
Kaupunkien voittokulku

• Glaeser 2011: Triumph of the City

• Suomen kaupungistuminen jatkuu

• Helsingin metropolialueenasukasluku kasvaa 2 
miljoonaan vuoteen 2050 mennessä (?)

• Kaupungit kasvun luojina 
resurssitehokkuuteen tähtäävässä 
digitaloudessa

• Turku-Helsinki-Pietari vyöhykkeen 
mahdollisuudet
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Turun valtit

• Tunnin yhteys (sekä symbolisesti että 
konkreettisesti)

• Turku – avoin kaupunki: Vuorovaikutus- ja 
verkostosuhteiden avaaminen ja vahvistaminen 
kaikilla tasoilla ja sektoreilla

• Rohkeat aloitteet ja henkinen kasvu: Turku 
urbanismin ja kaupunkikulttuurin edelläkävijänä

• Turun seudun yhteistahto ja voimien kokoaminen 
yli sektori- ja hallintorajojen
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Turku luovana kaupunkina

• Korkeakoulut ja opiskelijat Turun 
kansainvälistymisen vetureina

• Turku kaupunkikulttuurin ja urbanismin
edelläkävijänä

• Innovaatiotalous ja uusiutuva yritystoiminta

• Festivaalit ja tapahtumat

• Tapa toimia: Turku avoin kaupunki

29.1.2014 Eero Holstila 



RAKENNEMUUTOS



…maailmanluokan osaaminen ja innovaatioita…, konepaja- ja 
metalliteollisuus kilpailee globaalisti innovaatioilla
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…ja tulevaisuus.

http://www.marinahousing.fi/fi/ Freedom Ship

Floating cities now and in the future…22.9.2014 6
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STRATEGIAN
MÄÄRITTELY

STRATEGIAN
TOIMEENPANO

ARVIOINTI

MISSIO
-”Paremmat 
palvelut, ja 
kilpailukyky sekä 
kestävämmät 
kaupungit avoimilla 
toimintamalleilla”

TAVOITTEET
-Rahoittajan yleiset 
tavoitteet (EAKR + 
ESR toimintalinjat)
-Kaupunkien 
yhteiset tavoitteet

STRATEGIA
-Yleiset toimen-
pidekuvaukset 
tavoitteiden 
saavuttamiseksi 
kolmella 
painopistealueella: 
avoimet 
innovatioalustat, 
avoin data ja avoin 
osallisuus

TARKEMMAT 
TOIMENPITEET

BUDJETOINTI AIKATAULUTUS

PAINOPISTEALUEIDEN RAAMITUS

TOIMENPITEIDEN KÄYNNISTÄMINEN
Yhteisiä valmiuksia kehittävät kärkihankkeet sekä 

kaupunkien spesifejä haasteita ratkovat pilotit 

VASTUUT JA TYÖNJAKO
- Kärkihankkeet ja pilotit

- Mitä toteutetaan itse, mitä toteutetaan muiden toimesta

YHTEISTYÖHANKKEIDEN 
TOTEUTUS

TAVOITTEIDEN 
TOTEUTUMINEN

-Prosessi jolla 
strategian 

tavoitteiden 
etenemistä 

arvioidaan ja 
tehdään 

tarvittaessa 
korjaavia 

toimenpiteitä
HANKEHAKU JA 

-VALINTA

RATKAISUJEN KÄYTTÖÖNOTTO JA LEVITYS 

6Aika-strategian toteutusmalli



Painopistealueet

• Avoimet innovaatioalustat: yhteisiä toimintaympäristöjä, 

joissa kaupunkilaiset ja yritykset kehittävät ja testaavat 

uutta osaamista, tuotteita ja palveluita

• Avoin data ja rajapinnat: kaupungit avaavat julkisen 

datansa toimijoiden käyttöön ja harmonisoivat 

palvelurajapintojaan

• Avoin osallisuus: kaupunkilaiset mukaan päätöksenteon 

ja toiminnan kehittämiseen - avoimet ja sujuvat 

monikanavaiset asiakaspalvelujärjestelmät (keinoina mm. 

palvelumuotoilu, haastekilpailut)



Älykäs kaupunki - elementit

Älykäs 
kaupunki

Alueen 
kilpailukyky 

(smart 
economy)

Liikenne ja ICT 
talous (smart 

mobility)

Luonnonvarojen 
hyödyntäminen 

(smart 
environment)

Elämän laatu 
(smart living)

Sosiaalinen 
pääoma (smart 

people)

Asukkaiden 
osallistaminen 

kaupungin 
johtamiseen 

(smart 
governance)



A centuries old trade route to the East.

The Zone is readily linked to the European 

markets and logistics networks.  

It creates the Northern-most Core Network 

Corridor (TEN-T), which connects Europe to 

Russia through the Nordic states.

The planned Rail Baltic connection will improve 

further the North-South connections to Europe.

The Zone provides key infrastructure for global 

telecommunications, datacenters and Internet 

connections (sea cables to Asia).

The Northern Growth Zone is Developed in a Broader 
European Context    



BUILT

Functional and open society, 
first-class infrastructures and 
high-quality services

VIRTUAL

Network, which creates innovations 
and value advanced combinations of 
talent and collaboration

SHARED

Platform for all to share. Public 
sector facilitating and promoting -
industry developing new products, 
services and solutions

= A TRUE LIVING LAB

The Northern Growth Zone is an Open Platform for Business



The Big Picture - Roles and Targets

14

• New products and services •  New domestic and foreign investments

• Quality services for travelers and citizens • Smart traffic solutions in use

• Sustainable and ecological solutions as drivers for change

Physical and virtual infrastructures

Maritime Lab Transportation Lab

Tele/ICT LabCleantech Lab

• Growing cities •  Roads and highways • Rail connections • Harbors • Airports • ICT Networks 

• Open data • EV infrastructure • New energy solutions

The Northern Growth Zone coordination
• Creating the brand • Project coordination • Marketing and PR •  Joint activities

• EU-projects and funding

Tourism Lab

Wellness Lab

Targets in 2020

Open Platforms for Product-Service Development 

Thematic Clusters - New Solutions



Business lab Turku

Kaavoitus 2.0

Osallistava kaupunkisuunnittelu 2.0

Älypalvelut

Älykäs kaupunkienergia

Vahvuudet ja ainutlaatuisuus

Kaupunki Yritykset Asukkaat

Skanssi Linnakaupunki TurkuWest

Kaupunkikehitysalustat

Älyliikenne

Kaupunki
kehitys
teemat

Keskusta



• Tulevaisuuden talot ja tilat (Oulu)

• Helsinki, Espoo, Vantaa

• Turku

• Lahti

• Tampere 

• Resurssiviisaat verkostot ja teolliset symbioosit (Lahti)

• HSY

• Turku

• Tampere

• Älyliikenne (Tampere)

• Lahti


