


Turku Business Region on Suomen dynaamisin 
yritys- ja innovaatiotoimintojen keskittymä.

Seutukunnan 22 000 yritystä, kuusi tiede- 
ja ammattikorkeakoulua sekä eri toimijoiden 
laaja yhteistyöverkosto vauhdittavat uusien 
tuotteiden ja palveluiden syntymistä 
ja yritystoiminnan kasvua sekä
alueen hyvinvointia.

Vaikuttavaa verkostoitumista



Kärkialojen tulevaisuuden menestyksen avaintekijöitä 
ovat alueella tehtävä huippututkimus, kasvu- ja 

kehityshakuiset yritykset sekä yritysystävälliset, uusia 
toimintamalleja aktiivisesti etsivät kunnat ja kaupungit. 
Yhdessä nämä kaikki muodostavat vahvan verkoston, 

jonka avulla kehitetään systemaattisesti myös älykkään 
kaupungin ratkaisuja tarjoavaa yritystoimintaa.

Viisi kansainvälistä, alansa huippua edustavaa 
kärkialaa muodostavat seudun osaamisen 

terävimmän kärjen.

Laaja-alaista Life Science -osaamista.

Meriteollisuuden globaali suunnannäyttäjä.

Alan uusimmat teknologiset oivallukset.

Bio- ja kiertotalous sekä kestävä kehitys.

Elämysteollisuutta elokuvista ja peleistä matkailuun.
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KÄRKIALAT
Kun Turun seudun yritysmaailma ja tutkimusyhteisöt kohtaavat, 
syntyy uusia maailmalle vietäviä innovaatioita. Näitä kohtaamisia 
vauhdittavat julkiset toimijat – Turku ja sen ympäristökunnat sekä 
yrityspalveluita tuottava Turku Science Park Oy. 



SUURIA UNELMIA?

Potkurin yritysneuvojat neuvovat 
yritystoimintaa harkitsevia, aloittavia 

ja hiljattain yritystoimintansa 
aloittaneita yrittäjiä.

SparkUp on alkuvaiheen yritysten 
kasvua ja kansainvälistymistä tukeva 

palvelukokonaisuus, joka kokoaa 
yhteen Turun seudulla toimivia  
start up -toimijoita, verkostoja 

ja tapahtumia.

PALVELUT
Yritysneuvonta Potkuri ja
Start up -yhteisö SparkUp



KAMERA KÄY!

Länsi-Suomen elokuvakomissio 
(West Finland Film Commission) 

edesauttaa av-alan yritysten 
toimintaedellytyksiä ja elokuvien 

sekä tv-sarjojen tekemistä 
Turun seudulla. 

Palvelemme yrityksiä ja tuotantoja 
sijoittautumiseen, rahoitukseen, 
toimitiloihin, kalustoon, seudun 
ammattilaisiin ja aineettomien 

oikeuksien hyödyntämiseen 
liittyvissä kysymyksissä.

PALVELUT
Länsi-Suomen elokuvakomissio



TUTKIMUSVOIMAA 
YRITYKSILLE

Turku Future Technologies 
on tutkimus- ja innovaatioverkosto, 

joka tarjoaa teknologiayrityksille 
kahdeksan suomalaisen korkeakoulun 

verkoston. Tarjoamme uusia 
näkökulmia tuotteiden, tuotannon 

ja osaamisen kehittämiseen ja 
autamme yrityksiä kirkastamaan 

kehitystarpeensa.

PALVELUT
Turku Future Technologies
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KEMIANALAN  
INNOVAATIOITA

Smart Chemistry Park
 on Raisiossa toimiva bio- ja 

kiertotalouden sekä kemianalan 
yhteistyöalusta ja verkosto. 

Yhdistämme alan yritykset sekä 
korkeakoulujen tutkimus- ja 
kehitystyön uusiksi tuotteiksi 

ja palveluiksi.

PALVELUT
Smart Chemistry Park
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MERITEOLLISUUDEN 
HUIPPUKESKITTYMÄ

Rakenteilla oleva Blue Industry Park
on meriteollisuuden ja valmistavan 
teollisuuden kasvukeskittymä. Blue 

Industry Parkissa yhdistyvät kriittinen 
massa resursseja ja osaamista, sekä 
kilpailukykyiset puitteet tuotantoon,
tuotekehitykseen ja tutkimukseen.
Alueesta suunnitellaan Euroopan

johtavan meriteollisuuden tuotanto- 
ja innovaatiokeskittymää.

PALVELUT
Blue Industry Park



Vaikuttavaa verkostoitumista
www.turkubusinessregion.com

Turku Science Park Oy
Joukahaisenkatu 3–5 A, 20520 TURKU


