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Turun kaupungin visio

Suomen Turku on kiinnostava ja 

rohkeasti uudistuva eurooppalainen 

yliopisto- ja kulttuurikaupunki, jossa on 

hyvä elää ja onnistua yhdessä.



Ohjelmalinjaukset aluekehittämiseen

Kilpailukyky ja kestävä kasvu

 Yrittävä ja osaava kaupunki

 Vaikuttava ja uudistuva kaupunki

 Rakentuva kaupunki ja ympäristö

 Sujuvaa ja turvallista arkea tuetaan hyvällä kaupunkiympäristön ja palvelukanavien suunnittelulla

 Tuottavuutta ja uudistumiskykyä kasvatetaan edistämällä innovaatioita

 Kaupunkirakenteen toimivuutta ja elinvoimaa vahvistetaan täydennysrakentamisella

 Huomisen rakentamista edistetään maankäytön kehittämisen kokonaisvaltaisuutta, ennakkoluulottomia kumppanuuksia ja 

yhteistyömalleja korostavalla toimintamallilla

 BlueIndustryPark (BIP) - kehittäminen



Ohjelmalinjaukset aluekehittämiseen

Hyvinvointi ja aktiivisuus

 Terve ja hyvinvoiva kaupunkilainen

 Osaava ja oppiva kaupunkilainen 

 Aktiivinen kaupunkilainen

 Luodaan puitteet hyvinvoinnille laaja-alaisella yhteistyöllä

 Tuetaan aktiivista elämäntapaa luomalla edellytyksiä omatoimiselle aktiivisuudelle

 Toteutetaan palveluja yhteistyöllä kansalais- ja järjestötoiminnan kanssa

 Vahvistetaan aluenäkökulmaa asuinalueiden ominaispiirteitä hyödyntämällä

 Lisätään tuottavuutta tekemällä ehkäisevästä työstä kaiken toiminnan kivijalka

 Turun seudulla monipuoliset sivistyspalvelut saadaan esteettömästi kaikkien ulottuville hyödyntämällä uuden teknologian tarjoamia 

mahdollisuuksia ja alueellista yhteistyötä



Turun kaupungin toimintalupaukset

• Asukas- ja asiakaslähtöisyys

• Vastuullisuus ja suvaitsevaisuus

• Uudistuminen ja yhteistyö



VALTAOSA TURKULAISISTA (65-

75 %) ON AKTIIVISIA, 

TYYTYVÄISIÄ ELÄMÄÄNSÄ, 

ASUINALUEESEENSA, 

YHTEISÖÖNSÄ, 

TALOUDELLISEEN 

TILANTEESEENSA JA 

PALVELUIHIN

Pansio-Perno (PA) ja Pansio-

Jyrkkälä (SA): 

Alhainen elämänlaatu, 

elintaso ja turvattomuus

Hirvensalo-Kakskerta: eri 

mittareilla tarkastellen tilanne 

todella hyvä

Tyytyväisyys palveluihin 

parantunut ja päihteiden 

käyttö sekä yksinäisyys 

vähentynyt

Tyytymättömyys julkisiin 

liikenneyhteyksiin 

suurehko

Hyvinvointi asuinalueilla
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Terveytensä vähintään hyväksi kokevien 

turkulaisten osuus on hieman kasvanut 2010-2014

Lähde: Alueellinen terveys ja hyvinvointi –kysely ATH

• Koettu terveys on Turussa kehittynyt 

hieman parempaan suuntaan olleen 

hieman parempi kuin maassa 

keskimäärin.

• Muihin suuriin kaupunkeihin verrattuna 

koettu terveys on Turussa 

huonommalla tasolla.

• Turun suuraluiden vertailussa ei ole 

tapahtunut merkittäviä muutoksia 

vuoteen 2010 verrattuna.

• Parhaimmaksi terveys koetaan 

Keskustan, Hirvensalo-Kakskerran 

sekä Nummi-Halisen suuralueilla.

• Pansio-Jyrkkälän suuralueella koettu 

terveys on selkeäsi huonompi 

verrattuna muihin suuralueihin.

Koettu terveys (terveytensä hyväksi tai erinomaiseksi kokevien osuus)

Paluu
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Hyvinvoinnin ohjaus

Hyvinvoinnin ohjausryhmä

Kaikki toimialat kattava, 

Lasten ja nuorten työryhmä

Kulttuurihyvinvointityöryhmä 

Hyvinvointiyhteistyö

Kansallinen (Terve kunta, suuret 
kaupungit, alueellinen), kansainvälinen 

(Healthy Cities)

Raklin työpajat

Hyvinvointiohjelman seuranta

Hyvinvointikertomus, mittarit, 
tutkimukset (Ath, Pyll…), vaikutusten 

arviointi

Hyvinvointiohjelman toteutus

Hankkeet, palvelutuotanto, viestintä

Hyvinvointi ja 
aktiivisuus -ohjelman 

toimeenpano



Turun aluekehittämisen malli

Kivijalat;
• Asukas keskiössä
• Kaupunkistrategian ja ohjelmien 

noudattaminen
• Asuinalueiden näköinen toiminta

Mallilla tavoitellaan;
• Palveluiden, rakennetun ympäristön ja 

asukkaiden intressien yhdistämistä 
• Tuloksena alueiden elinvoiman ja 

asukkaiden hyvinvoinnin vahvistuminen



Raklin klinikkatyöskentelyllä tuetaan Turun aluekehittämistä

Pansio-Perno kehittämisen pilotti




