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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 



Taustaa 
Työpaikkojen 
sijoittumisen  
muutoksia Turussa 
2000-luvulla 





KAUPUNGIN	KESKUSTA	

YLIOPISTOKAMPUS	

TIEDEPUISTO	

LAAJENTUMISALUE	

Sijainnin lähtökohdat 
On lähes ainutlaatuista, että  niin yliopistokampus, tiedepuisto 
kuin näille mittava laajentumisalue on aivan kaupungin 
ytimessä. Ja erinomaisesti logistisesti saavutettavissa. 

 



Turun kampus ja tiedepuisto -alue on kaupunkiseudun 
merkittävin osaamisen ja korkean teknologian työpaikkojen 
kasvukeskus.  

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

 

Kampus ja tiedepuisto -kärkihankkeen tavoitteet 



KEHITTÄMISEN	
KÄRKITEEMAT	

•  Sujuva	liikenne	ja	kulku	

•  Parhaat	kohtaamiset	

•  Kytkennät	kuntoon!	

•  Kupi6aa	all	night	long	

•  Kupi6aan	vuodenkierto	

•  Älykkäille	toimijoille	
älykkäät	ratkaisut	

•  Maailmanluokan	kansain-
välinen	kohtaamispaikka	

VISIOEHDOTUS	

”Älykkääs(	kokeileva	

ak(ivisten	toimijoiden	ja	

parhaiden	kohtaamisten	

keidas”	

Yhteisten tavoitteiden määrittelyn prosessi 

INTRESSIKARTOITUS	5/2016	
Kalervo	Väänänen,	Turun	yliopisto	
Mikko	Hupa,	Åbo	Akademi	
Juhani	Soini,	Turun	AMK	
Juha	Uo)la,	SYK	
Mikko	Leh)nen,	Turun	Teknologiakiinteistöt	
Niko	Kyynäräinen,	Turku	Science	Park	

	
	

VETOVOIMAINEN	
KAUPUNKIYMPÄRISTÖ	

28.11.	
Yhteensä	n.	50	osallistujaa	

	

OPEN	CALL	16.6.2016	
Yhteensä	49	osallistujaa	
	
Panelis)t:		
Kalle-AnY	Suominen,	Turun	yliopisto	
Ulla	Achrén,	Åbo	Akademi	
Sami	Savolainen,	Turun	AMK	
Riina	Lumme,	TYY	
Juha	Uo)la,	SYK	
Johanna	Vainio,	V-S	Yri6äjät	
Mikko	Leh)nen,	Turun	Teknologiakiinteistöt	
Timo	Hintsanen,	Turun	kaupunki	

	

	
	

KÄRKITEEMOJEN	AIHIOT	
	
	

FIKSU	LIIKKUMINEN	
29.11.2016	

Yhteensä	n.	60	osallistujaa	
	

ÄLYKKÄÄT	TOIMIJAT,	
ÄLYKKÄÄT	RATKAISUT	

30.11.2016	
Yhteensä	n.	40	osallistujaa	

	

MAAILMANLUOKAN	
KANSAINVÄLINEN	
KOHTAAMISPAIKKA	

1.12.2016	
Yhteensä	n.	50	osallistujaa	

	
	

TURKU	FUTURE	FORUM	-	
KAMPUS	JA	TIEDEPUISTO	

	ALUEEN	VISIO	

BRÄNDI	

YHTEISET	
TAVOITTEET	

TOIMENPIDE-
SUUNNITELMAT	

YHTEISTYÖN	
TOIMINTAMALLIT	

TOIMENPITEET	JA	
VIESTINTÄ	

MASTERPLAN-PROSESSI 



Kehittämisen teemat 

Maailmanluokan 
innovaatio- ja 

osaamiskeskittymä 

Kansainvälinen 
kohtaamisten keidas 

Logistisesti 
vetovoimainen fiksun 

liikkumisen solmukohta 

Elävä kaupunginosa 
24/7/365 

BRÄNDI 



-  Luodaan kampus- ja tiedepuistoalueesta rohkean kokeileva, maailmanluokan 
kokeilu- ja innovaatioalusta yliopistojen, yritysten ja kaupungin / julkisen sektorin 
toimijoiden tiiviillä yhteistyöllä 

-  Rakennetaan tavoitteellinen innovaatioekosysteemi 
-  Tuetaan vahvojen osaamiskeskittymien syntymistä 
-  Rakennetaan demonstraatio- ja kokeilualustoja, edistetään kokeilukulttuuria, ja 

tuetaan pilotointia ja kokeilujen järjestämistä eri tavoin 

Innovaatio- ja kokeilualusta 

Companies 

Academia Public sector 
RESOURCES 

KNOW-HOW 

Na)onal	innova)on	environment	
Mul)na)onal	/	Global	innova)on	environment	

THE	EXTENDED	TRIPLE	HELIX	MODEL	FOR	REGIONAL	INNOVATION	COLLABORATION	
//	LAUNONEN	&	VIITANEN	(2011)	HUBCONCEPTS	



Liikkumisen hubi 
-  Luodaan Kupittaasta liikenteen/eri liikennevälineiden solmukohta; 

liikkumisen hub  
-  Kytketään alue tunnin junan avulla pääkaupunkiseudun 

työssäkäyntialueeseen  
-  Rakennetaan maailman parhaat MaaS-ratkaisut  

-  Tuodaan liikkumispalvelut yhdelle alustalle 
-  Last mile; yhteiskäyttöpyörät ja -autot; shuttle bus; taksinjakojärjestelmä 

-  Luodaan kokonaisvaltainen opastus- ja informaatiojärjestelmä 



-  Asetetaan pyöräilijät ja kävelijät ensisijaiseen asemaan alueen sisäisessä 
liikenteessä 

-  Rakennetaan sujuvat pyöräily-yhteydet kampusalueelta keskustaan, 
Ylioppilaskylästä kampusalueelle,  Yliopistonmäeltä Science Parkiin + 
Aurajokirannan reitistö  

-  Hämeenkadusta bulevardi-tyyppinen katu, jossa pyöräilijöille kunnolliset kaistat 

Sujuvat pyöräily-yhteydet 

Pyöräilybarometri	2017:	
”96	prosen9a	turkulaisista		
kanna;aa	pyöräilyn	edistämistä.”	



-  Luodaan aidosti sekoittuneiden toimintojen alue 
-  Tuetaan verkostoitumista ja vuorovaikutusta suunnittelemalla kaikille 

avoimia tiloja, monipuolistamalla tilojen toimintaa ja sisältöä sekä 
edistämällä tilojen yhteiskäyttöä 

-  Työtilojen AirBnB; open space; flex-tilapalvelut, community center 
-  Tuetaan luonnollisia kohtaamisia julkisen tilan suunnitteluratkaisuin  

-  Tori, areena, korttelipuisto, viihtyisän ympäristön ratkaisut 

Kohtaamisen tilat 



Omaleimainen kaupunkikulttuuri 
-  Turun Latinalaiskortteli: etnisiä ruokapaikkoja, kahviloita ja baareja, 

kirjakauppoja, leipomo, kirppiksiä, antikvariaatteja 
-  Kulttuuria, palveluita, hupia ja pop up -tapahtumia työn ja opiskelun oheen 
-  Kaupunkipuutarhoja, viljelykontteja, ”osta osa omenapuusta” 
-  Yhteisöllisyys; streets as a destination; eventification; speaker’s corner 
-  Viihtyisyyttä kaupunkitilaan laadukkaan maisemasuunnittelun, 

viherrakentamisen, arkkitehtuurin, valaistuksen ja kaupunkitaiteen keinoin 
 



”The Health Fountain” 
-  Kupittaan lähde jo 1150-luvulla, terveyskylpylä 1800-luvulta 
-  Osaamisen kärjet: BioTurku, Health Campus, Turku Future Sports, jne. 
-  Liikunnan ja hyvinvoinnin palvelujen laajentaminen koko alueelle, kaikille 

sidosryhmille ja 24/7 => liikuntapalvelut keskeiseksi vetovoimatekijäksi 
-  Puistomaisuutta myös julkiseen kaupunkitilaan, toimistokortteleiden väliin 

ja tärkeimmille yhdyskäytäville: Hämeenkatu ja Kiinanmyllynkatu 
 



Itäharjun kolmio & portti Turkuun 



Itäharjun kolmio 



Osaamisen klusterit 

Smart cleantech 
Future 

technologies and 
maritime hub  

Experience 
Industry 

Turku Future Sports 

Bio Turku 

Smart city 
solutions 

Health Campus 
Turku 



•  Kenen	huomiota	tavoitellaan?	
– Huippututkijat,	kansainväliset	talen)t,	parhaat	opiskelijat,	
tulevat	maailmanmestarit?	

–  Yritykset:	Start	ups	vs.	grown	ups?		
–  Toimialat?	
–  Sijoi6ajat	ja	yrityskehi6äjät	Suomessa	/	ulkomailla?	
–  Turkulaiset,	varsinais-suomalaiset,	suomalaiset,	ulkomaalaiset…	

•  Mitä	ainutlaatuista	lisäarvoa	meillä	on	tarjota	heille?	
•  Mitä	ainutlaatuista	arvoa	he	tarjoavat	meille	/	miten	he	vahvistavat	
olemassa	olevaa	ekosysteemiä?	

•  Onko	meillä	”tuote”	kunnossa?	
– Palvelut	
– Prosessit	
–  Fasilitee)t	

Kohderyhmät ja fokus!   



Brändi ja tarina 

Maailmanluokan	
innovaa)o-	ja	

osaamiskeski6ymä	

Kansainvälinen	
kohtaamisten	keidas	

Logis)ses)	
vetovoimainen	fiksun	

liikkumisen	
solmukohta	

Elävä	kaupunginosa	
24/7/365	




