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Tervetuloa!



Turku Business Region

Suomen dynaamisin yritys- ja 

innovaatiokeskittymä

Kärkialamme ovat:

– Bio- ja kiertotalous sekä cleantech

(CleanTurku)

– Terveys ja hyvinvointi (HealthTurku)

– Elokuvat, pelit ja matkailu 

(ExperienceTurku)

– Meriteollisuus (MaritimeTurku)

– Valmistava- ja teknologiateollisuus 

(TechTurku)
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Turku Business Region

330 000 asukasta

47 000 opiskelijaa

22 000 yritystä

Noin 140 000 työpaikkaa

Kaksi tiede- ja neljä

ammattikorkeakoulua
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Development of revenue in Turku Business Region
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Development of turnover by line of business in the Turku Region 1/2007 – 9/2016

Revenue @2015 = 100



Development of employees in Turku Business Region
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Development of turnover by line of business in the Turku Region 1/2007 – 9/2016

employees @2015 = 100





Turku Science Park Oy

Turku Science Park Oy:n tehtävänä on edistää Turun seudun elinkeinoelämän 

toimintaedellytyksiä, korkeakouluyhteistyötä ja yritysten kilpailukykyä.

Turun Seudun Kehittämiskeskuksen kaikki toiminnot siirrettiin 1.7.2016 alkaen 

Turku Science Park Oy:öön.

Yhdistymisestä lähtien Turku Science Park Oy on tuottanut Turun seudun 11 

kunnalle suunnatut elinkeino- ja yrityspalvelut.

13.6.2019

8



Turku Science Park Oy:n rahoituslähteet
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Turku Science Park Oy:n hallitus
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Puheenjohtaja:

Minna Arve, Turun kaupunginjohtaja.

Hallituksen jäsenet:

Piia Elo, kaupunginvaltuutettu.

Mikko Hupa, Åbo Akademin rehtori.

Elina Rantanen, Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja.

Matti Rihko, Turun kauppakamarin hallituksen puheenjohtaja.

Jukka Rinnevaara, Teleste Oyj:n toimitusjohtaja. Turun kauppakamarin hallituksen 1. varapuheenjohtaja.

Pekka Sundman, Kaupunkikehitysryhmän johtaja, Turun kaupunki.

Vesa Taatila, Turun ammattikorkeakoulun rehtori.

Kalervo Väänänen, Turun yliopiston rehtori.



Vaikuttavaan verkostoitumiseen Triple helix -malli
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Korkeakoulujen, yritysten ja julkisen sektorin 

tiivis yhteistyö avaa uusia liiketoiminta-

mahdollisuuksia ja tukee kasvua



PALVELU-

PORTFOLIO

PALVELU-

PORTFOLIO
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Palvelurakenteen uudistus käynnissä…

PALVELUIDEN YDIN
• KASVAVA KILPAILUKYKY

• UUDEN LIIKETOIMINNAN SYNTY

• UUSIEN YRITYKSIEN PERUSTAMINEN
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MAHDOLLISTAVAT 

PALVELUT

YRITYS-

PALVELUT

PALVELUIDEN YDIN
• KASVAVA KILPAILUKYKY

• UUDEN LIIKETOIMINNAN SYNTY

• UUSIEN YRITYKSIEN PERUSTAMINEN

Kiihdytys- & 

kasvuvaihe

Liiketoimintaidean & 

-mallin valmennus

Liiketoiminnan 

operointi

Liiketoiminnan 

aloitus

T&K&I 

yhteistyö

Rahoitus-

neuvonta

Omistajuus-

muutokset

Sijoitukset ja 

sijoittuminen

Toiminta-

ympäristö

Testbedit & julkiset 

hankinnat

Talentit ja 

osaaminen

Palvelurakenteen uudistus käynnissä…



Nykyiset palvelumme

13.6.2019

14



Palvelemme kaikki toimialoja, kaikissa vaiheissa!

Palvelumme kattavat yritystoiminnan koko elinkaaren yritysidean testaamisesta ja yrityksen 

perustamisesta aina kansainvälistymiseen ja kansainvälisen liiketoiminnan laajentamiseen.
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StartUp-yrityksille suunnattu 

yhteisöllinen ja kattava palvelu-

kokonaisuus.

Raisiossa toimiva bio- ja kierto-

talouden sekä kemianalan yritysten 

yhteistyöalusta ja verkosto.

Tarjoaa perinteisiä neuvontapalveluja 

ajanvarauksella ja järjestää startti-info 

–tilaisuuksia.

Verkosto, jonka kautta välitämme 

yhteistyöpyyntöjä kahdeksalle eri 

korkeakoululle eri puolille Suomea.

Neuvottelee kansallisten ja kansain-

välisten elokuva- ja tv-tuotantojen 

saamisesta Turun seudulle sekä

rakentaa tuotantojen ja seudun 

yritysten välille yhteistyötä.

Rakenteilla oleva meriteollisuuden 

ja valmistavan teollisuuden kasvu-

keskittymä.



Apua yritystoiminnan aloittamiseen, 
verkostoitumiseen ja kasvuun
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Yritysneuvonta Potkuri tarjoaa neuvontaa yritystoiminnan 

aloittamiseen mutta myös tukea yrityksen myöhemmissä vaiheissa 

Startup-yhteisö SparkUp on Turun seudun startup-toimijat, 

-tapahtumat ja kasvuyrittäjyydestä kiinnostuneet henkilöt kokoava 

yhteisöllinen konsepti

Smart Chemistry Park on innovaatioalusta ja klusteri kemian-

teollisuuden ja cleantech-alan pk-yrityksille. Se tuo yhteen 

yritykset, julkisen sektorin ja tutkimusryhmät.

Werstas Labs on yhteistyössä Turun Teknologiakiinteistöt Oy:n kanssa

toteutettu palvelukonsepti, joka tarjoaa life science –alan yrityksille

yhteisöllisen ympäristön sekä toimintaan soveltuvat erityistilat ja -laitteet



Tavoitteenamme on synnyttää uutta liiketoimintaa, vahvistaa kärkialojen 

yritysten kasvua ja yhteistyötä.

Tarjoamme tukea liiketoiminnan kehittämiseen, T&K-toiminnan 

tehostamiseen ja rahoituksen järjestämiseen.

Edistämme myös korkeakoulujen ja yritysten välistä yhteistyötä.

Pyrimme helpottamaan julkisen sektorin asiakkuuksien välittämistä 

yrityksille ja yritystarpeiden välittämistä korkeakouluille.
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Tavoitteena kasvu- ja kehittäminen



Kasvuhakuisille yrityksille kiihdytysohjelmia
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Turku Science Park Oy:lla on pitkä historia yritysten kasvun ja kehityksen tukena. 

Toimintansa jo päättäneestä yrityshautomosta on syntynyt yli 200 yritystä, joiden 

onnistumisaste on lähes 90 % ja jotka ovat luoneet yli 1300 uutta työpaikkaa. 

Nykypalvelumme kasvuhakuisten yritysten alkuvaiheeseen rakentuvat

kiihdytysohjelmista:

– BusinessUp on varhaisen vaiheen valmennusohjelma ilman toimialarajoituksia

– Life Science Accelerator on syventävä kiihdytysohjelma, joka painottuu

Professional Healthcare –segmenttiin

– Maritime Accelerator luo uutta liiketoimintaa suuryritysten ja pk-yritysten

tarvelähtöisestä yhteistyöstä



Keskitymme yhteistyökumppanuuksien rakentamiseen suomalaisten ja ulkomaisten 

toimijoiden välille, kansainvälistymisvalmennukseen ja kansainvälistymistä tukevien 

rahoituslähteiden etsintään.

Enterprise Europe Network: väylä liike- tai teknologiakumppanin etsintään (esim. 

jälleenmyyjä, alihankkija, lisensointi, T&K-kumppani)

Turku Science Park Oy vastaa myös Turun seudun invest in –toiminnoista.
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Kansainvälistämispalvelut



Vaikuttavaa verkostoitumista vuonna 2018
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Yhteystietoja

Lisää tietoa Turun seudun kärkialoista ja yrityksille suunnatuista palveluista löydät osoitteesta: 

www.turkubusinessregion.com

Käyntiosoite: Turku Science Park Oy, Joukahaisenkatu 3 A, 20520 Turku (ICT-City-kiinteistön A-porras, 4. kerros)

Palvelut yrityksille

Perustamisneuvonta Potkuri: Joukahaisenkatu 3 A, 20520 Turku 

(ICT-City-kiinteistön A-porras, katutaso), puh. 040 488 2000, puhelinaika 9-11 ja 12-16.

Startup-yhteisö SparkUp: Tykistökatu 4 B, 20520 Turku, (ElectroCity-kiinteistön B-porras, 1. kerros)

Kasvu- ja kehittämispalvelut: Tom Palenius, puh. 040 550 1126

Kärkialojen yhteyshenkilöt:

HealthTurku: Tero Piispanen, puh. 0400 781 683 

CleanTurku: Linda Fröberg-Niemi, puh. 050 587 3441

ExperienceTurku: Teija Raninen, puh. 050 559 0549

MaritimeTurku: Niko Kyynäräinen, puh. 050 559 0538

TechTurku/Teknologiakampus Turku: Mika Hannula, puh. 0400 331 838

Muut yhteystiedot löytyvät osoitteesta: https://turkubusinessregion.com/henkilot/

Oman kuntasi kuntayhteyshenkilö Turku Science Park Oy:ssä auttaa tarvittaessa löytämään oikean kontaktin:

Nousiainen: Maarit Tontti, puh. 050 559 0297

Yrittämiseen liittyvää yleistä tietoa löytyy myös Yritys-Suomi –sivustolta.

http://www.turkubusinessregion.com/
https://turkubusinessregion.com/henkilot/
https://www.suomi.fi/yritykselle


Vaikuttavaa verkostoitumista



ExperienceTurku

AV-ala, pelit ja matkailu
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Elämyksiä maaseudulta –hanke 1.3.2019-30.6.2021

ExperienceTurku

Tarjoamme elämystoimialan yrityksille asiantuntemusta koko yrityksen 

elinkaaren ajalle 

Rakennamme kansallisia ja kansainvälisiä yhteistyöverkostoja 

Vahva korkeakouluyhteistyö



Elämyksiä maaseudulta –hanke 1.3.2019-30.6.2021

ExperienceTurku / AV-ALA

Alueen markkinointi kotimaisille ja kansainvälisille av-tuotannoille

Paikallisten palveluiden ja työvoiman hyödyntäminen

Tuo uusia asiakkuuksia, referenssejä, kokemusta sekä näkyvyyttä

www.wffc.fi

http://www.wffc.fi/


Elämyksiä maaseudulta –hanke 1.3.2019-30.6.2021

ExperienceTurku / PELIT

Pelit, VR, AR, 3D, XR

Pelialan yritysten liiketoiminnan kehittäminen

Alan yritysten verkottaminen muiden toimialojen kanssa (peliteknologia palveluna)

Yhteydet edunvalvojiin (Neogames ry, Pelinkehittäjät ry)



Elämyksiä maaseudulta –hanke 1.3.2019-30.6.2021

ExperienceTurku / MATKAILU

Matkailun liiketoiminnan kehittäminen 

Palveluekosysteemin rakentaminen

– Laaja yhteistyö yritysten ja kuntien/kaupunkien välillä

– Digitaalinen ja fyysinen saavutettavuus

– Ristiinmyynti ja palveluketjujen rakentaminen

– Matkailun tuotetarjonnan kehittäminen 

– Laatu 

– Kestävä matkailu

– Tutkimus ja osaaminen

www.turkubusinessregion.com/matkailuliiketoiminta

http://www.turkubusinessregion.com/matkailuliiketoiminta


Elämyksiä maaseudulta –hanke 1.3.2019-30.6.2021
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Elämyksiä maaseudulta –hanke 1.3.2019-30.6.2021

Hankeaika 1.3.2019-30.6.2021 

Hankkeen kokonaisbudjetti 210 734,18 eur 

Omarahoitus 20%: Turku, Raisio, Naantali, Masku, Mynämäki, Nousiainen, Rusko, Kaarina, Lieto ja Sauvo 

Elämyksiä maaseudulta –hanke 
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Hankkeen tavoitteena on Turun seudun 

• matkailuyritysten välisen yhteistyöverkoston kehittäminen,

• yritysten matkailutuote-tarjonnan lisääminen ja

• yritysten osaamistason nostaminen. 

Hankkeessa kehitetään Turun seudun matkailun 

ympärivuotisuutta, pidennetään matkailusesonkeja sekä tehdään 

tutustumismatkoja matkailullisesti merkittäviin vierailukohteisiin.

Hankkeen tuloksena Turun seudun matkailuyrityksille syntyy 

uusia kansainvälisiä ja kotimaisia kohderyhmiä houkuttelevia 

matkailutuotteita ja tuotepaketteja. 

• Hankkeen aloitustilaisuus pidettiin 10.4.2019 Ilmaristen 

Matkailutilalla, mukana noin 40 matkailualan toimijaa.

• Meneillään kysely matkailuyritysten kehittämistarpeista ja 

matkailuyritysten syvähaastattelut.
Turku Business Region                             Anne Muurinen

Elämyksiä maaseudulta –hanke 



• Lisätään yritysten välistä yhteistyötä, 

oppimista ja tiedon jakamista.

• Rakennetaan toimintamalli yhteiseen 

verkostomaiseen työskentelyyn.

• Tuotteistetaan yhteiset tuotteet, viikko-

ohjelmat, tuotemanuaalit.

• Hyödynnetään vertaisoppimista, 

osaamisen jakamista.

• Tunnistetaan alueen kärkiteemat (luonto, 

lähiruoka, historia ja kulttuuri, pyöräily..).

• Tuotteistetaan kärkiteemojen mukaisia 

matkailutuotteita kohderyhmille.
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• Tuotteistamisvalmennukset: historia, kulttuuri, 

tarinat ym.

• Liiketoiminnan kehittäminen: hinnoittelu, yrityksen 

kannattavuus,

• Kansainvälisyysosaamisen kehittäminen

• Digitaalisen myynnin ja markkinoinnin kehittäminen.

• Vierailut benchmarking –kohteissa.

• Tavoitteina 

• uuden liiketoiminnan kehittäminen yrityksille.

• omatoimituotteiden kehittäminen.

• sesongin pidentäminen, ympärivuotisuus sekä 

takuulähdöt.

Elämyksiä maaseudulta –hanke



Hankkeen tavoitteet:

1. lisätä energiatehokasta ja vähähiilistä liikkumista

2. luoda yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia 

energiatehokkaan liikkumisen edistämisen ja 

matkaketjujen ymmärtämisen kautta

3. saada yrityksille uutta liiketoimintaa digitoimalla 

reitti- ja aikataulutietoja sekä pilotoimalla 

vähähiilisiä matkaketjuja

4. lisätä liikennepalveluiden tuottajien 

verkostomaista yhteistyötä tavoitteena 

liikkumispalveluiden ekosysteemi, sekä lisätä 

yritysten osaamista liikennepalvelualalla

13.6.2019

Turku Business Region                             Anne Muurinen

31

Vihreät matkaketjut-hanke, käynnistyy 2.9.2019 
hankkeen kustannusarvio 354 000 euroa 

Toimenpiteet: 

TP 1 Reitti- ja aikataulutiedon sekä 

palvelutarjonnan digitointityö

(valitaan pilottireitit) 

TP 2 Palvelumuotoilu

Järjestetään 2–3 pilottireitin osalta 

palvelumuotoiluprosessi, joka sisältää 

3–4 työpajaa per reitti.

TP 3 Yhteistyön ja osaamisen 

kehittäminen

Lisätiedot:

Anne Muurinen, puh. 040 484 1093 

anne.muurinen@turkubusinessregion.com

mailto:anne.muurinen@turkubusinessregion.com
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