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Pohjoinen kasvuvyöhyke
Tukholma–Turku–Helsinki–Pietari
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90 MILLION PEOPLE WITHIN 1.000 
KM RADIUS
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Turku-St.Petersburg-Moscow-Tianjin-Beijing
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Spearhead projects of Turku city

Development of the city centre Carbon neutral and smart city



Common solutions – common benefits

Common strategy and funding
for projects:
- Open data and interfaces
- Open participation and 
customership
- Open innovation platforms



-

MaaS – Mobility as a Service

• Regional bus tickets as a part of mobility service package

Partner: Tuup Oy / Finland

• ID based multimodal and integrated ticketing System 

Partners: INIT GmbH / Germany; Western Systems Oy / Finland

• Large MaaS CIVITAS project with Madrid, München, Stockholm and Ruse

Co-operation project with Linkker Oy (Finland), Heliox B.V.

(Netherland), Schunk Bahn- und Industrietechnik GmbH (Germany)

eBuses



Autonomous ferry project on the river Aura

Autonomous
driving and
remote control center

Fully electric ferry

Co-operation
project between
maritime
industry, universities
and research
institutions



- 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

National innovation environment
Multinational / Global innovation 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



- Luodaan toimijoiden kanssa kokonaisvaltainen pysäköintipolitiikka: Pysäköintilaitosjärjestelmän toteutumista edistetään 

puisto-, kadunvarsi- yms. pysäköinnin määrää supistamalla.  

- 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 laatuväylät

Liikkuminen ja pysäköinti

Pyöräilybarometri 2017:
”96 prosenttia turkulaisista 
kannattaa 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



Itäharjun kolmio & portti Turkuun



Comprehensive signage 
and safety ecosystem 
between the city, 
multinational companies 
and SMEs

Smart signage
• Guidance & safety for 

large events
• Attracting more business 

to local SMEs

Aura riverbank as a 
testbed for innovative 
solutions

Signage and Safety



Niko Kyynäräinen, Turku Science Park Ltd

niko.kyynarainen@turkusciencepark.com


