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TURUN

TIEDEPUISTO

Yliopistokampukselta 

Kupittaan työpaikka-

keskittymään ja edelleen 

Itäharjulle ulottuva 

Tiedepuiston alue on 

Turun kaupunkiseudun 

merkittävin osaamisen ja 

korkean teknologian 

työpaikkojen kasvukeskus. 

Turun Tiedepuisto -kärkihanke 

on yksi Turun kaupungin 

kärkihankkeista ja tärkeä osatekijä 

Turun vetovoimaisuuden ja 

kilpailukyvyn kehittämisessä. 



• Tiedepuiston tulevaisuuskuvassa Itäharjun puolelle laajenevaan Tiedepuistoon luodaan 
edellytykset 10 000 uudelle työpaikalle ja 20 000 asukkaalle.

• Tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan operatiivisen tason hankkeita, projekteja ja 
kilpailuja, joita toteutetaan korkeakoulujen, elinkeinoelämän ja julkisen sektorin 
yhteistyömallilla (Triple Helix).

• Turun kaupungin keskeisiä kumppaneita ovat Tiedepuiston alueella toimivat yliopistot ja 
korkeakoulut, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Turun Ylioppilaskyläsäätiö, seudullinen 
elinkeinoyhtiö Turku Science Park Oy, Turun Teknologiakiinteistöt Oy, Suomen 
Yliopistokiinteistöt Oy sekä lukuisat muut alueen yritykset.

Tiedepuiston 
tulevaisuuskuva, 
Masterplan 2050, ohjaa alueen kehittämistä



Turun Tiedepuiston 

DNA 
• Rohkean kokeileva

• Logistisesti vetovoimainen

• 24/7/365 elävä

• Kestävästi kasvava

Visiokuva Kupittaan ja Itäharjun yhdistävän alueen tulevaisuuden näkymästä, 

Masterplan 2050, Cederqvist & Jäntti Architects



• Luoda uusilla verkostomaisilla toimintamalleilla kansainvälisesti kiinnostava ja rohkean 

kokeileva osaamiskeskittymä, joka on toiminnoiltaan monipuolinen ja logistisesti 

vetovoimainen. 

• Yhdistää alueen maankäytön, rakentamisen, liikkumisen ja toiminnallisuuden 

erillishankkeet toisiaan tukevaksi kokonaisvaltaiseksi kaupunkikehitykseksi.

• Vahvistaa vetovoimaista kaupungin kasvua ja kaupunkiympäristöä älykkään kaupungin 

palvelukanavien avoimena tutkimus-, testi- ja referenssialustana.

• Luoda aluebrändi, joka yhdistää keskeiset menestystekijät, sekä aluemarkkinoinnillinen 

kokonaisuus, joka edesauttaa alueen kehittymistä isoksi investointi- ja rahoituskohteeksi.

Turun kaupunginhallitus 25.4.2016 §163

Masterplanin tavoitteet



Turun Tiedepuiston 
menestys nojaa 
kumppanuusajatteluun, 
yhteisiin tavoitteisiin ja 
monipuolisen 
osaamisen 
hyödyntämiseen. 

Triple Helix -mallissa 
alueellista innovaatio-
kulttuuria kehitetään 
korkeakoulujen, 
elinkeinoelämän ja 
julkisen sektorin
yhteistyönä.



Uutta valmistuu koko ajan. 

Tiedepuiston alueelle on investoitu 
yli miljardilla eurolla viimeisten 
vuosien aikana.
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Terveyskampus on yksi 

Pohjoismaiden suurimmista 

lääketieteen ja terveysalan tutkimus-

ja koulutuskeskittymistä.

Alueen korkeakouluissa muun muassa koulutetaan 

eniten lääkäreitä Suomessa. 

Terveyskampus Turku 
-verkosto kehittää Turun 
yliopistollisen keskussairaalan 
aluetta kansainvälisenä 
huipputason osaamis-
keskittymänä. 

Alueella toimii osapuolten yhteisiä yksiköitä, 
kuten yliopistojen ja sairaanhoitopiirin 
valtakunnallinen PET-keskus sekä Turun 
yliopiston ja sairaanhoitopiirien Auria 
Biopankki.

Majakkasairaala, VSSHP

Medisiina D



Teknologiakampuksen 

yhteistyökumppaneihin 

lukeutuu mm. saksalainen 

Fraunhofer CML.

Yrkeshögskolan Novian ja Fraunhofer

CML:n uusi tutkimusyksikkö kehittää 

älykkään merenkulun ratkaisuja koko 

Suomen meriklusterin tarpeisiin.

Teknologiakampus Turku edistää 

Turun neljän korkeakoulun tekniikan 

koulutusta ja tutkimusta. 

Samalla se yhdistää korkeakoulujen voimavarat 

tukemaan alueen yritysten tuotekehitys- ja 

innovaatiotoimintaa.

Aboa Mare, Novia

Koneteknologiakeskus



Turun 40 000 korkeakouluopiskelijaa 

opiskelevat yhdellä kampusalueella

aivan Turun keskustan kupeessa.

AMK:lla on Turun Tiedepuistoon sijoittuvalla kampuksellaan 

useita toimipisteitä: ICT-City, Lemppari, Medisiina D, #tehdas 

ja uusimpana syksyllä 2020 valmistunut EduCity.

EduCity

EduCity

Lemppari



Turku Energian uusi pääkonttori nousi Itäharjulle.

Turku Energian pääkonttori aloittaa Itäharjun teollisuusalueen muutoksen toimisto- ja 
asuinalueeksi. Konttori sijoittuu Teollisuuskadulle, Hippoksentien sillan pieleen. 

Havainnekuva: Sigge Arkkitehdit Oy



Tiedepuisto elävöityy entisestään 

lähivuosina, kun alueelle nousee 

lisää uusia tiloja asumiselle.

Yksinomaan uusia opiskelija-asuntoja on 

valmistumassa jopa tuhat vuoteen 2022 

mennessä.

Turun Tiedepuisto on 
kaupungin energia-
tehokkain rakennettu 
alue.

Alueen kehittämisessä painottuvat 
laadukkaan perusinfran lisäksi 
älykkään ja kestävän kaupungin 
ratkaisut ja teknologiat.

Medisiina D

Aitiopaikka, TYS



Vierailukeskus JOKI

Joki on näyteikkuna Turun 
seudun elinkeinoelämään ja 
kaupunkikehitykseen.



Turun Tiedepuiston 
vahvuus on sen 
erinomainen 
sijainti kaupungin 
ydinkeskustan 
läheisyydessä ja 
hyvien liikenne-
yhteyksien äärellä.

Tuleva Tunnin juna ja 
mahdollinen raitiotien 
Tiedepuiston linja
parantavat yhteyksiä 
entisestään.



Alueen kehittäminen toteutetaan 

isojen kokonaisuuksien kautta. 

Erityisesti Itäharjun puolen vahvaan kehitykseen 

panostetaan niin, että alueelle syntyy 

kiinnostavaa tonttivarantoa sekä sijoittumis- ja 

rakennusinvestointimahdollisuuksia.

Itäharjun kytkeminen osaksi 

Tiedepuistoa käynnistetään 

Helsinginkadun ja rautatien 

ylittävän kannen ja sitä 

ympäröivän alueen kilpailulla.

Samanaikaisesti kannen kanssa 

synnytetään Itäharjun kärjen alueelle 

Tiedepuisto-hanketta vahvistavia 

korttelialueita sekä palvelukeskittymä.

Masterplan 2050



Tiedepuiston kansi 
yhdistää Kupittaan ja Itäharjun 
yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. 



• Tiedepuiston kannen ja sitä ympäröivän alueen kokonaissuunnitelma ja siihen liittyvät mittavat 

infrahankkeet toteutetaan julkisena hankintana allianssimallilla.

• Suunnittelualueen laajuus on yli 16 ha. Se sijoittuu valtaosin Itäharjun teollisuusalueelle, jonka 

kiinteistöistä enemmistö on Turun kaupungin omistuksessa.

• Hankinnan osakokonaisuudet:

– Kokonaissuunnitelma, jonka pohjalta laaditaan asemakaava.

– Infrahanke, jonka osina ovat kansi ja velvoitepysäköintilaitos.

– Turun ammatti-instituutin Taito-kampus

– Lisähankintamahdollisuudet (optiot)

– Velvoitteet ja rakennusoikeudet.

Kupittaan kärjen 
kumppanuushanke


