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Taloudessa tapahtunutta suhdannekäännettä parempaa syntymä- 

päivälahjaa on vaikea keksiä 100 vuotta täyttäneelle Suomelle.  

Uutta taloudellista kasvu-uraa on ensimmäisten joukossa ollut  

avaamassa Turun seutu. 

Vahvan kasvun jatkuminen edellyttää, että osaavaa työvoimaa, 

innovatiivisia yrityksiä ja kansainvälistä kiinnostusta seutukuntaamme kohtaan on jatkossakin. Siksi vahvan 

keskuskaupungin ympärille rakentuvien yritys- ja innovaatiopalveluiden on jatkuvasti uudistuttava. Parin viime 

vuoden aikana toteutetut muutokset eivät ulospäin ole vielä juurikaan näkyneet, mutta nyt myös viestinnän ja 

markkinoinnin kokonaisuudistus on valmistumassa. 

Turun seudun elinkeinoelämä on saanut uudet, kansallisessa ja kansainvälisessä viestinnässä ja markkinointima-

teriaalissa käytettävät tunnukset. Toimijoiden välisessä yhteistyössä on viime vuosina otettu Turun seudulla suuria 

askelia eteenpäin, joten ajankohta yhteisen tekemisen ja osaamisen viestimiselle on myös sen puolesta oikea. 

TURKU BUSINESS REGION on tästä lähtien se sateenvarjo, jonka alle toivottavasti kaikki seutukuntamme 

elinvoiman kannalta keskeiset toimijat itsensä liittävät: yritykset, korkeakoulut ja oppilaitokset, elinkeinoelämän 

järjestöt ja tietysti omat innovaatio- ja yrityspalvelumme. Yhteisellä tunnuksella ja viestillä rakennamme ylpeänä 

kuvaa niin kansallisesti kuin kansainvälisesti uskottavasta, kasvavasta ja aikaansaavasta Turun seudusta.  

Olemme luoneet omat tunnukset myös TURKU BUSINESS REGIONin vahvoille ja kansainvälisille kärkialoille. 

Näiden painopistealojen nimet ja tunnukset on esitelty tämän lehden keskiaukeamalla. Kärkialojen osaaminen 

on keskeinen osa myös juuri avautunutta Vierailukeskus Jokea. Turun Tiedepuistossa sijaitseva rakennus 

esityksineen on siellä vieraileville käyntikortti kaikesta siitä osaamisesta ja mahdollisuuksista, joita TURKU 

BUSINESS REGION elinkeinoelämälle tarjoaa.

Kaiken kansainvälisyyden keskellä emme unohda sidosryhmiä ja yrityksiä, joille paikalli-

set palvelumme on suunnattu. Keskiaukeamalla avautuu myös Turun seudun yritys- ja 

innovaatiopalveluiden kokonaisuus. Eri palvelukokonaisuudet ovat saaneet yhtenäisen, 

toisiaan muistuttavan ilmeen. Näin oman yhtiömme tuottamat tai koordinoimat palvelut 

on aiempaa helpompaa tunnistaa saman palveluperheen osiksi.

Vuosi lähestyy loppuaan, joten haluan vielä kiittää kaikkia yhteistyöstä kuluneena 

vuonna ja toivottaa hyvää, rauhallista joulua. Ja tietysti poreilevaa vuotta 2018! 

Niko Kyynäräinen

Toimitusjohtaja, Turku Science Park Oy

puh. 050 559 0538

Turun seutu elää 
kansainvälisyydestä
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BioCityn, DataCityn, ICT-Cityn ja 

ElectroCityn väliin avautuva Joki 

on täysin uudenlainen innovaati-

oiden, liiketoiminnan ja tutkimuk-

sen näyttelytila. Joen omistaa 

Turun Teknologiakiinteistöt ja sen 

pääkäyttäjiä ovat Turun kaupunki, 

korkeakoulut sekä Joen kumppa-

niyritykset, jotka käyttävät Jokea 

omien tuotteidensa ja innovaatioi-

densa esittelyyn. 

Joki tarjoaa yrityksille ja yh-

teisöille näyttävät puitteet erilais-

ten tapahtumien järjestämiseen 

seminaareista workshopeihin ja 

juhlatilaisuuksiin. Kuntalaisille Joki 

on paikka, jossa on mahdollista 

tutustua Turun seudun elinkeino-

elämään, kaupunkikehitysvisioihin 

ja huippututkimukseen. 

Joella on nyt viitisenkymmentä 

kumppaniyritystä eri toimialoilta. 

Kumppaneille on tarjolla kolmen 

tasoisia paketteja, jotka mahdol-

listavat kullekin yritykselle sopivan 

näkyvyyden ja kustannukset. Eräs 

kumppaniyrityksistä on Tiedepuis-

tossa toimiva digitoimisto White- 

stone, jolle Joen huikeat puitteet, 

keskeinen sijainti sekä sähköiset 

pinnat tarjoavat lukemattomia 

mahdollisuuksia. 

- Lähdimme Joen kumppaniyri-

tykseksi, koska on hienoa olla 

mukana koko kaupunkia kehit-

tävässä projektissa. Heti kun 

näimme ensimmäiset suunnitelmat 

Vierailu- ja innovaatiokeskus 
Joki avautui 

Turun Tiedepuistossa, neljän toimistotalon välissä sijaitsevaa Jokea  

viimeisteltiin marraskuun lopulla.

TEKSTI TERHI MARIN KUVAT RIKU NÄSÄNEN

Turun Tiedepuistoon avautui 8.12. pohjoismaisit-
tain ainutlaatuinen Vierailu- ja innovaatiokeskus 
Joki. Joki on Suomen ensimmäinen alueellinen 
vierailukeskus ja se tarjoaa ympäri vuoden inte-
raktiivisia näyttelyitä ja tuoreita näkökulmia alueen 
elinkeinoelämästä, kaupunkikehityksestä ja veto-
voimatekijöistä.
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Joesta, oli selvää, että haluamme 

kumppaniyritykseksi. Suunnitel-

missamme on järjestää Joessa 

erilaisia tilaisuuksia, joille näyttävät 

tilat luovat hienot puitteet, kertoo 

Whitestonen toimitusjohtaja Tuo-

mas Haanpää. 

Sisäänkäynti Jokeen tapahtuu 

Lemminkäisenkadulta BioCityn 

ja DataCityn välistä. Pyöreän ra-

kennuksen on suunnitellut Arosuo 

Arkkitehdit, jonka idea keskuk-

sesta voitti arkkitehdeille suunna-

tun ideakilpailun vuonna 2015. 

Joen ensimmäisessä kerrokses- 

sa on näyttävä cave-teatteri, 

joka mahdollistaa muun muassa 

3D-esitysten näyttämisen. Ensim-

mäisessä kerroksessa on myös 

digishowroom, jossa Joen kump-

paniyritykset esittelevät osaamis-

taan erilaisten videototeutusten ja 

kosketusnäyttöjen avulla. 

Toisessa kerroksessa on Turun 

kaupungin kaupunkikehitystila, 

jossa esitellään suunnitelmia 

kaupungin tulevaisuudesta. Tila 

hyödyntää lisätyn todellisuuden 

toteutuksia, kosketusnäyttöjä 

ja videoita tarjoten näkökulmia 

kaupungin Smart & Wise City 

-teemaan. Kolmannessa kerrok-

sessa on lasiseinäinen, pyöreä 

kokous- ja workshop-tila, joka 

soveltuu muun muassa työpaja-, 

koulutus- tai kehityspäivän järjes-

tämiseen.

Joki on auki joka arkipäivä kello 

8.00-18.00, ja sinne ovat tervetul-

leita kaikki kaupunkilaiset. Ryhmil-

le Joessa järjestetään opastettuja 

kierroksia, joita voi tiedustella 

Visit Turusta. Joulu- ja tammi-

kuun aikana Joessa järjestetään 

viisi kaikille avointa opastettua 

kierrosta, joille ilmoittaudutaan 

Vierailu- ja innovaatiokeskus Joen 

internetsivuilla (kierroksille mahtuu 

rajoitettu määrä osallistujia). Kier-

rosten ajankohdat ovat 11.12., 

18.12., 8.1., 15.1. ja 22.1. kello 

17.00-18.00. 

 

 

 

Vierailu- 
ja innovaa- 
tiokeskus 
Joki

Lemminkäisenkatu 12 B

www.vierailukeskusjoki.fi 

Aukioloajat: arkipäivisin  

klo 8-18

Opastettujen kierrosten 

varaus:  

www.visitturku.fi

Whitestonen toimitusjohtaja Tuomas Haanpää ja Joen aulapalveluiden  

Kaisa Palomäki rakennustöiden loppusuoran keskellä.

Haluatko  
kuulla lisää?

Hele Kaunismäki,  

puh. 050 559 0374 
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Ennätysnopeasti merkittäväksi 

yritystapahtumaksi kasvanut 

SHIFT on järjestetty edellisinä 

vuosina Turun Linnassa ja linnan 

puistossa. Ensimmäisellä kerralla 

vuonna 2016 tapahtuma keräsi 

yli 1000 kävijää, ja toisella kerralla 

vuonna 2017 kävijöitä oli jo 2300. 

Tulevana vuonna SHIFT kasvaa 

4000 hengen suurtapahtumaksi, 

ja tapahtumapaikka vaihtuu Ka-

kolanmäessä sijaitsevaan Turun 

lääninvankilaan.

- Turun linna on mahdollistanut 

meille huikeat ensimmäiset 

vuodet, mutta nyt kasvavan ja ke-

hittyvän tapahtumamme on aika 

siirtyä eteenpäin. Kakolanmäen 

uudistuva Turun lääninvankila 

tarjoaa miljöön, jossa pystymme 

luomaan edelleen SHIFTille tun-

nusomaisen eksoottisen ja ajatuk-

sia herättävän ympäristön, mutta 

sen lisäksi paljon uutta. Ja onhan 

muutosmyönteisyys yksi SHIFTin 

perusarvoista – siitäkään syystä 

emme voi jämähtää paikoillemme, 

taustoittaa tapahtuman tuottaja 

Heidi Vainio-Pekka.

Suuremman kävijämäärän 

lisäksi ensi vuonna SHIFTin 

kävijäkunta tulee olemaan entistä 

monipuolisempi ja kansainväli-

sempi. Viimeisimmässä tapahtu-

massa jo yli puolet kävijöistä tuli 

Varsinais-Suomen ulkopuolelta, ja 

näistä noin kymmenisen prosent-

tia ulkomailta. Tulevana vuonna 

kansainvälisten vieraiden osuutta 

aiotaan kasvattaa viidennekseen 

kaikista kävijöistä. Uusi, muun 

muassa kansainvälisiä vieraita 

silmällä pitäen suunniteltu Vierai-

lu- ja Innovaatiokeskus Joki tulee 

olemaan olennainen osa SHIFT 

2018 –tapahtumaa.

- SHIFT-viikko on tyypillisesti ollut 

useampia oheistapahtumia täyn-

nä. Myös tulevana vuonna 

järjestämme yhteistyössä 

kumppaniemme kanssa useam-

pia tilaisuuksia, jotka edistävät 

kohtaamisia SHIFT-päätapahtu-

man ulkopuolella. Uusi vierailu- ja 

innovaatiokeskus Joki luo upeat 

puitteet tutustuttaa kansainväli-

nen kävijäkuntamme Turun alueen 

elinkeinoelämään ja sen tuomiin 

mahdollisuuksiin, ja yhdistää toi-

mijoita solmimaan liikesuhteita yli 

maantieteellisten rajojen, kertoo 

SHIFTin yhteistyökumppanuuk-

sista vastaava myyntipäällikkö 

Sini Toivonen.

SHIFT 2018 kasvaa  
ja kansainvälistyy 

Vuonna 2017 SHIFT keräsi Turun linnanpuistoon 2300 vierasta. 

Kuva

TEKSTI MARI MÄNNISTÖ KUVA RIKU NÄSÄNEN
SHIFT  

Business Festival 
Turussa  

22.–23.5.2018.

Haluatko  
kuulla lisää?

Sini Toivonen, 

puh. 040 679 2626

www.theshift.fi

6



Lounais-Suomi on yksi Suomen 

teknologiateollisuuden tärkeim-

mistä tuotannollisista keskitty-

mistä. Tekniikan alan tutkimus- ja 

kehitystoiminnassa on jo pitkään 

tunnistettu alueella vallitseva vaje. 

Jo ennen seudulla nyt elettävän 

positiivisen rakennemuutoksen al-

kamista koottiin tilannetta helpot-

tamaan kahdeksan korkeakoulun 

yhteinen Turku Future Technolo-

gies- eli TFT-verkosto. 

Heti ensimmäisen toimintavuo-

tensa aikana TFT kokosi lounais-

suomalaisista yrityksistä noin 150 

tutkimuskysymystä. Lähes kaikki 

kysymykset liittyivät yrityksen 

ydinstrategiaan kuten uusiin 

tuotteisiin, tuotantoteknologioi-

hin, liiketoimintakonsepteihin tai 

näiden kombinaatioihin. 

- TFT:n taustatyö on aikanaan 

tehty hyvin, mikä näkyy kentällä 

positiivisena vastaanottona, luot-

tamuksena ja yritysten aktiivisena 

tarpeiden esittämisenä. Tähän 

mennessä tutkimuskysymyk-

siä on tullut 112 eri yritykseltä. 

Meidät on käytännössä haettu, tai 

vähintäänkin tilattu yritystapaami-

seen, toteaa tutkimus- ja kehitys-

päällikkö Karri Mikkonen Turku 

Science Park Oy:n TFT-tiimistä.

Turkulainen Stera Technolo-

gies Oy on ollut yksi aktiivisista 

TFT-verkoston hyödyntäjistä. Toi-

mitusjohtaja Heikki Ajanko ker-

too, että yrityksellä on ollut akuutti 

tarve tuotannon automatisoinnin 

kehittämiseen, minkä lisäksi myös 

yrityksen markkinointiviestintään 

ja brändäykseen haluttiin ulko-

puolista näkemystä. 

- Olemme Steralla erittäin tyyty-

väisiä saamaamme TFT-palveluun 

sopivien osaajien löytämiseksi ja 

Turku Science Park Oy:n yhteys- 

henkilömme Sofia Tuomisen 

kykyyn konseptoida yritystämme 

hyödyttäviä tutkimus- ja kehitys-

projekteja alkuun, Ajanko kertoo.

- Meillä on jo nyt käynnissä kaksi 

Turun yliopiston kauppakorkea-

koulun gradutyötä liittyen LUX-va-

laisinliiketoimintaan ja Steran ylei-

seen tunnettuuteen. Lisäksi Turun 

AMK:n kanssa on käynnistymäs-

sä projekti tuotannon kehittämi-

seksi. Åbo Akademin professori 

Kim Vikström konsultoi Steran 

konsernistrategian muutosta halli-

tustasolla. Tätä palvelutasoa voisi 

jo kuvata kokonaisratkaisuksi, 

Ajanko jatkaa.

Tutkimussopimuksiin pääsy on 

merkittävä askel TFT:lle. Kyse on 

täysin uudesta toimintamallista, 

jonka prosessia pitää kehittää 

jatkuvasti kokemusten kertyes-

sä. Toimintaa ylläpitävät Turun ja 

Rauman kaupungit ja verkostoa 

koordinoi Turku Science Park Oy. 

Vuoden 2018 alusta toiminnan 

uusiksi sopimusosapuoliksi liitty-

vät Salo, Uusikaupunki ja Forssa. 

Mallin pilotointi jatkuu vielä parin 

vuoden ajan.

TFT-verkostolle yrityksissä 
myönteinen vastaanotto

Stera Technologies Oy:n toimitusjohtaja Heikki Ajanko on TFT-verkoston 

tyytyväinen asiakas. Account Manager Sofia Tuominen Turku Science Park 

Oy:stä välittää yritysten tarpeita korkeakouluille.

TEKSTI & KUVA RIKU NÄSÄNEN

Haluatko  
kuulla lisää?

Sofia Tuominen, 

puh. 044 297 7767
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Turku Science Park Oy:n tehtävänä on edistää Turun seudun elinkeinoelämän toi-
mintaedellytyksiä. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen vaatii viestintää ja mark-
kinointia erilaisille sidos- ja kohderyhmille niin Turun seudulla, muualla Suomessa 
kuin kansainvälisesti. 

Vuoden 2017 aikana valmisteltu laaja uudistus jakaa markkinointiviestintämme 
kahteen osaan. Paikallisesti korostamme yhtiömme tuottamia palvelukokonai-
suuksia, mutta muualle Suomeen ja Suomen rajojen ulkopuolelle suuntautuvassa 
viestinnässä nousevat esiin Turun seudun vahvat kärkialat. 

Näin tunnistat Turun seudun 
yritys- ja innovaatiopalvelut

TURKU BUSINESS REGION 
Sateenvarjo, jonka alle mahtuu kaikki Turun seudun 

yhteinen tekeminen elinkeinoelämässä, tutkimukses-

sa ja innovaatiotoiminnassa: yritykset, korkeakoulut, 

järjestöt, kunnat.

Visuaalisesti uusi TURKU BUSINESS REGION -logo 

kätkee sisäänsä kolme lähtökohtaa: skaalautuvuu-

teen viittaavat kulmamerkit, jotka nuolina kuvaavat 

myös seudun laajenemista. Kulmia lukuun ottamatta 

avoimet reunat viittaavat avoimuuteen; sisäänpääsy 

on mahdollista. Symbolin muoto tulee neliöstä, joka 

kuvaa Turun seutua. 

VAHVAT KÄRKIALAT  
TURKU BUSINESS REGION tarjoaa suojan myös 

oman seutukuntamme vahvoille kärkialoille. Ne muo-

dostavat kansainvälistä huippuosaamista edustavia 

kokonaisuuksia, joissa yritysmaailma ja tutkimusyhtei-

söt kohtaavat tuottaen uusia innovaatioita globaaleille 

markkinoille.

HealthTurku, TechTurku, MaritimeTurku, Clean-

Turku ja ExperienceTurku yhdistyvät TURKU BUSI-

NESS REGION -ilmeeseen ja ottavat oman tunnusvä-

rinsä tunnuksen kulmista.

8



PALVELUJA ALKAVALLE 
YRITTÄJÄLLE
SparkUp-nimen alle on keskitetty 

palvelut, jotka on suunnattu yrittä-

jäksi ryhtymisestä kiinnostuneille 

ja yritystoiminnassa ensiaskeliaan 

ottaville. SparkUp yritysneuvon- 

ta Potkuri tarjoaa perinteisiä 

neuvontapalveluja ajanvarauksella 

ja järjestää startti-info -tilaisuuksia. 

SparkUp Startup Community 

on startup-yrityksille suunnattu 

yhteisöllinen ja kattava palveluko-

konaisuus. 

Turku Science Park Oy:n ohella 

alkavan yrittäjän palveluiden tuot-

tamiseen osallistuvat mm. Boost 

Turku ry, luovien alojen yrityshauto-

mo Humak Creve, Nuori Yrittäjyys 

ry, TE-toimisto, Business Finland, 

verohallinto sekä yrityspalveluyri-

tykset.

KASVU- JA KEHITTÄ-
MISPALVELUJA 
Palvelemme toiminnan kehit-

tämisessä kaikkia toimialoja, 

mutta seudun vahvoille kärkialoille 

olemme räätälöineet myös omia 

palvelukokonaisuuksia. 

Turku Future Technologies TFT 

on verkosto, jonka kautta välitämme 

yhteistyöpyyntöjä kahdeksalle eri 

korkeakoululle eri puolille Suomea. 

Smart Chemistry Park SCP on 

Raisiossa toimiva bio- ja kiertota-

louden sekä kemianalan yritysten 

yhteistyöalusta ja verkosto. 

Länsi-Suomen elokuvakomis-

sio WFFC neuvottelee kansallis-

ten ja kansainvälisten elokuva- ja 

tv-tuotantojen saamisesta Turun 

seudulle sekä rakentaa tuotantojen 

ja seudun yritysten välille yhteis-

työtä. 

Blue Industry Park BIP on 

palveluperheemme uusin tulokas. 

Turun telakka-alueelle suunnitteilla 

olevan teollisuuspuiston valmistelu 

on parhaillaan meneillään.

KANSAINVÄLISTYMIS-
PALVELUT
Olemme mukana uusien markki-

na-alueiden ja yhteistyökumppa-

nien kartoituksessa, edistämme 

vientiponnisteluja esimerkiksi 

messu- ja seminaarimatkoin, 

tarjoamme info- ja verkostoitumis-

tilaisuuksia sekä vinkkejä kan-

sainvälistymiseen. Hyödynnämme 

mm. Turun kaupungin toimistoja 

Kiinassa ja Venäjällä, mutta tuo-

tamme myös World Trade Centerin 

ja Enterprise Europe Networkin 

palveluita Turun seudun yrityksille.

TURUN SEUDUN YRITYSPALVELUT 
Turku Science Park Oy:n palvelut kattavat kaikki toimialat ja yrityksen elinkaaren kaikki vaiheet alkupohdin-

noista kansainvälistymiseen. Jotta palvelumme olisivat jatkossa nykyistä helpommin tunnistettavissa osaksi 

Turun seudun yrityspalveluiden kokonaisuutta, olemme uudistaneet palveluiden ilmeen yhtenäiseksi.

Palveluiden symbolit muodostuvat pääsymbolin kulmista. Jokaisella palvelulla on oma, tarkkaan harkittu 

muotokielimerkityksensä.
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Nordic Mentor Network for Entre-

preneurship eli NOME lanseerat-

tiin syyskuussa Turun HealthBIO 

-tapahtumassa. 

NOME on ainutlaatuinen poh-

joismainen mentorointiohjelma 

lupaaville life science -yrityksille. 

Suomalaisilla yrityksillä on nyt 

mahdollisuus hakeutua verkoston 

asiakkaaksi osoitteessa  

www.nome.nu.

- Verkosto sovittaa ohjelmaan 

hyväksytyt yritykset yhteen va-

paaehtoispohjalta toimivien poh-

joismaisten ja yhdysvaltalaisten 

mentoreiden kanssa. Verkoston 

tavoite on yksinkertainen: auttaa 

parhaat suomalaiset life science 

-yritykset kasvuun ja kansain-

väliseen menestykseen, sanoo 

Johan Kronberg, yksi Suomen 

NOME-verkoston mentoreista.

Suomessa toimintaa koordinoi 

Turku Science Park Oy, joka 

tekee tiivistä yhteistyötä mm. 

startup-kiihdyttämö Verticalin 

kanssa. Pohjoismaista verkostoa 

koordinoi Accelerace Tanskasta 

ja partnereina ovat Karolinska 

Institutet Innovations AB ja Medi-

con Village Ruotsista sekä Oslo 

Cancer Cluster Incubator ja Aleap 

Norjasta.

IT´S A SIGN! – Uusia ideoita opastamiseen

Opastamisen ratkaisut ovat perinteisesti lähteneet kyltti ja maalia -tyyppisistä ratkaisuista. Niille on sijansa 

vastakin, eikä niiden osaltakaan vielä ole varmasti kaikkia mahdollisuuksia nähty. Digitalisaatio avaa opastami-

selle aivan uudenlaisia, myös kansainvälisesti hyödynnettävissä olevia mahdollisuuksia. 

Näitä mahdollisuuksia hyödyntääkseen Turun, Tampereen ja Helsingin kaupungit ovat lupautuneet pilotti-

alustoiksi yrityksille. Opastamisen ekosysteemit on ns. Smart City -projekti, joka koostuu kahdesta tarveko-

konaisuudesta: opastaminen normaalitilanteissa ja suurten väkijoukkojen opastaminen. Yrityksille tarjolla on 

yhteistyötä kaupunkien opastamiseen liittyvien haasteiden ja mahdollisuuksien ratkaisemisessa, esimerkiksi 

työpajojen ja hackathonien (ideapajojen), nopeiden kokeilujen ja erilaisten pilottien muodossa. Tavoitteena on 

löytää uudenlaisia teknisiä innovaatioita, joita voidaan soveltaa myös muihin kaupunkeihin.

NOME-verkosto aloitti Suomessa

Hanna Halme Turku Science Park Oy:stä ja suomalaismentori Johan 

Kronberg suosittelevat kansainvälisen NOME-verkoston palveluja  

suomalaisyrityksille.

TEKSTI PAULA PELKOLA

Haluatko  
kuulla lisää?

Hanna Halme, 

puh. 050 577 4809

Lisätietoja: Elina Malén, Puh. 0400 748 306
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Turun kuudessa korkeakoulussa 

opiskelee noin 40 000 opiskelijaa. 

He ovat uutta luova, monialainen 

ja kansainvälinen osaamispotenti-

aali alueen elinkeinoelämälle.

- Turkulaiset korkeakoulut ovat 

alueemme yritysmaailmalle moni-

puolinen yhteistyökumppani. Tar-

jolla on paitsi osaavaa työvoimaa, 

myös tukea, vinkkejä ja apua 

yrityksen kasvuun, kansainvälis-

tymiseen tai tuotekehitykseen, 

kertoo Turku Science Park Oy:n 

erityisasiantuntija Tero Keva.

Korkeakoulut tarjoavat yrityk-

sille ja yhteisöille yhteisen Korkea-

koulukumppani-palvelun kautta 

keskitetyn väylän palveluihinsa. 

Yhteisen palvelukanavan ansios-

ta yhteydenotto ja asiointi ovat 

helppoja. Palvelu on suunniteltu 

yrityksille tehtäviä tutkimus- ja 

selvitysprojekteja varten. 

- Korkeakoulukumppani on erin-

omainen palvelu ja verkosto. Jollei 

yritys tiedä, mistä saa apua, niin 

Korkeakoulukumppani on oikea 

paikka. Tiimimme kommunikoi 

jatkuvasti ja pyrimme yhdessä 

löytämään parhaimman ratkaisun 

yritykselle, kertoo Turun ammatti-

korkeakoulun asiakkuusvastaava 

Marianne Renvall. 

- Turun ammattikorkeakoulun 

opiskelijat ovat järjestäneet tapah-

tumia yrityksille sekä toteuttaneet 

markkinointi- ja asiakastyytyväi-

syystutkimuksia. Meillä on lukui-

sia eri oppimisympäristöjä, joihin 

tehdyt toimeksiannot voidaan 

sijoittaa joustavasti. 

Yritysvalmennuksia tarjoavan 

Valmennus Oy Liitoksen ja Kor-

keakoulukumppanin tiet kohta-

sivat sattumalta noin puolitoista 

vuotta sitten. Oikean kontaktin 

löydyttyä lähdettiin suunnittele-

maan opiskelijoille toimeksiantoa.

- Opiskelijat tulivat apuun verk-

ko-opetuksen ideoinnissa ja pa-

lautepelin kehittämisessä, kertoo 

Liitoksen viestintävalmentaja ja 

tietokirjailija Sirke Lohtaja- 

Ahonen.

Ideointia olivat toteuttamassa 

muun muassa Turun Kauppakor-

keakoulun opiskelijat.

- Opiskelijat esittivät ajatuksensa 

vuorovaikutteisessa tilaisuudes-

sa. Heillä oli todella paljon hyviä 

toteuttamiskelpoisia ideoita. 

Olemme tyytyväisiä opiskelijoiden 

aikaansaannoksiin, Lohtaja-Aho-

nen toteaa.

Korkeakouluyhteistyöstä ideoita 
yritystoiminnan kehittämiseen

Tero Keva ja Marianne Renvall ohjaavat yrityksiä korkeakouluyhteistyön 

mahdollisuuksissa.

TEKSTI PAULA PELKOLA ja KATRIINA KANTONEN KUVA PAULA PELKOLA

Haluatko  
kuulla lisää?

Tero Keva,  

puh. 044 780 7457

korkeakoulukumppani.fi
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Smart Chemistry Parkissa kuhi-

see, kun jo 13:s yritys löysi uudet 

toimitilat Raisiosta. Toimitilojen 

lisäksi asiakkaiden määrä myös 

yhteistyöverkostossa on kas-

vanut. Biotalous, cleantech ja 

kiertotalous ovat pääoma- 

intensiivisiä aloja ja liiketoiminta 

vaatii onnistuakseen pitkäjänteistä 

tutkimus- ja tuotekehitystyötä. 

Resurssit ovat usein niukassa 

pienillä ja keskisuurilla yrityksillä, 

jolloin liiketoiminnan kannalta 

hyödylliselle verkostoitumiselle ja 

yhteistyökumppaneiden etsimisel-

le ei jää riittävästi aikaa. 

Ensimmäistä kertaa 1.11.2017 

järjestetyssä Yritystreffit-tapahtu-

massa oli innostunut tunnelma,  

kun verkoston uudet kymmenen 

jäsentä ja Smart Chemistry Par-

kissa toimivat yritykset esittelivät 

liiketoimintaansa. Tilaisuudessa 

esiteltiin myös rahoittajien ja 

korkeakoulujen yhteyshenkilöt ja 

jaettiin hyödyllistä informaatiota 

näiden palveluista. 

Yksi Smart Chemistry Park 

-verkoston uusista yrityksistä on 

erikoismaaleja valmistava PPT 

Dure Oy. Yrityksen tuotanto- ja 

toimitilat ovat Salossa, mutta 

yrityksen toimitusjohtaja Petri 

Rautiainen kokee, että Smart 

Chemistry Park -verkoston jäse-

nyydestä on paljon hyötyä.

- Smart Chemistry Parkin toimin-

nassa on mukana paljon hyviä 

yhteistyökumppaneja ja myös 

potentiaalisia asiakkaita. Piene-

nä startupina vahvuutemme on 

palvelu ja vinkkaamme asiakkaalle 

myös kilpailijasta, mikäli tuotetta 

ei löydy meidän valikoimastam-

me. Tulevaisuudessa tulemme 

tarvitsemaan apua myös tutki-

musprojekteihin, joihin kontaktit 

löytyvät tämän verkoston kautta, 

Petri Rautiainen sanoo.

Materiaali- 
seminaarit 
jatkuvat

Materiaalien sovellukset yrityksille 

-seminaarit ovat käytännönlähei- 

siä ja keskustelevia, ja niiden 

aiheet lähtevät yritysten toiveista. 

Marraskuussa aiheena olivat pin-

noitteet. Puheenvuorot käsittelivät 

mm. nanotimanttien käyttöä pin-

noitteiden lisäaineena. Nanoti-

mantteja käytetään lisäaineena 

muun muassa parantamaan 

merkittävästi pinnoitteen lämmön-

siirtokykyä, kulutuskestävyyttä ja 

plasmaresistanssia. Mukana se-

minaarissa oli lähes viisikymmentä 

osallistujaa, joista valtaosa edusti 

Turun seudun yrityksiä. Mukana 

oli runsaasti myös oppilaitosten 

edustajia.

Seminaarisarjassa on järjestetty jo 

kuusi seminaaritilaisuutta ja seu-

raava on tiedossa ensi keväänä.  

Lisätietoja: Liisa Laurikko,  

puh. 050 342 5481

Uusia Smart Chemistry Park -verkostoon mukaan tulleita yrityksiä:  

vasemmalta Kjell Jernström, Detector; Petri Rautanen, PPT Dure;  

Jeri Sorri, PS-Processing ja Katariina Heiskanen, Novoplastik.

Smart Chemistry Parkin
verkosto kasvaa

TEKSTI JA KUVA ANNIKA MYRSKY

Haluatko  
kuulla lisää?

Linda Fröbeg-Niemi,  

puh. 050 587 3441
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Aineettomien oikeuksien eli IPR:n 

merkitystä ymmärretään yhä pa-

remmin, mutta keskustelu pyörii 

usein suojaamisen ympärillä. 

Turku Science Park Oy:n Licen-

seUp-hanke suuntaa huomion sii-

hen, miten aineettomia oikeuksia 

voi suojaamisen lisäksi hyödyntää 

ja miten siitä saadaan luoville 

aloille – erityisesti av- ja pelialoille 

– lisää liiketoimintaa.

LicenseUp-hankkeen ensim-

mäinen tapahtuma järjestettiin 

31.10.-2.11. Turussa. Kolmipäi-

väisillä IPR-festareilla SparkUpin 

lavalle nousi asiantuntijoita sekä 

luovilta aloilta että niiden parissa 

työskenteleviltä laki-, patentti- ja 

agenttitoimistoilta.

- Aineettomat oikeudet voidaan 

valjastaa merkittäväksi liiketoimin-

naksi. Haluamme auttaa yrityksiä 

tämän saavuttamisessa järjes-

tämällä kaikille avoimia, maksut-

tomia tapahtumia, joissa aihetta 

lähestytään mahdollisimman 

monipuolisesti, kertoo License- 

Up-hankkeen projektipäällikkö 

Pertti Pulli. 

- Turun tapahtumassa pyrimme 

käymään koko prosessin alusta 

loppuun: ensimmäinen päivä kes-

kittyi IP:n suojaamiseen, toinen 

hyödyntämiseen, ja kolmas päivä 

oli omistettu verkostoitumiselle, 

pitchauksille ja asiantuntijoiden 

klinikoille, Pulli sanoo.

Valtaosa osallistujista oli Var-

sinais-Suomesta, mutta mittakaa-

vassaan ainutlaatuinen IPR-ta-

pahtuma houkutteli osallistujia 

Turkuun kauempaakin, kuten 

HILLA Entertainmentin toimitus-

johtaja Robert Nivan, joka oli 

saapunut Tampereelta Turkuun 

osallistuakseen tapahtumaan.

- Lisensointi on suuressa osassa 

strategiaamme, joten ilmoittau-

duin heti tapahtumaan kuultuani, 

että Turussa järjestetään moni- 

puolinen IPR-festivaali, Niva 

kertoo.

Niva sanoo tapahtumasta 

jääneen käteen paljon uusia kon-

takteja sekä käytännönläheisiä ja 

konkreettisia oppeja.

- Luovien alojen yrityksille on 

erittäin tärkeää ymmärtää, miten 

ja mitä IP-oikeuksia he voivat 

suojata ja etenkin se, miten näitä 

aineettomia oikeuksia voi hyödyn-

tää liiketoiminnassa, Niva toteaa.

LicenseUp on Euroopan sosiaa-

lirahaston rahoittama kaksivuoti-

nen hanke. Turusta operoitu han-

ke vie tapahtumakonseptin myös 

muualle Suomeen yhteistyössä 

paikallisten toimijoiden kanssa. 

IPR-festareilla pohdittiin aineetto-
mien oikeuksien mahdollisuuksia

Lakimies Iiris Adenius oli yksi IPR-festareiden asiantuntijapuhujista.

TEKSTI MIIA OUTINEN KUVA PAULA PELKOLA

Haluatko  
kuulla lisää?

Pertti Pulli, 

puh. 050 559 0532
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Kahden viime vuoden aikana on 

Turussa järjestetty EU-rahoittei-

sena yhteistyönä rajat ylittäviä 

kiihdytysohjelmia, mentorointeja 

ja ideoiden vaihtoa kymmenien 

startup-yritysten tai sellaiseksi 

tähtäävien välillä. Turku Science 

Park Oy:n johdolla toteutetun yh-

teistyön tavoitteena oli kiihdyttää 

startupien kasvua. Tulokset olivat 

jopa tavoiteltuja parempia.

- Projektiin osallistui 81 tiimiä 

ja niissä yhteensä 179 jäsentä 

kolmessa eri kaupungissa. Hank-

keen aikana tuettiin yhteensä 18 

rajat ylittävän yhteistyöyrityksen 

rakentumista. Niistä neljässä oli 

avainresursseja rajojen ulko-

puolelta. Turussa meillä oli 29 

mukaan valittua tiimiä tai jo perus-

tettua yritystä kolmessa 10-viik-

koisessa kiihdytysohjelmassa, 

sanoo projektipäällikkönä toiminut 

erityisasiantuntija Johanna Puh-

tila Turku Science Park Oy:stä.

Turkulaisen Grail Group Ltd:n 

hallituksen puheenjohtaja ja 

e-Sports Manager Ville Nikola 

kertoo yrityksensä hyötyneen 

muun muassa kiihdytysohjelman 

myötä laajentuneista kontaktiver-

kostoista. Kaikkein arvokkaimpa-

na hän on kokenut kansainväli-

sistä mentoroinneista kertyneen 

palautteen, jonka myötä yritys 

rohkeni kehittää ideaansa, ja pe-

rustajat saivat lisää puhtia oman 

unelmansa toteuttamiseen.

- Erityisen hienoa oli nähdä kuinka 

tiimit tekivät yhteistyötä toinen 

toistensa auttamiseksi. Yhdessä 

startupissa saattoi olla ohjel-

mointiosaamista, toisessa taas 

viestinnän ja markkinoinnin taitoja. 

Mukaan mahtui myös startupeja, 

jotka rekrytoivat uusia jäseniä 

sellaisista tiimeistä, joiden idea 

ei tällä kertaa noussut siivilleen, 

Johanna Puhtila kertoo.

Central Baltic Startup Spring-

board -yhteishanke alkoi vuoden 

2015 lopulla. Hankekonsortio 

muodostui paikallisten yliopisto-

jen ja Science Park -toimijoiden 

muodostamista yhteistyöpareista. 

Turussa parin muodostivat Turun 

yliopisto ja Turku Science Park Oy.

Kiihdytysohjelma ylitti  
tavoitteensa

Turkulaisen Ville Nikolan startup-yritys Grail Group Oy hyötyi etenkin  

kansainvälisen mentoroinnin tarjoamista näkökulmista Springboard- 

hankkeessa.

TEKSTI RIKU NÄSÄNEN KUVA ANDRES RAUDJALG

Haluatko  
kuulla lisää?

Johanna Puhtila,  

puh. 0400 247 023
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Turku Science Park Oy:ssä 

nautitaan näinä päivinä kahden 

pitkän työuran Turun seudun 

yrityspalveluiden parissa tehneen 

työntekijän läksiäiskahveja. Han-

nele Haapamäki ja Marja-Riitta 

Viljainen ovat työskennelleet 

”Turku-konsernissa” vuosituhan-

nen alkuvuosista lähtien.

Hannele tuli Pilot Turku Oy:n 

markkinointipäälliköksi vuonna 

2002. Kahdeksaan vuoteen sisäl-

tyi myös antoisa vuosi Kaarinan 

Kehitys Oy:n toimitusjohtajana ja 

yritysasiamiehenä. 

- Vuonna 2010 Pilotin toimin-

not siirrettiin Turun kaupungille. 

Siirryin siinä yhteydessä Turun 

Seudun Kehittämiskeskukseen 

markkinointipäälliköksi. Turun 

seudun elinkeinolähtöisen mark-

kinoinnin parissa olen siitä lähtien 

työskennellyt. 

Puolitoista vuotta sitten Turun 

Seudun Kehittämiskeskuksen 

toiminnot ja henkilöstö yhdistettiin 

Turku Science Park Oy:öön, jossa 

Hannele jatkoi markkinointipäällik-

könä työuransa loppuun asti.

Marja-Riitta aloitti vuonna 2001 

silloisessa Turun Teknologiakes-

kuksessa, missä hän työskenteli 

biomateriaalialan tutkimuksen 

ja yritysten yhteistyöalustaksi 

perustetussa Turun Biomateri-

aalikeskuksessa. Pian hän siirtyi 

Turun Biolaakso Oy:öön, joka 

myöhemmin sulautui osaksi Turku 

Science Park Oy:tä.

Marja-Riitta ehti uransa aikana 

mm. aktiivisesti edistämään Auria 

Biopankin perustamista muutama 

vuosi sitten.

- Asia tuli esiin yli 10 vuotta sitten 

syöpäaiheisen foorumin yhtey-

dessä. Kutsuin koolle työryh-

män viemään asiaa eteenpäin. 

Edustajia oli sekä yrityksistä, 

korkeakouluista, sairaalasta että 

julkiselta sektorilta. Vähitellen eri 

tahot ottivat koppia asiasta ja 

tänä päivänä Auria biopankki on 

toiminnassa Turussa, Marja-Riitta 

muistelee.

Sekä Hannele että Marja-Riitta 

asuvat Naantalissa. Eläkepäiville 

kummallakaan ei vielä ole suuria 

suunnitelmia.

- Tekemiset suuntautuvat yhdes-

sä oloon lähiomaisten ja ystävien 

kanssa, kesämökillä puuhailuun ja 

matkailuun, Marja-Riitta sanoo.

- Muutama matka on jo varattuna, 

hiihtoladut ja kesämökki siintävät 

mielessä. Odotan elämää ilman 

aikatauluja, mutta saa nähdä 

löydänkö itseni eläkeläisenä, jolla 

on suunnaton kiire koko ajan, 

Hannele ennakoi.

Naantalin vahvistukset 
reserviin

Hannele Haapamäki (vas.) ja Marja-Riitta Viljainen ehtivät eläkepäivillään 

ainakin mökkeilemään. Myös matkailuun riittää enemmän aikaa. 

TEKSTI RIKU NÄSÄNEN KUVA PAULA PELKOLA
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TAMMIKUU 
Haku kevään BusinessUp- 

kiihdytysohjelmaan jatkuu 

31.1. saakka  

Maksuttomassa 10 viikon Bu-

sinessUp-kiihdytysohjelmassa 

paneudutaan kasvua hakevan 

startupin arvolupauksen ra-

kentamiseen ja kiteyttämiseen 

sekä muihin starteille tärkeisiin 

aihepiireihin. Yhteisen ohjelman 

lisäksi jokaista tiimiä valmentaa 

oma mentori. Lisätiedot: Johanna 

Puhtila, puh. 0400 247 023. 

HELMIKUU
TI 6.2.  
Kansainvälisen kaupan yritys-

info: Intian, Pakistanin ja  

Sri Lankan markkinat 

Tietoa markkinoista ja yritysten 

kokemuksista. Mahdollisuus kah-

denkeskisiin keskusteluihin Intian, 

Pakistanin ja Sri Lankan markki-

noiden sekä rahoituksen asian-

tuntijoiden kanssa (ajanvaraus).

Lisätiedot: Heidi Saario,  

puh. 050 559 0642 

Kansainvälisen kaupan yritys-

info: Mitä tuonnin alv:n muu-

tos tarkoittaa yrityksellenne?

Maahantuonnin arvonlisäverotus 

siirtyy tullilta verottajalle. Päivä-

määrä tarkentuu. Lisätiedot: Heidi 

Saario, puh. 050 559 0642 

MAALISKUU
MA–PE 5.-9.3.  
Turku ICT Week 2018 

Turku ICT Week kerää alueen 

IT-alan toimijat, opiskelijat, yrittäjät 

ja tutkijat yhteen ja tarjoaa viikon 

täydeltä kiinnostavia ja monipuo-

lisia tapahtumia. Kaikki viikon 

tapahtumat ovat maksuttomia ja 

avoimia kaikille. Ohjelma päivittyy 

osoitteessa: www.turkuictweek.fi. 

TO 8.3. 
Elokuvapäivä 

Elokuvapäivänä yrityksillä ja yh-

distyksillä on yhteistyössä Scenen 

kanssa mahdollisuus järjestää 

oma elokuvanäytös ja siten koh-

data asiakkaitaan ja sidosryhmi-

ään uudella tavalla. Lisätietoja:  

annukka.toivonen@businessturku.fi

TO 15.3  
Smart Chemistry Parkin  

yritystreffit 

Pk-yritysten, korkeakoulujen ja 

muiden tärkeiden sidosryhmien 

ketterä verkostoitumis- ja tiedon-

jakotilaisuus Smart Chemistry 

Parkissa Raisiossa. 

Lisätiedot: Anu Molin,  

anu.molin@businessturku.fi

HUHTIKUU 

Kansainvälisen kaupan  

yritysinfo: Miten myyn maail-

malle? Päivämäärä tarkentuu. 

Lisätiedot: Heidi Saario,  

puh. 050 559 0642 

TOUKOKUU
KE–TO 16.–17.5. 
NaviGate 

Kansainvälinen meriteollisuuden 

ja merilogistiikan ammattitapahtu-

ma, jossa pääteemoja ovat mm. 

rekrytointi, risteilijärakentaminen, 

uudet energiamuodot, digitali-

saatio, arktisuus sekä logistiikka. 

Tapahtumassa myös laadukas 

seminaariohjelma.

Smart Chemistry Park  

Open Day  

Kansainvälinen tapahtuma, jonka 

teema on biotalous (ohjelma 

tarkentuu kevään aikana).

Lisätiedot: Linda Fröberg-Niemi, 

linda.froberg-niemi@businessturku.fi

LISÄÄ TAPAHTUMIA: WWW.BUSINESSTURKU.FI

Yritystapahtumia Turun seudulla

ALOITTAVAN YRITTÄJÄN  

STARTTI-INFOT

Ei ennakkoilmoittautumista.

SparkUp yritysneuvonta Potkuri, 

Joukahaisenkatu 3-5 A, Turku, 

puh. 040 488 2000 

10.1., 7.2., 7.3. ja 4.4. klo 11–12

24.1., 21.2., 21.3. ja 18.4.  

klo 17–18


