Testitiedosto
Turku (ruots. Åbo) on Suomen kaupunki ja Varsinais-Suomen maakunnan keskus, joka sijaitsee
Aurajoen suulla Saaristomeren rannikolla. Kaupungin asukasluku on 2019 tammikuussa 191 603[10]
ja Turun seutukunnan 330 482[11]. Tämä tekee Turusta asukasluvultaan Suomen kuudenneksi
suurimman kunnan ja kolmanneksi suurimman kaupunkialueen.
Turun arvioidaan syntyneen 1200-luvulla, ja se on siten Suomen vanhin kaupunki. Kaupungin
perustamisvuotena mainitaan usein vuosi 1229. Turku oli pitkään Suomen merkittävin
asutuskeskus, maan ensimmäinen pääkaupunki vuosina 1809–1812 ja 1840-luvulle saakka myös
Suomen suurin kaupunki. Turku on yhä alueensa paikallishallinnollinen, taloudellinen ja
kulttuurinen keskus. Kaupunki on Lounais-Suomen aluehallintoviraston päätoimipaikka ja
Varsinais-Suomen maakunnan pääkaupunki. Useat valtion virastot siirrettiin 1810-luvun
alkupuolella Turusta pääkaupungin siirron yhteydessä Helsinkiin, mutta Suomen arkkipiispanistuin
jäi Turkuun jossa se yhä sijaitsee. Yliopisto siirrettiin uuteen pääkaupunkiin Turun palon jälkeen
vuonna 1827.
Turku on tunnettu etenkin kulttuurikaupunkina. Pitkän historiansa vuoksi se on ollut useiden
historiallisten tapahtumien näyttämönä, mikä on vaikuttanut laajalti koko Suomen historiaan.
Historiansa sekä poliittisen ja maantieteellisen asemansa vuoksi Turulla on ollut merkittävä
vaikutus lähes kaikilla kulttuurin saroilla. Vuonna 2011 Turku oli Euroopan kulttuuripääkaupunkina
yhdessä Viron pääkaupungin Tallinnan kanssa[12].
Turkua pidetään usein Suomen porttina länteen. Kaupunki on merkittävä kaupallinen
satamakaupunki, ja Turun satamasta on tiheä matkustajalauttaliikenne Maarianhaminaan ja
Tukholmaan. Lisäksi Turun lentoasema on Suomen neljänneksi vilkkain ja rahtimääriltään toiseksi
suurin lentoasema.[13] Lounais-Suomi on yksi Suomen tärkeimmistä valmistavan teollisuuden
tuotantokeskittymistä ja meriteollisuuden ydinalue. Tuotanto on voimakkaassa kasvussa ja
kasvunäkymät ulottuvat yli 2020-luvun puolivälin. Lääketeollisuus on toinen Turun merkittävä
teollisuuden alue. Sekä meri- että lääketeollisuuden voimakkaat kasvunäkymät ovat luoneet
korkeasuhdannetta myös muille toimialoille, erityisesti rakentamiseen.[14]
Kaupunki on virallisesti kaksikielinen, ja vuoden 2017 lopussa sen asukkaista puhui äidinkielenään
ruotsia 5,4 prosenttia.[15]
Turun naapurikuntia ovat Aura, Kaarina, Lieto, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Parainen,
Pöytyä, Raisio ja Rusko. Näistä Naantalin ja Paraisten kanssa Turulla on vain merirajaa ja P
Lähde: https://fi.wikipedia.org/wiki/Turku
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