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“Suomen Turku on kiinnostava ja rohkeasti uudistuva eurooppalainen 

yliopisto- ja kulttuurikaupunki, jossa on hyvä elää ja onnistua yhdessä.”

Turun kaupungin visio 2029



• KESKUSTAN KEHITTÄMINEN: Hankkeen tavoitteisiin 
kuuluu laatia kunnianhimoinen visio keskustan 
elinvoiman ja vetovoiman vahvistamiseksi sekä 
konkreettinen näkemys toimenpiteistä ja vaiheista, 
joilla vision mukainen tila keskustan kehittämisessä 
saavutetaan.

• TURUN TIEDEPUISTO: Kärkihankkeen tavoitteena 
on luoda uusilla verkostomaisilla toimintamalleilla 
kansainvälisesti kiinnostava ja rohkean kokeileva 
osaamiskeskittymä, joka on toiminnoiltaan 
monipuolinen ja logistisesti vetovoimainen. 

• SMART AND WISE TURKU: kärkihankkeen 
tarkoituksena on auttaa Turun kaupunkia varautu-
maan ilmastonmuutoksen ja kaupungistumisen 
haasteisiin sekä parantamaan toiminnan 
tuottavuutta hyödyntämällä digitalisaatiota ja sen 
tuottamaa dataa. 

Turun kaupungin kolme kärkihanketta



Vetovoima Kilpailukyky

Kestävyys Hyvinvointi

Strategiset 

päämäärät



Turun keskustavisio

Sijaintimme maailman kauneimman saariston sydämessä 
sekä 800-vuotinen historiallinen keskusta antavat Turulle 

loistavan mahdollisuuden nousta omanlaiseksi 
kansainvälisesti tunnetuksi maailmankaupungiksi, joka 
mahdollistaa asukkailleen ja yrityksilleen hyvinvoivan 

elämän.



Turku - Maailmanluokan saaristokaupunki?



Saavutettava ja 
helposti kuljettava keskusta

Kaupallisesti 
houkutteleva keskusta

Viihtyisä ja elävä 
kohtaamisten alusta



Aninkainen

Vanhakaupunki

Hansatown

Kulttuuriranta

Elämysakseli

Finance 

District
Liikennejärjestelmä



Turun ytimen määrittely
Neljän merkitsevän identiteetin ydin

Jokiranta

Kauppa
Vanhakaupunki

Yliopistot



Pistemäinen rakenne
Ruuhkautuva piste rajoittaa keskustan kehittymistä

ja huonontaa kauppatorin laatua 



250 m

Joukkoliikennekadun muodostaminen
Joukkoliikenne yhdistyy kaikkiin ytimen toimintoihin

Jokiranta

Kauppa
Vanhakaupunki

Yliopistot



Keskustan saavutettavuuden elementit
kaupunkiterminaalit ja ytimeen avautuvat pysäköintikeskukset

Joukkoliikennekatu ja kaupunkiterminaalit Keskitettyjen pysäköintilaitosten uloskäynnit suoraan 

kävelykaduille ja keskustan ytimeen



Kävelypainoitteisen keskustan laajentaminen kaupungin 

parhaille paikoille lisää keskustan viihtyvyyttä ja eloisuutta.

Uusien kävelykatujen ja aukioiden luominen kaupungin 

sydämeen Jokirannan läheisyyteen.

Kävelypainotteisten katujen kehittäminen viihtyisäksi ja 

turvalliseksi jalankulkuympäristöksi



Koko keskustan kattava pyörätieverkosto mullistaa 

keskustan ja sen lähialueiden asukkaiden arjen.



Keskustan kasvu ja uusi käyttöjärjestelmä
Eri liikennemuodot toisiinsa kytkevä helppokäyttöinen järjestelmä



Houkutteleva ydin - Hansatown



Turun Kauppatori talvisen keskustan toiminnallisena sydämenä



Työpaikkojen keskusta 



Turun Vanhankaupungin renessanssi
Yliopistojen ja eurooppalaisuuden olohuone



Hämeenkatu yliopistoja ja kupittaan tiedemaailmaa yhdistävänä vehreänä bulevardina



Monipuolinen viherympäristö
Puistoverkosto ja sisäpihat asukkaiden tiloiksi

Kupittaa

Juhannuskukkula

Puolalanmäki

Koroinen

Luostarinmäki

Jokipuisto

Samppalinna

Kakolanmäki

Linnanpuisto

Ruissalo

Barkerinpuisto

Puisto rakennuksen etupihana ja takapihana

Sisäpihat osa puistoverkkoa

Puistomaiset puolijulkiset tilat



Saariston ja veden kokeminen ydinkeskustassa
Ilta-aurinkoon avautuvan itärannan aktivoiminen ja veden tuominen ihmisiä lähelle



Houkutteleva asuinympäristö



Keskustan integrointi 

maailman kauneimpaan saaristoon

Aninkainen

Rautatieasema

satama



Keskustan integrointi 

maailman kauneimpaan saaristoon

Turun

Hafencity Nordhavn Björvika





Vision roadmap



20 000 uutta asukasta

15 000 uutta työpaikkaa

150 000 m2 uutta liiketilaa

30 000 m2 uusia kulttuuri- ja palvelutoimintoja

Uusi joukkoliikennejärjestelmä

Viihtyisä ja turvallinen keskusta

5500 uutta katettua pysäköintipaikkaa



Toimenpidekokonaisuudet painopistealueittain 
2018 – 2021 (kh 13.8.2018 §288)

• Keskustaliikenteen 

kehittäminen 

• Kävelyn ja pyöräilyn 

olosuhteiden parantaminen

• Joukkoliikennejärjestelmän 

kehittäminen

• Keskustan kauppakeskuksen 

konseptointi ja toteutus

• Kauppahallin korttelin 

kehittämissuunnitelma

• Turun Merikeskuksen suunnittelu ja 

toteutus

• Vanhankaupungin kehittäminen 

ja brändäys

• Aninkaisten alueen kehittäminen

• Keskustavalaistuksen 

kokonaisvaltainen kehittäminen

Saavutettava ja 

helposti kuljettava keskusta
Kaupallisesti 

houkutteleva keskusta

Viihtyisä ja elävä 

kohtaamisten keskusta

• Innovaatiokilpailu • Turku Future Forum -tilaisuudet • Yleiskaavan valmistelu



Kiitos!


