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Ajatuksia Turun keskustan vetovoimasta ja 

tulevaisuudesta

• Turun kaupunkiseudun rakennemallissa 2035 on esitetty Turun 

keskustan ja ydinkaupunkialueen kehittämistä koko alueen 

vetovoimaisena keskuksena. Turun keskustan asema maakunnan 

keskuksena, kaupallisena keskuksena ja työpaikkakeskittymänä 

• Kaupan palveluverkkoselvitys 2014  
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Rakennemalli 2035 

”Turun kaupunkiseudusta rakennetaan jalankulku- ja joukkoliikennekaupunkia.

Tilavat ja turvalliset pyöräparkit sekä sujuvat pikaraitiotie-, bussi- ja 

paikallisjunalinjat kytkeytyvät yhteen koko Turun seudun kattavan verkon 

muodostamisessa. Kun henkilöautoilta jää kaista- ja pysäköintitilaa, jalan ja 

pyörällä liikkujille jää reilusti tilaa omille kaistoilleen sekä penkeille, 

pyöräkatoksille ja vaikkapa katukahviloille. Toimiva liikenneverkko mahdollistaa 

myös autottoman elämän ja säästää aikaa joka arkipäivä.”



Rakennemalli 2035 - työpaikat

”Turun keskusta säilyy kaupunkiseudun ylivoimaisesti suurimpana työpaikka-

alueena. Myös keskustaa ympäröivälle ydinkaupunkialueelle sijoittuu 

huomattava osa uusista työpaikoista. Seudulta on sujuvat tavara- ja 

henkilöliikenteen yhteydet muille kaupunkiseuduille ja kansainvälisesti. 

Toimistojen ympäristö on laadukasta: arkkitehtuuri on edustavaa ja viher- ja 

pysäköintialueet huolellisesti käsiteltyjä. Modernit toimistokeskittymät vetävät 

puoleensa kasvavia yrityksiä. Yritysklustereista kehittyy oman alansa 

innovaatiokeskuksia.”



Rakennemalli 2035 – urbaani kaupunkikeskusta

”Turku on kaupunkiseudun sydän ja asuminen sen keskustassa laadukasta, 

monimuotoista ja urbaania. Vanhojen arvorakennusten karisma ja uusien 

asumismuotojen mahdollisuudet yhdistyvät erinomaiseen kulttuuri- ja 

palvelutarjontaan sekä hyviin liikenneyhteyksiin. Uusia asumismuotoja voi 

syntyä esimerkiksi yrityksiltä ja teollisuudelta vapautuneisiin tiloihin. 

Kaupunkirakenteen tiivistyminen sisäänpäin tuo alueelle elämää ja palveluja. 

Myös ydinkaupunkialueen aluekeskuksissa maankäyttö on toiminnallisesti 

sekoittunutta ja keskustamaista ja tarjoaa mahdollisuuksia urbaaniin 

asumiseen.”



Väestönkasvu

• Vuoteen 2035 mennessä 

75.000 asukkaan kasvu

• 20.000 työpaikan kasvu

• Työpaikkojen määrän 

kasvu painotetaan Turkuun ja 

ydinkaupunkiseudulle 

vahvistamaan Turun

asemaa kaupunkiseudun ja 

maakunnan keskuksena ja 

edistämään elinkeinoelämän

kehittymisedellytyksiä



Keskustan vaikutusalue

• Turun kaupunkiseudun 

vaikutusalue erikoistavara-

kaupassa näyttäytyy voi-

makkaampana kuin päivit-

täistavarakaupassa 



Turun keskustan haasteet ja mahdollisuudet

• Muuttunut markkinatilanne-kulutuskysynnän lasku-verkkokaupan kasvu

• Liiketilojen vajaakäyttö-tilanne paranemaan päin

• Tilan tarve ei kasvane, noutotilat, show-room –tyyppisten tilojen lisääntyminen

• Tilojen monikäyttöisyys ja lyhytaikaset, vaihtuvat toimijat 

• Yhteisöllisten toimitilojen kehittäminen – lisää työpaikkoja keskustaan

• Trendinä urbaani nousussa, myös asumisessa

• Tapahtumien ja elävä toiminnan merkityksen kasvu – tulee kaupankäyntiä 

• Viihtyminen ja kaupunki olohuoneena 

• Sopivasti asumista ja työpaikkoja – kaupunki elää  koko vuorokauden 


