäänsä uniikit kirkon ympärille sijoittuvat korttelit. Tässä suunnitelmassa korttelit avataan Seikkailun, ilmaisun ja taiteen reitille. Engelin 

vuonna 1828 laatimaan Turun kaupungin asemakaavaan annettiin keskustan kortteleille ruotsinkieliset nimet, jotka edustivat eläin- ja kasvikuntaan sekä mytologiaan 

liittyviä aiheita. Korttelinimissä ei ehditty toteuttaa paikallista aihepiiriryhmittelyä. Korttelinimien suomekieliset käännökset on julkaistu Turun nimistö 2. -kirjassa vuon-

na 2001. Korttelien nimillä kortteleita pystytään esimerkiksi brändäämään kulttuurille ja kaupalliselle toiminnalle. 
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Maaherran makasiinin kortteli eli Leijonakortteli on Historina, tulevaisuuden ja sivis-
tyksen, Keskusta-asumisen sekä kortteleiden sisään kätketyn Seikkailun, ilmaisun ja 
taiteen reitin solmukohdassa. Se on lisäksi Yliopistonmäen sisäänkäynnin kohdalla. 
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Aurajoesta Turun Canal Grande
Vesiteitse Ruissalosta Turun historialliseen keskustaan ja yliopistojen alueelle 

Myös jokivarren reitti kaipaa uudistamista ja lisää oles-

kelupaikkoja, jotta rannoilla kulkijat pääsevät parem-

min kosketuksiin veden kanssa. Tässä suunnitelmassa 

reitti eheytetään jatkumaan koko suunnittelualueen 

pituudelta. 

Rannan rakentamisessa on huomioitava kasvullisen 

osan ja veden raja, koska rakentaminen tälle alueelle 

lisää eroosiota, veden virtausnopeutta ja tulvaherkän 

joen tulvariskiä. Suunniteltu reitti vie kulkijan kevyesti 

ylös ja alas, etäämmälle ja lähemmäs rantaa kuin liik-

kuisi veden virran mukana. Välillä vastaan tulee selkei-

tä pysähtymisen kohtia. Aurajoki kääntyy alueen koh-

dalla kohti pohjoista ja tarjoaa samalla rannan ja joen 

kulkijoille illan viimeiset auringon säteet.

Aurajoki on kansallisen Turun kansallisen kaupunki-

puiston tärkein ekologinen käytävä. Silti kuulee edel-

leen joskus sanottavan, että joki on enemmän kaato-

paikka kuin houkutteleva vesielementti. Joki antaa 

kuitenkin kaupungille keskieurooppalaisen tunnel-

man. Ihmiset viihtyvät sekä sen rannoilla että sen var-

rella olevissa monissa ravintoloissa ja kahviloissa. 

Niin kuin Venetsian Canal Grande, Aurajoki on tapa 

kulkea. Aikoinaan jokea pitkin kulki isojakin paatte-

ja. Vanhojen kuvien perusteella Tuomiokirkon edessä 

on runsaasti veneitä parkissa kuin ne olisivat jokapäi-

väinen liikkumisen muoto. Nykyään niitä ei juuri näe, 

mutta tulevaisuudessa voi olla taas toisin: Ruissalosta 

ja joen alajuoksulta pääsisi kätevästi vesibussilla Tuo-

miokirkolle. Ja pienemmillä veneillä voisi päästä kul-

kemaan aina Halistenkoskelle asti.



61

Veneitä Aurajoen varrella. Valokuva n. vuodelta 1963.Veneitä Aurajoen varrella. Kaiverruskuva n. vuodelta 1852.
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Jokirantaa on käsitelty kevyesti luontoa kunnioittaen, mutta samaan aikaan on tuotu pysähtymisen paikkoja, altaita ja paikkoja päästä lä-

hemmäksi vettä tehden veden äärellä olemisesta aistikkaamman kokemuksen. Jokirannan aktivoiminen aktivoi myös koko aluetta ja auttaa 

poistamaan mielikuvaa kirkosta eläväisen jokirannan päätepisteenä. Sen sijaan se voisi jatkua historiallisesti merkittävän Koroistenniemen 

kautta Halistenkoskelle asti.
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Aurajokiranta uusine oleskelupaikkoineen kutsuu viihtymään.
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Eri desibelin kaupunkitilat
Luodaan ympärivuorokautisuutta selkeillä kokonaisuuksilla ja pelisäännöillä

sisäpihojen sekä uusien hybridirakennusten sisään si-

joittuvan asumisen ympäristöä. Piispankadun muutta-

minen pihakaduksi rauhoittaa autoliikennettä ja tekee 

katutilasta mittakaavaltaan pienemmän. Piispanka-

dun aukio on suunniteltu keskieurooppalaiseksi pla-

zamaiseksi kaupunkitilaksi, mikä tarjoaa mielenkiin-

toista ärsykettä lapsille. Vahvana kävelyn ja pyöräilyn 

reittinä ja kampuskäytävänä se kuitenkin myös pysyy 

vilkkaana ja lisää siten ympärivuorokautista turvalli-

suutta alueelle.

Turun historiallinen keskusta ja yliopistojen alue kä-

sittää selkeät kolme eri toiminnallista kokonaisuutta: 

Alue kampusalueena, alue kulttuurin ja palveluiden 

tarjoajana sekä asuinalueena. Jokaisella näistä on omat 

tarpeensa ja rajansa. Tässä kehittämissuunnitelmassa 

tunnistettiin muun muassa eri desibelin paikkoja, jot-

ta alueelle voidaan suunnitella ympärivuorokautisuut-

ta asumisolosuhteista ja asumisrauhasta tinkimättä. 

Koko alue on kuitenkin yksi yhtenäinen kokonaisuus, 

jossa sen eri osat tukevat toinen toisiaan ja jossa on 

paikkoja erilaisille tarpeille.

Historian, tulevaisuuden ja sivistyksen reitille sijoittuu 

yliopistoa tukevia ympärivuorokautisia palveluita ja 

kaupunkitilat tarjoavat viihtyisää oleskeluympäristöä. 

Keskieurooppalainen kaupunkikampuksen reitti ja 

Piispankatu ovat sekä osa Åbo Akademin kampusalu-

etta että erityisesti vanhojen puutalojen ja yksityisten 
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Amfiteatteri / ulkoilma luento- ja tapahtumatila
- luonnonmukainen käsittely
- puiden säilyttäminen
- puistomainen tunnelma
- vihreä kampus

Rosetta

Aurum

Signum

Uudet yliopistorakennukset
- hybridirakennuksia
- työ- ja opetusmaailman kohtaaminen
- opetustilaa, seminaaritiloja kerhotilaa, 
   residenssejä avointa opiskelu-ja työtilaa

opiskelijoiden kehto

tapahtuma-aukio

uusi yliopistorakennus

uusi yliopistorakennus

Henrikinkadun kampuskäytävä

uusi yliopistorakennus

uusi yliopistorakennus

sisäänkäyntitiaukio

Leijonakorttelin uusi Tiedekulman rakennus ohjaa liikenteen Koskenniemenkadulle ja Henrikinkadulle, jotka vievät kulkijan syvemmälle opetuksen ja sivistyksen 

maailmaa. Uusilla rakennuksilla alue muutetaan ympärivuorokautiseksi alueeksi, jossa on tapahtumia ja kokoontumisia jatkuvasti. Koska alue on syttynyt ihan uudella 

tavalla eloon, se houkuttelee yritysmaailmaa puoleensa. Leijonakortteli, Henrikinkatu ja Yliopistonmäki tarjoavat sisä- ja ulkotiloja yritys- ja opetusmaailman seminaa-

reista pieniin työpajoihin ja avoimesti myös asumiselle. 
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Koskenniemenkadun uudet rakennukset ja uusi amfiteatteri muuttavat alueen 
ympärivuorokautiseksi, jolloin siellä on tapahtumia ja kokoontumisia jatkuvasti.
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Uuden ja vanhan hyödyntäminen 
rakennusperintöä kunnioittaen

hybridimalleja, ja vanhoihin rakennuksiin voidaan 

harkita kulttuuritoimintaa, palveluita, toimistotilaa 

sekä asumista. Vanhojen kortteleiden kattaminen 

mahdollistaa ympärivuotista toimintaa ja elävyyttä 

samalla kun se luo ääniteknisesti mahdollisuuksia 

muun muassa asumiselle. Tarkemmassa suunnittelus-

sa on kuitenkin tehtävä selvityksiä muun muassa sii-

tä, ovatko tietyt käyttötarkoitukset rakennusteknisesti 

mahdollisia. 

Kehittämissuunnitelman yhtenä lähtökohtana on 

monipuolisten käyttötarkoitusten mahdollistaminen 

sekä alueelle suunnitelluissa uusissa rakennuksissa 

että vanhoissa rakennuksissa. Tällä on vaikutus alueen 

ympärivuorokautiseen käyttöön ja elävöittämiseen. 

Alueelle saadaan elävöittämisen kautta myös turvalli-

suutta. Kun ikkunoista paistaa valo myös illalla, alueel-

la kulkiessa on turvallisempi olo. 

Uutta rakentamista ja uusia sekä vanhoja käyttötar-

koituksia vanhoissa rakennuksissa tukevat muun-

tojoustavuus ja olemassa olevien tilojen joustavat 

käyttömahdollisuudet. Rakentamisessa suositaan 

Muuntojoustavaa rakentamista ja monipuolisia
käyttömahdollisuuksia avoimella kaavoituksella  
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kirjatorni

Akatemiatalo

Tuomiokirkko
Aarnikotka

Elefantti

vanhan terassiosan ja kahvila-
rakennuksen säilyttäminen

Gadolinian korttelista eli Tähtikorttelista puretaan vanha Gadolinian rakennus, 

mutta säilytetään Woldemar Baeckmanin Porthaninkadulta Ett Hem -rakennuk-

sen taakse kiertyvä yksikerroksinen terassirakennusosuus sekä kahvilarakennus. 

Tässä suunnitelmassa on tutkittu uuden Gadolinian massoittelua niin, että se 

täydentää korttelin ja muodostaa kiinnostavaa kaupunkitilaa sisäänsä. Se lisäksi 

avaa mielenkiintoisia näkymiä  arkkitehti Erik Bryggmannin kuutiomaiselle kir-

jatornille. 

Vanhaa ja arvokasta rakennuskantaa herätellään eloon uutta ja vanhaa hyödyn-

täen myös Aarnikotkan, Elefantin ja Pegasoksen korttelissa, Akatemiatalossa ja 

tuomiokirkon ympärillä. Julkisivuja herätellään eloon kutsuvilla palveluilla ja ka-

tetuilla sisäpihoilla. Nykyisten rakennusten julkisivuja avataan siinä määrin kuin 

se on rakennussuojelun kannalta mahdollista. Katettu Aarnikotkan kortteli tuo 

rakennusiin muuntojoustavia ja monipuolisia käyttömahdollisuuksia. Kirkon ym-

päristöä aktivoidaan lisäämällä uutta harkiten. Uusi kirkkoa ympäröivä ja maise-

maan sulautuva, Unikankareen kukkulaa korostava elementti avaa kirkon julkisi-

vua. Samalla se suojelee kirkon omia julkisivuja. Tuomiokirkko haluaa uudistua 

ja yksi toive onkin, että kirkko on enemmän lähestyttävä.
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pienimittakaavaisesta Piispankadusta, mutta seuraa 

viereisen korttelin korkeita asuinkerrostaloja. Uutta 

rakennusmassaa on mahdollista pilkkoa osiin ja ot-

taa rakennuksiin vaikutteita enemmän Bryggmannin 

suunnittelemista rakennuksista. Siten eheytetään 

korttelikokonaisuuden alue sille ominaisella kortteli-

rakenteella.

Alakampuksen alue kestää vaihtelevampaa arkkiteh-

tuuria, mutta alueelle ominaisella korttelirakenteella 

saadaan mittakaavaa paremmin haltuun. Nykyisiä ins-

titutiomaisia julkisivuja voitaisiin pehmittää uusien 

rakennusten vaihtelevalla materiaalimaailmalla ja eri-

tyisesti puu- ja tiilijulkisivuilla.

Kaikessa uudisrakentamisessa materiaalivalintoihin 

tulee kiinnittää huomiota. Ne voisivat olla laadukkaita 

ja tavanomaisesta asunto- tai toimistoarkkitehtuurista 

poikkeavaa. Siten uusi arkkitehtuuri vain rikastuttaa 

ympäristöä eikä heikennä sitä.

Täydennysrakentamisen tulee sopia olemassa olevaan 

ympäristöön. Turun historialliselle keskustalle ja yli-

opistojen alueelle voidaan asettaa arkkitehtuurille reu-

naehtoja, jotka ottavat kantaa muun muassa rakenta-

misen korkeuteen, materiaaleihihin ja aukoitukseen. 

Suunnittelualueelle on ominaista sen pienimittakaa-

vaisuus. Kun kuljetaan Yliopistonmäelle Historian, tu-

levaisuuden ja sivistyksen reittiä eli Vanhan Suurtorin, 

tuomiokirkon, Akatemiatalon ja yliopiston Signum- ja 

Rosetta-rakennusten kautta, reitin varrelle muodos-

tuu suurempien kivirakennusten sarja. Reitin varrelle, 

Maaherran makasiinin kortteliin, on sijoitettu uusi, 

korkeampi maamerkki. Lisäksi Yliopistonmäen päälle 

on sijoitettu Signumin ja Rosetan kanssa uudet, samaa 

mittakaavaa toteuttavat rakennukset. Uudisrakenta-

misen materiaalit ja värimaailma tulee henkiä alueen 

imagoa kampusalueena ja historiallisena alueena.

Piispankadun varrella on noudatettu matalamittakaa-

vaisuutta, jotta kadulle ominainen tunnelma säilyisi. 

Materiaalit ja aukoitus seuraavat olemassa olevaa ra-

kennuskantaa. Nykyinen Gadolinian kortteli eroaa 

Alueen uudisrakentamisessa materiaalivalintoihin tulee kiinnittää huomiota. Siten 
uusi arkkitehtuuri vain rikastuttaa ympäristöä.
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Arkkitehti Aarne Ervin suunnittelema yliopistorakennus, 

joka on rakennettu vuonna 1954.

Arkkitehti Charles Bassin suunnittelema Maaherran ma-

kasiinin vanhempi osa rakennettiin vuonna 1829 ja uu-

dempi osa on rakennettu vuosien 1909-1910 aikana arkki-

tehti Jac. Ahrenbergin suunnitelmien mukaisesti.

Turun Akatemiatalon on suunnitellut ruotsalainen Carl 

Cristoffer Gjörwell. Taloa vihittiin käyttöön vuonna 1817.

Arkkitehti Woldemar Baeckmanin suunnittelema Sibeli-

us-museo, joka vihittiin käyttöön vuonna 1968.
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Vuorovaikutuksella sisältöä tulevaisuuden tarinaan
Minkälaisen tarinan kaupunkilaiset haluavat kertoa?

söllisyys ja koko Suomen kannalta merkittävä historia 

koettiin oleellisiksi asioiksi juuri tällä alueella. Ja lisäk-

si yliopistojen rooli vanhan keskustan kupeessa näh-

tiin aluetta elävöittävänä tekijänä. 

Turun historiallisen keskustan ja yliopistojen alue tar-

vitsee paitsi suunnitelmia rakennetun ympäristön ke-

hittämiseksi, myös tulevaisuuteen katsovan tarinan. 

Sen tekemisessä alueen toimijoilla ja kaupunkilaisilla 

on ollut keskeinen rooli. Itse asiassa ilman heitä koko 

tarinaa ei edes olisi syntynyt.

Parhaat tarinat syntyvät yhteistyössä. Tässäkin tapauk-

sessa koottiin porukoita yhteen ja pohdittiin yhdessä, 

millaisena ihmiset näkevät historiallisen keskustan 

nyt ja tulevaisuudessa.

Keskustelujen ja kyselyjen pohjalta löydettiin kolme 

vahvaa, aluetta leimaavaa teemaa, joiden varaan tule-

vaisuutta on hyvä rakentaa. Ensinnäkin alue nähtiin 

kauniina kaupunkitilana, jossa on runsaasti kulttuu-

ria ja mahdollisuus kokea elämyksiä. Toiseksi yhtei-
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Yliopistojen elävä kaupunginosa

• Arkielämän vahvistaminen alueella
• Tiede ja sivistys näkyy ympäristössä
• Instituutioiden ja alueen imago kaikille 

ihmisille lähestyttäväksi
• Suurtorin ja yliopistojen alueen yhtey-

den vahvistaminen

Yhteisöllinen historiallinen keskusta

• Alueen toimijoista koostuvan yhteisön 
rakentaminen

• Toimijat ja vieraat kohtaamaan
• Yhteiskehittämisen muodot kunnossa 

alueella
• Vapaan taiteen pitäminen verkostoissa
• Alueella on monipuolisia harrastus-

mahdollisuuksia ja tiloja luovalle toi-
minnalle

• Taide, tiede ja liiketoiminta kohtaavat
• Väliaikaisia rakenteita ja kokeiluja
• Pysyvä yhteistyöfoorumi alueen toimi-

joille

Kulttuurin ja elämysten kaunis 
kaupunkitila

• Historiallisten piirteiden ja tunnettuu-
den lisääminen

• Kiinnostavia reittejä ja paikkoja, joihin 
poiketa ja tutustua

• Kehitysratkaisut tuottavat pysyvää 
muutosta, ei vain tempauksia

• Alueen elävöittäminen
• Lapsille nähtävää ja tehtävää alueelle
• Viheralueet ovat viihtyisiä ja päivittäi-

sessä käytössä, myös katettuja tiloja



04 Elämää historiallisessa 
keskustassa ja yliopistojen 

alueella vuonna 2029
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Turun historiallisen keskustan ja yliopistojen alue tar-

vitsee paitsi suunnitelmia rakennetun ympäristön ke-

hittämiseksi, myös tulevaisuuteen katsovan tarinan. 

Sen tekemisessä alueen toimijoilla ja kaupunkilaisilla 

on ollut keskeinen rooli. Itse asiassa ilman heitä koko 

tarinaa ei edes olisi syntynyt. Lukuisat keskustelut, 

ideoinnit, kommentit, kyselyiden tulokset ja suunni-

telmat on kiteytetty kolmen tarinan muotoon, joista jo-

kainen toivottavasti löytää oman suosikkijuttunsa auki 

kirjoitettuna. Tavoitteiden ja ideoiden kautta suunna-

taan katse myös konkreettisiin toimenpiteisiin.

Kertomuksella historiallisen keskustan ja yliopistojen 

alueen tulevaisuudesta ohjataan rakennetun ympäris-

tön, palveluverkoston ja myös kaupunkilaisten koke-

musten kirjon tulevia suuntaviivoja.

Kansainvälisesti tunnetun kaupunginosan elämää
Tulevaisuuden tarinat ohjaavat suunnittelua

Prosessin aikana työpajojen keskusteluissa ja kyselyn 

vastauksissa nousi paljon erilaisia hyviä ajatuksia ja 

tavoitetiloja historiallisen keskustan elävöittämiseksi. 

Mitä pitäisi toimijoiden mielestä tavoitella ja minkä-

laisia konkreettisia toimia tehdä? Tässä on mainittuna 

vain jäävuoren huippu uusista ja jo varmasti vuosien 

aikana aikaisemmissakin suunnitelmissa nousseista 

tavoitteista. Ne on jaettu kolmeen osaan, kolmen eri-

laisen tarinan alle. Kertomukset eivät kuitenkaan ole 

toistensa vaihtoehtoja, vaan mahtuvat samaan aikaan 

Vanhankaupungin kaduille. Muun muassa nämä aja-

tukset ohjaavat seuraavaksi lukemiasi tarinoita tule-

vaisuuden historiallisesta keskustasta ja yliopistojen 

alueesta.
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Kulttuurin ja elämysten kaunis kaupunkitila

Mukava nähdä, että Sinäkin olet täällä tänään viettä-

mässä Turun 800-vuotisjuhlia – tervetuloa viihtymään 

helmikuisessa Vanhassakaupungissa! Kyllä meidän 

nykyään kelpaa: Historiallisen keskustan kauniit ra-

kennukset ovat täynnä elämää ympäri vuoden, ja puis-

toissakin on porukkaa kevätauringon ensi säteistä pit-

källe syksyyn – ja aika usein näin talvisaikaankin.   Jos 

et ihan äskettäin ole tullut käyneeksi, löydät varmasti 

jotain uutta mielenkiintoista tälläkin kerralla. Tuntuu 

siltä, että melkein jokaisen oven takaa löytyy jotakin 

jännittävää – kulttuuria, elämyksiä ja kiinnostavia koh-

taamisia! Vanhan Suurtorin ympäristöstä löydät niin 

historian siipien havinaa kuin uusinta uutta. Kannat-

taa kävellä myös kirkon kautta kohti kampuskaupun-

kia! 

Turussa on näin juhlavuonna paljon museoiden ym-

pärille rakentuvia tapahtumia. Monet museotilat avau-

tuvatkin hienosti lähiympäristöönsä. Aboa Vetus & Ars 

Novan tilauudistuksen kivaa kujannetta pitkin pääsee 

puikahtamaan Suurtorille, jossa käy usein kova vils-

ke. Etenkin päiväsaikaan näkyy kaikenikäisiä ihmisiä: 

Katedraalikoulun sisäpihalle leikkeihinsä kokoontuvia 

lapsia, alueen ryhmätyötiloissa hengailevia opiskelijoi-

ta ja muuta yliopistoväkeä. Tänne tullaan viihtymään 

niin läheltä kuin kaukaa. Kulmakunnalla töitään tai 

opintojaan tekevät tulevat puistoihin ja kahviloihin 

virkistymään, mutta esimerkiksi Naantalista asti on 

otettu tavaksi tulla viikonloppuisin kaupunkikävelyille 

Turkuun. Jokirantoja myötäilevillä kävelyreiteillä tun-

tuu välillä olevan jopa ruuhkaa!  

Tuomiokirkon suuren remontin jälkeen kirkossa ja sen 

ulkopuolella on entistäkin monipuolisempaa toimin-

taa kaikenikäisille. Kirkon ovet ovat toki aina olleet 

avoinna, ja nyt niistä kulkee väkeä entistä enemmän 

samalla kun kirkon toimintaa näkyy myös torialueella. 

Historiallisen keskustan kauniit rakennukset täynnä elämää sisällä ja ulkona
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terassit / oleskelu

ovien avaaminen

ovien avaaminen

uusi silta
museolaajannus

tapahtuma- ja koulun piha

tapahtumapiha

katettu tapahtumapiha

Museolaajennus
- osaksi Vanhan Suurtorin kortteleita
- rakennusoikeuden paikan siirto

Rettingin tupakkatehdas
- hybridikortteli
- katettu sisäpiha - äänieristävä
- ylempiin kerroksiin asuntoja, 
   toimistoja, työtiloja

Nunnankatu
- Viihtyisä kaupunkitila

Vanhan Suurtorin ympäristön toimi-
jat tuntuvat yhteistyökumppaneineen 
saavan ihmeitä aikaan! Yritysten ja 
yhdistysten yhteiset tempaukset tarjo-
avat kiinnostavia virikkeitä läpi vuoden. 
Samassa yhteydessä, kun Suurtorin 
ja tuomiokirkon ympäristön tapahtu-
mainfraa parannettiin ja muun muassa 
sähkö- ja vesipisteiden käyttöä ohjeis-
tettiin kaupungin taholta, Vanhankau-
pungin toimijat laativat tapahtumia 

koskevan huoneentaulun. Huoneen-
taulun epävirallisia pelisääntöjä on so-
vellettu onnistuneesti niin pieniin spon-
taaneihin kokoontumisiin kuin suuria 
ihmismassoja houkuttaviin tapahtu-
miin. Taulusta löytyy ohjeet esimerkiksi 
yhteisen koottavan pop-up-katukalus-
ton kokoamiseen ja Uudenmaankadun 
ajoneuvoliikenteen sulkemiseksi vaa-
dittavaan lupahakemukseen suurta-
pahtumien yhteydessä. 

Etenkin Suurtorin ja tuomiokirkon 
ympäristön joka kolmas vuosi valtaa-
va historian elävöittämisharrastaji-
en kansainvälinen suurtapahtuma on 
osoittanut, miten yhtenäisen kokonai-
suuden kulmakunta muodostaakaan.  
Sinne mahtuu jos jonkinlaisia peijaisia 
ja markkinoita yhtä aikaa, kunhan ta-
pahtumat suunnitellaan kävelijöiden 
ehdoilla. 
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ravintolat

ravintola

kahvila
terassiportaat

750 k-m2

270 k-m2

pavilijonkivaraus

ravintolat
leipomo

leipomo

kahvila

kahvila

kahvila
tapahtumapiha

tapahtumapiha

koulun piha

ravintolan
terassi

katettu
tapahtumapiha

katettu
sisäpiha

putiikit ja 
galleriat

putiikit ja 
galleriat

putiikit ja 
galleriat

ulkoilmateatteri

ravintolat

kahvilat

Vanha Suurtori

Vähätori

Aboa Vetus & Ars Nova

Rettigin tupakkatehdas 

hybridirakennus

Katedralskolan

Uusi Pennisilta

Kirjastosilta

Museon laajennus Elefantin kortteli

Aarnikotkan 
kortteli

Pegasoskortteli

Käsityökeskus

Hämeenkatu

Au
ra

jo
ki

Uudenm
aankatu

kahvilat
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Vanhankaupungin alueella pitkään toimineet ravinto-

lat ovat saaneet rinnalleen uusia, mikä on vahvistanut 

Turun mainetta kulinaristien mekkana. Trappin talon 

katettu sisäpihalla on fine dining -profiili, mutta Ca-

janderin talon puolelta löytyy myös arkisempaa syö-

tävää. Joka kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona 

niin pitkän linjan ravintolayrittäjät kuin yrittämistä 

vasta kokeilevat kaveriporukat tarjoavat katuruokaa 

myös Suurtorin kojuista käsin.  

 

Hyväntuulisia matkailijaseurueita kuljeskelee Suurto-

rin ympäristön kortteleissa bongaamassa taiteilijoiden 

ja käsityöläisten aarteita suoraan työpöydältä. Moni 

kävijä maksaa mielellään juuri tästä kokonaisvaltai-

sesta elämyksestä, ei pelkästä tuotteesta. Design näkyy 

paitsi kiehtovina sisä- ja ulkotiloina myös joustavina 

tilojen yhteis- ja tilapäiskäytön malleina, joista niin 

alueen kiinteistönomistajat kuin vuokralaiset ovat 

hyötyneet. 

Suurtorilla matkailijat ja kaupunkilaiset törmäävät pai-

kallisuuteen. Turkuseura nimittäin tarjoaa takuuvar-

mat Turku-överit: Turun murteen lyhyt oppimäärä -pa-

ketti antaa niin turisteille kuin koululaisryhmillekin 

avaimet ymmärtää paikallista menoa. Föripuodista voi 

hankkia kaikenlaista hauskaa Turku-tavaraa. Taiteiden 

yönä puolestaan pääsee sukeltamaan lukemattomiin 

Turku-tarinoihin Turkuseuran kirjapeijaisissa.

Kesärauhan suosio on kasvanut vuosi vuodelta ja 

osoittanut samalla hyvin, miten Vanhan Suurtorin ym-

päristö soveltuu myös festariympäristöksi. Joulumark-

kinoiden ja Keskiaikaisten markkinoiden rinnalla 

Suurtorin uusi vetonaula on Elävä joulukalenteri. Joka 

ilta ensimmäisestä adventista alkaen jossakin alueen 

rakennuksista – sisäpihalla, parvekkeella tai vaikka ik-

kunassa – tapahtuu kello 19:00 jotain yllättävää. Joskus 

yleisö saa ihailla lahjakkaiden esiintyjien näytöksiä, 

Tuntuu siltä, että melkein jokaisen oven takaa löytyy 
jotakin jännittävää – kulttuuria, elämyksiä ja kiinnostavia 
kohtaamisia!
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2 200 k-m2

1 200 k-m2

asumista tai 
palveluita

asumista tai 
palveluita

1 600 k-m2
1/2

1/2

1/2

4 800 k-m2

2 700 k-m2

260 k-m2

2 400 k-m2

Boktornet

aukio

aukio

shared 
space

Maaherran
makasiini

Porthaninkatu

Pi
is

pa
nk

at
u

kokoojakatu

H
en

rik
in

ka
tu

Tähtikortteli

Floran kortteli

Silta Sibelius

Uusi Gadolinia
Ett Hem-
musoSibelius-museo

Tuomiokirkonpuisto

Au
ra

jo
ki

kävelyn ja 
pyöräilyn silta

Kingelinin
huvimaja

kahvila

ravintola

Woldemar Baeckmanin
vanha Gadolinia osa
- osa uudisosaa

2 300 k-m2

asumista ja
palveluita

asumista ja
palveluita
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jopa stand up -komiikkaa, ja joskus on piparitarjoilua 

trubaduureja samalla kuunnellen. Vuodesta 2021 läh-

tien järjestetyn ja Duisburgin Ruhrort-kaupunginosas-

ta mallia ottaneen tapahtumasarjan huipentumia ovat 

olleet niin soihtuja heitelleet huippujonglöörit kuin 

paikallisen päiväkodin tonttukuorot. 

Kaupunkilaisten talvea rytmittävät myös Piispanka-

dun kiehtovat, vaihtuvat valoteokset. Niiden saaman 

suuren suosion kautta monet aivan uudet tulokkaat 

tuntuvat löytäneen Vanhaankaupunkiin. Piispankatu 

on pihakatuna erityisesti lapsiperheiden suosiossa. 

Aukion kahvilassa ja uudistettujen yliopistokorttelei-

den palvelujen parissa levähtävät myös monet Aurajo-

en rantoihin ihastuneet kävelyretkeilijät, ja pieni aidat-

tu leikkipuisto takaa pikkulastenkinkin vanhemmille 

hengähdyshetken kupin ääressä.   

Vanhat kauniit rakennukset ovat saaneet 2020-luvulla 

joukkoonsa sarjan kiinnostavaa uutta arkkitehtuuria. 

Uudisrakennukset tuntuvat kivasti täydentäneen pait-

si yhteistä kaupunkitilaa myös tuoneen alueelle aivan 

uusia toimijoita. Tästä tekeekin mieli jatkaa matkaa 

kohti kampuskaupunkia!

Piispankatu on pihakatuna erityisesti lapsiperheiden 
suosiossa.
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Piispankadun Svante Dahlströmin puistikosta on kehkeytynyt viihtyisä keskieurooppalainen aukio.
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Yhteisöllinen historiallinen keskusta

Kaunis ja historiallinen ympäristö olisi vain lavaste, 

jos puitteissa ei toimisi kannattelevaa yhteisöä. Histo-

riallisen keskustan yhteisö koostuu niin alueen toimi-

joista kuin asukkaistakin. Yliopistot, kirkko ja muse-

ot muodostavat oman osansa yhteisöä, toisen puolen 

taas yrittäjät, asukkaat ja heidän yhteenliittymänsä: 

käsityöläisten ja kulttuurialan toimijoiden kollektiivit, 

asukkaiden yhdistykset ja harrastusporukat. Sen lisäk-

si Vanhakaupunki on ihan jokaisen kaupunkilaisen 

oma: läpikulkijoiden, tapahtumaosallistujien ja puis-

tossa istujien. Joskus ennen vallinneesta tunteesta, 

että alueella oleskeluun tarvittaisiin jostain joku lupa, 

on onneksi päästy eroon jo aikoja sitten. Mitä kaupun-

ki nimittäin tekee historiallisella keskustalla, jota kau-

punkilaiset eivät tunne omakseen?

Jossain joskus sanottiin, ettei torien ympäristössä pää-

se ovista sisään, tai jos pääsisikin, ei tiedä saisiko men-

nä. Siitä asti kun tämä ymmärrettiin, kortteleista on 

päässyt läpi ja yleisön on ollut helppo kulkea toimin-

nasta toiseen. Alueen toimijat ovat panostaneet siihen, 

että he kohtaavat ja huomioivat toiminnassaan aluetta 

käyttävät kaupunkilaiset. 

Vanhankaupungin toimijoille on muodostunut todel-

linen yhteisö, ja uuden yhteistyöfoorumin kautta tieto 

kulkee ja on ollut helppo muodostaa uusia, yhteisiä 

tavoitteita ja tempauksia. Oli lopulta hassua, miten 

helposti taide, tiede ja liiketoiminta löysivät liittolai-

sia toisistaan: ei tarvittu kuin alustoja yhteiselle työlle. 

Alustojen pelisäännöistä piti toki sopia, mutta lopulta 

Yhteisö koostuu niin alueen toimijoista kuin asuikkaistakin
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katettu sisäpiha

kaupunkitilan rajaaminen

rakennusten aktivoiminen

ratikkapysäkki

kaupunkitilan jatkuminen

Brahenpuisto
- kevyet lasipavilijongit: kahvilat ja kioskit
- puiston mittakaavan pienetäminen
- koko perheen ajanviettopaikka

Arvorakennusten aktivoiminen 
- uudet toiminnot
- ohikulkijalle viestiminen, että rakennuksessa on 
   toimintaa, palveluita
- Kuvassa Cajanderin talo 

Suurtorin laidalla Taito Varsinais-Suo-
men Taitokeskus on nauttinut täysillä 
koko Vanhankaupungin elävämmästä 
olemuksesta. Koska Suurtorilla käy 
vilske, astuu Taitokeskuksen ovista 
väkeä sisään tiuhaan. Kädentaitojen 
pariin tuntuvat löytävän niin uudet kuin 
vanhat tekijät. Erilaiset kurssit ja ta-

pahtumat ovat viimeistä paikkaa myö-
ten täynnä, onneksi Suurtorin uudet 
paviljongit antavat tilaa jatkaa tapah-
tumia myös ulos varsinkin kesäaikaan. 
Kun toiminta avautuu aikaisempaa 
enemmän ulospäin, ihmettelevät ohi-
kulkijat liittyvät usein ennemmin tai 
myöhemmin mukaan kiinnostuksen 

herättyä. Uudet alueelle syntyneet ka-
tetut tilat ovat luoneet uusia paikkoja 
myyjäisille ja markkinoille. Käsityöpe-
rinne elää vahvana ja on kaupunkilaisil-
le merkittävä osa alueen imagoa.
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yhteistyömalli löydettiin määrittelemällä kirkkaat yh-

teiset tavoitteet ja sopimalla itseohjautuvasta työtavas-

ta näiden saavuttamiseksi. Muun muassa Turkuseura 

ja muutkin alueen toimijat olivat asiassa aktiivisia.

Samoihin aikoihin uuden ajan Vanhankaupungin 

kanssa syntyi myös Kulttuurikampus Turku – kulttuu-

rialan koulutuksen, tutkimuksen, liiketoiminnan ja 

rajoja rikkovan yhteistyön alusta. Monien kokeilevien 

projektien lisäksi toiminnasta kertoo Kampusfestivaa-

li, joka kokoaa kerta toisensa jälkeen alueelle uusimpia 

kulttuurin tuulia ympäri maailmaa kaupunkilaisten, 

ammattilaisten, harrastajien ja matkailijoiden koetta-

vaksi. Kulttuurikampus Turku tosiaan näyttää suuntaa 

tunnuslauseensa mukaisesti.

Ja tosiaan, vaikka kaupunki koostuu ihmisistä eikä 

vain seinistä, on seinilläkin merkitys yhteisöjen syn-

nyssä. Maaherran makasiini, alueen keskellä toimi-

joita ja kävijöitä houkutteleva maamerkki, on ottanut 

paikkansa toimijoiden yhteisenä tilana. Tiedekulma ja 

Pyhiinvaelluskeskus yhdistävät kaupunkilaiset alueen 

toimijoihin: Tiedekulma kerää yliopistolaiset ja suuren 

yleisön yhteen. Pyhiinvaelluskeskus taas toimii moni-

puolisen kumppanuuden ja kohtaamisen paikkana, 

joka yhdistää erilaisia kohderyhmiä ja alueen toimijoi-

ta viihtymään, osallistumaan ja kehittämään toimin-

taa yhdessä. Molemmat ovat etenkin kansainvälisten 

konferenssien aikaan täpötäynnä.

Suurtorin ympäristön käsityötoimijat ovat pitäneet 

yhtä ennenkin, mutta alueen lisääntyneet kävijämää-

rät ovat tuoneet lisää toimintaa myös käsityöpajoihin 

ja liikkeisiin. Rettigin tupakkatehdas on hyvä esimerk-

ki ennen tyhjästä, mutta nyt elämää pulppuavasta tilas-

ta. Tilankäyttöön löydettiin lopulta monia toimintoja 

Tiedekulma kerää yliopiston väen ja suuren yleisön 
yhteen, Pyhiinvaelluskeskus taas toimii monenlaiseten 
vierailijaryhmien ja kolmannen sektorin toimijoiden 
kohtaamispaikkana.
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Maaherran makasiinin kortteli eli Leijonakortteli.
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yhdistelevä hybridimalli, joka on myös taloudellisesti 

järkevä. Turkuun toimintaansa laajentanut asumisen, 

hotellin ja co-working-tilat yhdistävä ketju tuo merkit-

tävän osan juoksevista kustannuksista samalla kun se 

hyötyy Rettigin käytöstä luovien tekijöiden paikkana.  

Rettigillä tuntuu aina olevan joku kiinnostava projekti 

meneillään, kun monet toimijat, kuten Uuden muotoi-

lun yhdistys, toteuttavat itseään yhdessä ja erikseen. 

HUB Turku Nunnankadun ja Luostarin välikadun kul-

mauksessa on monialainen yrittäjyyden, taiteiden ja 

kulttuurin keskus, joka erinomaisella sijainnillaan täy-

dentää ja yhdistää Kupittaan alueen, yliopistokampus-

ten ja Turun kaupallisen keskustan toimintoja.

Historiallinen keskusta on ohikiitävien kohtaamisten 

paikka. Siitä asti, kun alueelle nousi keveitä paviljon-

keja ja pop-up-toimintaa muutenkin helpotettiin, ovat 

ennen niin hiljaiset aukeat torit muuttuneet. Tuntuu, 

että kaupunkilaisilta puuttui ainoastaan vähän tiloja ja 

tunne siitä, että toreja saa käyttää, sillä niin aktiivisesti 

tilat on otettu käyttöön. Ensin aktiivisuus kasvoi par-

haaseen kesäaikaan, mutta sitten keksittiin ottaa mal-

lia samankaltaisen ilmaston Montréalista: kaupungi-

nosien talvitapahtumia kehittävät “talvilaboratoriot” 

sopivat tänne meillekin. Historiallisen keskustan tal-

vikäyttö on kasvanut silmissä, eikä Joulurauhan julis-

tus ole enää ainoa hetki, kun toppatakkikansa vaeltaa 

Suurtorille.

 

 

Vanhat kauniit rakennukset ovat saaneet 2020-luvulla 
joukkoonsa sarjan kiinnostavaa uutta arkkitehtuuria. 
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Tuomiokirkkotorin alue täytyy kesäpäivinä iloisista seurueista.
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Yliopistojen elävä kaupunginosa

Viehättävän ympäristön ja yhteisöllisen toiminnan 

yhteisvaikutuksessa on kehittynyt uusi viehättävä kau-

punginosa – Turun Kampuskaupunki. Historiallisen 

keskustan ja yliopistojen alue on kehittynyt 2020-luvul-

la eläväksi ja kiinnostavaksi kaupunginosaksi.  Vanhal-

ta Suurtorilta pohjoiseen kuljettaessa Vanhakaupunki 

sulautuu hiljalleen kampuskaupunkiin, jossa tunnel-

maa virittävät yliopistojen ympäristöönsä avautuvat 

tilat sekä elävä opiskelijakulttuuri. Alueen palvelutar-

jontaa vahvistavat terassit, kaupat, apteekki ja alko. 

Kampuskaupungissa arki ja asuminen, hauskanpito ja 

asiointi, sekä ajattelu ja akateemiset ponnistukset lo-

mittuvat toisiinsa. 

Kampuskaupunki on kasvanut toiminnalliseksi osak-

si kaupungin keskustaa. Uudet asunnot ja asukkaat 

tuovat alueelle kysyntää palveluille, joka edesauttaa 

osaltaan palvelujen sijoittumista kampuskaupunkiin. 

Alueelle ominainen pienipiirteisyys ja inhimillinen 

mittakaava leimaavat edelleen tunnelmaa, mutta ak-

tiivisuutta on paljon ja ympäri vuorokauden. Kampus-

kaupunki kutoutuu yhteen historiallisen keskustan 

kanssa muodostaen eurooppalaisen, elävän, vihreän ja 

monipuolisen kaupunginosan. 

Kampuskaupungin porttina toimii Maaherran maka-

siinin korttelin uudisrakennus, jossa historiallisen 

keskustan ja kampuskaupungin toimijat jakavat tiloja. 

Tämä rakennus alueen keskellä kokoaa toimijat yh-

teen ja toimii tilana, johon poiketa ja jossa saada tietoa 

alueen tapahtumista. Samalla se symboloi yhdistymis-

tä, jossa uusi ja vanha, paikallinen ja globaali, sekä juu-

revuus ja uteliaisuus kohtaavat.

Kampuskaupunki on kasvanut toiminnalliseksi osaksi kaupungin keskustaa
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Parkkihalli
- riippuen rakennuksen valitusta 
  rakenteesta, halli voidaan uusiokäyttää 
  joko vain sisärakenteita muuttamalla
  tai rakenteiden uusiokäyttö toisaalla

Rakentamisen vaiheistus
- korttelit voidaan joko rakentaa
  tai pyhittää puistoksi. 

Hybridirakentamista

Hybridirakentamista

Hybridirakentamista

muuntojoustava parkkihalli

joustava asemakaava

mikrometsä

tapahtuma-aukio

perhospuutarha

ryhmärakentaminen

muuntojoustavuus ja vaiheistus
mittakaava

modulirakentaminen

kiertotalous

Amsterdamin esimerkin pohjalta Tur-
kuun sovelletut ryhmärakentamisen 
mallit ovat tuottaneet 2020-luvulla 
nopeasti kiinnostavia kortteleita Kam-
puskaupunkiin, kun kukin ryhmittymä 
on lähtenyt rohkeasti toteuttamaan 
unelmiensa kaupunkiasumista. Pie-
net yhdessä -mallissa 2–3 kotitalout-

ta ilmoittautuu hakijoiksi, jotka ovat 
kiinnostuneita ryhmärakennuttamaan 
kaupunkipientalon. Yhdessä suurta 
-mallissa kotitalouksia voi olla enem-
mänkin, ja rakennettavat kohteet siten 
mittavampia. Mukaan lähtevät toimivat 
prosessin aikana rakennusryhmänä, 
mutta lopulliset asunto-oikeudet rekis-

teröidään yksittäisten jäsenten nimiin. 
Mallissa voi olla kyse sekä kollektiivi-
sesta yksityisestä käyttöönotosta tai 
yhteiskäyttöönotosta. 

hulevesipuutarha

maamerkki

avoin 1. kerros

liikunnalliset ja hyvinvointipalvelut
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Alakampuksen uusi kaupunginosa.
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Uusi Gadolinia
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2 700 k-m2

2 400 k-m2
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Yliopistojen alue on avointa tilaa myös muille kuin yli-

opistolaisille. Keskustakampuksella on kiinnostavia 

kohteita laajalle yleisölle, ja tästä syystä myös yliopis-

tot näyttäytyvät nykyään vieraanvaraisina instituutioi-

na. Piispankadun uusi Gadolinia avautuu ympäris-

töönsä ja toimii siten myös kiinnostavien yksityisten 

palvelujen solmukohtana. Muitakin monia toimintoja 

yhdistäviä hybridirakennuksia on viime vuosina vihit-

ty käyttöön. Yliopistonmäen simppelistä pyörähissistä 

on tulossa Trondheimin tapaan jopa matkailun veto-

naula. Myös Koskenniemenkadun amfiteatteri on ke-

rännyt kansainvälistä huomiota. 

Kampuskaupungin pohjoisosaan on varsin nopealla 

tahdilla muodostunut uusi asumisen ja lähipalvelui-

den keskittymä. Uppsalan vastaavanlaisiin suunnitel-

miin verrattuna Turussa on edetty paljon nopeammin. 

Osasyynä lienee se, että kaupunginosasta puhutaan 

myös Turun vapaakaupunkina: täällä monet toimi-

jat – niin opiskelijayhteisöt, ryhmärakennuttajat kuin 

keskeiset kiinteistönomistajat – ovat saaneet kokeilla 

uudenlaisia ratkaisuja matalalla kynnyksellä. Tietyt 

matkailijaryhmät haluavat majoittua nimenomaan 

kampuskaupungissa, jossa monet ruokaravintolat 

ovat auki pidempään kuin muualla keskustassa, sa-

moin kuin vaikkapa kuntosalit ja joogastudiot. 

Kaupunginosan uusin piirre on sen kansainvälistynyt 

ilmapiiri. Vapaakaupunki toimii eräänlaisena sillan-

pääasemana monille Turkuun saapuville. Alueella on 

erilaisia väliaikaisen ja osa-aikaisen asumisen vaihto-

ehtoja ja joustavasti vuokrattavaa työ- ja toimitilaa yri-

tysten perustamiseen. 

Kampuskaupungissa on jotain jännää jokaiselle.
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Amfiteatteri Yliopistonmäellä Koskenniemenkadulla.
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Turun historiallisen keskustan ja yliopistojen alueen kehittämissuunnitelman uudisrakentaminen
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05 Toimenpiteet
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Sisäpihojen hyödyntämistä, yhteistyön tiivistämistä
Toimenpiteet tuovat ihmisiä yhteen ja elävöittävät kaupunkitiloja

Kehittämissuunnitelmassa on tunnistettu sekä kiin-

teistöihin ja kortteleihin että alueen toiminnallisuuk-

sien, yhteistyön ja viihtyisyyden parantamiseen liit-

tyviä toimenpiteitä. Tällaisia toimia toteutetaan tai 

suunnitellaan nyt:

Vanhankaupungin alueella järjestetään ilmaisia opas-

tettuja kävelykierroksia loppukeväästä 2021. Kierrok-

sella tutustutaan Turun matkailuoppaiden johdolla 

alueen historiaan ja luodaan silmäyksiä myös alueen 

mahdolliseen tulevaisuuteen.

Vanhan Suurtorin toimijoiden kanssa yhteistyössä 

kehitetään aluetta eloisammaksi ja viihtyisämmäksi 

luomalla yhteisiä toimintatapoja ja kehittämisen foo-

rumeja. Yhdessä suunnittelu aloitetaan keväällä 2021

yhteisellä suunnittelukokouksella.

Tuomiokirkkotorin ja Vanhan Suurtorin sähkö-, vesi- ja 

viemäripisteiden sekä valaistusratkaisujen suunnittelu 

on käynnistynyt, ja suunnitelmat valmistuvat kevään 

2021 aikana. Sen jälkeen työstetään hankesuunnitel-

ma, jonka valmistuttua päätetään erikseen toteuttami-

sen aikataulusta ja tavasta.

Alueen opasteita suunnitellaan hyödyntäen Turun 

kaupungin opastamisen konseptia. Opasteiden sisäl-

lön suunnittelua tehdään yhteistyössä alueen toimijoi-

den kanssa. Suunnittelu käynnistyy huhtikuussa 2021, 

ja opasteiden toteuttamisen aikataulusta päätetään 

suunnitelman valmistuttua.

Aurajoen rantaväylä välillä Agricolankatu–Jokikatu. 

Rantaväylän suunnittelu on aloitettu, ja se valmistuu

vuoden 2021 aikaan. Rantaväylän toteutus tapahtuu 

hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen arviolta 

vuosina 2022–2023.

Yliopistonmäkeä ja Kasarmialuetta elävöitetään pa-

rantamalla luontoarvoja muun muassa perustamalla 

alueelle perhospuutarhoja, muuttamalla nurmikoita 

niityiksi tai kedoiksi ja lisäämällä alueelle jalavia. Työ 

perustuu vastavalmistuneeseen luontoarvoselvityk-

seen, ja se pyritään aloittamaan keväällä 2022.
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Kesällä 2020 Tuomiokirkkotorin yhteisterassilla nautittiin hyvästä ruoasta, juo-

masta ja ennen kaikkea viihtyisästä yhdessäolosta. Tulevana kesänä pääsemme 

jälleen nauttimaan terassin tunnelmasta. Kuvaaja: Samu Valleala

Viime talvina Vanhankaupungin vetovoimaa on menestyksekkäästi lisätty kausi-

valaistuksella Brahenpuistossa ja Piispankadulla Svante Dahlströmin puistikossa. 

Vanhankaupungin alue on mahdollinen toteutuspaikka myös Turkuun ensi tal-

vikaudeksi suunnitteilla olevalle mittavammalle valotapahtumalle. Kuvaaja: Pasi 

Leino
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Suomen kirjakielen isä ja Turun piispanakin toimi-

nut Mikael Agricola ansaitsee oman juhlintansa. 

Kirjakaupat ja kaupunkilaisten omat kirjakirppikset 

tulevat Agricolan päivänä katutilaan. Päivä toimii 

samalla piknik-kauden varaslähtönä, jolloin Van-

hankaupungin ravintoloista voi hankkia korillisen 

gourmet-ruokaa edullisesti. 

Yliopistoväki on mukana järjestämässä ohjelmaa; 

varsinkin sateen sattuessa  etenkin uskontotieteen, 

historian ja kielentutkimuksen tutkijoiden yleista-

juiset luennot ovat suosittuja. Agricolan näköisen 

hahmon huhutaan liikkuvan alueella; ehkä joku on 

päässyt häntä jututtamaankin.

Talvikaudelle hyvin sopiva Open House päästää kä-

vijöitä tiloihin, joihin yleisöllä ei yleensä ole pääsyä - 

esimerkiksi Vesilinnaan, vanhoihin kellariholveihin 

tai Tuomiokirkon torniin. Tiloihin voi jäädä myös pi-

demmäksi aikaa maksamalla lipun illan kulttuurita-

pahtumaan. Tapahtumia on järjestetty esimerkiksi 

Arkenissa ja Brinkkalan juhlakerroksessa.
Enää puoli vuotta vappuun! Ennen marraskuun 

synkkyyttä kivutaan yliopistoväen kutsumana Yli-

opistonmäelle kuulemaan yllätysesiintyjiä ja sieltä 

edelleen amfiteatterille katsomaan ylioppilasteatte-

ria. Opiskelijajärjestöt päättävät kukin vuorollaan ta-

pahtuman  pukeutumiskoodin, jonka julkistaminen 

puhuttaa somessa. 

Turku Open House

Semi-Wappu

Agricolan päivä keväällä

Kauneimman ruskan mukaan ajoitetaan vuosit-

tainen patikointipäivä, jolloin Aurajoen rantojen 

kävelyreiteillä tapahtuu. Päivän aikana Vanhankau-

pungin autoliikenne minimoidaan, jotta osallistuji-

en kävelykokemus kohenee. Kaupunkilaiset voivat 

tuunata tätä varten myös oman betoniporsaan. Illan 

pimetessä hyödynnetään alueen pop-up-tapahtu-

mainfraa; tarjolla on esimerkiksi ulkoilmaelokuvia. 

Syksyiset Auran rannat

Neljä ideaa – ketkä haluavat tulla mukaan ideoimaan ja 
toteuttamaan?
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Kuva: Elias Touil, Jardins Gamelin, Quartier des Spectacles, Montréal, Canada.Kuva: Martine Doyon, Jardins Gamelin, Quartier des Spectacles, Montréal, Canada.
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Rakennetun ympäristön toimenpiteet

Kehittämissuunnitelmassa esitetään monia rakennet-

tuun ympäristöön liittyviä toimenpiteitä, uudisraken-

tamista ja nykyisten rakennusten kehittämistä. Osa 

suunnitelmista on hyvin alustavia, ja niiden toteut-

tamista varten pitää tehdä perusteellinen selvitystyö. 

Selvityksiä pitää tarkastella toteutettavuuden, käyt-

tötarkoituksen ja niiden kaupunkikuvaan tekemän 

vaikutuksen näkökulmasta. Sen jälkeen toteutuskel-

poiset muutokset käyvät läpi normaalin kaavoituspro-

sessin. Osa tunnistetuista toimenpiteistä on mahdol-

lista käynnistää välittömästi.

Rakennetun ympäristön toimenpiteet ovat toisistaan 

poikkeavia. Jokainen korttelikokonaisuus on suh-

teutettu ympäristöönsä. Suurtorin kortteleita on kä-

sitelty esimerkiksi paljon hienotunteisemmin kuin 

Alakampuksen aluetta. Tunnistettujen reittien myötä 

ymmärrettiin paremmin esimerkiksi Maaherran ma-

kasiinin korttelin keskeinen sijainti, ja siksi kortteliin 

suunniteltiin korkeampaa rakentamista. Floran kort-

telin ja Tähtikorttelin suunnittelussa puolestaan tu-

keuduttiin Piispankadun varren muuhun asumiseen. 

Nykyisen Gadolinian rakennuksen tilalle voitaisiin 

harkita siis myös asumista, eikä ainoastaan opetustoi-

mintaa. Kautta linjan rakennetun ympäristön toimen-

piteet tähtäävät siihen, että alueesta muodostuu myös 

itsekseen toimiva  ja ymmärrettävä kaupunginosa. 

Toimenpiteet uudistavat kortteleita ja lisäävät viihtyisyyttä
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Vanhan Suurtorin korttelit

Kirkon ympäristö

Piispankadun eteläpääty

Piispankadun pohjoispääty

Yliopistonmäki

Kasarminmäki
Vatselankadun hybridikorttelit

Alakampuksen hybridikorttelit

Tuomaanpuiston ympäristö
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Rettingin tuupakkatehtaasta 
hybridikortteli

Turun Katedraalikoulusta 
oppimisen keskus lapsille

Aboa Vetus & Ars Novan museolaajennus

Aboa Vetus & Ars Novan korttelissa on 
olemassa olevaa rakennusoikeutta 750 
k-m2, mutta se sijoittuu eri kohtaan kort-
telissa kuin kehittämissuunnitelmassa. 
Tässä suunnitelmassa paikka on osoitet-
tu toiseen kohtaan niin, että se kytkeytyy 
vahvemmin osaksi Suurtorin kortteleita. 
Nunnankatu on osoitettu suunnitelmassa 
porrastuvaksi aukiotilaksi, johon uusi ra-
kentaminen voi avautua.  

Vuonna 1886 valmistunut Rettingin tu-
pakkatehdas on kaavassa yleisten ra-
kennusten korttelialuella. Rakennuksen 
kerrosala on 6563 k-m2. Tässä suunni-
telmassa on tutkittu käyttöä kulttuuri-
toiminnalle, mutta myös osa kerroksista 
voisi olla osoitettu asumiselle. Kattamal-
la sisäpiha voitaisiin mahdollistaa sisä-
pihan korttelitapahtumat ja asuminen 
ylemmissä kerroksissa. 

Turun Katedraalikoulun korttelin kaa-
va on opetustoimintaa palvelevien ra-
kennusten korttelialuetta. Kehittämis-
suunnitelmassa kortteli eheytetään 
täydennysrakentamalla läpikuljettavalla 
rakennuksella, joka avautuu Nunnanka-
dulle ja sisäpihalle aktivoiden Nunnan-
katua ja sisäpihaa. Rakennusoikeutta 
uuteen rakennusosaan on ehdotettu 270 
km2.

Vanhan Suurtorin korttelit
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ravintolat

ravintola

kahvila
terassiportaat

750 k-m2

270 k-m2

pavilijonkivaraus

ravintolat
leipomo

leipomo

kahvila

kahvila

kahvila
tapahtumapiha

tapahtumapiha

koulun piha

ravintolan
terassi

katettu
tapahtumapiha

katettu
sisäpiha

putiikit ja 
galleriat

putiikit ja 
galleriat

putiikit ja 
galleriat

ulkoilmateatteri

ravintolat

kahvilat

Vanha Suurtori

Vähätori

Aboa Vetus & Ars Nova

Rettigin tupakkatehdas 

hybridirakennus

Katedralskolan

Uusi Pennisilta

Kirjastosilta

Museon laajennus Elefantin kortteli

Aarnikotkan 
kortteli

Pegasoskortteli

Käsityökeskus

Hämeenkatu
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Trappin ja Cajanderin talon eli Aarnikotkan 
korttelin sisäpihan kattaminen

Kirkon ympäristön 
paviljonkirakennukset

Kirkko on osa voimassa olevaa kaavaa, 
joka on vuodelta 1897. Kehittämissuun-
nitelmassa on osoitettu kirkon ympärillä 
olevan puiston ulkopuolelle paviljonkira-
kentamista, oleskeluportaita ja esiinty-
mistiloja. Tähän on saatu inspiraatiota 
historiasta, kun kirkon ympärillä oli en-
nen muuri ja tiheä korttelirakenne. Koska 
kirkon julkisivua ei voida avata, Unikan-
kareen kukkulan puiston reunan rakenta-
minen toisi ikään kuin uuden julkisivun 
kirkolle. Se toimisi avoimempana ja ak-
tiivisempana houkutellen ihmisiä lähem-
mäs kirkkoa ja sitä kautta myös kirkon 
sisään. 

Trappin ja Cajanderin talon kortteli on 
osoitettu voimassa olevassa kaavassa ope-
tustoimintaa palvelevien rakennusten 
korttelialueeksi. Korttelialueelle saa säi-
lytettävien rakennusten lisäksi rakentaa 
3300 k-m2 uudisrakennuksia, ja niihin voi 
rakentaa kaksi kellarikerrosta. Uusien jul-
kisivujen on sopeuduttava ympäristöön. 

Suunnitelmassa on ehdotettu korttelin 
kattamista ja sitä on liiketoiminnallisesti 
konseptoitu kaupalliseen ja ravintolatoi-
mintaa. 

Kirkon ympäristö
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tapahtumalava

Hämeenkatu

Uudenm
aankatu

Tuom
iokirkkosilta

-

-

Vanha Suurtori

Tuomiokirkkotori

Brahenpuisto

Porthaninpuisto

Ratikkapysäkki

Akatemiatalo

Tuomiokirkko

Aarnikotkan
kortteli

ravintolat

putiikit ja 
galleriat

ajoyhteys 
sisäpihalle

kahvila

ravintolat

kahvilat
kahvilat

Pinella

pavilijonkivaraus

katettu
sisäpiha

Au
ra

jo
ki

Kulttuurikeskus

Panimo

kahvila

kahvilat ja kioskit

leipomo

pyöräreitti
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Leijonakorttelin ja Maaherran makasiinin 
korttelin maamerkki Yliopistonmäelle

Leijonakortteli on voimassa olevassa kaavassa yleisten rakennusten korttelialuetta. Voimassa olevassa kaavassa on ehtoja rakennuk-
sen korkeuteen ja rakennustehokkuuteen. Kehittämissuunnitelmassa on tunnistettu kortteli liikenteen solmukohdaksi ja keskeiseksi 
kortteliksi, kun ohjataan liikkumista uusille reiteille. Täydennysrakentamisen avulla sisäpiha saadaan rajattua vehreäksi keitaaksi, ja 
kortteliin saadaan kaivattua monipuolisuutta palveluihin. Maamerkkinä uusi rakennus tuo visuaalisesti yliopistoa lähemmäs kirkkoa ja 
Suurtorin aluetta.

Kirkon ympäristö

Leijonakorttelin täydennysrakentaminen

Maaherran makasiini

Hybridirakentamista

taiteen-ja tieteen residenssit

viherkatot

kulttuuripalveluita, semi-
naaritilaa
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1 200 k-m2
1/2

2 700 k-m2

-

-

-

-

tapahtumalava tiederesidenssit

taideresidenssit

ajoyhteys

lasten taiteen piha

työpajatkulttuurikuja

aukio shared 
space

kahvilta ja
ravintolatoimintaa

Tuomiokirkkotori

Maaherran
makasiini

Boktornet

Brahenpuisto

Tuomiokirkonpuisto

Akatemiatalo

Tuomiokirkko

Panimo

Leijonakortteli

Tähtikortteli
Floran kortteli

Kerttulinkatu

H
en

rik
in

ka
tu

Pi
is

pa
nk

at
u

Gezeliuksenkatu

kokoojakatu
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Tähtikorttelissa Gadolinian uusi 
hybridirakennus täydentää korttelin 

avaten näkymiä

Piispankatu 12 täydennysrakentaminenFloran kortteliin asumista, joka sopii 
Piispankadun luonteeseen

Tähtikortteli on voimassa olevan kaavan-
mukaan opetustoimintaa palvelevien ra-
kennusten korttelialuetta, joka palvelee 
korkeakouluja. Olemassa voimassa ole-
vassa kaavassa Gadolinian rakennusalan 
rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton 
leikkauskohdan enimmäiskorkeus saa 
olla enintään 31,46 m. Kehittämissuunni-
telmassa on osoitettu 9000 k-m2 vanhan 
Gadolinia rakennuksen tilalle. Uuden ra-
kennuksen massoittelu eheyttää kortteli-
kokonaisuuden muodostaen mielenkiin-
toisia tiloja ja näkymiä. Toiminnoiksi on 
ajateltu noin 3000 k-m2 opetustoimintaa 
ja 6000 k-m2 mahdollisesti asumista var-
ten.

Kehittämissuunnitelmassa ehdotetaan 
lisärakentamista osoitteeseen Piispan-
katu 12. Se täydentäisi Piispankatua, ja 
siinä huomioitaisiin katuympäristö. Ra-
kennuskorkeus on sama kuin osoitteessa 
Piispankatu 10. Rakentamisen väliin jää 
vihreää, joten katunäkymä pysyy vehre-
änä mutta rakentaminen Piispankadun 
varrella eheytyisi kokonaisuudeksi. Uutta 
rakennusoikeutta suunnitelmassa on eh-
dotettu 2 300 k-m2 asumiselle, mutta en-
simmäiseen kerrokseen voitaisiin sijoit-
taa kahvila- tai ravintolatoimintaa.

Floran korttelissa on voimassa olevan 
kaavan mukaan 11 000 k-m2 rakentama-
tonta rakennusoikeutta jäljellä. Uuden ra-
kentamisen julkisivupinnan ja vesikaton 
leikkauskohdan enimmäiskorkeus saa 
olla korkeintaan 11,5 m. Kehittämissuun-
nitelmassa on saatu ympäristöä kunnioit-
taen kolme uutta rakennusta, joiden yh-
teenlaskettu kerrosala on noin 5000 k-m2. 
Arkkitehtuuriin tulee kiinnittää erityistä 
huomiota, jotta rakentaminen sopii ym-
päristöön.

Piispankadun eteläpääty
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2 200 k-m2

1 200 k-m2

asumista tai 
palveluita

asumista tai 
palveluita

1 600 k-m2
1/2

1/2

1/2

4 800 k-m2

2 700 k-m2

260 k-m2

2 400 k-m2

Boktornet

aukio

aukio

shared 
space

Maaherran
makasiini

Porthaninkatu

Pi
is

pa
nk

at
u

kokoojakatu

H
en

rik
in

ka
tu

Tähtikortteli

Floran kortteli

Silta Sibelius

Uusi Gadolinia
Ett Hem-
musoSibelius-museo

Tuomiokirkonpuisto

Au
ra

jo
ki

kävelyn ja 
pyöräilyn silta

Kingelinin
huvimaja

kahvila

ravintola

Woldemar Baeckmanin
vanha Gadolinia osa
- osa uudisosaa

2 300 k-m2

asumista ja
palveluita

asumista ja
palveluita
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Svante Dalströmin puistikosta 
keskieurooppalainen viihtyisä aukio

Axelian julkisivun avaaminen 
Piispankadulle

Kehittämissuunnitelmassa on ehdotteu 
Axelian rakennuksen Piispankadun puo-
len ensimmäisen kerroksen avaamista ka-
dulle. Piispankadun varteen ehdotetaan 
suunnitelmassa ravintola- tai kahvilatoi-
mintaa, joka aktivoi katutilaa. Axelia on 
käytännössä ainoa mahdollinen olemassa 
oleva rakennus, jonka julkisivua voidaan 
reilummin avata. 

Kehittämissuunnitelmassa on ehdottu 
Piispankadun aukiota eli Svante Dahlströ-
min puistikkoa muutettavan keskieu-
rooppalaisemmaksi kaupunkitilaksi. 
Suunnitelmassa on poistettu muuntamo-
rakennus. Sen poistamisen mahdollisuut-
ta on selvitettävä tarkemmin jatkosuun-
nittelussa. 

Piispankadun pohjoispääty
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ravintola

julkisivun avaus

shared 
space

hulevesiaihe

yksityinen
piha

yksityinen
piha

yksityinen
piha

vesielementti

Svante Dalströmin
puistikko

työskentelytilaa

kahvila

kahvila

kahvila

maisemaportaat

Yliopiston kävelysilta

Au
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ki

Arkkipiispan asunto

Axelia

Pelikaanikortteli

Fenixkortteli

Agricolankatu

Tehtaankatu

Tehtaankatu

tonttikatu

tonttikatu

Pi
is

pa
nk

at
u

py
ör

äk
at

u
pi

ha
ka

tu
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Vesilinnasta opiskelijoiden linnaKasarminrinteeseen asumista tai 
yliopiston käyttöön uutta rakentamista

Kasarminrinteen alarinteeseen ehdotet-
tu voimassa olevan kaavan mukaiseen 
kohtaan rakentamista, mutta enemmän. 
Suunnitelmassa on tunnistettu, että ra-
kentaminen voisi olla korkeampaa, koska 
tien toisella puolella on myös korkeam-
paa rakentamista. Nykyinen kaava sallii 
kolmekerroksisen rakennuksen ja suun-
nitelmassa ehdotetaan porrastuvaa mas-
saa, jossa korkeampi osa on 4,5 kerrosta 
ja matalampi 3,5 kerrosta. 
Vesilinnantien varteen on ehdotettu kaksi 
uutta rakennusta. Nykyinen kaava palve-
lee opetustoimintaa yliopistoja ja korkea-
kouluja varten. Suunnitelman rakennuk-
siin voitaisiin sijoittaa myös asumista.

Vesilinnaan on osoitettu tiloja opiskeli-
joiden käyttöön. Opiskelijoiden linnasta 
ensimmäiseksi ideoi arkkitehti Pekka Va-
paavuori. Nykyinen kaava palvelee ope-
tustoimintaa yliopistoja ja korkeakouluja 
varten. 

Kasarminrinne
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leikki

Yliopistonmäen
vesilinna

kiipeilyhalli

opetustilaa
kerhotilaa

työskentelytilaa

kahvila

päiväkoti

leikki

Aurum

Kasvimuseo

Eläinmuseo

Yliopistorakennus /
asuinrakennus

Asuinrakennus

Yliopistorakennus /
asuinrakennus

2 300 k-m2

2 700 k-m2

Kasarminrinne

ravintola

julkisivun avaus

shared 
space

hulevesiaihe

yksityinen
piha

yksityinen
piha

vesielementti

Svante Dalströmin
puistikko

työskentelytilaa

kahvila

kahvila

kahvila

Arkkipiispan asunto

Axelia

Pelikaanikortteli

Tehtaankatu

Tehtaankatu
Vä
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u
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Henrikinkatu 4:ssä sijaitseva, 1960-luvul-
la valmistunut rakennus ei ole Fennicu-
min lailla parhaassa mahdollisessa käy-
tössä. Rakennus on hyvin suljettu eikä 
näin ollen sovi sijaintinsa suhteen paikal-
leen. Uuden rakennuksen ensimmäiset 
kerrokset tulisi avautua erityisesti Hen-
rikinkadulle ja Horttokujalle. Nykyinen 
rakennus on noin 750 k-m2, ja suunnitel-
massa on ehdotettu tilalle korkeimmil-
laan neljäkerrosta korkea rakennus, jossa 
on noin 1700 k-m2.

Uusi Henrikinkatu 4:n hybridirakennus
kampuskäytävien varrella

Yliopistonmäelle hybridirakennuksia ja 
yliopistojen vehreä sykkivä sydän 

- ulkoilma-amfiteatteri

Uusi Fennicumin hybridirakennus 
kampuskäytävien varrella

Yliopistonmäki

Nykyisen Fennicumin paikalle on ehdo-
tettu uutta puista hybridirakennusta. 
Nykyisen vuonna 1968 rakennetun ra-
kennuksen tontti on pyritty saamaan ar-
voiseensa käyttöön. Kortteliin sopisi niin 
asumista kuin yliopisto- ja yritysmaail-
man toimintaa korttelimaisessa muodos-
sa. Kuitenkaan kaikkea näitä kortteliin ei 
todennäköisesti mahdu. Jos päädytään 
asumiseen, julkisemmat tilat keskitty-
vät silloin 1. kerrokseen. Liiketiloja sopii 
erityisesti Henrikinkadun eli kampuskäy-
tävän varrelle. Nykyinen rakennus on n. 
2700 k-m2. Suunnitelmassa ehdotetaan 
paikalle korkeimmillaan neljää kerrosta 
ja 4 500 k-m2.

Ylipistonmäelle vievä Koskeniemenkadun 
varrelle on sijoitettu kolme uutta raken-
nusta, jotka eheyttävät olemassa olevaa 
korttelirakennetta ja seuraavat nykyisten 
rakennusten aukotusta ja korkomaail-
maa. Lisäksi kolmas rakennus korostaa 
risteyskohtaa, toisaalta suuntaa kohti Tu-
run yliopiston päärakennusta ja toisaalta 
suuntaa kohti uutta Aurum-rakennusta.
Risteykseen sijoittuva kolmas rakennus 
voi olla arkkitehtuuriltaan vapaampaa, 
mutta laadukasta ja korkomaailmaltaan 
ympäristöön sopivaa. Se toimii Maaher-
ran makasiinin uuden rakennuksen lailla 
maamerkkinä Historian, tulevaisuuden ja 
sivistyksen reitillä. 
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Uusi Gadolinia

Porthaninkatu
kokoojakatu

Amfiteatteri

aukio

shared space

leikki

Rosetta

Yliopiston
päärakennus

Aurum

Yliopistorakennus
hybridirakennus

Yliopistorakennus
hybridirakennus

Yliopistorakennus
hybridirakennus

Uusi Fennicum
hybridirakennus

Yliopistorakennus
hybridirakennus

800 k-m2

1 600 k-m2

2 500 k-m2

1 700 k-m2

4 500 k-m2

Signum
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en
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in

ka
tu

to
nt

tik
at

u

Pi
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pa
nk

at
u

Woldemar Baeckmanin
vanha Gadolinia osa
- osa uudisosaa

4 800 k-m2

2 700 k-m2

2 400 k-m2
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Alakampukselle on jätettä riittävät tilavaraukset yliopistotoimintaan, ja tässä tarkastelussa aikajänne on noin 100 vuotta. Täydennys-
rakentaminen tulee toteuttaa niin, että yliopistojen alueen puistomaisuus ja vehreys säilyvät. Luontoarvojen positiivista esiintuomista 
voidaan hyödyntää alueen elävöittämisessä. Näitä arvoja voidaan mm. merkitä ja kyltittää. Elävöittämistä voidaan saada aikaiseksi eri-
laisilla puutarhoilla kuten perhos- ja hulevesipuutarhoilla. Alueen tarkemmassa vihersuunnittelussa on hyvä osoittaa selkeästi paikat 
oleskelulle. Pysäköintitarpeet (henkilöautot, polkupyörät ja mahdolliset sähköpotkulaudat) alueella on merkittävä asia. Alakampuksen 
voimassa olevassa kaavassa alue on pääosin korkeakoulutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta, jossa puistomainen ympä-
ristö on säilytettävä. Kaavassa on jätetty tilaa laajennuksille. Kehittämissuunnitelmassa rakentaminen on jaettu pienempiin kortteleihin 
kuin olemassa olevassa kaavassa ja rakennusala poikkeaa myös olemassa olevasta kaavasta. Lisäksi tässä kehittämissuunnitelmassa 
paikoitusta on keskitetty parkkihalliin laajempien parkkikenttien sijaan. Joustava uusi asemakaava mahdollistaisi alueen monipuoli-
semman rakentamisen. 

Alakampuksen täydennysrakentaminen

Alakampuksen hybridikorttelit
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Educarium Publicum

Arcanum
Calonia

Matthias

Kasvatustieteiden
tiedekunta

Yhteiskunta-
tieteellinen
tiedekunta

tonttikatu

tonttikatu

Caloniankuja
Caloniankuja

Va
ts

el
an

ka
tu

ko
ko

oj
ak

at
u

ei läpiajoa

asuinkortteli

asuinkortteli

asuinkortteli

Parkkitalo

viherseinä
puisto

puisto
micrometsä

hulevesipuutarha

hulevesipuutarha

luontoarvojen
merkitseminen ja
kyltittäminen

perhospuutarha

Professorin-
aukio

tapahtumaaukio

Hybridirakennus
6 000 k-m2

4 000 k-m2
8 000 k-m2

13 000 k-m2

3 500 k-m2
3 500 k-m2

3 500 k-m2

2 400 k-m2

4 000 k-m2

Asuinrakennus

Hybridirakennus

Hybridirakennus

Hybridikortteli

Hybridikortteli

Hybridirakennus
Hybridirakennus

viherseinä

viherseinä
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Arcanum-rakennuksen itäpuolen täydennysrakentaminen

Yliopistorakennus Arcanumin itäpuolella on voimassa olevassa kaavassa osoitettu laajennusvaraa korkeakoulutoimintaan Rehtorinpo-
lun varrella. Tässä kehittämissuunnitelmassa alueelle on osoitettu kolme korttelikokonaisuutta, jotka voisivat olla myös asumista tai 
hybridikortteleita. Uudella joustavalla asemakaavalla mahdollistettaisiin joustava rakentaminen, joka jättää myös tilavarausta yliopis-
totoiminnalle. Rakentamista on kaavailtu tässä suunnitelmassa enemmän kuin voimassa olevassa kaavassa, jonka mahdollistaa paikoi-
tuksen suurimman volyymin keskittämisen parkkihalliin. Lisärakentamisessa on kiinnitettävä erityisesti huomiota pihasuunnitteluun. 
Rakennusten väliin olisi hyvä istuttaa puita, jotta katu- ja polkunäkymät säilyvät vehreinä. 

Vatselankadun hybridikorttelit
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puisto

tonttikatu
Caloniankuja

Vesilinnantie
kokoojakatu

ko
ko
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ak

at
u
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el
an
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tu

Hybridirakennus

Hybridikortteli

Hybridikortteli

Hybridikortteli

13 000 k-m2

8 000 k-m2

4 000 k-m2

3 500 k-m2

3 500 k-m2

3 500 k-m2

6 500 k-m2

Asuinrakennus

Hybridirakennus

Hybridirakennus Hybridirakennus
Hybridirakennus

Arcanum
Calonia

Matthias

ei läpiajoa

Professorin-
aukio
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Tuomaanpuiston itäreunan täydennysrakentaminen

Tuomaanpuiston itäreunaan ehdotettu asuinrakentaminen muodostaa vanhojen rakennusten kanssa eheät pienimittakaavaiset asuin-
korttelit. Lisärakentamisessa on kiinnitettävä erityisesti huomiota pihasuunnitteluun. Rakennusten väliin olisi hyvä istuttaa puita, jotta 
katu- ja polkunäkymät säilyvät vehreinä. Suunnittelussa olisi hyvä suosia kotoperäistä kasvillisuutta, joka soveltuu paremmin paikallisil-
le pölyttäjille. Voimassa olevassa kaavassa tähän kohtaan on osoitettu yliopistorakennuksen laajennusta ja urheilukenttä. Urheilukenttä 
tai vaihtoehtoisesti tennis- tai padelkenttä on osoitettu vanhan Assistentinkadun paikalle. Alueelle on sijoitettu keskitetysti liikunnallisia 
ja hyvinvoinnin toimintoja. Assistentinkadulle on osoitettu uusi linjaus, joka menee rautatien vartta. Se mahdollistaa korttelirakenteen 
jatkumisen pidemmälle. Assistentinkadun paikalla kulkee ehdotettu kävely- ja pyöräilyreitti. Alueesta tulee näin eheämpi, viihtyisämpi 
ja vehreämpi. 

Tuomaanpuiston ympäristö
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-

Au
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Tuomaansilta

Helsinginkatu

Assistentinkatu

Tuomaanpuisto

Educarium

Kasarminsilta
pyöräilyn ja 
kävelyn silta

pi
ha
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A
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Kasarminkatu pyöräkatu
tonttikatu

Caloniankuja

py
ör
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yö

rä
ily

Kasvatustieteiden
tiedekunta

3 500 k-m2

2 400 k-m2

5 600 k-m2

4 400 k-m2

1 000 k-m2

6 400 k-m2

3 500 k-m2

4 000 k-m2

asuinkortteli

uusi polku

leikkipaikka

asuinkortteli

asuinkortteli

asuinkortteli

asuinkortteli

autokatokset

viherkatot

viherkatot

asuinkortteli

tennis

tennis

leikki
padel

pingispöydät
katsomo

tanssi- ja nyrkkeily
kuntosali

kerhotilat

aukio



06 Osalliset
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Yhteistyössä alueen toimijoiden ja 
kaupunkilaisten kanssa

Lukuisat ihmiset ovat osallistuneet histo-
riallisen keskustan ja yliopistojen alueen 
kehittämissuunnitelman tekemiseen eri 
tavoin.

Kysely kaupunkilaisille: Innoduel-kyselyssä 
kartoitettiin kaupunkilaisten mielipiteitä 
historiallisen keskustan vahvuuksista ja 
heikkouksista. Kysely oli auki syys–loka-
kuussa, ja monipuolisia vastauksia saatiin 
lähes 1300.

Osallistavat työpajat: Syksyllä 2020 järjes-
tettiin kaksi työpajaa. Ensimmäinen työpa-
ja toteutettiin projektin osaorganisaatioille. 
Tavoitteena oli kartoittaa organisaatioiden 
alueen kehittämiseen liittyviä ideoita ja val-
miuksia, luoda toimijarajat ylittäviä aloittei-
ta ja saada selville, mitkä alueeseen liittyvät 
kysymykset ovat kaikista tärkeimpiä toimi-
joiden näkökulmasta. Toisessa työpajassa 
osallistujina olivat erilaiset alueen toimi-

jat, esimerkiksi Vanhankaupungin nykyisiä 
vuokralaisia ja käyttäjäryhmien edustajia. 
Tavoitteena oli pohtia jo kerättyjen ideoi-
den toteuttamista, tutustuttaa toimijoita 
toisiinsa ja syventää käsitystä alueen toimi-
joiden tarpeista ja toiveista.

Turku Future Forum -tilaisuus verkossa: 
Yleisötilaisuus oli avoin kaikille Vanhan-
kaupungin elävöittämisestä kiinnostu-
neille. Tavoitteena oli kertoa, minkälaisia 
vastauksia kyselyt ovat tuottaneet, miten 
suunnitelmat etenevät ja haastaa kaupun-
kilaisia mukaan keskusteluun ja jatkotyö-
hön.

Kerro kantasi -kysely verkossa: Turku Futu-
re Forum -tilaisuuden yhteydessä avattiin 
kysely Vanhankaupungin kehittämisestä 
Kerro kantasi -palvelussa. Kyselyssä ky-
syttiin näkemyksiä muun muassa alueelle 
toivottavista palveluista ja toiminnasta, yk-

sittäisistä muutosta kaipaavista paikoista, 
liikkumisesta alueella sekä ihmisten koh-
taamisten edistämisestä. Vastauksia saatiin 
63.

Ohjausryhmä: Projektin ohjausryhmä 
koostui kaupungin ja keskeisimpien kiin-
teistönomistajien edustajista. Ryhmä on 
tavannut säännöllisesti läpi koko prosessin 
ja kommentoinut ja jatkokehittänyt tehtyä 
työtä.

Lundén Architecture Company ja Demos 
Helsinki: Lundénin ja Demoksen asiantun-
tijoiden työskentely on edennyt rinnakkain 
saumattomasti toisiaan tukien. Arkkitehti-
toimiston rakennettuun ympäristöön kes-
kittyvä kehittämistyö ja ajatushautomon 
alueen elävöittämiseen tähtäävä työ vuo-
rovaikutuksessa sidosryhmien kanssa on 
mahdollistanut tämän monipuolisen ke-
hittämissuunnitelman.
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Taidehallin näyttely Vanhan Suurtorin yläpäässä kesällä 2020. Kuvaaja: Eeva Leh-

tinen

Kesärauha-festivaalin tunnelmaa Porthaninpuistossa. Kuvaaja Annika Määttänen.
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Ohjausryhmä

Heimo Rinne, tuomiorovasti, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä 

Seppo Kosola, kiinteistöjohtaja, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Lasse Svens, toimitusjohtaja, Stiftelsen för Åbo Akademi

Risto Siilos, toimitusjohtaja, Turun Ylioppilaskyläsäätiö

Pekka Kanervisto, asiamies, Turun Yliopistosäätiö

Moira von Wright, rehtori, Åbo Akademi

Mikael Lindfelt, vararehtori, Åbo Akademi

Jukka Kola, rehtori, Turun yliopisto

Päivi Mikkola, johtaja, Turun yliopisto

Pauliina Karjalainen, toimitilapäällikkö, Turun yliopisto

Nora Hildén, kampuskehityspäällikkö, Suomen Yliopistokiinteistöt

Timo Laine, toimitusjohtaja, Turun Tiedepuisto

Pekka Sundman, johtaja, Turun kaupunki

Timo Hintsanen, kaupunkisuunnittelujohtaja, Turun kaupunki (vpj)

Riitta Birkstedt, hankejohtaja, Turun kaupunki (pj)

Tuija Alihaanperä, projektipäällikkö, Turun kaupunki (siht.)
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Työryhmä

Eero Lundén, arkkitehti, Lundén Architecture Company

Tuuli Loukola, arkkitehti, Lundén Architecture Company

Merve Ünlü, arkkitehti, Lundén Architecture Company

Panu Savolainen, apulaisprofessori, Aalto Yliopisto

Elisa Lähde, maisema-arkkitehti, WSP

Jouni Lehtomaa, liikenneinsinööri, Suunnittelu Lehtomaa

Kaisa Schmidt-Thomé, vanhempi asiantuntija, Demos Helsinki

Kaija Laurila, projektikoordinaattori, Demos Helsinki

Eetu Niemi, nuorempi asiantuntija, Demos Helsinki

Kiitämme eri alojen asiantuntijoita, joilta olemme saaneet 

arvokasta tietoa ja kommentteja työn tekemisen aikana.
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Turun historiallisen keskustan ja yliopistojen alueen 

kehittämissuunnitelma on nyt tässä. Se antaa meille suuntaviivat 

alueen kehittämiseksi eläväksi ja vehreäksi, paikaksi jossa 

kaupunkilaiset viihtyvät. Vuonna 2029 juhlitaan Turun kaupungin 

800-vuotisjuhlia. Tuolloin on hyvä paitsi juhlistaa yhdessä 

merkkivuotta myös tehdä välitarkistus. Millaisen tulevaisuuden 

olemme saaneet yhdessä aikaan historialliseen keskustaan ja

yliopistojen alueelle? Tavataan silloin torilla!
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Kuvalähteet:

Kaikki kuvat ellei erikseen mainita: Lundén Architecture Ltd.

sivu 16: 
Kuva Eindhoven: kuvaaja Teun de Jager, www: pixabay.com.
Kuva Aarhus: kuvaaja Kim Bruhn, www: pixabay.com.
Kuva Uppsala: kuvaaja David Mark, www: pixabay.com.

sivu 17: 
Kuva Montréal: kuvaaja: Laurie-Anne Tuot, Jardins Gamelin, Quartier des Spectacles, Montréal, Canada.

sivu 19:
Kuva Glasgow: Glasgow City Centre Strategy, www: https://www.glasgowcitycentrestrategy.com/.
Kuva VALO Hotel & Work: Valo Hotel & Work, www: https://valohotel.fi/medialle/.

sivu 24:
Kuva: Vanhan Suurtorin Joulumarkkinat: kuvaaja E. Haukka, Turun Suurtorin keskiaika ry.
Kuva: Keskiaikaiset markkinat Suurtorilla: kuvaaja S. Maanpää, Turun Suurtorin keskiaika ry.
Kuva: Viihtyisä Turun Läntinen Rantakatu vie Vähätorin terasseille: kuvaaja A. Takala, Turun Kaupunki.
Kuva: Turun Tuomiokirkko joulun aikaan: kuvaaja J. Mänty, www: pixabay.com.

sivu 61:
Kuva: Turku, Aurajoen eteläranta: kaivertaja R. Haglund, kustantaja Borgå Tidning 1852 / Historian kuvakokoelma, Museovirasto.
Kuva: Aurajoki, taustalla Tuomiokirkko: Volker von Bonin / Historian kuvakokoelma, Museovirasto.

sivu 71:
Kuva: Genius ohjaa nuoruutta suihkukaivo ja Turun yliopisto, 1960-luku: Volker von Bonin / Historian kuvakokoelma, Museovirasto.
Kuva: Arkkitehti Woldemar Baeckmanin suunnittelema...: Aalto-yliopiston arkisto.

sivu 86:
Kuva: Trappin talo: kuvaaja G. Welin, Åbo Akademin kuvakokoelma.

sivu 105:
Kuva: Viime talvina Vanhankaupungin vetovoimaa ... Kuvaaja Pasi Leino. Turun Kaupunki.
Kuva: Kesällä 2020 Tuomiokirkkotorin yhteisterassilla ... Kuvaaja Samu Valleala. Turun Kaupunki.

sivu 107:
Kuva: Kuvaaja Martine Doyon, Jardins Gamelin, Quartier des Spectacles, Montréal, Canada. www: www.quartierdesspectacles.com.
Kuva: Kuvaaja Elias Touil, Jardins Gamelin, Quartier des Spectacles, Montréal, Canada. www: www.quartierdesspectacles.com.

sivu 132:
Kuva: Taidehallin näyttely Vanhan Suurtorin yläpäässä kesällä 2020: kuvaaja E. Lehtinen, Turun Kaupunki.
Kuva: Kesärauha-festivaali: kuvaaja A. Määttänen, Turun Kaupunki.

Lähteet:

sivu: 27 ja 30:
Kari Immosen artikkeli Yliopisto tilana. Jungin utopiasta Phoenexin realismiin.




