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Keskustan kärkihankkeen
lähtökohdat ja tausta



• Kärkihanke on strategiasta nostettava konkreettinen ja monialainen
hanke, jonka edistämiseen erityisesti panostetaan määräajaksi.  

• Kärkihankkeen ominaisuuksiin tulee kuulua se, että ajallisesti
määritellyllä kärkihankekaudella on päästävä konkreettisiin tuloksiin.  

Mikä on kärkihanke



• Keskustan kehittäminen nostettu kaupunkistrategiassa tärkeimmäksi
aluekehityshankkeeksi.

• Strategisissa ohjelmassa oma teemansa (3.3.2) “Kaupunkikeskustan 
elinvoimaisuutta lisätään laajalla yhteistyöllä”, johon kirjattuna
kymmenen konkreettista alatavoitetta.

Keskustan kehittäminen kaupunkistrategiassa



- Paljon on jo tehty

- Myönteisiä asioita on tapahtunut

- Monia asioita voidaan parantaa

- Konkreettisia toimenpiteitä toteutetaan

- Yhdessä kehittämiseen luodaan pysyvä toimintamalli



• Edellinen keskustan kehittämiseksi laadittu Visio 2031 valmistui kolme
vuotta sitten. Siinä kuvattu pieniin askeliin pohjautuva kehityskulku on 
lähtenytkin toteutumaan. Varsinaisia toimenpide-ehdotuksia/–ohjelmaa tai 
konkreettista suunnitelmaa Visio 2031 ei sisältänyt. 

• Kärkihanke käynnistetään työllä, jossa aiempaa visiota arvioidaan
ennakkoluulottomasti ja sitä täydennetään konkreettisilla toimenpide-
ehdotuksilla ja tavoitetilan havainnollisella visualisoinnilla.

Paljon on jo tehty –
on tarpeen konkretisoida ja terävöittää visiota

TURKU 2031 -VISIO



• Kärkihankkeessa ei ole olennaista käsiteltävän alueen määrittely
kartalle. Hankkeessa ei ole tarkoitus käsitellä läpimenevästi koko
aluetta vaan painottaa erilaisia kehittämistoimia tarkoituksenmukaisiin
pienempiin osiin ja teemoihin. Esimerkiksi korttelikohtaisesti – urbaani
akupunktio.

• Ajatuksellisesti kärkihankkeen alue kattaa ruutukaava-alueen rajautuen
Linnakaupungin, Logomon ja matkakeskuksen sekä Kampus- ja 
Tiedepuiston alueisiin. Integrointi näihin on tärkeää. 

Kärkihankkeen alueellinen määrittely



• Kaksi esimerkkiä kohteista, joiden kytkentä keskustan
kehittämiskokonaisuuteen otetaan erityistarkastelun alle: Vanhan
Suurtorin alue sekä Matkakeskuksen ja Logomon alue. Jälkimmäisessä
kytkennässä mukana Puutorin, Konserttitalon alueellinen kehittäminen. 

• Myös toiminnallinen kytkentä toiseen käynnistettävään
kärkihankkeeseen Turun kampus- ja tiedepuistoon tärkeä. 

Kärkihankkeen alueellinen määrittely



Keskustan kärkihankkeen
tehtävät ja tavoitteet



1. Luoda visio siitä, millaiseen suuntaan 

Turun keskustaa tulee 

strategiakaudella kehittää. Visiolla on 

tärkeä markkinoinnillinen rooli.

2. Määritellä keskeiset toimenpiteet, 

joilla päästään etenemään kohti vision 

mukaista tavoitetilaa.

3. Valita ja toteuttaa tarvittavat sekä 

nopeat että pitkän tähtäimen 

investoinnit  ja muut harkitut 

toimenpiteet keskustan elinvoiman 

vahvistamiseksi.

4. Kehittää toimijoiden yhteinen pysyvä 

ketterä toimintatapa keskustan 

elinvoiman kehittämiseen.

Keskustan
kehittämisen
kärkihankkeen
tehtävät



• Kaupunkistrategian ja strategisten 

ohjelmien mukaisten keskustaa koskevien 

tavoitteiden toteutuminen.

• Rakentamisen, asumisen, liikenteen ja 

julkisen kaupunkitilan kehittäminen.

• Keskustan toiminnallisuuden edistäminen 

seuraavista näkökulmista: 

Keskustan
kehittämisen
kärkihankkeen
tavoitteet.

kaupan rakenteen muutos, matkailun ja 

tapahtumatoimintojen kehittäminen, elinkeinoelämän ja 

asukkaiden osallistaminen, kulttuurin aseman 

vahvistaminen, ympärivuotisen elävyyden ja viihtyisyyden 

varmistaminen, tulevaisuuden työnteon tilat, 

digitalisaation ja älyratkaisujen vaikutus – keskusta 

innovaatio- ja kokeilualustana, keskusta-asuminen uusi 

tuleminen, terveys ja turvallisuus.



Keskellä Turkua –
konkretiaan tähtäävä
visiotyö



• Kärkihanke käynnistetään konkreettisiin ja toimenpide-ehdotuksiin
tähtäävällä visiotyöllä.

• Visiota valmistelemaan kutsutaan noin kymmenen hengen ryhmä, jossa
kaupungin luottamusmies- ja virkaimesedustuksen lisäksi on mukana 
ulkopuolisia asiantuntijoita liike-elämän, kulttuurin, tieteen ja tekniikan
alueilta. 

• Työryhmän tehtävänä on laatia noin puolen vuoden työskentelyn aikana
visio ja eri aikajänteiset toimenpide-ehdotukset elinvoiman kehittämiseksi.

Keskellä Turkua -visiotyö



• Työ tehdään vuorovaikutteisesti ja sen aikana järjestetään eri teemoihin
painottuvia foorumeita ja työpajoja sidosryhmille, luottamushenkilöille ja 
kaupunkilaisille.

• Työryhmälle annetaan resurssit kutsua tuekseen näkemyksellisiä
asiantuntijoita foorumien alustajiksi,vision kuvaamiseksi ja visualisoimiseksi
sekä hankeen viestintään ja markkinointiin. 

• Työryhmällä on käytettävissään tarpeellinen tuki kaupungin omista
asiantuntijaresursseista.

Keskellä Turkua –visiotyö



• Turun Ydinkeskustayhdistys ry. on edustettuna visiotyöryhmässä ja 
osallistuu mm. vuorovaikutukseen, viestintään sekä foorumien
suunnitteluun ja organisointiin.

• Turun Yliopiston asiantuntemus sekä Turun kaupunkitutkimusohjelma
kytketään mukaan erityisesti analysoimaan olemassa olevaa
tutkimustietoa.

Keskellä Turkua -visiotyö



Taustaa
Työpaikkojen
sijoittumisen
muutoksia Turussa
2000-luvulla





EPICENTER STOCKHOLM



HANSAKORTTELIN TOIMIVA SISÄOSA...



KORTTELIT MUODOSTAVAT YHTENÄISEN LASIKATTEISEN, YMPÄRIVUOTISEN KAUPPAKESKUKSEN



10  valttia
Talvikaupunki



Yliopistonkadun pohjoisreunan liikkeiden 
arkiaukioloajat Puolalankatu – Anttila välillä 

23.5.2016



Esimerkkilaskelma A:

• Turun mitoitusperiaate: 

yksi vieraspaikka per 

seitsemän asuntoa > 

Turussa on noin 100000 

asuntoa > 15000 x 25 m2 = 

lähes 40 hehtaaria

Esimerkkilaskelma B

• Linnakaupunki mitoitettu 

7000 asunnolle > 

tarvitaan siis 1000 

vieraspaikkaa > 

pysäköinti kantakaupunki-

alueilla rakenteellisina, 

joiden kustannus 

minimissään 25000 € kpl > 

Linnakaupungin asuntojen 

vieraspaikat maksavat 

siis 25 M€!

Vieraspysäköinti



Kaupan rakennemuutos



Ilmapiiri



Ympärivuotisuus



POP-UP PUISTO; 
PLACE HOTEL DE VILLE, PARIISI

Vehreys luo viihtyisyyttä



10  valttia
Matala kynnys tapahtumiin



Huomisen liikkuminen



10  valttia
Asukkaiden paluu



10  valttia
Innovatiivinen vanhojen tilojen käyttö



Hankekytkennät



• Alueen kehitys yhteisenä työssäkäynti- ja osaamisalueena
pääkaupunkiseudun kanssa.

Tunnin juna kytkentä



• Kampus- ja tiedepuiston alueen sijainnin merkitys matkaketjun osana. Tunti
+ 5 minuuttia

• Kampus- ja tiedepuiston rooli meneillään olevissa kasvusopimus-, 
kasvuvyöhyke- ja MAL-sopimusvalmisteluissa.

Tunnin juna kytkentä

+5min



Business Lab Turku

URBAN LAB Finland entity

City as an Innovation Platform

URBAN LAB Finland

= Nationwide development programme (TEKES):
- New concepts for Built Environment
- Research results > Business case
- Internationality & Export consortions
- Linking CityLab to common platform New products and services

International       Business 

casesBUSINESS LAB Turku

= City level platforms:

- Product/service development

- Piloting city development and 

demonstration platforms (Living Labs)

- Showrooms



• Central Baltic: Baltic Urban Lab - Integrated Planning and Partnership Model 
to Brownfield Regeneration 

• Kaupunkien välinen yhteistyö: Turku, Tallinna, Riika, Norrköping

• Baltic Urban Lab Kick-off conference 19-21 January 2016

Kansainvälinen kehittämiskytkentä - esimerkki



• Kestävä liikkuminen, joukkoliikenteestä lippujärjestelmiin, sähköisestä
liikkumisesta yhteiskäyttöpyöriin … ja Hyperloopiin

• Yli kolmen miljoonan nelivuotinen kokonaispaketti Turun liikkumisen
kehittämiseen

• Liikuminen palveluna Turun vetovastuulla

Eccentric Civitas - hanke



Resurssit, käynnistäminen
ja aikataulu.



Keskustan kärkihankkeen
päävaiheet

Kärkihankkeen toimeenpanon käynnistäminen ja 
päätavoitteiden määrittely – toukokuu 2016. 

Kärkihankkeen avausfoorumi ja työryhmän työn 
käynnistäminen – elokuu 2016

Työryhmätyöskentely, teemafoorumit (kauppa, asuminen, työ,  liikenne, matkailu), 
sidosryhmät, esittelyt toimielimille - syyskausi 2016.

Työryhmän työ valmistuu - vuoden 2016 aikana.

Lähetekeskustelut kaupunginvaltuustossa ja –hallituksessa, 
joiden pohjalta jatko toimepideohjelmasta päätöksentekoon 
normaalissa järjestyksessä – alkuvuosi 2017.



Keskellä Turkua





SWOT
 Monipuolisuus luo vetovoimaa
 Tiiveys tuo aktiivisuutta
 Historia – Åbo Gamla Stan
 Jokiranta on keuhkot
 Kauppatori ja ympäristö on sydän
 Matkailu ja tapahtumat, ravintolat
 Palveluiden läheisyys - asuminen

SWOT
 Kaupan rakennemuutos kiihtyy
 Toimintaympäristömuutoksiin ei 

reagoida
 Toiminnallinen yksipuolistuminen
 Ikääntymisen demografiavaikutus 
 Kehittämisen ilmapiiri ei parane

SWOT
 Kokonaisvision puute
 Pysyvän toimintamalin puute
 Julkinen mieliala
 Investointihaluttomuus
 Ympärivuotinen vetovoima ei 

toteudu

SWOT
 Suosio kääntymässä nousuun.
 Globaalien trendien tuki – mm. 

ilmasto, ajankäyttö, urbaani elämä
 Saavutettavuus yhä kehittymässä
 Monipuolisen lähikaupan paluu
 Houkuttelevuus asumiseen ja 

vapaa-aikaan


