
Turun ja Varsinais-Suomen eväät kilpailukykyiseen tulevaisuuteen



Parhaillaan Turun seudun kasvua siivittää 
elinkeinoelämän erinomainen menestys: 
meri-, lääke- ja valmistavan teollisuuden
vahvat kasvunäkymät lisäävät luottamusta 
ja säteilevät korkeasuhdannetta myös 
muille toimialoille, erityisesti rakentamiseen.
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Osaamisen merkitys perimmäisenä kilpailuky-
kytekijänä on noussut korostetusti esille posi-
tiivisessa rakennemuutoksessa, jota nyt elämme 
Varsinais-Suomessa. Uudet laivatilaukset, auton-
valmistuksen tuotantosopimukset ja muut mer-
kittävät kaupat on viime kädessä hankittu tänne 
Varsinais-Suomeen maailmanluokan huippu-
osaamisella.

Ammattitaitoisen työvoiman tarjonta ja 
liikenneyhteyksien sujuvuus ovat keskeisiä ja 
kriittisiä tekijöitä, joiden merkitys kasvaa nykyises-
sä tilanteessa. Tämä edellyttää järjestelmätason 
muutoksia esimerkiksi alueen koulutustarjontaan.

Koulutuksen osalta vahva kasvuvaihe on erityi-
sesti korostanut tarvetta saada kestävä ja pysyvä 
ratkaisu alueemme keskeisimpään osaamishaas-
teeseen: ylemmän teknillisen koulutuksen ja tutki-
muksen vakavaan vajeeseen Lounais-Suomessa. 
Nyt jos koskaan on aika huomata, että Turun 
yliopisto tarvitsee teknillisen tiedekunnan palve-
lemaan alueemme vahvaa meri- ja valmistavaa 
teollisuutta, ja myös rakennusteollisuuden ja mui-
den toimialojen yhä vaativampia tulevaisuuden 
osaamistarpeita. Myös Turun AMK:n   insinöörikou-
lutuksen volyymia on nostettava merkittävästi.

Turun kaupungilla on itsellään käynnissä 
merkittäviä kärkihankkeita ja rakennuskoh-
teita. Ydinkeskustan aluetta kehitetään 
yhtenä kärkihankkeena. Toisena hankkeena 
Kupittaan alueelle rakentuu Kampus ja tiede-
puisto, josta syntyy kansainvälisestikin tar-
kasteltuna poikkeuksellisen merkittävä inno-
vaatioympäristö. Keskeinen elementti on 
alueen logistinen saavutettavuus – erityisesti
nopean junayhteyden saaminen Turun ja 
Helsingin välille eli Tunnin juna -hanke, jolla 
kampusalue kytkeytyy vahvasti pääkaupun-
kiseudun työssäkäyntialueeseen.

Varsin merkittävää Turussa on myös se, 
että talouden voimakas kasvuvaihe toteute-
taan kestävällä tavalla. Turun kaupunki on 
ilmastopolitiikan edelläkävijä, joka tavoittelee 
hiilineutraaliutta vuoteen 2040 mennessä. 
Kaupunkikonserni satsaa vahvasti uusiutu-
vaan energiaan, energiatehokkuuteen ja 
kestävään liikennejärjestelmään. Turku on-
kin jo merkittävästi vähentänyt kasvihuone-
kaasupäästöjä alueellaan. Myös Varsinais-
Suomen maakunta on asettanut tavoitteeksi 
hiilineutraaliuden.

Valmistavan teknologiateollisuuden kasvunäkymä ulottuu 2020-luvun puoliväliin asti. 
Silloin muun muassa meri- ja autoteollisuus verkostoineen ovat nostaneet 
tuotantokapasiteettinsa täysin uudelle tasolle. Puhumme hyvällä syyllä 
positiivisesta rakennemuutoksesta. Se ei ole vain Turun ja Varsinais-Suomen 
asia vaan koko Suomen asia. Voidaan sanoa, että Varsinais-Suomessa 
taotaan nyt kasvua koko Suomeen ja Suomen hyväksi.



 

Pohjoinen 
kasvuvyöhyke
Mitä?
Virtaa Suomeen. Pohjoinen kasvuvyöhyke on Suomen vetovoimaisin ja 
kilpailukykyisin alue, joka vahvistaa koko maan kasvua.  Alueen läpi kulkee 
yksi Euroopan tärkeimmistä liikennekäytävistä, joka yhdistää lännen itään ja 
Skandinavian Manner-Eurooppaan. Saksasta Santahaminaan vedetty data-
kaapeli tekee alueesta myös kansainvälisten tietovirtojen liitoskohdan. 
Tiedon, tavaran ja liikenteen virtauksia hyödyntämällä Pohjoinen kasvu-
vyöhyke liittää Suomen osaksi globaalia kasvua. 

Kui?
Virta luodaan yhdessä. 14 kaupungin ja kuuden maakunnan alueella 
sijaitsee puolet Suomen väestöstä, vilkkaimmat kasvukeskukset, huippu-
korkeakoulut sekä suurimmat lentokentät ja satamat, joiden lävitse Suomen 

vienti ja tuonti virtaavat. Yhdessä alue pystyy tuottamaan ainutlaatuisia 
uusia ideoita ja ratkaisuja. Siksi Pohjoinen kasvuvyöhyke tarjoaa myös 
kansainvälisille toimijoille houkuttelevan investointiympäristön. 

Visiona viisaammat virrat. Liikenteen ja logistiikan lisäksi Pohjoisen 
kasvuvyöhykkeen vahvuuksia ovat digitaalinen osaaminen, cleantech ja 
resurssiviisaat innovaatiot sekä panostukset meriklusteriin ja siniseen 
kasvuun. Näillä kyvyillä vyöhyke voi toteuttaa maailman älykkäimmät ja 
kestävimmät resurssi- ja liikennevirrat.

Nopea junayhteys Helsinki-Turku, Tunnin juna, on merkittävä hanke 
sekä alueellisesti että valtakunnallisesti. Se lisää työpaikkaliikkuvuutta ja 
vaikuttaa mm. yritysten toimintaympäristöön, kilpailukykyyn, maankäyttöön 
sekä asuntotuotantoon. Nopea junayhteys edesauttaa myös Tukholmasta 
Pietariin kulkevan kasvuvyöhykkeen kehitysmahdollisuuksia.

Pohjoinen kasvu-
vyöhyke on osa 

Euroopan Unionin 
TEN-T ScanMed-ydin-
verkkokäytävää, joka 
ulottuu Välimereltä 
Skandinavian ja 
Eteläisen Suomen
kautta Venäjälle. 

Suomen 
valtio on 

tehnyt kasvu-
vyöhykesopi-
muksen Poh-
joisen kasvu-
vyöhykkeen 
kanssa vuosille 
2016–2018.

Turku 
koordinoi 

Pohjoisen kasvu-
vyöhykkeen ver-
kostoyhteistyötä.

Pohjoisen 
kasvuvyö-

hykkeen verkos-
toyhteistyöhön 
on sitoutunut  
13 Eteläisen Suo-
men kaupunkia ja 
6 maakuntaliittoa. 

Kasvuvyöhykesopimuksen 
tavoitteena on Pohjoisen 

kasvuvyöhykkeen toiminnallisen ko-
konaisuuden kokonaisvaltainen ke-
hittäminen siten, että kasvuvyöhyke 
linkittää eri keskuksia laajemmaksi 
työmarkkina- ja talousalueeksi, joka 
tarjoaa yrityksille kansainvälisesti 
houkuttelevia investointikohteita.

Pohjoisen kas-
vuvyöhykkeen 

strategiset painopisteet 
ovat kuljetusketjujen ja 
logistiikkaratkaisujen 
kehittäminen yli hallin-
nollisten tai alueellisten 
rajojen, tavoitteena 
kitkattomat ja sujuvat 
logistiset tavaravirrat.

Vuoden 2017 
valtion talous-

arviossa päätettiin 
käynnistää Helsinki–
Turku nopean rata-
yhteyden jatkosuun-
nittelu, jonka koko-
naiskustannukset 
ovat 40 milj. euroa.

Pohjoista kasvuvyöhykettä tukevat päätökset ja linjaukset:



POHJOINEN 
KASVUVYÖHYKE

Ehdotamme, että:
Suomi vahvistaa 
Pohjoisen kasvuvyöhykkeen 
saavutettavuutta laatimalla 
uuden Turku-Helsinki 
-ratayhteyden suunnitelmat 
vuosina 2017–2020.

Espoo
Helsinki
Kotka
Kouvola
Lahti
Lohja
Pori
Porvoo
Rauma
Salo
Turku
Uusikaupunki
Vantaa

Etelä-Karjala
Kymenlaakso
Päijät-Häme
Satakunta
Uusimaa
Varsinais-Suomi



 

 

Matkailu  
viennin kärkialaksi

Kui? 
Kasvu saavutetaan rakentamalla Suomen kansainvälisesti vetovoimaista 
maakuvaa eli brändiä ja kehittä mällä matkailualan toimintaedellytyksiä 
monella saralla. Neljällä alueella – Lappi, Suomen Saaristo, Helsinki sekä 
Järvi-Suomi – on selkeät erityispiirteet ja merkittävä kasvu potentiaali.

Menestyminen kansainvälisessä kilpailussa  
edellyttää kehittämistä monella taholla ja tasolla:
• Saavutettavuutta parannettava
• Infrastruktuuriin ja palvelukonsepteihin investoitava
• Yritystoimintaa ja osaamista edistettävä mm. markki noinnin , koulutuksen 

ja rahoituksen avulla
• Yritystoiminnan esteitä poistettava mm. verotuksen ja sääntelyn avulla

Mitä?
Vuonna 2014 matkailun kokonaiskysyntä oli 14,2 miljardia euroa. 
Ulkomaalaisten matkailijoiden osuus matkailun kokonaiskulutuksesta 
oli noin 28 prosenttia eli 4,03 miljardia euroa. Matkailun aikaansaama 
arvonlisäys eli jalostusarvo vuonna 2014 oli arviolta 4,4 miljardia euroa, 
joka on 2,5 prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta.

Matkailu on eräs maailman nopeimmin kasvavista aloista ja sillä on 
erinomaiset kasvumahdollisuudet Suomessa. Globaalit trendit tukevat 
Suomen mahdollisuuksia menestyä kilpailussa. Ehdotamme että toimialan 
kehittäminen nostetaan merkittäväksi poliittiseksi tavoitteeksi Suomessa. 
Matkailulle tehdään monialainen (TEM, LVM, OKM, MMM) toimenpide-
ohjelma, joka resursoidaan riittävästi. 

Suomen matkailu- 
strategia 2020

Valtioneuvoston peri-
aatepäätös Suomen  

matkailu politiikasta 24.3.2011

Matkailun 
kehittämistä tukevat 
päätökset ja linjaukset:

Työ- ja elinkeino- 
ministeriön Matkailun 
kärkihanke 2014

Euroopan unionin Itä- 
meren alueen strategia

Varsinais-
Suomen  

matkailuohjelma  
2013–2020



 

 

Varsinais-
Suomen
matkailu
numeroina
2015, ennakkotieto

Kokonaismatkailutulo

1,5 mrd. 
euroa
Kokonaismatkailu-
työllisyys lähes 

8 000 hlö-
työvuotta 
 

Ehdotamme, että
matkailutoimialan  
kehittäminen kansalli silla 
kärki alueilla nostetaan 
merkittäväksi poliittiseksi
tavoitteeksi.



 

Euroopan Komission 
kiertotalouspaketti Komissio 

on arvioinut kiertotalouden tuovan 
Euroopalle säästöjä jopa 600 mil-
jardia euroa (2016). EU vahvistaa 
kiertotaloutta direktiiveillä, ohjelmilla 
ja rahoituksella. Turku ja Varsinais-
Suomi hyödyntävät aktiivisesti Ko-
mission tarjoamia mahdollisuuksia.

Biotalousstrategiat 
ja kärkihankkeet

Suomi satsaa vahvasti 
bio- ja kiertotalouden 
kehittämiseen ja on 
tunnistanut keskeiset 
vahvuutensa ja haas-
teensa (YM, TEM, 
Tekes, SA, Sitra…).

Kasvava markkina-
poten tiaali Kierto-

talouden globaali mark-
kinapotentiaali on vä-
hintään 1 800 miljardia 
euroa vuodessa. Rooma 
klubin arvion mukaan 
kiertotalous voi synnyt-
tää Suomeen yli 75 000 
uutta työpaikkaa.

Nollajätealue
Loppusijoitetun 

yhdyskuntajätteen 
osuus on Turussa 
minimaalinen jo nyt. 
Tavoitteena on ma-
teriaalihyötykäytön
kasvattaminen ja kaiken 
jätteen hyötykäyttö.

Hiilineutraali Turku 
2040 Turun kaupungin 

strateginen tavoite on olla 
hiilineutraali alue vuoteen 
2040 mennessä. Kaupunki-
konserni satsaa voimak-
kaasti uusiutuvaan ener-
giaan ja resurssiviisauteen 
kaikessa toiminnassaan.

Kiertotalous – 
kestävää kasvua ja energiaa
Mitä?
Kiertotalous läpileikkaa kaikki tuote- ja palvelusektorit ja on jo johtavien yritysten 
strategioiden ytimessä. Aluetasolla kiertotalous merkitsee alueen omien arvoketjujen 
ja taloudellisen pohjan vahvistumista. Suomi panostaa vahvasti kiertotalouden 
kehittämiseen. Globaali markkinapotentiaali on vähintään 1 800 miljardia euroa 
vuodessa (McKinsey & Ellen McArthur Foundation, 2016). Sitran arvion mukaan 
kiertotalous tarjoaa Suomen taloudelle vähintään 2,5 miljardin euron vuotuisen 
kasvupotentiaalin.

Kui?
Kiertotalouden kehittäminen on nostettava entistä vahvemmin kansalliseksi 
kärkihankkeeksi kaikilla tasoilla. Suomessa on monipuolista osaamista ja inno-
vaatiojohtajuutta, joita hyödyntämällä kehitymme kiertotalouden kärkimaaksi. Suomi 
on jo valmistellut maailman ensimmäisen laajan valtakunnallisen kiertotalousohjelman. 

Kiertotaloutta 
Varsinais-
Suomessa 
tukevat faktat 
ja kehitys-
toimet:

Varsinais-Suomen liitossa on yhdessä Turun kaupungin ja Sitran kanssa laadittu 
maakunnallinen kiertotalouden tiekartta ensimmäisenä alueena Suomessa.

Turku ja Varsinais-Suomi ovat kiertotalouden edelläkävijöitä käytännössä. 
Alueella panostetaan vahvasti energiauudistukseen, älykkääseen liikkumiseen ja 
digitalisaatioon sekä alueellisiin arvoketjuihin esimerkiksi elintarviketuotannossa, 
kemian alalla ja meriteollisuudessa. Alueen edistykselliset yritykset kehittävät ja 
toteuttavat kiertotalousratkaisuihin perustuvaa liiketoimintaa. 

Julkisen sektorin tulee investointi- ja hankintavalinnoillaan vahvistaa kierto-
talouden edellytyksiä. Julkisten toimijoiden tulee myös edistää kiertotalouden 
riskirahoitusta ja tukea uusien tuotteiden ensimarkkinamahdollisuuksia Suomessa. 
Esimerkiksi Turun johtavat ilmastotavoitteet ja energiajärjestelmän uudistaminen 
sekä älykkäiden palveluiden kehittäminen vahvistavat kiertotalouden kehitystä.

www.kiertotaloudenvarsinaissuomi.fi



 

Kestävä ja 
älykäs liikkuminen 

Turku toteuttaa laajaa 
kestävän liikkumisen 
toimenpideohjelmaa ja
johtaa MAAS-kehitystyötä 
merkittävässä eurooppalai-
sessa CIVITAS ECCENTRIC 
-kärkihankkeessa.

Ehdotamme, että
Suomesta tehdään määrä-
tietoisella kehitystyöllä kierto-
talouden globaali kärkimaa. 
Turku ja Varsinais-Suomi 
panostavat vahvasti ja toimivat 
kehitystyön pilotti alueena.

Kiertotalouden 
Varsinais-Suomi

Maakuntastrategian tavoitteena on 
resurssiviisas ja hiilineutraali maa-
kuntaa. Varsinais-Suomen kierto-
taloustiekartta antaa askelmerkit 
kiertotalouden toteuttamiseen. 
Kiertotalouden konkreettisia kokei-
luja toteutetaan tulevina vuosina 
mm. Circwaste-hankkeessa.

Turun ja Sitran 
kehityskumppanuus

Turun kaupunki ja Sitra toteutta-
vat yhdessä kestävän kehityksen 
kumppanuutta vuosina 2015–
2018. Tavoitteena on luoda yh-
dessä sidosryhmien kanssa kier-
totalouden edelläkävijäratkaisuja, 
jotka hyödyttävät koko Suomea.

9Energiauudistus
Turku Energia yhteistyö-

kumppaneineen investoi 300 
miljoonaa euroa alueen energia-
järjestelmän uudistamiseen 
vuosina 2014–2018. Kehitystyön 
tuloksena uusiutuva energia tulee 
vallitsevaksi, alueen arvoketjut vah-
vistuvat ja älyratkaisut laajenevat.

 Kiertotalouden 
 kiihdyttämöt ja verkostot
Turku Science Park, Smart 
Chemistry Park, Tulevaisuuden 
tutkimuskeskus, Bastu, 
aktiiviset edelläkävijäyritykset
ja -investoijat, eGreennet, 
Turun AMK, Valonia, Itämeren 
kaupunkien liitto UBC,…



Life science –  
viennin vauhdittaja

Kui? 
Suomen heikkous on aloittavien ja kasvuyritysten pääomarahoituksen puute. 
Yritysten on saatava riittävä tuki toimintansa alussa kotimaan markkinoilta, 
jotta ne juurtuvat Suomeen. Riittävä pääomarahoitus on turvattava. 

Tätä varten perustetaan yliopistoihin julkisin varoin tuettuja bio- ja lääketieteen 
innovaatioyksiköitä auttamaan tutkijoita tutkimushavaintojen jalostamisessa 
innovaatioiksi.  

Samalla perustetaan terveysteknologian ja lääke alan kasvurahastojen rahasto 
pääomasijoitus markkinoiden vipuvoimaksi. Kasvurahoituksen monipuolistamiseksi 
madalletaan lainsäädännöstä johtuvaa kynnystä yritysten pörssilistautumiselle.

Mitä?
Suomalainen terveysteknologia jatkaa vahvalla kasvu-uralla. Alan vienti ylsi 
vuonna 2015 jälleen uuteen ennätykseen, 1,92 miljardiin euroon. Kasvua 
edellisestä vuodesta oli 6,6 prosenttia. Eniten, 16 prosenttia, kasvoi in vitro 
-diagnostiikka, jonka vienti oli ensimmäisen kerran yli 500 miljoonaa euroa.

Suomalaiseen terveysalan tutkimukseen on investoitu määrätietoisesti. 
Tutkimuksen ympärille kehittyvä elin keinotoiminta voi parhaimmillaan 
lisätä merkittävästi perus tutkimuksen hyödyntämismahdollisuuksia.

Lääketieteellisen perustutkimuksen tulosten kaupallistaminen vaatii lisä-
panostusta.  Lääkekehityskeskus pystyisi kehittämään yhdessä yliopiston 
tutkijoiden kanssa lääkeainemolekyylejä, parantamaan lääkeaihioiden 
ominaisuuksia sekä hakemaan kumppaneita tuotteiden kaupallistamiseen.

Työ- ja elinkeinomi-
nisteriön Terveysalan 

tutkimus- ja innovaatiotoi-
minnan kasvustrategia

Tulevaisuusvaliokun-
nan keskustelupaperi 

Lääketieteen osaamisesta 
terveysratkaisuja ja vienti-
tuotteita

Terveysteknologia- ja 
lääketutkimus Suomen 

kasvun tukijalkana, TEM 
raportteja 33/2012

Life science -toimi alaan  panostamista  
tukevat päätökset ja linjaukset:



Ehdotamme, että
Turkuun perustetaan valta-
kunnallinen lääkekehitys-
keskus ja että valtio sijoittaa 
life science -alan kasvu-
rahastoon merkittävästi.



Meriklusteri 
–  suomalaista 
huippuosaamista 
Mitä?
Meriklusteri työllistää Suomessa noin 50 000 henkilöä. Klusterin vuosiliike-
vaihto on noin 13 miljardia euroa ja meriteollisuuden noin 8 miljardia euroa. 
Merenkulun ja laivanrakennuksen osaaminen on olennainen osa Suomen 
maaprofiilia ja selkeä kilpailuvaltti.

Lounais-Suomi on yksi tärkeimmistä valmistavan teollisuuden tuotanto-
keskittymistä Suomessa ja suomalaisen meriteollisuuden ydinalue. Tuotanto 
on voimakkaassa kasvussa, ja kasvunäkymä ulottuu 2020-luvun puoliväliin.

Työ- ja elinkeinoministeriön Meri-
teollisuuden toimintaympäristön 

kehittämisohjelma 2014–2016

Turku Seas 2020 
-kilpailu kykyohjelma

 Suomen meriliikenne- 
 strategia 2017–2025

Meriklusterin vahvistamista  
tukevat päätökset ja linjaukset:

Kui?
Ehdotamme, että hallitus laatii Suomen meriklusterin 
kilpailu kykystrategian 2017–2025, jossa yhdistyvät 
Suomen  kansallisten etujen mukaiset toimenpiteet. 
Vuodesta 2017 alkaen käynnistetään kilpailukykystrategian 
edellyt tämät kehittämisohjelmat rahoitusinstrumentteineen. 

Poistetaan kasvun esteitä ja varmistetaan varsinaissuomalaisen 
meri-, metalli- ja teknologiateollisuuden tarvitsema osaaminen vahvis-
tamalla voimakkaasti teknisten alojen insinöörikoulutusta ja t&k&i-toimintaa.

 Suomen arktinen  
 strategia

 Meriteollisuus 
 2020 -mietintö

  Tekesin Arktiset 
 meret -ohjelma

 Opetus- ja 
 kulttuuri ministeriön 
päätös merialan koulutus-
paikoista 2014–2015

 Meriteollisuuden 
 strateginen tutkimus-
agenda vuoteen 20253

4
5
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7
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Ehdotamme, että
laaditaan Suomen meri-
klusterin kilpailukyky-
strategia 2017–2025. Meri- ja 
metalliteollisuuden osaamis-
ta ja t&k&i-toimintaa vahvis-
tetaan Varsinais-Suomessa.





Seuraa ja osallistu Twitterissä: 

#pore




