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Lisää kilpailukykyä 
ja askelia kohti 
älykaupunkia

Turku

Turussa opittiin viemään strategiatavoitteet konkreettisiksi 
kehittämishankkeiksi ja rakennettiin pohjaa aidolle 
älykaupungille. Työn keskeisin oivallus oli tarve rakentaa 
luottamus eri toimijoiden välille. 
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Kaupunkien yhteistyö oli tiivistä 6Aika-strategiassa heti 
suunnitteluvaiheesta lähtien. Turussa eri toimijoiden keskinäistä 
luottamusta ryhdyttiin rakentamaan määrätietoisesti, sillä 
vain siten kaupunkiin voitiin luoda hyvä yhteiskehittämisen 
toimintamalli. Luottamusta syntyi keskustelun, avoimuuden ja 
yhteisten haasteiden tunnistamisen kautta. 
 
Yhdessä kehittämällä hankkeiden vaikuttavuus kasvaa, palveluja 
voidaan skaalata sekä jakaa tietoa ja tuloksia toimijoiden kesken. 
Yhteiskehittämisellä hankkeisiin saatiin mukaan myös enemmän 
osaamista ja eri näkökulmia.
 
Turussa 6Aika-hankkeet kytkettiin osaksi kaupungin strategiaa ja 
kilpailukyky- ja hyvinvointiohjelmia. Hankkeilla tehtiin näkyviksi 
kaupungin kärkihankkeita, kuten Smart and Wise Turkua, joka 
syntyi 6Aika-hankkeiden myötä. Lisäksi 6Aika-hankkeet tukivat 
Hiilineutraali Turku 2029 -tavoitteiden saavuttamista.

Turku

Avoimuus johti hyviin tuloksiin
6Aika-strategia tarjosi Turun kaupungin ja alueen yritysten 
palvelujen kehittämiseen taloudellisesti erittäin merkittävän 
työvälineen, jolla kehitettiin moderneja digitaalisia ratkaisuja. 
Turussa ratkottiin strategian avulla rakennerahastokauden alun 
talousvaikutuksia ja tehtiin yritysyhteistyötä uudella tapaa. Lisäksi 
strategian aikana avattiin dataa, vastattiin ilmastonmuutokseen 
haasteisiin ja löydettiin ratkaisuja työllisyyteen.
 
Yhteistyötapojen luominen ja rajapintojen avaaminen muille 
toimijoille vaati Turun kaupungilta uudenlaista avoimuutta 
ja luottamusta kumppaneihin. Pohjaa tälle luotiin Turun 
osatoteutusten kolmessa 6Aika-kärkihankkeessa, joissa ratkottiin 
samalla datan avaamiseen, innovaatioalustoihin sekä avoimeen 
osallisuuteen ja asiakkuuteen liittyviä kysymyksiä.

6Aika-strategia tarjosi Turun 
kaupungin ja alueen yritysten
palvelujen kehittämiseen 
taloudellisesti erittäin 
merkittävän työvälineen.
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Turku

Turku yritysten kokeilualustana
Kaupunki oli aiemmin tehnyt yhteistyötä yritysten kanssa lähinnä 
hankintojen yhteydessä. 6Aika-kärkihankkeissa ja piloteissa 
kaupunkia opittiin avaamaan aitona kokeilualustana, jossa 
yritykset pääsevät testaamaan palveluitaan ja tuotteitaan oikeassa 
ympäristössä. 
 
Hankkeet opettivat, että yritykset kannattaa sitouttaa tekemiseen 
varhain ja vuoropuhelun on oltava jatkuvaa. Lisäksi yritysten 
kokemat hyödyt täytyvät olla merkittäviä. 
 
Eri hankkeissa syntyneiden kontaktien ja yritysyhteistyön 
myötä kaupungilta opittiin hakemaan apua ja tukea yhteiseen 
kehittämiseen – myös kaupunki oppi avautumaan muihin päin. 
Yritysten palaute oli positiivista, ja uusi toimintamalli nopeutti 
huomattavasti yritysten tuotekehitystä.

Mittaamisen ja jalkauttamisen onnistuminen on oleellista
Kehittämistarpeiden tunnistamista oli kaupungilla hidastanut kehittämistoiminnan 
hajautuminen eri ohjelmiin ja organisaatioihin. Helpotusta tähän toi Turun kaupungin 
uusi toimintamalli, joka otettiin käyttöön vuoden 2021 alussa. Toimintamalli auttaa 
yhtenäistämään hanke- ja kehittämistoimintaa.
 
Hankkeissa nousi esiin myös strategisten, kaupungin kehittymistä kuvaavien mittarien 
tarve. Jatkossa kaupunkikehitystä kuvaavat mittarit on syytä laatia jo ohjelmien 
suunnitteluvaiheessa.
 
Tulosten ja toimintamallien jalkauttaminen kaupungin perustoimintoihin on 
tärkeää hankkeiden päätyttyä. 6Ajan myötä Turussa opittiin priorisoimaan, mihin 
kehittämishankkeisiin lähdetään mukaan ja kenen kanssa. 
 
Yritysten laajempi osallistuminen yhteiskehittämiseen vaatii jatkossa tukea 
investointeihin. Se taas vaatii työtä, jotta ymmärrys kaupunkikehittämisestä ja 
-politiikasta kehittyy edelleen.   

6Aika opetti priorisoimaan, 
mihin kehittämishankkeisiin
lähdetään mukaan ja kenen 
kanssa.
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Turku

Tulokset näkyvät turkulaisten arjessa
Turun 6Aika-hankkeet ovat olleet pääsääntöisesti onnistuneita. 
6Aika loi Turussa puitteita aidolle älykaupunkitekemiselle, joka elää 
jatkossa sekä kaupungin kärkihankkeissa että arjessa. Avoimen 
datan ja datatalouden ymmärrys kehittyi kaupungissa huimasti.
 
Nyt Turku on aktiivisesti mukana datan- ja tiedonhallinnan 
kansallisissa hankkeissa ja eurooppalaisena kaupunkina osa 
globaalia Open & Agile Smart Cities -verkostoa. Myös Turku City 
Data Oy:n perustaminen sai sysäyksen 6Aika-kärkihankkeen työstä 
ja tuloksista.
 
Tiivis yhteistyö kaupungin ja elinkeinoyhtiö Turku Science 
Parkin kanssa on avannut yrityksille mahdollisuuksia osallistua 
hankkeisiin – yhteiskehittämisen on todettu olevan onnistunut 
ja tuloksellinen tapa toimia. Jatkossa 6Aika-strategian vaikuttavia 
toimintamalleja hyödynnetään Turun seudun yhteistyö 
rakentamisessa ja kehittämisessä.
 
Tavoitteena on, että nyt syntyneet verkostot kasvavat ja kehittyvät 
sekä jatkavat toimintaansa. Se on kiinni meistä itsestä.
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Turku

Turku on kuuden korkeakoulun ja tuhansien ammattiin opiskelevien 
kaupunki, jossa valmistuu huima määrä uusia osaajia joka vuosi.  
6Aika-hankkeissa kartoitettiin Turun seudun yritysten osaamistarpeita, 
nostettiin kaupungin osaamistasoa sekä parannettiin osaavan työvoiman 
saatavuutta. Hankkeissa painotettiin erityisesti digitaalisia ratkaisuja.

Työ ja tulevaisuuden tekijät  
kohtaamaan paremmin

Turku on opiskelijakaupunki: kaupungissa asuu 40 000 opiskelijaa. Turun yliopiston ylioppilaskunnan 
teettämän tutkimuksen mukaan 70 prosenttia opiskelijoista haluaisi jäädä alueelle opiskelujen 
jälkeen, mutta vain 35 prosenttia löytää työpaikan Turun seudulta. Tähän epäkohtaan tartuttiin 
6Aika-hankkeiden avulla.

Hankkeiden avulla alueen yrityksille haluttiin tehdä näkyväksi opiskelijoiden potentiaalia ja 
osaamista. Lisäksi kiinnitettiin huomiota siihen, että valmistuvien opiskelijoiden osaaminen kohtaisi 
paremmin yritysten osaamistarpeiden kanssa.
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Turku

Ketteryyttä ja uusia palveluja
Sivistystoimialan yhteistä kehittämistä tehtiin laaja-alaisesti ja rakennettiin toimintamallia 
yli kaupunkien rajojen. Älykkäät fyysiset ja virtuaaliset oppimisympäristöt tarjosivat paljon 
mahdollisuuksia sekä liiketoimintaan että osaamisen kehittämiseen. Verkostotoiminnan 
kehittämisessä hankkeet ylittivät itsensä. Yritysyhteistyötä tarkasteltiin uudesta näkökulmasta, eli 
käännettiin kaupungin ajattelu siihen, miten me voimme hyödyttää yrityksiä aiempaa paremmin. 

Yhdessä muiden kaupunkien kanssa kehitettiin Aina avoin ammatillinen oppilaitos, joka mahdollistaa 
osaamisen hankkimisen milloin ja missä vain. Lisäksi Turussa kartoitettiin insinöörikoulutuksen 
nykytilaa ja opiskelijoiden osaamistarpeita. Työ keskittyi aloille, joilla on tarvetta työvoimasta eli 
kone-, energia- ja meritekniikan toimialoille.

ICT-alan osaajapulan helpottamiseksi järjestettiin alalle palaaville työnhakijoille yritysten 
osaamistarpeisiin perustuvia valmennuksia. Turun kaupunki taas tuotti toimintamallin, 
jossa työnhakijoista muodostetaan tiimejä. Tiimit tekivät ohjelmakehitysprojekteja työ- ja 
oppisopimussuhteessa kaupunkiin, mikä tarjosi työnhakijoille mahdollisuuden osaamisen 
päivittämiseen työelämän vaatimuksia vastaavaksi. Hienoa oli, että Turku uskalsi tilata koodausta, 
vaikka kaupungilla oli ennakkoluuloja osaamisen suhteen. Myös oppisopimuksella olevat junior 
koodarit saivat mahdollisuuden kasvaa ja kehittyä – työnäytteenä tästä Turussa otettu käyttöön 
Kerrokantasi-palvelu. Toimintamalli siirtyi CodePoint-nimellä kaupungin työllisyyspalvelukeskuksen 
vakinaiseksi palveluksi vuoden 2020 alussa. 

Yhdessä muiden kaupunkien 
kanssa kehitettiin Aina avoin 
ammatillinen oppilaitos, 
joka mahdollistaa osaamisen 
hankkimisen milloin ja missä vain.
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Turku

Hankkeissa oli mukana useita kaupungin toimintoja, kuten oppisopimustoimisto, työpiste ja 
konsernihallinto. Vaikutus näkyy konsernihallinnon konkreettisessa toiminnassa, ja hankkeita 
on viety eteenpäin ketterällä kehittämisotteella. Lisäksi uusia palveluja voidaan kehittää ja ottaa 
käyttööön helposti, sillä nyt koodarit toimivat kaupungin organisaatiossa. 

Erilainen vuosirytmi haastoi yhteistyötä
Yhtenä haasteena nousi esille oppilaitosten arjen ja luontaisen vuosirytmin sovittaminen yritysten 
tekemiseen ja kehittämistoimenpiteisiin. 

Verkkokurssien rakentaminen toi apuja koronaloikkaan. Asenne projektitoimintaan, digitaalisuuteen 
ja verkko-opetukseen muuttui nopeasti positiivisempaan suuntaan. Verkkokurssien järjestämisessä 
tosin törmättiin ongelmaan, jossa esimerkiksi tutkinnon vastaanottaja ei taipunut verkkonäyttöön, 
joten kehitystarpeita riittää yhä.

Uusia palveluja voidaan 
kehittää ja ottaa käyttööön 
helposti, sillä nyt koodarit 
toimivat kaupungin 
organisaatiossa.
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Turku

Toteutetut hankkeet: 
Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt ja Roboboost 
Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hanke (TÄO) 
vahvisti oppimiseen sekä älykkäisiin fyysisiin ja virtuaalisiin 
oppimisympäristöihin liittyviä palveluita, tuotteita ja 
teknologioita kehittävien yritysten liiketoimintamahdollisuuksia. 
Roboboost taas vastasi työelämän ja oppilaitosten 
koulutustarpeeseen robotiikan ja robotiikan oheisteknologioiden 
osa-alueilla. Hanke toi yhteen toistaiseksi hajallaan olevat 
robotiikan osaajat, toimijat ja tarvitsijat.

PoraKONE 
Hankkeessa kehitettiin uudenlainen tapa vastata nopeasti 
insinöörien muuttuviin osaamistarpeisiin: kehitettyä 
toimintamallia sovellettiin pilottikoulutuksissa kone-, energia- ja 
meritekniikan toimittajaverkostojen tarpeisiin.

DigiPore
Hankkeessa kehitettiin työkaluja ICT-alan osaajapulan 
ratkaisemiseksi yhdessä alan yritysten kanssa.

Seuraa näitä:
• CodePoint
• Digivisio 2030
• Roboboost
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https://digivisio2030.fi/
https://6aika.fi/project/roboboost/
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Turku

Turun kaupungin kunnianhimoisena tavoitteena on olla hiilineutraali 
vuonna 2029 – ensimmäisenä kaupunkina Suomessa. Hiilineutraalien 
innovaatioiden ja käytäntöjen lisääntymistä tuettiin 6Aika-hankkeilla 
sekä kaupungin organisaatiossa että yrityksissä.

Hiiliviisaus jalkautui kaupunkiin

Turun kaupunki on ottanut merkittäviä askelia kohti hiilineutraaliustavoitteita. Kaupungissa 
energiatuotanto on kulkenut vakaasti kohti hiilineutraaliutta, ja seuraava iso teema on liikenteeseen 
liittyvät ratkaisut. 

Hankkeiden myötä kaupunkiorganisaation kilpailutusosaaminen ja hiilineutraaliustietoisuus on 
lisääntynyt. Hankkeet loivat vahvaa yritysyhteistyökulttuuria kaupungin sisälle ja tuotteistaminen 
palvelulupauksena yrityksille vahvistui hankkeen jälkeen. Kaupunkiorganisaatioiden kehitystä kohti 
hiiliviisautta edistettiin muun muassa pilottikohteella, joka Turussa oli Kupittaan kampusalueella. 
Jotta kaupungin kunnianhimoiset tavoitteet voidaan saavuttaa, työhön tarvitaan lisäksi alueen muita 
toimijoita.
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Turku

Työkaluja ja kumppanuuksia hiilineutraaliuteen
Kaupungin hiilineutraaliustavoitteet jalkautettiin tilapalveluihin ja nyt tavoitteet otetaan huomioon jo 
suunnittelussa. Elinkaarilaskentaan luotiin malli yhdessä Helsingin ja Tampereen kaupunkien kanssa. 
Arviointimenetelmiä hiilineutraaliuden toteutumiseen on kehitetty suunnittelun ja toteutuksen eri 
vaiheisiin.

Yhdessä yritysten ja muiden kaupunkien kanssa kehitettiin kaupunkien suunnitteluprosesseja, jotta 
elinkaaren aikaisen hiilijalanjäljen sekä kustannusten laskenta voitaisiin sisällyttää osaksi rakennus- 
ja aluehankkeiden elinkaariohjausta mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. 

Energiatehokkuuskumppanuusmalli kehitettiin yhdessä yritysten kanssa ja mallia pilotoitiin Turussa 
ja Helsingissä. Energiatehokkuuspalvelussa yritys ottaa vastuun yhden tai useamman rakennuksen 
energiatehokkuustoimenpiteiden suunnittelusta ja toteutuksesta, sekä vastaa tavoiteltujen säästöjen 
saavuttamisesta.

Topinpuiston kiertotalouskeskus rakentui Turussa Topinojan jätekeskuksen ympärille. Alueella 
toimivat ympäristöalan yritykset vastaanottavat ja käsittelevät teollisuuden, yritysten ja asukkaiden 
materiaalivirtaa sekä kehittävät materiaalien arvoketjuja yhdessä. Pilotti on luonut systemaattista 
yrityslähtöistä kiertotalouskehitystä ja uusia työtapoja – kehitystyötä jatketaan edelleen.

On luonut systemaattista 
yrityslähtöistä kiertotalous- 
kehitystä ja uusia työtapoja.
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Turku

Hankkeissa autettiin yrityksiä ymmärtämään, mistä niiden hiilijalanjälki koostuu sekä kehitettiin 
yritysten kykyä seurata, analysoida ja pienentää hiilijalanjälkeä itse. Yrityksiä kannustettiin 
vastuulliseen toimintaan ja uusiin innovatiivisiin ratkaisuihin, kokeiluihin ja pilotointeihin. Vastuullisia 
yrityksiä myös kannustettiin viestimään teoistaan muille ja tällä tavoin “sparraamaan” vertaisyrityksiä 
omaan toimintaan. Turun kaupungin ilmastojoukkueeseen on kutsuttu mukaan uusia yrityksiä ja 
yrityksille on tarjottu mahdollisuutta kertoa ilmastoteoistaan Hiilineutraali Turku -sivuilla.

Ympäristöministeriön kanssa solmittu Päästöttömät työmaat - kestävien hankintojen green deal 
edisti konkreettisesti työmaiden päästöttömyyttä ja kestävien hankintakriteerien käyttöönottoa, joilla 
kannustetaan yrityksiä mukaan päästötalkoisiin. 

Turkuun tulevasta Blue Industry Park -alueesta rakennetaan hiilineutraali ja resurssitehokas meri- ja 
valmistavan teollisuuden tuotanto- ja innovaatiokeskittymä.

Lukuisat samankaltaiset hankkeet koettiin raskaina
Kaupunkikehityksen sielunelämän ymmärtäminen on pitkä prosessi ja vaatii aikaa. Myös datan 
avaaminen ja rajapintojen luominen työllisti odotettua enemmän. 

Kaupungin eri toimialat kokevat lukuisat hankkeet raskaana ja työn alla on useita samankaltaisia 
hankkeita. Onnistumisen kannalta tärkeää on tarvelähtöinen yhteiskehittäminen, asiantuntijoiden 
sitouttaminen varhaisessa vaiheessa sekä tulosten kytkentä perustoimintaan. 

Haasteita oli myös saada yrityksiä mukaan, kun hanke tai projekti vaihtui. Yrityksissä 
hiilineutraaliusasioihin on herätty hitaasti.

Onnistumisen kannalta 
tärkeää on tarvelähtöinen 
yhteiskehittäminen, 
asiantuntijoiden 
sitouttaminen sekä tulosten 
kytkentä perustoimintaan.
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Turku

Toteutetut hankkeet: 
TRY OUT! 
Hankkeessa kehitettiin työkaluja ICT-alan osaajapulan 
ratkaisemiseksi yhdessä alan yritysten kanssa.

CircHubs 
Hankkeessa kehitettiin kiertotalouteen keskittyvää 
liiketoimintaa ja kaupallistettiin innovaatioita eri alueiden 
vahvuuksia tukemalla ja hyödyntämällä niiden välisiä 
synergioita.

CarbonWise
Hanke edisti yritysten energiatehokasta ja tuotteen 
elinkaaren huomioivaa liiketoimintaa, jolla on 
mahdollisimman pienet ympäristövaikutukset.

EKAT
Energiaviisaat kaupungit- hanke nosti 
kaupungit kansainvälisiksi esimerkkialueiksi 
esimerkiksi energiatehokkaassa asumisessa, 
nollaenergiarakentamisessa ja monimuotoisen 
energiajärjestelmän toteuttamisessa.

Seuraa näitä:
• Kiertotalous 2.0 -innovaatioalustan malli
• Rakentamisen tiekartta - energiatehokkuuslaskenta
• Energiapankki työn alla, 

energiatehokkuuskumppanuus, mittarointi ja 
anturointi 

• Skanssi monitoimitalon pilotti ja Kupittaan tulevat 
suunnitelmat
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Turku

Liikenne aiheuttaa noin viidenneksen maamme hiilidioksidipäästöistä, 
ja kaupungeilla on merkittävä rooli liikenteen päästöjen leikkaamisessa. 
Turussa tehtiin yhdessä yli 200 yrityksen kanssa kokeiluja siitä, millaisia 
uusia toimintatapoja liikkumiseen ja liikenteeseen voitaisiin löytää.

Kokeiluilla kohti liikkumisen  
tulevaisuutta 

Uudet liikennepalvelut ovat kasvava markkina, jonka liiketoimintapotentiaali on valtava. Palveluja 
kehittämällä voitaisiin vähentää tehokkaasti liikenteen aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä ja luoda 
uutta liiketoimintaa. Liikennealan haasteet ja mahdollisuudet ovat yleensä niin laajoja, että ne 
vaativat laaja-alaista yhteistyötä ja ekosysteemiin perustuvaa ajattelua. 

Asukkaiden ja ympäristön kannalta kaupunkilogistiikan kehittyminen vähentää päästöjä ja tekee 
kaupungista turvallisemman, kun raskaat ajoneuvot vähenevät katukuvasta.

6Aika-hankkeissa tutkittiin uudenlaisia liikkumispalveluja, jakeluratkaisuja ja matkaketjujen 
kehittämistä, pysäköintiä sekä robottibusseja ja sähköisiä liikkumisvälineitä. 
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Turku

Kokeilut innostivat runsaasti yrityksiä mukaan
Turussa hankkeet osoittivat, että logistiikkayritykset ovat valmiita kokeilemaan uudenlaisia 
ratkaisuja. Jakelupalvelujen kysyntä ja tarpeet lisääntyivät koronapandemian myötä: hankkeissa 
kehitettiin ratkaisuja näihin uusiin tarpeisiin ja valjastettiin esimerkiksi takseja mukaan kuljetuksiin.

Kokeilujen myötä kaupunkilogistiikka kehittyi Turussa ja sen näkyvin tulos on Turun Puutorille 
sijoitettu CityHUB-lähijakeluasema. Se palvelee kuljetusyrityksiä ydinkeskustan välivarastona, 
jonne kuljetusyritykset toimittavat keskusta-alueen lähetyksiä. CityHUBista pyöräkuriirit toimittavat 
lähetykset edelleen vastaanottajille, ja asemalla toimii myös noutopiste, joka palvelee alueen 
asukkaita ja yrityksiä. Kokeilun myötä yritykset kiinnostuivat uudesta toimintatavasta ja CityHUBista 
saatiin positiivista palautetta – yritysten yhteistyö kaupungin kanssa oli onnistunutta ja jatkuu 
hankkeen loputtua. 

Turku oli lisäksi edistämässä robottibussien laajempaa käyttöönottoa kaupungeissa. Yhdessä Espoon 
ja Sitowisen kanssa tehty selvitystyö hyödynsi alan asiantuntijoista muodostuvaa yhteistyöverkostoa 
ja hahmotti autonomisen liikenteen kehityspolkua osaksi kustannustehokasta joukkoliikennettä. 
Selvitys antoi kaupungeille konkreettisia toimenpidesuosituksia autonomisen joukkoliikenteen 
edistämiseksi vuosille 2021–2025.  
 Kokeilujen myötä 

kaupunkilogistiikka kehittyi 
Turussa ja sen näkyvin tulos 
on Turun Puutorille sijoitettu 
CityHUB-lähijakeluasema.
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Turku

Turussa tehtiin toistakymmentä auto- ja pyöräpysäköinnin kokeilua osana Vähähiilinen 
liikkuminen liikennehubeissa -hanketta. Autopysäköinnin kokeilujen tavoitteena oli vähentää 
pysäköintipaikan etsimisestä aiheutuvaa turhaa ajoa ja toisaalta tehostaa olemassa olevien 
pysäköintipaikkojen resurssiviisasta käyttöä. Pyöräpysäköinnin kokeiluissa kiinnostuksen kohteena 
olivat maksulliset ja turvalliset pyöräpaikat sekä pyöräkatosten käyttöasteen seuranta. Syksyllä 2021 
päättyviä kokeilupalveluja kehitetään yritysten kanssa niin, että parhaat palvelut voisivat toimia 
markkinaehtoisesti ja jäädä merkittäväksi osaksi vähähiilistä kaupunkiliikennettä. 
 
Systemaattisuuden puute ja henkilöstövaihdokset haasteena
Hankkeissa haasteita aiheuttivat henkilöstön vaihtuminen ja sitoutumisen puute. Hyvä perehdytys ja 
tavoitteiden läpikäyminen tukisi vaihdoksen sujuvuutta. 

Tulevissa hankkeissa kannattaa huomioida myös, että kokeiluja tehtäisiin systemaattisesti ja 
määriteltäisiin alue, jolla kokeiluja tehdään.

Parhaat palvelut voisivat 
toimia markkinaehtoisesti 
ja jäädä merkittäväksi 
osaksi vähähiilistä 
kaupunkiliikennettä.
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Turku

Toteutetut hankkeet: 
Citylogistiikan uudet ratkaisut 
Hankkeessa pilotoitiin yritysten kanssa niin sanottuja 
viimeisen kilometrin kevyitä, kustannustehokkaita ja 
kestäviä jakeluratkaisuja.

Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa 
Hankkeessa tutkittiin, kehitettiin ja kokeiltiin liikkumisen 
muuttamista vähähiilisemmäksi yhdessä alan yritysten 
kanssa.

Seuraa näitä:
• Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa
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https://www.turku.fi/projekti/6aikavahahiilinen-liikkuminen-liikennehubeissa-mobilityhub
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Teemoihin liittyviä hankehelmiä: 
DigiPore: 

Vastauksia ICT-alan 
osaajapulaan
DigiPore-hankkeessa kehitettiin työkaluja ICT-alan osaajapulan 
ratkaisemiseksi yhdessä alan yritysten kanssa. Turussa luotiin 
uudenlainen DigiPoint-toimintamalli, jossa ICT-alalle palaaville 
työnhakijoille tarjottiin yritysten osaamistarpeisiin perustuvia 
valmennuksia. Alasta kiinnostuneille nuorille taas järjestettiin 
erimittaisia työjaksoja.

DigiPointissa työnhakijoista muodostettiin tiimejä, jotka tekivät 
ohjelmakehitysprojekteja työ- ja oppisopimussuhteessa Turun 
kaupunkiin. Se tarjosi työnhakijoille mahdollisuuden osaamisensa 
päivittämiseen. DigiPointista tuli pysyvä toimintamalli ja se siirtyi 
kaupungin työllisyyspalvelukeskuksen vakinaiseksi palveluksi 
CodePoint-nimellä vuoden 2020 alussa.

Lue lisää:
DigiPoint

PoraKONE: 

Kaivattuja osaajia 
insinöörialoille
PoraKONE-hankkeessa kehitettiin uudenlainen tapa vastata nopeasti 
insinöörien muuttuviin osaamistarpeisiin. Hankkeessa kehitettyä 
toimintamallia sovellettiin pilottikoulutuksissa kone-, energia- ja 
meritekniikan toimittajaverkostojen tarpeisiin. Koneala valittiin nopean 
kokeilun kohteeksi, koska siinä osaavan työvoiman tarve on jatkossakin 
suuri.

Hankkeessa tuotettiin insinöörikoulutuksen verkkokoulutusmoduulit, 
jotka soveltuvat toimialaa vaihtaville insinööreille ja perustutkintoaan 
laajentaville opiskelijoille. Pilotoituja opintokokonaisuuksia voi käyttää 
esimerkiksi täydentävän koulutuksena, muuntokoulutuksessa tai 
työvoimakoulutuksessa.

Opinnot ovat nyt osa ammattikorkeakoulujen tarjontaa.

Lue lisää: 
PoraKONE-tuloksia
Turku AMK

https://www.turku.fi/digipoint
https://6aika.fi/tuloksia-porakone/
https://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/avoin-amk/avoin-ammattikorkeakoulu/
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Smart and Wise Turku:

Kaupunkiin syntyi uusi 
kärkihanke
Turun kaupungin kärkihanke Smart and Wise Turku syntyi osana 
6Aika-strategiaa. Kärkihankkeessa yhdistyvät tavoite kaupungin 
hiilineutraaliudesta vuonna 2029 sekä Smart City -konsepti. 
Kärkihanke auttaa Turkua varautumaan ilmastonmuutoksen, 
kaupungistumisen sekä väestön ikääntymisen mukanaan tuomiin 
haasteisiin hyödyntämällä digitalisaatiota ja sen tuottamaa dataa. 

Smart and Wise Turku edistää kaupunkilaisten hyvinvointia 
ja parantaa kaupungin kilpailukykyä sekä oman toiminnan 
tuottavuutta. Hankkeessa on kuusi painopistealuetta: hiilineutraalius 
ja resurssiviisaus, palvelujen ohjaus ja digitaaliset palvelut, 
turvallisuus, kaupunkisuunnittelu, liikenne ja liikkuminen sekä 
syrjäytymisen ehkäiseminen.

Lue lisää:
Smart&Wise Turku

CircVol: 

Kaupunkia rakennetaan 
kestävälle maalle
CircVol-hankkeella hankkeella haettiin uusia ratkaisuja teollisuuden 
suurivolyymisten sivuvirtojen hyödyntämiseen infra- ja 
maarakentamisessa. Hanke vauhditti kiertotalouden mukaista 
liiketoimintaa ja tuki käännettä lineaarisesta arvoketjuajattelusta 
kiertävään malliin. 

Uusioaineiden käyttö maarakentamisessa on tehokas tapa vähentää 
ympäristön kuormitusta. Hankkeessa vietiin eteenpäin kestävän 
maarakentamisen teemoja kaupungeissa ja avattiin yrityksille 
mahdollisuus päästä mukaan infrarakentamisen projekteihin.

Esimerkiksi Naantalissa, tulevalla asuntomessualueella, pyrittiin 
stabiloimaan lahdesta nostettua ruoppausmassaa, jolloin alueen 
esirakentaminen helpompaa. Hankkeessa yritykset pääsivät testaamaan 
omia materiaalejaan, mikä on lisännyt heidän ymmärrystä omista 
tuotteistaan – toimiville ratkaisuille on tulevaisuudessa paljon kysyntää. 
Korkeakoulut taas ovat hankkeessa saaneet dataa siitä, miten eri 
materiaalit reagoivat rakentamisessa.

Lue lisää: 
CirVol

https://www.turku.fi/smart-and-wise
https://circvol.fi/
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Topinpuiston kiertotalouskeskus: 

Materiaalien arvoketjut 
kuntoon
Turun Kehätien varrella sijaitsevan Topinojan jätekeskuksen 
ympärille rakentui Topinpuiston kiertotalouskeskus. Topinpuistossa 
kohtaavat ympäristöalan osaaminen ja alueen suurimmat 
materiaalivirrat. Hankkeella haluttiin lisätä kiertotalouteen liittyviä 
liiketoimintamahdollisuuksia. 

Topinpuistossa toimivat ympäristöalan yritykset vastaanottavat ja 
käsittelevät teollisuuden, yritysten ja asukkaiden materiaalivirtoja ja 
kehittävät yhteistyössä niiden arvoketjuja. Topinpuisto muodostaa 
myös asiantuntijoiden verkoston, joka linkittää seudun osaksi 
valtakunnallista ja kansainvälistä yhteistyötä.

Lue lisää:
Topinpuisto
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https://www.topinpuisto.fi/
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CityHUB:

Lähijakeluasema vähentää 
ruuhkia ja päästöjä
Turun Puutorille pystytetty CityHUB-lähijakeluasema mahdollisti 
yrityksille kevyen kaluston käytön keskusta-alueella: hub toimi 
keskusta-alueella välivarastona, jonne paketit kuljetetaan autoilla 
ja josta eteenpäin ne lähtevät kevyillä kulkuneuvoilla, kuten 
sähkörahtipyörillä. Hub vähentää keskustan ruuhkia, lisää liikenteen 
turvallisuutta ja tukee kaupunkien päästövähennystavoitteita. 

Lähijakeluasemakonseptia kokeiltiin Turussa Puutorilla ja Kupittaalla, 
ja näistä Puutorin CityHUB jatkaa hankkeen päätyttyä ainakin 
vuoden 2021 loppuun saakka.

Lue lisää:
CityHUB

Kustannus-hyötyanalyysi: 

Työkalu hankkeiden 
suunnitteluun ja 
päätöksenteon tueksi
Kustannus-hyötyanalyysin työkalulla saadaan hankkeen hyödyt 
esille jo suunnitteluvaiheessa. Työkalun avulla voi laskea, miten 
kehityshankkeesi vaikuttaa kaupungin tai kunnan rahavirtoihin 
eli kassavirtaan. Työkalu soveltuu sekä projektien suunnitteluun 
että seurantaan. Sen tuottama tieto auttaa hallitsemaan riskejä, 
suuntaamaan resursseja oikein ja jalkauttamaan jo tehdyn työn 
tuloksia. 

Työkalu syntyi, kun haluttiin punnita, miten Turun keskustaan 
suunnitellun CityHUB-lähijakeluaseman malli toimii ja mitä vaikutuksia 
sillä voisi olla kaupungille. Työkalu rakennettiin yhdessä KPMG:n kanssa 
ja se soveltuu hyödynnettäväksi kaikenlaisiin hankkeisiin.

Lue lisää: 
Ota kustannus- hyötyanalyysin työkalu käyttöön!

https://citylogistiikka.fi/cityhub-turku/
https://www.turku.fi/uutinen/2020-11-20_ota-kustannus-hyotyanalyysin-tyokalu-kayttoon


6Aika • Tampere ja Turku alustoina • 2021 84

Älylaiturikonsepti åBy: 

Uusia mahdollisuuksia veden 
pinnalla
Turussa ideoitiin ja konseptoitiin autonominen älylaituri, joka soveltuu 
tukemaan nykyhetken ja tulevaisuuden yhteysaluksia sekä tarjoaa 
kaupunkilaisille uuden kohtaamis- ja tapahtumapaikan lisäten palvelu- ja 
tapahtumatarjontaa. Älylaituri perustuu pitkälti massatuotantomoduuleille, 
jotka mahdollistavat kustannustehokkaan sekä modulaarisen konseptin. 

Älylaiturikonsepti on osa Älykäs kaupunkivesiliikenne -hanketta, jossa 
kehitettiin älykkäitä kaupunkivesiliikenteen ratkaisuja ja palveluita.

Lue lisää:
Älylaiturikonsepti åBy

https://6aika.fi/wp-content/uploads/2019/06/Alylaituri-konsepti_aBy.pdf
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6aika.fi 
#6Aika  

#SixCities

Lisätietoja
Jos haluat tietää lisää Tampereella ja Turussa  
toteutetuista hankkeista, ota yhteyttä:

Anni Joela
anni.joela@tampere.fi

Anna-Mari Sopenlehto-Jokinen 
annamari.sopenlehto-jokinen@turku.fi


