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Keskustan kehittämisen kärkihanke
• Hanke käynnistyi kaupunginvaltuuston päätöksellä vuonna 2016.

• Turun kaupunkikeskustan tulevaisuutta pohtinut monialainen työryhmä julkisti laatimansa 

keskustavision 14.8.2017.

• Kehittämistyön tukena ovat olleet kaikille avoimet Turku Future Forum -tilaisuudet ja Kerro kantasi -

palvelun kyselyt.

• Turun keskustan kehittämistä ohjaavat kolme tavoitteellista painopistealuetta:

1. Saavutettava ja helposti kuljettava keskusta

2. Kaupallisesti houkutteleva keskusta sekä

3. Viihtyisä ja elävä kohtaamisten keskusta.

Elävyys keskustaan syntyy uusien asumismuotojen mahdollistamisesta, kauppaa ja 

työpaikkojen kehittämistä tukevien hankkeiden kaavoittamisesta sekä uusien 

palvelujen ja tapahtumien kehittämisestä.



Keskustan kehittämisen kärkihanke
Keskustan kehittämisen 

ensisijaiset toimenpidekohteet 

ovat:

• Aninkainen

• Ydinkeskusta

• Merellinen Turku

• Vanhakaupunki

• Liikenne ja liikkuminen

https://www.turku.fi/keskustan-kehittamisen-karkihanke

https://www.turku.fi/keskustan-kehittamisen-karkihanke


Aurajoen ja sen rantojen käytön 
yleisperiaatteet
Kaupunginhallitus on hyväksynyt Aurajoen ja sen rantojen käytön yleisperiaatteet vuonna 2018.

Osa-alueet: Jokisatama, Kulttuurijoki, Vanhakaupunki ja Yläjuoksu

Sisältää myös kehitysideoita 



Yläjuoksu



Vanhakaupunki



Kulttuurijoki

Itäisen 

Rantakadun 

yleissuunnitelma



Jokisatama



• Tavoitteena on luoda viihtyisä, turvallinen, toimiva ja esteetön katuympäristö –

kaupunkistrategian ja keskustan kehittämisen kärkihankkeen tavoitteiden sekä 

Aurajoen ja sen rantojen käytön yleisperiaatteiden (kh 5.2.2018 § 47) mukaisesti. 

• Tavoitteena on yhteensovittaa yksisuuntaiset pyörätiesuunnitelmat (kylk 17.12.2019 §

502, 24.11.2020 § 415) rannan muun käytön ja toimintojen kanssa. Erityisenä 

painopisteenä rantaväylän osoittaminen kävelyyn ja oleiluun.

• Huomioida alueen historialliset, kaupunkikuvalliset ja luonnon arvot sekä 

Aurajokirannan osa-alueiden ominaispiirteet, alueella vireillä olevat ja tulevat 

hankkeet sekä käyttäjien tarpeet. 

Lähtökohdat ja tavoitteet

Itäisen Rantakadun yleissuunnitelma



11 osa-aluetta 

Kaupunkigalleria
Lepo ja kahvi

Kulttuuriaukio/ Hämähäkkitontti

Kulttuurijokilautan aukio
Konserttitalon ranta

Mylly- ja Martinsillan väli
Piknikpuisto

Leikki & pop-up

Jahtisatama ja Förin odotuslaituri

Telakkaranta

Jokisataman rantareitti

Suunnittelualue sijaitsee välillä Rettiginrinne-Purserinpuisto rajautuen kiinteistöistä 

Aurajoen rantamuuriin. 



Aukiota avarretaan, tasataan, 

jäsennellään selkeämmin ja avataan joelle 

päin. Luodaan lisää istumapaikkoja. Katua 

ja rantaa erottava pensasluiska 

muutetaan tukimuuriksi, jota vasten 

sijoitetaan kahvila ja kausimyynti sekä 

varaus julkiselle WC:lle. Muuria voidaan 

elävöittää mm. köynnösistutuksilla.

Rannan puusto säilytetään ja 

täydennetään puuistutuksilla. Nurmialueet 

jäsennellään ja rajataan reunakivillä. 

Toteutetaan myös uusia viheraltaita. 

Rantaan yhteys reittien ja portaikkojen 

kautta. 

Aukiolle sijoitetaan pöytäryhmiä, sekä 

rantamuuriin rakennettu portaikko 

mahdollistaa veden saavutettavuuden. 

Laivojen huoltolaiturin päälle toteutettaisiin 

muun rannan tasoon kansi, joka lisäisi 

kävelyn ja oleskelun tilaa. 

Alueen tasaus muutetaan huoltoajolle 

sopivammaksi. Kahden huoltoauton 

pysähtymispaikka palvelee laivoja, 

kahvilaa ja kausimyyntiä. Samassa 

yhteydessä jätteiden syväkeräyssäiliöt. 

Lepo ja kahvi

A
u

ra
n

s
ilta



• Katu on koko rakentamisen ajan liikennöitynä.

• Kokonaiskustannusarvio on yhteensä n. 11,2 M€.

Rakentamisen vaiheistus ja kustannusarvio



• Päätökset Itäisen Rantakadun hankesuunnitelmasta ja 

yleissuunnitelmasta:

• kaupunkiympäristölautakunta 8.6.2021

• kaupunginhallitus 21.6.2021

• kaupunginvaltuusto 23.8.2021

• Avustushakemus lähetetty 31.8.2021 Traficomille 1. vaiheen 

toteutukseen.

• Katusuunnittelun käynnistäminen

https://ah.turku.fi/kylk/2021/0608015x/4396076.htm
https://ah.turku.fi/kh/2021/0621016x/4410805.htm
https://ah.turku.fi/kv/2021/0823007l/4435948.htm


Merellisten palveluiden 
kehittäminen

Kaupungin onkipaikat kartalla

https://opaskartta.turku.fi/IMS/?mid=d6zdf


Linnanniemen kansainvälinen ideakilpailu



• Linnanniemen suunnittelun 

eteneminen:

– Alueella on käynnissä kaksi 

asemakaavaa: 

Yhteisterminaalin kaavoitus

o Terminaalista järjestettävä arkkitehtuurikilpailu 

avautuu lokakuussa. 

Historian ja tulevaisuuden museon kaavoitus

o Asemakaavamuutoksen tavoitteet on hyväksytty 

sekä osallisuus- ja arviointisuunnitelma merkitty 

tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan 

kokouksessa 21.9.2021 sekä hyväksytty 

kaupunginhallituksen kokouksessa 27.9.2021.

o Sitowise tekee parhaillaan arviointia 

ratalinjauksen eri vaihtoehdoista. 



”Kolme palaa”

Uusi Linnanpuisto

Satamakaupunki

Merikortteli

Linnanniemen ideakilpailun 

voittaneen Kolme palaa -

ehdotuksen tehnyt työryhmä 

(After Party, Santtu Hyvärinen ja 

Sitowise) on yhteistyössä 

kaavoitusarkkitehdin kanssa 

aloittanut työskentelyn 

Linnanniemen alueen 

kaavaluonnoksen pohjaksi.

Lisäksi Linnanniemen alueesta 

on valmisteilla kehittämisohjelma. 

Kehittämisohjelma on kaupungin 

sisäinen työkalu alueen 

kokonaisvaltaiseen 

kehittämiseen.



Kuva: Vesa Aaltonen

https://www.turku.fi/keskustan-kehittamisen-karkihanke

https://www.turku.fi/keskustan-kehittamisen-karkihanke

