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Aiheena Turun keskusta ja 6. aalto

Alustamassa:
Timo Hintsanen – Turun keskustan kehittäminen maakunnan keskuksena
Katariina Räike ja Paula Virri – Yritysten yhteistoiminta kaupunkikeskustan hyväksi
Sampo Ruoppila ja Artturi Elovirta – Kaupunki alustana: tekeminen edellä
Tomi Hangisto – Kaupunkitilan uusjako



KÄRKIHANKE TURUN KESKUSTA
TIMO HINTSANEN, KAUPUNKISUUNNITTELUJOHTAJA  24.05.2016

Tiivistelmä:

• Kaupunkiseutu kehittyy
jos keskusta voi hyvin

• Paluuta vanhaan ei ole
• Keskustan kehittäminen

on kaupunkistrategiassa
• Toiminnallisuus on tärkeä

osa kokonaisuutta
• Innovatiivinen vanhojen

tilojen käyttö
• Matala kynnys tapahtu-

mien järjestämisessä 
byrokratian purku

• Yhteistyö yrittäjien ja
muiden sidosryhmien
kanssa

• Kytkennät tärkeitä! 
tunnin juna, tiedepuisto,
matkakeskus, satama,
hankkeet (Baltic urban lab,
Eccentric civitas jne.)



Tiivistelmä: 

• Keskustan yli 300 jäsenyritystä korostaa konkretiaa!

• Kaiken toiminnan tarkoituksena kaupunkikeskustan kaupallinen vetovoima

• Keinoina: tapahtumat ja elävyys, viestintä, kaupunkikehittäminen

• 340 jäsentä
• Ryhminä: Hansakortteli, S-ryhmä, torikauppiaat, hallikauppiaat

• Tiivis yhteistyö kaupungin kanssa, rahoituspohja 50/50. 



Tiivistelmä:

• Kauppakamari vahvasti mukana keskustan kehittämisessä
• Saavutettavuus eri liikennemuodoilla tärkeää
• Keskustaan tulee kaavoittaa uusia työpaikkakohteita

huom. työn muutos & erilaiset tilat
• Urbaani asuminen trendikästä, perheet hakeutuvat keskustaan
 tätä ei ole nyt riittävästi otettu huomioon

• Verkkokaupan ja kivijalkakaupan yhdistämisen mahdollisuus
 showroom

• Pop up lisääntymässä, liiketilojen vuokraustoiminta murroksessa
• Yhteistoiminnallisia tiloja myös keskustaan
• Hyvä keskusta on sopiva mix edellä mainittua
• Vuoteen 2035 mennessä Turkuun tulee 75 000 uutta asukasta

ja 20 000 uutta työpaikkaa

 tässä haasteita pohdittavaksi työpajassa

Paula Virri, Turun kauppakamari:

Turun keskustan vetovoimasta ja
tulevaisuudesta



Tiivistelmä:

• Tarvitaan toiminnallisuutta, monipuolinen julkinen tila
• Palvelut kehittyvät ja lisääntyvät samalla kun kaupan-

käynti keskustoissa vähenee
• Vierailijatalous vahvistuu  tähän vastattava!
• Pienet toimistot suurien sijaan
• Jalankulku, pyöräily ja joukkoliikenne & viihtyisyys
• Gentrifikaatio; asuminen ja toiminnot, jaetut tilat
• Tilojen rohkea uudelleenajattelu ja tilapäiskäytöt
• Turun keskusta ei ole kuolemassa!/vrt. Instagram pics.
• Jokiranta kaupungin helmi, jonka toimintoja voi lisätä

merkittävästi (pop up, mobiliteetti, tapahtumat)
• Ideoita: Boost makerspace & co creation café, Turku

shuttle bus, waterbus jne.
• Kaupunki alustana ja mahdollistajana  salliminen,

tilat vapaasti käyttöön, lupaprosessien helpottaminen

http://www.lahellakaupungissa.fi/paikat/keskustat/globaali-keskusta/gentrifikaatio/


Tomi Hangisto, miljöösuunnittelija, Turun Kaupunki:

Tiivistelmä:
• Kaupunkitila on ajateltava uusiksi: nyt autoille on varattu 10 kertainen määrä tilaa verrattuna ihmisiin
• Estetiikka kulmakivenä ja vetovoimaisuuden lähteenä
• Julkinen kaupunkitila kaikkien tilaksi: mahdollisuudet ja vastuu
• City life -mindset: innovatiivisuutta edistävä julkinen tila  kaupunkilaisten kulttuuri, salliva kulttuuri, siedetään asioita,
mahdollisuuksien kaupunki, yhteistyön merkitys, luottamuksen kaupunki, luovuuden kaupunki, menestyvä kaupunki 
Tavoitteena City Life; kaupunkielämää, viivähtämisiä, kohtaamisia, ideoiden vaihtoa
• Palvelukonseptien kautta kaupunkiympäristön uudistaminen



Työryhmien pohdintojen koosteet

Toimeksiantona oli pohtia 1-3 
attraktiotekijää, joilla viedään 
eteenpäin esityksissä esiin nousseita 
keskustaan ja 6. aaltoon liittyviä 
teemoja ja nimetä kopin ottajia



Tästä eteenpäin:

• Selkeät ryhmän havaitsemat mahdollisuudet rengastettu

• Tunnistettava selkeät attraktiospotit

• Yhteistyökumppaneiden haku

• Mahdollisuuksia useiden eri alojen yrittäjille



Tästä eteenpäin:

• Kampanja: ”1st Region – Finland Proper”
• Seurakuntayhtymä voisi lähestyä kansaa hieman ”kieli poskessa” 

ja myydä sopivaksi katsotussa julkisessa paikassa aneita…
• Lapsille luovaa tilaa; kaupunkikaava mahdollistajana + yrittäjät
• Mikroyrittäjille yhteys maailmaan (vrt. Leevi Parsaman ajatus

2015 joulukuun Bastu-työpajassa globaalista pk-yrittäjyydestä)
mahdollistettujen tilojen avulla; Spark´Up & Turku Science Park

• Pop up kioskeille mahdollisuuksia; kaupungin kiinteistölaitos
mahdollistajana

• 24/7 co creation-tila (vrt. Sampon & Artturin esitys)



Tästä eteenpäin:

• Tori vapaasti varattavaksi alustaksi

• Autonimisesti (miehittämättömästi) liikennöivä Föri II
joen alajuoksulle satamaan (P.s. Turun yliopiston ja merialan
avainyritysten kanssa on menossa tutkimus miehittämättö-
mästä meriliikenteestä/yrityksissä osaamista alueella)

• 2 tuntia ilmaista pysäköintiaikaa keskustassa  tätä
mahdollisuutta kannattaa ryhmän mukaan oikeasti tutkia.
Antaisi todennäköisesti pysäköintimaksuja ja –sakkoja
selvästi suuremman rahavirran keskustan liikkeisiin

• Kulttuuri- ja urheilutapahtuminen yhdistäminen
isoiksi happeningeiksi  



Last but not least:

• Turku on tuottanut ilmiöitä paljon pidempään kuin mikään muu 
kaupunki Suomessa. Esim. suomalainen underground sai alkunsa 
Turussa (kuva). Sen varhaisia edelleen voimissaan olevia hedelmiä on 
mm. Ruisrock, myöhemmin syntyneistä  konemusiikkifestivaali 
ja H2Ö

• Kaupunkikulttuurin osalta vertailukohtaa kannattaa hakea rohkeasti 
esim. Bolognan, Cambridgen ja muiden Turun kaltaisten kaupunkien 
suunnalta 

• Ei yritetä määritellä mitä kaupunkikulttuuri tarkoittaa, vaan tehdään
sitä yhdessä ”yes we can – together!” –asenteella

• Kaupunki luo edellytyksiä  


