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1 Johdanto 

Yleiskaavan kehityskuvavaiheessa järjestettiin kysely yrityksille. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää elin-
keinoelämän toimintamahdollisuuksia ja yritysalueiden kehittymiseen vaikuttavia tekijöitä. Yritys sai ottaa 
kantaa yrityksensä toimintaedellytyksiin sekä siihen, mikä olisi yrityksen ihanteellinen sijainti. Lisäksi 
kyselyssä pyydettiin mielipiteitä yleiskaavan pohjana olevan kolmen kehityskuvan vaikutuksista kaupun-
gin elinkeinoelämälle. 

Kyselystä tiedotettiin Turun kaupungin internet- ja Facebook-sivuilla. Lisäksi medialle lähetettiin tiedote 
ja yrityksiä informoitiin esim. Turun Yrittäjät ry:n ja Turun kauppakamarin kautta. Kysely oli avoinna 
18.8.–30.9.2014. 

Valitettavasti kyselyn vastausmäärä jäi niin vähäiseksi, ettei tuloksia voi riittävästi yleistää johtopäätök-
siksi. Vastaajien joukosta karsittiin sellaiset, jotka olivat vastanneet vain muutamaan kysymykseen eli 
vastaaminen oli selvästi jäänyt kesken. Lopulta tulosten tarkasteluun otettiin mukaan 16 vastaajan vas-
taukset. Kyselyyn pystyi vastaamaan suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Ruotsiksi tuli yksi vastaus, sa-
moin englanniksi. Loput vastasivat suomeksi. 

Raportissa on aluksi lyhyt yhteenveto tuloksista. Sen jälkeen tulokset käydään läpi seikkaperäisemmin. 
Sanallisten kysymysten osalta on ensin nähtävissä kysymys ja vastausvaihtoehdot. Sen jälkeen esitel-
lään saadut vastaukset sekä sanallisesti että kaavioina. Kartallisten kysymysten osalta tulokset on esitet-
ty kartalla. 
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2 Yhteenveto tuloksista 

Puolet vastaajayrityksistä on osakeyhtiöitä ja lähes kaikki loput ovat yksityisiä elinkeinonharjoittajia eli 
toiminimen omaavia. Yleisin vastaajien toimiala on muu palvelutoiminta. Vastaajayritykset ovat pääosin 
varsin pieniä niin henkilömääränsä, liikevaihtonsa kuin liikepinta-alansakin puolesta. Valtaosa ilmoittaa 
yrityksensä henkilömääräksi 1–4. Vuosiliikevaihto asettuu vastaajista yli puolella pienimpään luokkaan 
eli 0–199 999 €. Suurin osa kuuluu myös liikepinta-alansa perusteella pienimpään luokkaan, 0–200 m2.  

Vastaajista verrattain moni on toiminut Turussa jo useiden vuosien ajan. Yli 10 vuotta Turussa toimineita 
yrityksiä on 6 kpl ja 6–10 vuotta toimineita 4 kpl. Yritysten sijainti painottuu keskustaan ja sen kaakkois-
puolelle. Hirvensalossa on muutama toimipiste. Yli puolet yrityksistä ilmoittaa, ettei heidän toimintansa 
ole laajenemassa. Lähes kaikki ovat sitä mieltä, että nykyiset yrityksen tilat vastaavat kooltaan nykyistä 
tarvetta. Vastausten perusteella yritysten tilan tarpeessa ei näytä tapahtuvan lähiaikoina suuria muutok-
sia. 

Keskeisimmiksi yrityksen sijaintiin vaikuttaviksi tekijöiksi koetaan erityisesti sopivat toimitilat, alueen ima-
go ja hyvä ympäristö, alueen ostovoima, hyvä saavutettavuus autolla ja hyvät pysäköintimahdollisuudet 
sekä hyvä saavutettavuus joukkoliikenteellä. Kaikkien vastanneiden mielestä heidän ilmoittamansa tär-
keimmät sijaintitekijät toteutuvat yrityksen nykyisessä sijainnissa hyvin eli he näyttävät olevan tyytyväisiä 
nykyiseen sijaintiinsa. Yritystoimintaan positiivisesti vaikuttavien sijaintitekijöiden osalta korostuu erityi-
sesti sijainti hyvien liikenneyhteyksien varrella. Yritystoimintaa rajoittavat tekijät liittyvät pitkälti liikentee-
seen kuten parkkimahdollisuuksiin. Myös kehittämisehdotukset ovat liikennepainotteisia. 

Kysyttäessä, mikä on yrityksen kannalta ihanteellisin sijainti Turussa, vastaajat valitsevat lähes 
poikkeuksetta keskustan. Syinä valintaan ovat esimerkiksi näkyvys sekä asiakkaiden ja muiden 
toimijoiden läheisyys. Samoin nykyisistä ja kehittyvistä yritysalueista vetovoimaisimpana pidetään kau-
pallista keskustaa. Sille perusteeksi esitetään Aurajokea, muiden toimijoiden läheisyyttä sekä hyviä pal-
veluita. Turun vetovoiman ja kilpailukyvyn kannalta oleellisimmiksi yrityssektoreiksi koetaan palvelut, 
tiede ja teknologia, meriteollisuus, matkailu sekä kaupan ala. 

Kyselyn lopuksi kysyttiin, miten yleiskaavan pohjana olevien kehityskuvat vaikuttavat yritysalueiden elin-
keinoelämän kehittymiseen tulevaisuudessa. Kolmesta kehityskuvasta Kasvukäytävät -mallin koetaan 
vaikuttavan myönteisemmin. 13 vastaajaa oli sitä mieltä, että malli vaikuttaa myönteisesti (4 kpl) tai jon-
kin verran myönteisesti (9 kpl). Kasvu keskuksiin -mallista on vielä useampi vastaaja, 5 kpl, sitä mieltä, 
että malli vaikuttaa myönteisesti, mutta vain neljän vastaajan mielestä vaikutus on jonkin verran myön-
teinen. Usean vastaajan mielestä tilanne pysyy ennallaan, yksi vastaaja otti kielteisen kannan. Hajautet-
tu kasvu -malli jakaa selvästi eniten mielipiteitä. Vastaajista puolet kokee vaikutuksen olevan myönteinen 
(2 kpl) tai jonkin verran myönteinen (6 kpl). Toisaalta kielteisen kannan ottaa 5 yritystä. Yhden vastaajan 
mielestä tilanne pysyy ennallaan. 
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3 Kyselyn tulokset 

2.1 Yrityksen tiedot 

Mikä on yrityksenne yritysmuoto (toiminnan juridinen muoto)? 

 

50 % (8 kpl) vastaajayrityksistä on osakeyhtiöitä. Lähes puolet (6 kpl) on yksityisiä elinkeinonharjoittajia 
eli toiminimen omaavia. Kommandiittiyhtiöitä on yksi ja lisäksi yksi vastaus on yhdistykseltä (vastaus: 
”muu”). 
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Mikä on yrityksenne toimiala (Tilastokeskuksen toimialaluokituksen perusteella)? 

 

Yleisin vastaajien toimiala on muu palvelutoiminta, sen ilmoittaa toimialakseen 6 yritystä. Tukku- ja vähit-
täiskaupan, moottoriajoneuvojen ja moottoripyörienkorjauksen toimialaan kuuluu kolme vastaajaa. Am-
matillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan tai hallinto- ja tukipalvelutoiminnan piiriin kuuluu kaksi yritys-
tä. Terveys- ja sosiaalipalvelut ilmoittaa omaksi toimialakseen kaksi yritystä. Informaatio ja viestintä -alaa 
sekä koulutusta edustaa molempia yksi yritys. 

Yksi vastaaja ei ilmoittanut toimialaansa. 
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Mikä on yrityksenne henkilöstömäärä? 

  

Valtaosa (13 kpl) vastaajayrityksistä ilmoittaa yrityksensä henkilömääräksi 1–4. Yhdessä yrityksessä 
työskentelee 10–19 henkilöä ja yhdessä yli 500. 

Yksi vastaaja ei ilmoittanut henkilöstömääräänsä. 
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Mikä on yrityksenne vuosiliikevaihto? 

 

Vastaajista yli puolella (9 kpl) vuosiliikevaihto on 0–199 999 € 

Kolmella yrityksellä vuosittainen liikevaihto on välillä 200 000–399 999 €. 

Lisäksi jokaiseen seuraavista luokista on tullut yksi vastaus: 

• 1 000 000–1 999 999 € 
• 2 000 000–9 999 999 € 
• > 50 000 000 € 

Yksi yritys ei ilmoittanut liikevaihtoaan. 
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Mikä on yrityksenne toimipisteen liikepinta-ala (neliömetreinä)? 

 

Suurimmalla osalla (11 kpl) vastaajista toimipisteen liikepinta-ala on 0–200 m2. Yhden vastaajayrityksen 
toimipisteen liikepinta-ala on 201–400 m2 ja yhden 401–600 m2. Kahden yrityksen toimipisteet lukeutuvat 
suurimpaan luokkaan eli ne ovat pinta-alaltaan yli 2 000 m2. 

Yhdellä vastaajalla liikepinta-ala ei ole tiedossa tai yritys ei halua ilmoittaa sitä. 
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Kauanko yrityksenne on toiminut Turussa? 

 

Vastaukset painottuvat vastausvaihtoehtoihin yli 10 vuotta (6 kpl) ja 6–10 vuotta (4 kpl). Suuri osa vas-
taajayrityksistä on siis ollut verrattain kauan Turussa. Kaksi yritystä on vastannut toimineensa Turussa 
3–5 vuotta. Turussa 0–2 vuotta olleita yrityksiä on 2 kpl. 

Kaksi vastaajayritystä ei sijaitse Turussa. 
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2.2 Yrityksen sijainti 

Yritykset saivat osoittaa sijaintinsa kartalla. Aivan kaikki eivät sijaintiaan ilmoittaneet ja muutama yritys 
merkitsi kartalle kahden eri toimipaikkansa sijainnin. Vastaajayritysten sijainti painottuu keskustaan ja 
sen kaakkoispuolelle. Hirvensalossa on toimipisteitä kolmella yrityksellä. 
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Kolme keskeistä sijainnin ratkaisevaa tekijää 

Seuraavaksi vastaajaa pyydettiin merkitsemään kolme keskeisintä tekijää, jotka ratkaisevat yrityksen 
sijainnin. Kysymykset olivat erillisiä eli ensin vastaaja merkitsi keskeisimmän tekijän, sitten toiseksi kes-
keisimmän ja viimeiseksi kolmanneksi keskeisimmän. Vastausvaihtoehdot olivat kaikissa samat. 

 

Yhdistettäessä kaikki kolme keskeisintä tekijää, saa eniten kannatusta sopivat toimitilat 8 vastauksella. 
Hyvin keskeisiksi tekijöiksi koetaan myös alueen imago ja hyvä ympäristö, alueen ostovoima, hyvä 
saavutettavuus autolla ja hyvät pysäköintimahdollisuudet sekä hyvä saavutettavuus joukkolii-
kenteellä. Näistä jokainen on saanut 6 vastausta. Kolme vastaajaa pitää edullisia toimitilakustannuksia 
keskeisenä tekijänä. Hyvä saavutettavuus kävellen tai pyörällä sekä muiden toimijoiden läheisyys ja yh-
teistyömahdollisuudet ovat molemmat saaneet kaksi vastausta. Kaikki muut ovat saaneet vain yhden 
vastauksen, paitsi kunnan tonttitarjontaa ja sopivan työvoiman saatavuutta ei ole yksikään pitänyt kes-
keisimpiin tekijöihin kuuluvina. 
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Mikä on keskeisin sijainnin ratkaiseva tekijä? 

Eniten vastauksia (5 kpl) sai vastausvaihtoehto alueen imago ja hyvä ympäristö. Myös alueen osto-
voima sekä hyvä saavutettavuus autolla ja hyvät pysäköintimahdollisuudet koetaan tärkeiksi, mo-
lemmat saivat kolme vastausta. Kaksi yritystä pitää keskeisimpänä tekijänä hyvää saavutettavuutta jouk-
koliikenteellä, samoin kahdelle vastaajalle merkittävintä on sopivat toimitilat. Muiden toimijoiden lähei-
syys ja yhteistyömahdollisuudet sai yhden vastauksen. Tämän vastausvaihtoehdon jatkona kysyttiin, 
minkälaisia toimijoita vastaaja tarkoittaa. Yritys ilmoittaa muiksi toimijoiksi asiakkaat. 

Seuraavia vastausvaihtoehtoja ei kokenut yksikään yritys keskeisimmäksi sijainnin ratkaisevaksi tekijäk-
si: 

• alue on kehittyvä 
• edulliset toimitilakustannukset 
• hyvä saavutettavuus kävellen tai pyörällä 
• hyvät logistiset yhteydet 
• hyvä/toimivat infrastruktuuri (kaukolämpö/-kylmä, sähkö, vesi ym.) 
• korkeakoulujen läheisyys 
• kunnan tonttitarjonta 
• kuntien tukitoimet ja yrityspalvelut sekä yritysmyönteisyys 
• monipuoliset palvelut ja niiden saatavuus 
• sopivan työvoiman saatavuus 

Oheisessa kaaviossa on näytetty vain vastausvaihtoehdot, joihin on vastattu. 
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Mikä on toiseksi keskeisin sijainnin ratkaiseva tekijä? 

Tämän kysymyksen vastauksissa on enemmän hajontaa. Kolme vastausta saa sekä hyvä saavutetta-
vuus autolla ja hyvät pysäköintimahdollisuudet että sopivat toimitilat. Kaksi vastausta saa alueen 
ostovoima, edulliset toimitilakustannukset sekä hyvä saavutettavuus joukkoliikenteellä. Yhden 
vastauksen saavat hyvä saavutettavuus kävellen tai pyörällä, hyvät logistiset yhteydet sekä korkeakoulu-
jen läheisyys. 

Seuraavia vastausvaihtoehtoja ei kokenut yksikään yritys toiseksi keskeisimmäksi sijainnin ratkaisevaksi 
tekijäksi: 

• alue on kehittyvä 
• alueen imago ja hyvä ympäristö 
• hyvä/toimivat infrastruktuuri (kaukolämpö/-kylmä, sähkö, vesi ym.) 
• kunnan tonttitarjonta 
• kuntien tukitoimet ja yrityspalvelut sekä yritysmyönteisyys 
• monipuoliset palvelut ja niiden saatavuus 
• muiden toimijoiden läheisyys ja yhteistyömahdollisuudet 
• sopivan työvoiman saatavuus 

Oheisessa kaaviossa on näytetty vain vastausvaihtoehdot, joihin on vastattu. 

 

  

0

1

2

3

4

Mikä on toiseksi keskeisin sijainnin ratkaiseva tekijä? (n = 16) 



14 

 

Mikä on kolmanneksi keskeisin sijainnin ratkaiseva tekijä? 

Hajontaa on hyvin paljon. Lähes kaikkiin vastausvaihtoehtoihin on vastattu. Joukosta erottuu ainoastaan 
sopivat toimitilat kolmella vastauksellaan sekä hyvä saavutettavuus joukkoliikenteellä kahdella vas-
tauksellaan. Muuten eri vaihtoehdot ovat saaneet vain yhden vastauksen. 

Seuraavia vastausvaihtoehtoja ei kokenut yksikään yritys kolmanneksi keskeisimmäksi sijainnin ratkai-
sevaksi tekijäksi: 

• hyvä saavutettavuus autolla ja hyvät pysäköintimahdollisuudet 
• hyvät logistiset yhteydet 
• korkeakoulujen läheisyys 
• kunnan tonttitarjonta 
• sopivan työvoiman saatavuus 

Kaaviossa on näytetty vain vastausvaihtoehdot, joihin on vastattu. 
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Muita mahdollisia sijoittumispäätökseen vaikuttavia tekijöitä 

Vastaaja sai myös vapaasti kertoa, mitkä muut tekijät vaikuttavat sijoittumispäätökseen. Vastauksia saa-
tiin 6 kpl. Niissä yhteisinä argumentteina ovat hyvä saavutettavuus ja sopiva sijainti. Vastaukset on koot-
tu alle: 

• ”Urbaani, edustava toimintapaikka, hyvät yhteydet ulkomaille, lähellä kansallista päätöksente-
koa.” 

• ”Näkyvyys” 
• ”Yritys toimii kodin yhteydessä.” 
• ”Hyvä/ toimiva infrastruktuuri   Alue on kehittyvä   Alueen imago ja hyvä ympäristö” 
• ”hyvät logistiset yhteydet/saavutettavuus   alueen imago   sopivat toimitilat” 
• ”Saavutettavuus.” 

Edellisissä kysymyksissä mainittujen tekijöiden toteutuminen yrityksen nykyisessä sijainnissa 

Yrityksiltä kysyttiin vielä, miten hyvin heidän mainitsemansa tekijät toteutuvat yrityksen nykyisessä si-
jainnissa. Yritykset ovat sijaintiinsa tyytyväisiä; kaikki 10 tähän kysymykseen vastannutta ovat sitä miel-
tä, että tekijät toteutuvat nykyisessä sijainnissa melko hyvin, hyvin tai erittäin hyvin. 
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Yritystoimintaan positiivisesti vaikuttavat tekijät 

Vastaajat merkitsivät kartalle yhteensä 15 piste- ja 3 aluekohdetta, jotka vaikuttavat positiivisesti yrityk-
sen toimintaan. Vastauksissa korostuu erityisesti hyvän saavutettavuuden merkitys. Alla koottuna 
kaikki vastaukset, listassa oleva numero viittaa kartalla näkyvään numeroon. 

 

1. ”pysäköintimahdollisuudet, VR ja linja-autoasema lähellä” 
2. ”Junayhteys pois Turusta” 
3. ”Skanssi retailpark” 
4. ”Tutkimuslaitosten läheisyys ja tutkimuksen ja yritysten välinen vuorovaikutusmahdollisuus” 
5. - 
6. ”keskeinen sijainti kävelykadulla ja hansakorttelin välittömässä läheisyydessä.” 
7. ”juna Hkiin” 
8. ”Moottoritien läheisyys, hyvät liikenneyhteydet tältä suunnalta Skanssiin” 
9. ”Turun saaristo ja sen vetovoima, vierasvenesatamat, kesämökit.” 
10. ”Turun vilkkaimmat kadut yrityksen luona.” 
11. ”Turun telakan jatkuvuus” 
12. ”Aurajoki” 
13. – 
14. ”Työväenopisto.” 
15. ”Alueen muut palvelut ja yritykset, museot ja oppilaitokset.” 
16. ”Elinvoimainen, monipuolisesti palveleva keskusta” 
17. ”Portsan puutaloalue. Puistokadun vilkas liikenne.” 
18. ”Science Park, josa iso osa asiakkaista” 
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Yritystoimintaa rajoittavat tekijät 

Vastaajat merkitsivät kartalle 7 yritystoimintaansa rajoittavaa tekijää. Lisäksi vastaajalla oli mahdollisuus 
antaa parannusehdotus. Huolta herättävät erityisesti liikenteeseen ja pysäköintiin liittyvät haasteet 
sekä keskustan elinvoimaisuuden heikkeneminen. Vastaukset on koottuna alle, listassa oleva nume-
ro viittaa kartalla näkyvään numeroon. 

 

1. ”Kulkuyhteydet ruuhkaisia” 
Parannusehdotus: ”Toinen yhteys keskustan ja Hirvensalon väliin” 
 

2. ”Kaupunginjohdon heikkous” 
Parannusehdotus: ”Johto vaihdettava.” 
 

3. ”Rajoitetut pysäköintimahdollisuudet” 
Parannusehdotus: ”Lisää pysäköintitiloja” 
 

4. ”Ns. Kaarinan tai Saariston suunnalta tuleville kyltitykset saisivat olla paremmat.” 
Parannusehdotus: ”Olisi hyvä että Skanssin alueelle olisi paremmat kyltit ja myös sana Kauppa-
keskus tässä suunnassa.” 
 

5. ”Keskustan kuihtuminen, ei mitään positiivista kehitystä ainakaan 20 vuoteen.” 
Parannusehdotus: ”Firmat rakentakoot toriparkin, niin keskustan ja varsinkin torin aluetta saatai-
siin lopultakin vietyä eteenpäin. Oma etu ja valitus syrjään, ja yhdessä kehitystä eteenpäin!” 
 

6. ”Turkulaisten rajattu käsitys keskustasta, liikkuvuus ja Kaskenkadun jyrkkyys.” 
Parannusehdotus: ”Turkulaisten käsityksen muuttaminen keskusta eli ei vain torin ympäristö ole 
keskustaa.” 
 

7. ”parkkipaikat aina täynnä” 
Parannusehdotus: ”Rauhankatu 19-21 eteen ajalla rajoitettu pysäköinti.” 
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Kehittämisehdotukset 

Seuraavaksi oli mahdollisuus esittää yritystoimintaan liittyviä kehittämisehdotuksia. Edelliseen kysymyk-
seen liittyen kehittämisehdotuksissa nousi esiin liikenteeseen ja pysäköintiin liittyvät seikat. Myös 
houkuttelevia asuinalueita kaivattiin. Vastaukset on koottu alle, listassa oleva numero viittaa kartalla 
näkyvään numeroon. 

 

1. – 
2. ”Toriparkki tarvitaan” 
3. – 
4. ”Silta Kakskerran ja Kaarinan väliin” 
5. ”Tässä olisi Turun paras pientaloalue hyvätuloisia veronmaksajia houkuttamaan. Turun parhaita 

alueita likaantumassa lumenkaatopaikkana.” 
6. ”Hirvensalon silta-Stålarminkatu nelikaistaiseksi, niin liikennekin sujuu ilman kalliimpia ratkaisuja.” 
7. ”Merellisyys kuuluu Turkuun, tämä alue siistiksi, ehkä jopa kevyenliikenteen silta?” 
8. ”Ilmaisia pitkäaikaisia parkkipaikkoja.” 
9. ”Alueelle hyvämaineisia uusia asuntoja.” 
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Yrityksen ihanteellinen sijainti 

Vastaajaa pyydettiin merkitsemään kartalle yrityksen kannalta ihanteellisin sijainti Turussa. Vastaukset 
on esitetty alla, listassa oleva numero viittaa kartalla näkyvään numeroon. Listaan on koottu vastaajien 
ilmoittamat valintaan vaikuttaneet keskeiset kriteerit. Vastaajien näkökulmasta ydinkeskusta, Aurajoki-
varsi ja itäinen keskusta katsottiin parhaaksi sijainniksi. Avaintekijöitä olivat asiakasvirrat ja saavutet-
tavuus. Ydinkeskustassa ihannesijainteja merkittiin kauppatorin ja Kristiinankadun väliselle alueelle. 
Jokivarren parhaiksi paikkoja valittiin Auransillan ja Förin väliseltä alueelta.  Itäistä keskustaa koskevissa 
vastauksissa näkyi yliopiston, terveyspalvelujen ja Science Parkin vaikutus.  

 

1. ”Muiden yritysten ja tarvittavien palveluiden läheisyys” 
2. ”Liike-elämän ja tutkimuksen kohtaamismahdollisuudet” 
3. – 
4. ”keskellä Turkua, kaikkien potilaiden helppo tulla.” 
5. ”asiakkaat, liikenneyhteydet” 
6. ”Aurajoki, vilkas keskusta.” 
7. ”Näkyvyys, hyvä saavutettavuus” 
8. – 
9. – 
10. – 
11. ”Sijainti ja hinta-taso.” 
12. – 
13. ”Paljon ihmisiä” 
14. – 
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2.3 Yritysalueiden kehittyminen 

Mahdolliset muutokset yrityksen toiminnassa 

 

Yli puolet (9 kpl) yrityksestä ilmoittaa, ettei heidän toimintansa ole laajenemassa. Kolme yritystä aikoo 
laajentaa toimintaansa pysyen samalla alueella. Yksi vastaaja haluaisi laajentaa toimintaa, mutta se ei 
ole mahdollista. Yksi vastaaja on siirtämässä toimintansa pois Turun alueelta. 

Kaksi yritystä on jättänyt vastaamatta kysymykseen. 
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Vastaavatko yrityksenne nykyiset toimitilat yrityksenne tämänhetkistä tarvetta? 

 

Lähes kaikki vastaajat (14 kpl) ovat sitä mieltä, että yrityksen tilat vastaavat kooltaan nykyistä tarvetta. 
Tämän lisäksi kolme vastaajaa on sitä mieltä, että tilat vastaavat myös teknisesti nykyistä tarvetta (ky-
symykseen sai valita usean vastausvaihtoehdon). Vastanneista yksi yritys on sitä mieltä, että yrityksen 
tilat ovat liian pienet. Yksi vastaaja ilmoittaa, että yrityksen tilat eivät vastaa teknisesti nykyistä tarvetta. 

Yksi vastaaja ei ole vastannut kysymykseen. 

 

Miten näette yrityksenne tilan tarpeen kehittyvän lähitulevaisuudessa? 

Vastausten perusteella yritysten tilan tarpeessa ei tapahdu lähiaikoina suuria muutoksia. Vastaukset 
avoimeen kysymykseen on koottu alle. 

• ”Olemassa olevaa tilaa käytettävä paremmin hyväksi.” 
• ”ei huomattavaa muutosta” 
• ”Parin - kolmen vuoden kuluttua hieman lisätilaa” 
• ”Pysyy samana.” 
• ”ehkä vähenee esim. etätyön lisääntyessä” 
• ”Pysyy samana, koska tilat ovat riittävät.” 
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2.4 Turun yritysalueiden kiinnostavuus 

Vastaajan tehtävänä oli merkitä kartalle kolme yritystoiminnan kannalta kiinnostavinta aluetta. Kartalla oli 
esitetty 26 aluetta, joista osa oli nykyisiä yritysalueita ja osa kehittyviä yritysalueita. Jokaisesta alueesta 
oli pieni kuvaus, jossa kerrottiin, minkälaista toimintaa alueella on tai on tulossa. Muitakin alueita sai eh-
dottaa. Vastaukset heijastelevat pitkälti aiemmin esitetyn ihannesijainti-kysymyksen vastauksia. Selvästi 
kiinnostavimpana (6 ääntä) yritysalueena pidetään kaupallista keskustaa hyvien palveluiden ja kump-
paniverkoston sekä Aurajoen läheisyyden vuoksi. Kolme yritystä kokee Kupittaan ja Science Parkin 
kiinnostavaksi alueeksi. Sitä pidetään hyvänä yrityspalvelukeskittymänä, joka on kuitenkin lähellä kes-
kustaa. Seuraavat alueet saivat kaksi ääntä: Yliopistomäki, TYKS ja Hämeenkatu; Biolaakso / 
Skanssin Retail Park sekä Lauttaranta. Lisäksi muutama alue sai yhden äänen. 

Kuvassa on nähtävissä valmiiksi annetut nykyisten (sininen) ja kehittyvien yritysalueiden (punainen kat-
koviiva) rajaukset sekä vastaajien sijoittamat pisteet (punainen). Kuvan alle on listattu kiinnostaviksi 
merkityt alueet perusteluineen. 

 

Kaupallinen keskusta (6 ääntä) 

• ”Hyvät palvelut ja monipuolinen kumppaniverkosto” 
• ”Aurajokiranta, keskusta.” 

Miten näette alueen kehittyvän tulevaisuudessa? 
• ”Palvelut niin yritys- kuin kuluttajapalvelut keskittyvät alueelle.” 
• ”Jos ei aktiivisesti tehdä mitään, ei kehitystä.” 
• ”Matkakeskusta odotellessa” 
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Kupittaa & Science Park (3 ääntä) 

• “Hyvä yrityspalvelukeskittymä” 
• “asiakkaat” 
• ”Science Park, koska sinne hyvä keskittää paljon erilaisia yrityksiä ja kuitenkin melko lähellä kes-

kustaa.” 

Miten näette alueen kehittyvän tulevaisuudessa? 
• “Kasvaa, monipuolistuu” 
• “jatkuu hyvänä” 

Yliopistomäki, TYKS ja Hämeenkatu (2 ääntä) 

• ”Paljon ihmisiä.” 

Miten näette alueen kehittyvän tulevaisuudessa? 
• ”Liikkeet olisivat pieniä erikoistuneita yrityksiä, josta saa henkilökohtaisempaa palvelua, mitä 

kauppakeskusten massaketjujen liikkeistä. Kaupunki tukisi pieniä liikkeitä järjestämällä ilmaista 
yhteistoimintaa, esim. mainosten, markkinoiden, putiikkipäivien osalta.” 

Biolaakso / Skanssin Retail Park (2 ääntä) 

• ”Lähinnä olevat kaupalliset toimijat, tukevat toimintaamme” 

Miten näette alueen kehittyvän tulevaisuudessa? 
• ”Toivottavasti alueelle saadaan lisää asiakkaita kiinnostavia toimijoita.” 

Lauttaranta (2 ääntä) 

• ”Paljon mahdollisuuksia, sijainti meren ja joen ääressä.” 

Miten näette alueen kehittyvän tulevaisuudessa? 
• ”Ei kehity, kehitys kaatuu taas oman edun tavoitteluun, ei nähdä yhteistä etua.” 

Itäharju (1 ääni) 

• “Kiinnostava alue kilpailijan näkökulmasta” 

Skanssi (1 ääni) 

• “Oma alueemme” 

Miten näette alueen kehittyvän tulevaisuudessa? 
• “Toivottavasti alueelle tulee lähiaikoina asutusta” 

Saaristolaivojen laiturit Aurajoen rannassa (1 ääni, itse ehdotettu alue) 

• ”Tämä on lähellä keskustaa, mutta aivan meren äärellä. Tätä kehittämällä mahdollisuus saada li-
sää matkailijoita Turkuun. Matkailijat haluavat päästä saaristoon, edes muutamaksi tunniksi, mie-
luiten päiväksi, pariksi.” 

Miten näette alueen kehittyvän tulevaisuudessa? 
• ”Kehitys taitaa olla edelleen nykyisten yrittäjien kekseliäisyyden ja jaksamisen varassa.” 

Naantalin Neste Oilin jalostamo (1 ääni, itse ehdotettu alue) 

ei perusteluja 
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Millaisia yritysalueita mielestänne puuttuu Turusta? 

• ”Kiinnostavia, kansainvälisiä, houkuttelevia, tyylikkäitä, hyvää arkkitehtuuria.” 
• ”alue joka olisi keskittynyt pieniin yrityksiin ja erityisliikkeisiin ja kaupunki tukee niitä, esim yhteisil-

lä tapahtumilla.” 
• ”Vastaavia eri tapahtumien järjestämispaikkoja kuten Helsingissä Kaapelitehdas.  Hyvillä ilmaisil-

la parkkipaikoilla kadun varsilla.” 
• ”yksityisten yritysten yhteisiä alueita, joihin eri yritykset keskittyvät. Keskustaan saatava huomat-

tavasti enemmän erilaisia yrityksiä, jotka houkuttaisivat asiakkaita. Nyt liikaa tyhjiä toimitiloja, ja 
asialla pitäisi voida tehdä jotain.” 

Minkä yrityssektoreiden näette olevan Turun vetovoiman ja kilpailukyvyn kannalta oleellisimmat? 

 

Vastausten perusteella Turun vetovoiman ja kilpailukyvyn kannalta oleellisimmat yrityssektorit ovat pal-
velut (10 kpl), tiede ja teknologia (8 kpl), meriteollisuus (7 kpl), matkailu (6 kpl) sekä kaupan ala (5 kpl). 
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Vastaustaan oli mahdollista perustella. Perustelut on koottu alle ryhmiteltynä yrityssektoreittain. 

Kaupan ala, palvelut & matkailu 

• ”Elinvoimaiset kaupat pitävät turkulaisten eurot kotona.”  
• ”kauppakeskuksista saa massaketjuliikkeet niin keskustaan tullaan erikoisliikkeiden takia” 
• ”Ravintolat on uusi kivijalka Turulle” 
• ”Paikallisten lisäksi myös asiakkaita muualta Suomesta ja ulkomailta.” 
• ”Turku on matkailijoille vetovoimainen, saaristosta puhumattakaan.” 

Tiede ja teknologia 

• ”Uskon biotieteen olevan tulevaisuutta. 

Meriteollisuus & logistiikka 

• ”Meriteollisuus tuo leivän jo monelle, siinä voidaan vielä erikoistua. Turun meritiet ja olemassa 
olevat logistiikkayritykset voivat kehittyä, jos vain maailmantalous paranee. Teollisuus on hinnoi-
teltu ulos markkinoilta. Vientieurot ovat ainoat, joilla oikeasti saadaan kasvua aikaan.” 
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2.5 Yleiskaava 2029: kehityskuvat 

Aluksi vastaajille kerrottiin lyhyesti yleiskaavan tavoitteista: ”Turun uuden yleiskaavan tavoitteena on 
Turun aseman, vetovoiman ja kilpailukyvyn vahvistaminen. Tavoitteena on, että vuoteen 2029 mennessä 
on syntynyt 12 000 uutta työpaikkaa. Tässä vaiheessa arvioidaan erilaisia vaihtoehtoja kaavan pääperi-
aatteiksi.” 

Tämän jälkeen esiteltiin kolme kehityskuvavaihtoehtoa seuraavan taulukon avulla: 
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Annettujen tietojen pohjalta vastaajaa pyydettiin arvioimaan eri kehityskuvien vaikutusta yritysalueiden 
elinkeinoelämän kehittymiseen tulevaisuudessa. Asteikko oli seuraavanlainen: 

 

Kasvukäytävät 

Jos yhdistetään vastaukset ”vaikuttaa myönteisesti” ja ”vaikuttaa jonkin verran myönteisesti” (kaaviossa 
vihreän sävyt), sai Kasvukäytävät -vaihtoehto selvästi suurimman kannatuksen. Tämän mallin kohdalla 
näihin kahteen vastausvaihtoehtoon vastasi yhteensä 13 vastaajaa. Vain yksi vastaaja otti kielteisen 
kannan valitsemalla vaihtoehdon ”vaikuttaa jonkin verran kielteisesti”. Kaksi vastaaja ei osaa sanoa, mi-
ten malli vaikuttaa. 
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Kasvu keskuksiin 

Kasvu keskuksiin -malli jakaa Kasvukäytävät -mallia enemmän mielipiteitä. 5 vastaajaa on sitä mieltä, 
että Kasvu keskuksiin -malli vaikuttaa myönteisesti yritysalueiden elinkeinoelämän kehittymiseen tulevai-
suudessa. Tämän mallin kohdalla useampi on siis sitä mieltä kuin Kasvukäytävät-mallin osalta. Jos taas 
yhdistetään vastaukset ”vaikuttaa myönteisesti” ja ”vaikuttaa jonkin verran myönteisesti” (kaaviossa vih-
reän sävyt), saadaan vastauksia yhteensä 9 kpl eli vähemmän kuin Kasvukäytävät-mallissa (14 kpl). 
Neljän vastaajan mielestä Kasvu keskuksiin -mallin toteutuminen pitäisi nykytilanteen ennallaan. Yksi 
vastaaja on myös sitä mieltä, malli vaikuttaa kielteisesti.  Kaksi vastaaja ei osaa sanoa, millaiset vaiku-
tukset mallilla olisi. 
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Hajautettu kasvu 

Hajautettu kasvu -malli jakaa eniten mielipiteitä. Kaksi vastaajaa kokee mallin vaikuttavan myönteisesti 
ja 6 vastaajaa kokee sen vaikuttavan jonkin verran myönteisesti. Sen sijaan 5 yritystä on sitä mieltä, että 
malli vaikuttaa kielteisesti. Yhden vastaajan mielestä tilanne pysyy ennallaan, kaksi yritystä ei osaa sa-
noa. 

 

 

Tämän jälkeen vastaajalla oli mahdollisuus halutessaan vapaasti kommentoida kehityskuvien 
vaikutuksia yrityselämän kehittymiseen. 

Tähän saatiin seuraavat kaksi kommenttia: 

• ”En ymmärrä, miksi vaihtoehdot ovat joko tai? Miksei voida kehittää keskustaa, täydennysraken-
taa ja silti luoda joitain uusia houkuttavia pientaloalueita lähelle nykyisiä alueita? Ei siis Arolan 
tyyliin, siellä metsän keskellä, palvelujen ulottumattomissa tuskin elää tyytyväisiä turkulaisia.” 

• ”Hallittu keskittäminen tehostaa yritysten toimintaa ja tekee asumisestakin viihtyisämpää.” 
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Miten kaupunki voisi tukea paremmin yritysten toimintamahdollisuuksia (kaavoituksen, tonttitar-
jonnan, yrityspalveluiden ym. osalta)? Mitä mieltä olette yhteistyön sujuvuudesta ja tarvittavan 
informaation saatavuudesta? 

Vastausten perusteella yritykset toivovat Turun kaupungilta jäntevämpää elinkeinopolitiikkaa ja yritys-
elämän vahvempaa tukemista. Lisäksi kaupunki voisi tiedottaa yrityksille paremmin heitä koskevista asi-
oista. Yrityspalveluita voitaisiin myös keskittää. 

Alla listattuna kaikki vastaukset: 

• ”2006-2009 oli hyvää aikaa kaupungin kehittymisessä. Sitten alkoi takuta. Luovien alojen kehit-
täminen ja houkuttelevuuden vahvistaminen olivat viisasta politiikkaa. Nykyään ei tehdä minkään-
laista elinkeinopolitiikkaa ja kaupunginjohto on kuin jäykkäkouristuksen saanut.” 

• ”Emme ole tarvinneet palveluita, mutta tieto voisi kulkea paremmin kaupungin töistä. Usein tielle 
ilmestyy väriviivoja, joista voi päätellä, että kohta tullaan repimään tie auki. Ennakkotieto auttaisi, 
voisi jättää enimmät ilmoittelut pois kadun ollessa auki kaupan edestä.” 

• ”pienyrityksille ilmaista yhteistoimintaa/mainontaa. Tarvittava informaatio ei tule riittävän helposti, 
pitää liikaa etsiä.” 

• ”vilpitöntä apua että yritykset voivat hyvin ja pystyvät laajenemaan ja luomaan työpaikkoja, ei pil-
kun viilausta.” 

• ”Yrityspalvelut yhteen paikkaan, kaupunki järjestää ja kustantaa palvelut, yksityinen palveluntar-
joaja tuottaa. Yhteistyö eri viranomaisorganisaatioiden välillä ei toimi jouheasti, ei eikä tulevai-
suudessa joten tarvitaan yrittäjälähtöistä toimintaa yrityspalveluiden tuottamiseen.” 

• ”Yrittäjien ääntä enemmän kuultava  ja kokoTurkua kehitettävä ei vain keskustaa.  Päätöksente-
koon tehokkuutta.” 

• ”yrityiksemme ei ole erityisemmin tarvinnut palveluja, eikä ehkä tarvitsekaan.” 
• ”Hinnat edullisimmiksi yrittäjille.” 
• ”kollektivtraffik 24/7” 
• ”Turussa tulisi käynnistää hanke, jolla kannustetaan yrittäjyyttä ja tuetaan pk-yrityksiä käynnistä-

mään uuden liiketoiminnan kehittämiseen tähtääviä hankkeita mm. toimitilatarjonnan avulla.” 

Jäikö mielestänne jotain käsittelemättä? 

Kyselyn lopuksi sai vielä vapaasti kirjoittaa, jos jotakin oleellista jäi kyselyssä käsittelemättä. Alle on 
koottu saadut vastaukset. 

• ”Kiitos tästä mahdollisuudesta kertoa ajatuksista, toivottavasti näitä myös huomioidaan päätök-
senteossa.” 

• ”Kaikkia tarvitaan.” 
• ”Turun markkinointi - ei painoteta markkinoinnissa vain historiaa eli menneisyyttä vaan uusia in-

novaatioita ja eri osa-alueita mm. turkulaista muotoilua ja ravintoloita.” 


	1 Johdanto
	2 Yhteenveto tuloksista
	3 Kyselyn tulokset
	2.1 Yrityksen tiedot
	2.2 Yrityksen sijainti
	Seuraavaksi vastaajaa pyydettiin merkitsemään kolme keskeisintä tekijää, jotka ratkaisevat yrityksen sijainnin. Kysymykset olivat erillisiä eli ensin vastaaja merkitsi keskeisimmän tekijän, sitten toiseksi keskeisimmän ja viimeiseksi kolmanneksi keske...

	2.3 Yritysalueiden kehittyminen
	2.4 Turun yritysalueiden kiinnostavuus
	2.5 Yleiskaava 2029: kehityskuvat


