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Yritysvuorovaikutus	  yhdyskuntasuunnittelussa	  Case	  Turku	  ja	  Turun	  seutu	  
	  
Kutsutilaisuus	  keskiviikkona	  27.2.2013	  
Osoite:	  Turun	  keskusta,	  Puolalankatu	  5,	  5	  krs.	  	  
	  
Tilaisuuden	  tavoite	  on	  välittää	  tietoa	  Turun	  ja	  Turun	  seudun	  suunnittelusta,	  antaa	  yrityksille	  
mahdollisuus	  kertoa	  maankäyttöön	  liittyvistä	  tarpeistaan	  ja	  toiveistaan	  sekä	  löytää	  uusia	  yhteyksiä	  ja	  
innovaatiomahdollisuuksia	  Turun	  seudun	  yritysten	  välillä.	  Työpaja	  liittyy	  Suomen	  kaupunkiseutujen	  
MAL-‐verkoston	  hankkeeseen	  ”Yritysvuorovaikutuksen	  toteutus	  ja	  konseptit	  MAL-‐suunnittelussa”.	  
	  
12:30	  salaattilounas	  	  
13:00	  Avaussanat	  	  

-‐ Apulaiskaupunginjohtaja	  Jarkko	  Virtanen	  
	  
13:10	  Turun	  ja	  Turun	  seudun	  yhdyskuntasuunnittelu	  ja	  kaavoitus	  

-‐ Toimialajohtaja	  Markku	  Toivonen	  
-‐ Kehityspäällikkö	  Christina	  Hovi	  

	  
13.30	  Lyhytluennot:	  Yritykset	  ja	  kaupunki	  	  

-‐ Kimmo	  Kurunmäki,	  Maankäytön,	  asumisen	  ja	  liikenteen	  kansallinen	  verkosto:	  "Yritysyhteistyö	  
kaupunki-‐	  ja	  seutusuunnittelussa	  -‐	  missä	  olemme	  nyt?"	  

-‐ Sampo	  Ruoppila,	  tutkimusjohtaja,	  Turun	  yliopisto	  ja	  Turun	  kaupunki:	  "Innovaatiot,	  
yritystoiminta	  ja	  kaupunkisuunnittelu	  -‐	  kohti	  uutta	  käytäntöä"	  

	  
14.00	  Kahvi	  
	  
14:15	  Luova	  keskustelu	  ja	  ryhmähaastattelu	  	  

-‐ Keskustelun	  siivittäjänä	  professori	  Panu	  Lehtovuori,	  Tampereen	  teknillinen	  yliopisto,	  Livady	  Oy	  
	  
15:30	  Yhteenveto	  ja	  jatkotoimet	  	  
16:00	  Tilaisuus	  päättyy	  
	  
Lisätiedot	  	  
Panu	  Lehtovuori,	  panu@livady.fi,	  050-‐525	  0252	  
Jaana	  Solasvuo,	  jaana.solasvuo@turku.fi,	  050-‐501	  1507	  
	  
Tervetuloa!	   	  
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Osanottonsa	  ovat	  vahvistaneet	  seuraavat	  yritysedustajat:	  
	  
Hartela	  Oy,	  toimitusjohtaja	  Kari	  Mäkelä	  (Turku),	  rakentaminen	  
Hesburger	  Oy,	  hallituksen	  pj.	  Heikki	  Salmela,	  Turku,	  elintarvikkeet	  
ITW	  Haloila	  Oy,	  johtaja	  Juha	  Vanhanen	  (Masku	  /	  Mynämäki),	  pakkaus-‐	  ja	  käärintäkoneet	  
Fujitsu	  Finland	  Oy,	  johtaja	  Heikki	  Pylkkänen	  (Turku),	  ICT	  
Langh	  Ship	  Oy,	  kaupallinen	  johtaja	  Laura	  Langh	  (Piikkiö	  /	  Kaarina),	  meriliikenne	  
Turun	  Sanomat,	  toimituspäällikkö	  Veikko	  Valtonen	  (Turku),	  painotalo	  
Elomatic	  Oy,	  N.N	  (Turku),	  konsultointi	  ja	  tekninen	  suunnittelu	  
	  
Turun	  kaupunki,	  yliopistot,	  MAL-‐verkosto	  
	  
Markku	  Toivonen,	  toimialajohtaja,	  Turun	  kaupunki	  
Christina	  Hovi,	  kehityspäällikkö,	  Turun	  kaupunki	  
Olavi	  Ahola,	  yleiskaavainsinööri,	  Turun	  kaupunki	  
Jaana	  Solasvuo,	  tutkija,	  Turun	  kaupunki	  
Seppo	  Torikka,	  teollisuusasiamies,	  Turun	  seudun	  kehittämiskeskus	  	  
Sampo	  Ruoppila,	  tutkimusjohtaja,	  Turun	  yliopisto	  ja	  Turun	  kaupunki	  
Kimmo	  Kurunmäki,	  MAL-‐verkosto	  
Kati-‐Jasmin	  Kosonen,	  MAL-‐verkosto	  
Panu	  Lehtovuori,	  Livady	  Oy,	  Tampereen	  teknillinen	  yliopisto	  
Sassi	  Heiskanen,	  Livady	  Oy	  

	  
	  


