
• Perusopetuksen ja toisen asteen tiede- ja teknologiapolku 

Turussa ja Lounais-Suomessa

• Suora väylä jatko-opintoihin ja Turun teknologiakampukselle

• STEAM tulee sanoista Science, Technology, Engineering, Arts and 

Mathematics, mutta aloitetaan höyrystä…



Kreikkalainen Heron Aleksandrialainen kehitti alkeellisen höyrykoneen jo 

ajanlaskumme ensimmäisinä vuosikymmeninä, mutta mitään hyötykäyttöä ei 

keksinnölle sen ajan orjayhteiskunnassa löydetty. 

Tällaista hukkaa STEAM Turku vastustaa ja haluaa tarjota kaikille turkulaisille 

lapsille ja nuorille mahdollisuuden uuden oppimiseen, opitun soveltamiseen ja 

hyödyntämiseen sekä oman potentiaalinsa mahdollisimman täydelliseen 

saavuttamiseen. 

𝒂𝟐 + 𝒃𝟐 = 𝒄𝟐



James Watt oli skotlantilainen matemaatikko ja insinööri, jonka 

höyrykoneeseen tekemät parannukset aloittivat teollisen vallankumouksen 

1700-luvun lopulla. 

Tällä hetkellä elämme keskellä uutta teollista vallankumousta, joka tulee 

muuttamaan maailmaa ennen näkemättömällä tavalla. 

STEAM Turku haluaa tukea turkulaisia lapsia ja nuoria tulemaan tuon 

muutoksen sankareiksi ja kasvamaan koko ihmiskuntaa hyödyttävien 

ratkaisujen tekijöiksi.

η = W2/W1 = P2/P1



Teollisen vallankumouksen myötä ihmiskunnan elintaso lisääntyi valtavasti ja 

esimerkiksi Suomen talous kasvoi vuosina 1860–2009 reilusti yli 2000%. 

Globaalisti talouskasvu on nykyään vähintään sata kertaa nopeampaa kuin 

esiteollisella ajalla. Toki kasvu on tuottanut myös väestönräjähdyksen ja 

ilmastonmuutoksen kaltaisia valtavia ongelmia, jotka tulevaisuuden insinöörien, 

matemaatikkojen, tiedemiesten ja visionäärien täytyy ratkaista. 

Näiden ratkaisujen tuleville etsijöille STEAM Turku haluaa tarjota avaimia ja 

osaamista.

ℏ = h/2 π



Turun kaupungin vetämä uusi koulutuksen toimintamalli 

luonnontieteen ja tekniikan alan vetovoiman vahvistamiseen

Perusopetuksen ja toisen asteen yhdistävä tiede- ja 

teknologiapolku, joka tarjoaa eri-ikäisille lapsille ja nuorille 

lukemattomia mahdollisuuksia. 

Jokaiselle löytyy oma polku tieteen ja teknologian maailmaan

Mikä STEAM Turku on?



Suora väylä jatko-opintoihin ja Turun teknologiakampukselle

STEAM Turku haluaa vahvistaa teknologiakoulutuksen 

vetovoimaa ja kysyntää Turussa ja koko Lounais-Suomessa

Esimerkiksi teknilliseen yliopistokoulutukseen hakeutuu 

Lounais-Suomessa puolet vähemmän opiskelijoita kuin 

Pirkanmaalla - tämän STEAM Turku haluaa muuttaa 

Mikä STEAM Turku on?



KAIKILLE:

Vahvistaa matematiikan ja luonnontieteiden osaamista

Motivoi työelämään ja jatko-opintoihin

Mahdollisuus oppia tieteitä ja teknologiaa, kehittää itseään ja olla 

mukana ratkaisemassa ihmiskunnan suurimpia haasteita

Eri kouluasteiden välinen yhteistyö: esim. AMK- ja yliopisto-

opiskelijoiden vetämät työpajat, harjoitukset ja laboratoriotyöt

Työelämälehtori opastaa ja kannustaa teknologia-aloille

Pilottikoulut eri koulutusasteilla ottavat vastuun kehittämistyöstä

Mitä STEAM Turku tarjoaa?



PERUSOPETUS:

Syvälahden, Raunistulan ja Rieskalähteen koulut sekä 

S:t Olofsskolan pilottikouluina

Matematiikka- ja teknologialuokat

Uudet digitaaliset ratkaisut, opetussisällöt, oppimateriaalit ja 

oppimisympäristöt tulevat kaikkien käyttöön

Mitä STEAM Turku tarjoaa?



LUKIOKOULUTUS:

TSYKin luonnontiedelukio ja merilukio sekä 

Kerttulin ICT-lukio pilottikouluina

Yrityksille tehtävät projektit

Matemaattisten taitojen vahvistaminen

Mahdollisuus yliopisto- ja AMK-tasoisten kurssien suorittamiseen

Suoria väyliä AMK- ja yliopisto-opintoihin

Uudet digitaaliset ratkaisut, opetussisällöt, oppimateriaalit ja 

oppimisympäristöt tulevat kaikkien käyttöön

Mitä STEAM Turku tarjoaa?



AMMATILLINEN KOULUTUS:

Turun ammatti-instituutti pilottioppilaitoksena

Yrityksille tehtävät projektit

Yritysten ja oppilaitosten yhteiset uuden teknologian 

oppimisympäristöt 

Mahdollisuus AMK-tasoisten kurssien suorittamiseen

Suoria väyliä AMK-opintoihin

Uudet digitaaliset ratkaisut, opetussisällöt, oppimateriaalit ja 

oppimisympäristöt tulevat kaikkien käyttöön

Mitä STEAM Turku tarjoaa?



Pilottikouluissa kehitetyt uudet digitaaliset 

ratkaisut, opetussisällöt, oppimateriaalit ja 

oppimisympäristöt tulevat käyttöön kaikkiin 

kouluihin kaikilla asteilla.







Kiitos!


