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Turku ja Turun seutu 

Perustietoja  (2012) 
 
    • väkiluku 180 000 / 314 000 
      väestönkasvu keskittynyt kehyskuntiin 
 
    • Turussa maahanmuuttajien osuus Suomen 
      korkeimpia 5,3 %,  
      äidinkielen mukaan 9 %  
 
    • seutukunnan työttömyys korkea; 11,1 %   
                                                          Suomi 7,7 % 
        
    • työpaikkojen keskittyneisyys 
      - teollisuus ↓ - palvelusektori 74 %  
      - lääke- ja elintarviketeollisuus 
      - informaatioteknologia 
      - meriteollisuusklusteri 
         
   - yleiskaavallinen yhteistyö v. 1974 
   - MAL- aiesopimus 
   - kaupunkiseudun rakennemalli 2012- mukana14 kuntaa  
       - Aura, Kaarina, Lieto, Masku, Mynämäki, Naantali, 
         Nousiainen, Paimio, Parainen, Raisio, Rusko, Sauvo,  
         Tarvasjoki, Turku  
 
      
  

Työpaikkojen keskittyneisyys 
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 Tulevaisuudesta 
 
- Tilastokeskuksen ennuste Turun seudulle v. 2040  
  39 000 uutta asukasta ->353 000   
     
- rakennemalli 2035 tavoite uuden väestön suhteen 
  2x eli 75 000 
  uusia työpaikkoja 20 000 
     palvelusektori painottuu 
     korkean osaamisen työpaikat 
 
- kasvua havitellaan kaupunkiseudun ydinalueelle: 
      80 % Naantali- Turku- Kaarina- akselille 
      20 %  sitä ympäröiville alueille 
      -> edellyttää merkittävää suunnanmuutosta 
          kauan jatkuneeseen hajautumiskehitykseen 
           
 
- keskeisiä kehittämisalueita: 
          • keskusta 
          • suunnitellun raitiotien vaikutuspiiri 
          • kantakaupunkia ympäröivä maankäytön muutosvyöhyke                      
          • lentokenttäalue 
 
       

Turun kaupunkiseudun rakennemalli 2012 
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Työpaja 

 
- 27.2.2013 

 

- kutsutilaisuus: - seitsemän seudun kannalta keskeistä yritysjohtajaa 

                             - teollisuusasiamies Seppo Torikka / TSEK 

                             - apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen 

                             - kaavoitustoimen johtaja Markku Toivonen 

                             - yleiskaavatoimiston kehityspäällikkö Christina Hovi 

                             - Mal- verkoston Kimmo Kurunmäki 

 

- ryhmähaastattelu: 

- Turun ja Turun seudun suunnittelun tiedon välittäminen>< yritysten mahdollisuus 

kertoa maankäyttöön liittyvistä tarpeista ja toiveista, uudet yhteydet ja 

innovaatiomahdollisuudet yritysten välillä 
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Keskeiset löydökset 

1) Liikenneinfran tärkeys 
   - saavutettavuus tärkeä, kaikki liikennemuodot 

   - tavara- ja matkustajaliikenne 

   - ristiriitaiset käsitykset henkilöautoilusta 

   - asennemuutosta 

 

2) Maankäytön muutoksien mahdollisuudet 
   - uudenlaiset välittäjyydet, kaupunkimuutos ja yritykset 

     - tapaus Elomatic 

      - paikkalähtöisen kehittämisen menettelyt 

      - ympäristön edustavuus 

 

3) Vastakkain saaristo ja yhdyskuntatalous 
   - keskustelua rakennemallin tiiviistävästä tavoitteesta 
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4) Koulutus ja asuminen 
    - Turun vahvuus koulutustarjonnassa; korkeakoulut, yliopistot ja  

       ammattikorkeakoulut 

     - Turku edullinen asua-  tavoitteena myös edustavuus 

     - työsopimuskäytännöt ja työehdot työllistymisen estäjinä 

 

5) Yhteistyön merkitys 
    - globaali talous 

    - yhteiskehittelyyn sopivia alueita; Skanssi, Kupittaan alue 

    - elinkeinoelämä odottaa konkretiaa-  seudullinen ajattelu yleisellä tasolla 

    - yhdyskuntasuunnittelun vaikeaselkoisuus ja hitaus, päätöksenteon    

      monimutkaisuus ja hitaus: isot kunnat>< pienet kunnat 

    - osallisuus 
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6) MAL + elinkeinot = elinvoima 
 - suunnittelun fokukseen työpaikat ja toimiva seututalous 

 - globaalin talouden suhdanteiden heijastuminen toimitilavaatimuksissa;  

   toimistohotellit -> tilaa vievä tuotannollinen toimitila 

 - osaamis- ja arvoverkot, kokonaiset tuotantoketjuosaamisen  

   tärkeys 

    - tapaus ITW Haloila 
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Kiitos 


