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Innovaatioyliopisto on työnimi opetusministeriön suunnitteluryhmän tavoitteelle yhdistää Teknillinen korkea-
koulu, Helsingin kauppakorkeakoulu ja Taideteollinen korkeakoulu. Pyrkimyksenä on muodostaa maailman 
huippuluokkaan kuuluva tutkimusyliopisto.

Hankkeen onnistumisen kannalta on riittävällä painolla arvioitava tulevaisuuden huippuosaajia kannustavan 
ja innovatiivisuutta tukevan toimintaympäristön merkitystä. Olennaista on, millainen on maailmanluokan         
innovaatioyliopiston suhde tilaan ja paikkaan. Korkeakoulujen on tärkeätä säilyttää tuntuma erityisesti elinkei-
noelämään, toisiinsa ja luovia ratkaisuja tukevaan ympäristöön.

Selvityksessä on tarkasteltu nousevien elinkeinoalojen sijaintipreferenssejä, niiden riippuvuutta toisistaan ja 
markkinoista. Sekä elinkeinoelämän että Helsingin seudullisen kehityksen kannalta ei ole yhdentekevää, missä 
koko seudun tulevat kampusalueet sijaitsevat. 

Lisäksi hahmotellaan kampusten sisäisen rakenteen merkitystä ja kampusten toimijoiden identiteetin ja 
ympäristön identiteetin suhteita. Helsinki on perinteinen korkeakoulukaupunki, jolla on kaikki huippuosaajia 
houkuttelevan ja luovuutta tukevan innovaatioympäristön ominaisuudet. Helsingissä on useita mahdollisuuksia 
uusien kampusten kehittämiselle ja sijoittumiselle. Kansainvälisiä huippuosaajia houkuttelevat: 

•	 tiivis,	urbaani	kaupunkirakenne,	jossa	toiminnot	ovat	sekoittuneet,
•	 kampusten	hyvä	tavoitettavuus	seudulla	ja	nopea	joukkoliikenneyhteys	lentoasemalle,
•	 ympäristön	monipuolinen	ja	kiinnostava	palvelutarjonta,
•	 yritysmaailman	läsnäolo	kampusten	äärellä,
•	 liikkumisen	edellytykset	joukkoliikenteellä,	jalan	ja	kevyellä	liikenteellä,
•	 asuntotarjonnan	monipuolisuus,	
•	 urbaani	”säpinä”	eri	vuorokauden	aikoina	kuten	nuorekkaat	kahvilat	ja	
 ravintolat osana työympäristöä, mikä on tärkeää erityisesti kulttuurisesti intensiivisten 
 (esim. muotoilu)  ja kaupallisten alojen (esim. markkinointi) kannalta.

Helsingin keskustaan tukeutuva rakenteeltaan verkostomainen uusi huippuyliopisto pystyy parhaiten vas-
taamaan innovatiivisuuden haasteisiin. Se tukeutuu nykyisiin osaamiskeskittymiin sekä vahvistaa ja lisää     
osaamisen kontaktipintoja Helsingin yliopistoon ja sen kampuksiin, taidekorkeakouluihin ja laitoksiin, am-
mattikorkeakouluihin sekä keskustan kulttuuri-, viihde- ja mediaklusteriin. Se hyödyntää tehokkaasti olemassa 
olevaa rakennuskantaa ja tarjoaa runsaasti laajenemisvaraa nykyisten kampusten puitteissa. Se mahdollistaa 
tarvittaessa keskeisen sijainnin ja hyvän saavutettavuuden ansiosta tilojen sijoittamisen myös Keski-Pasilan 
tapaisiin kokonaan uusiin elinkeinoelämän ja korkeakoulumaailman kohtauspisteisiin. 

Huippukampuksen edellytykset Helsingissä
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I n n o v a a t i o y l i o p i s t o  ( h u i p p u y l i -
opisto) on työnimi opetusministeriön                                                    
suunnitteluryhmän tavoitteelle yhdis-
tää Teknillinen korkeakoulu, Helsingin 
kauppakorkeakoulu ja Taideteollinen 
korkeakoulu. Tavoitteena on muodostaa 
maailmanluokan tutkimusyliopisto, joka 
yltää vahvimmilla aloillaan maailman huip-
putason suorituksiin. 

Korkeakoulutuksen kehittäminen

Panostus korkeakoulutukseen ja tutkimuk-
seen on kansallisen menestyksemme avain. 
Korkeakoulutuksen kehittämiseen liittyy 
lisääntyvä tarve erikoistumiseen, innovaa-
tioiden tuotteistamiseen ja markkinointiin. 
Suomessa erityisesti näillä aloilla on todettu 
olevan kehittämisen varaa. 

Seudullisuus

Korkeakouluista on tullut elinehto menes-
tyville kaupunkiseuduille. Helsingin seu-
dulla on nykyisin seitsemän tiedekorkea-
koulukampusta. Väestön painopisteeseen 
verrattuna, koulutuksen ja tutkimuksen 
painopiste on seudun läntisissä osissa. 
Korkeakoulut vetävät näiden alueiden 
elinkeinokehitystä.  Ne myös valikoivat tätä 
kautta korkeasti koulutettuja asukkaita.

Innovaatiot, markkinat ja tila

Otollinen ilmapiiri innovaatioiden synty-
miselle muodostuu eri tieteen ja taiteenalo-
jen kontaktipinnoissa: erilaisten näkökul-
mien kohtaaminen ruokkii luovia ratkaisuja. 
Kosketus mediaan luo puolestaan innovaa-
tioille kanavia julkisuuteen ja edistää niiden 
tuotteistumista. 

Menestyvien elinkeinojen keskinäinen    
riippuvuus toisistaan ja korkeakoulutukses-
ta on kasvanut. Tuotantoon sisältyy entistä 
enemmän ei-materiaalisia panoksia, kuten 
tuote- ja prosessikehitystä, logistiikkaa, 
markkinointia, suunnittelua, konsultointia 
ja vastaavia toimintoja.

Menestyvien elinkeinojen sijoittumiselle 
on omat edellytyksensä. Ne voivat koskea 
sekä logistisia yhteyksiä että innovaatioihin 
ja vuorovaikutukseen kannustavaa toimin-
taympäristöä. Toistaiseksi ei ole riittävästi 
arvioitu korkeakoulujen kehittymis edel-
lytysten yhteyttä nousevien elinkeinojen 
ja toimipaikkojen seudullisiin sijaintipre-
ferensseihin. Tulevaisuuden aloja ovat 
erityisesti KIBS -alat (knowledge intensive 
business services) sekä luovat toimialat.

Tuntuma markkinoihin

Korkeakoulujen toiminnan kannalta 
tärkeää on säilyttää tuntuma mark-
kinoihin. Olennaista on kysyä: miten 
tulevaisuudessa syntyy tuote, millainen 
on sen tilallinen suhde ja miten se siirtyy 
kulutukseen?

Tutkimus- ja opiskeluympäristö

Opiskelu- ja tutkimusympäristön on oltava 
kiinnostava, elävä, vuorovaikutukseen 
kannustava ja kulttuurisesti monipuoli-
nen. Erityisesti on huomattava “kult-          
tuurisen pääoman” merkitys luovien alojen 
toimintaedellytyksille. Sen karttumista 
tukevat ympäristön historiallinen ker-
rostuneisuus, runsas kulttuuritarjonta ja 
vapaa-ajanvieton monipuoliset mahdol-
lisuudet.

Rikas ympäristö

Helsingin kantakaupungissa on tarjolla 
vankkaa, vanhaa ja “robustia” ympäristöä 
valmiissa rakenteessa. Alueella on merkit-
tävä kulttuurinen, historiallinen ja sym-
bolinen potentiaali, joka vetää osaajia 
puoleensa. 

Merkitysten tuotanto ja kulutus keskit-
tyvät ydinkeskustaan. Erikoisliikkeet ja 
-kaupat tarjoavat monenlaista materiaalia 
ja osaamista nouseville toimialoille, joi-
den materiaali- ja tietotarpeet voivat olla 
hyvinkin erikoisia. Alueen koon ja tiiviin 
rakenteen vuoksi matkat ovat lyhyitä, mikä 
tekee lounaan tai kahvitauon tehokkaaksi 
työvälineeksi, jota varten ei tarvitse erik-
seen suunnitella aikaa. Keskustelu ja 
ajatustenvaihto eri alojen ammattilaisten 
välillä valmiissa ympäristössä on vaiva-
tonta ja helppoa.

Innovaatioyliopisto

Mentaalinen siirtyminen henkisestä ja fyysisestä tilasta toiseen on intensiivisessä, tiiviissä ja kehitty-
neessä ympäristössä helppoa ja stimuloivaa.
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Mainosalan työpaikat kaupunkiseudulla ovat 
pääasiassa Helsingin niemellä, Lauttasaaressa 
tai Kallion alueella. Myös Herttoniemi erottuu, 
mutta muilla alueilla työpaikkoja on hyvin vähän. 
Mainosala on keskustahakuisimpia elinkeinoja.

Konsulttitoimistot ovat keskittyneet kantakau-
punkiin, mutta hakeutuneet myös kehittyville 
alueille, joilta on hyvät yhteydet keskustaan ja 
kansainväliselle lentoasemalle. On olennaista 
säilyttää tuntuma markkinoihin ja tilaajien tule-
vaisuuden suunnitelmiin.

Taideteollisuuden työpaikkojen tiheys on ylivoi-
maisesti suurinta Kampin ja Punavuoren alueilla. 
Myös itäinen kantakaupunki vetää puoleensa. 
Selityksenä on kulttuurisesti intensiivinen ja histo-
riallisesti kerrostunut kaupunkiympäristö. Pienet 
toimitilat mahdollistavat studioita ja työpajoja.

Huippuasiantuntijan vaatimukset

Maineiltaan parhaat korkeakoulut kykene-
vät houkuttelemaan parhaat asiantuntijat 
ja opiskelijat kansainvälisiltä osaamisen 
markkinoilta. Korkeakoulujen maine syn-
tyy sekä tutkimuksen näyttöjen myötä että 
“suusta suuhun”, mikäli opiskelu- ja tutki-
musympäristö koetaan kiinnostavaksi. 

Helsingin seudun kunnilla on omia          
intressejään korkeakouluyksiköiden si-
jainnin suhteen. Kansainvälisestä näkökul-
masta vetovoimaisen sijainnin Helsingin 
seudulla määrittää kuitenkin suhde Helsin-
gin ydinkeskustaan ja sen monipuoliseen 
palvelutarjontaan sekä nopea yhteys 
Helsinki-Vantaan lentoasemalle. 

Asuntotarjonta

Uutta ja omaa rooliaan hakeva, ei-kotikes-
keinen elämäntapa ohjaa nuorten asian-
tuntijoiden ja opiskelijoiden asumisvalin-
toja. Nuoret valitsevat usein mieluummin 
pienemmän asunnon keskustasta tai sen 
lähistöltä kuin paremmin varustellun 
asunnon esikaupunkialueelta.

Esimerkiksi Tukholmassa nuoret halu-
aisivat mieluiten asettua kaupungin kes-
kustan ullakko- ja terassiasuntoihin. Myös 
Helsingissä opiskelijoiden ja nuorten on to-
dettu suosivan Helsingin kantakaupunkia; 
erityisesti Punavuoren ja Kallion alueita. 
Nuorilla on suuri merkitys kaupungin dy-
namiikkaan: he liikkuvat paljon, kuluttavat 
paljon, käyttävät palveluita, siirtävät kult-
tuuria ja pitävät kaupungin elävänä.

Raitiovaunu numero 6 yhdistää Arabian Ruoho-
lahden kaapelitehtaaseen Kampin kampuksen 
kautta.

Nuoret suosivat sekä Helsingin keskustaa, että 
Kallion Vallilan alueita.
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A B C

Helsingin kaupunkiseudulla kampuksia on 
seitsemän, Helsingin yliopiston neljä kampusta  
(vihreät) sekä Teknillisen korkeakoulun, Kaup-
pakorkeakoulun ja Taideteollisen korkeakoulun 
kampukset (siniset). Kaupallis-teknologinen 
akseli ja tiede-taide-akseli tukevat seudullista 
osaamisperustaa.

Nuoret haluavat asua keskustan lähellä. 
Merkittävä osa pienistä vapaiden mark-
kinoiden asunnoista on opiskelijoiden 
vuokraamia. 

Perheasumisen tarpeisiin liian pieni 
asuntokanta on ihanteellista opiskelijoille. 
Mahdollisuus kehittää kantakaupunkia 
opiskelijoiden “kampuksena” on eräs 
Helsingin asuntokannan asuntopoliittinen 
vahvuus.

Eurooppalainen yliopistoperinne

Eurooppalaiseen yliopistoperinteeseen, 
Suomi mukaan luettuna, ei ole kuulunut 
yliopistojen eristäminen luostareiden 
tapaan saarekkeiksi. Tämä edustaa eu-
rooppalaisten kulttuuristen instituutioi-
den jatkuvuutta keskiajalta nykypäivään. 
Linjasta poikkeavana Suomen ensim-
mäinen amerikkalaistyyppinen eristynyt 
“campus” rakennettiin Otaniemeen vasta 
1950-luvulla.

Esimerkiksi Helsingin yliopisto nojaa 
toiminnassaan niin sanottuun neljän 
kampuksen malliin (ydinkeskusta, Meilah-
ti, Kumpula, Viikki). Helsingin yliopistossa 
on 35 300 opiskelijaa ja 7 900 hengen 
henkilökunta.  Kampusmallin perusta ke-
hitettiin 1970-  luvulla ja sen kehittäminen 
nykymuotoonsa on ollut 30 vuoden pro-
sessi. Helsingin historialliseen keskustaan 
sijoittuva yliopiston keskustakampus on 
yliopiston hallinnollinen ydin ja suurin 
tiedekuntien keskittymä. 

Ydinkeskustassa tiloja on tarkoituksel-
lisesti pyritty sijoittamaan siten, että ne 
muodostaisivat tiiviimmän kokonaisuu-
den. Keskustakampus ei erotu muusta 
kaupungista omaksi alueekseen, vaan 
liittyy vanhan eurooppalaisen yliopis-
toperinteen mukaisesti kiinteästi muuhun 
kaupunkirakenteeseen.

Huomattavia laajennusmah-
dollisuuksia löytyy kaikkien in-
novaatioyliopistoon kuuluvien 
kampusten yhteydestä nykyisin-
kin (kartat D1 - D3).

Kampukset vähenevät viiteen, jos innovaatioyli-
opisto sijoitetaan kokonaisuudessaan Otanie-
meen. Seudullinen osaamisperusta ja ydinalue 
heikkenevät.

Sijoittamalla lisätoimintoja uuteen kaupungissa 
sijaitsevaan kampukseen esimerkiksi Kamppiin 
saadaan huomattavaa lisäarvoa. Seudullinen 
osaamisperusta vahvistuu ja korkean opetuksen 
kehittäminen täyttää kansainväliset vaatimuk-
set. 

Sekä elinkeinoelämän menestymisen 
kannalta että osaajien houkuttelun kan-
nalta ei ole yhdentekevää, missä tulevat 
kampusalueet sijaitsevat. 

Innovaatioyliopistoa suunniteltaessa 
ei saa unohtaa opiskelijoita, tutkijoita, 
asiantuntijoita ja markkinoijia vuorovaiku-
tukseen kannustavan toimintaympäristön 
merkitystä. Olennaista on hahmottaa 
kampusten toimijoiden identiteetin ja 
ympäristön suhde.

Nuorten osaajien asumis- ja vapaa-ajan 
preferenssit ja uusien nousevien toimi-
alojen yritysten sijaintipreferenssit ovat 
Helsingin seudulla yhtenevät. 

Molemmissa painottuu Helsingin ydin-
keskusta. Esimerkki samankaltaisista 
merkityksistä liittyi EU:n kemikaaliviraston 
sijaintipaikan valintaan. Viraston toimin-
taympäristön kannalta ainoa mahdollinen 
sijaintivaihtoehto virastolle oli Helsingin 
ydinkeskusta. 

D2

Kumpula - Arabia
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Otaniemi

D3

Töölö
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Pienet vuokra-asunnot vapailla markkinoilla HOAS:in asunnot pääkaupunkiseudulla (kpl)

Monipuolinen elinkeinojen alue 

Monipuolinen elinkeinojen alue on varsin 
suppea ja se sijaitsee ydinkeskustan reuna-
vyöhykkeellä lähinnä Kampissa, Kluuvissa 
ja Punavuoressa. 

Tiedot ovat vuodelta 2002 ja kuudessa 
vuodessa elinkeinotoiminnat ovat huomat-
tavasti laajentuneet, mutta esikaupunki-
mainen rakentaminen merkitsee, että 
toiminnat hajaantuvat laajalle alueelle eikä 
monipuolisia keskuksia hevin synny. Valmis 
ympäristö merkitsee suurta etumatkaa.

Monipuolinen elinkeinojen alue on yllättävän suppea

•		 tiivis,	urbaani	rakenne
•		 keskeinen	sijainti	kaupunkiseudulla
•		 runsas	ja	kiinnostava	palvelutarjonta
•		 luovien	alojen	läsnäolo
•		 yhteydet	ilman	henkilöautoa
•		 toimintojen	sekoittuneisuus
•		 monipuolinen asuntotarjonta
•		 urbaania	“säpinää”
•		 kulttuuripalveluja	(kahvilat,	ravintolat,	
 iltaelämä)
•		 nopea	yhteys	lentoasemalle	joukkoliikenteellä
•	 valmista	kaupunkia,	herättää		kiinnostusta

Hyvä korkeakouluympäristö
•  tehoton fyysinen rakenne, etäisyydet pitkiä
•		 perifeerisyys,	kampuksen	eristyneisyys
•		 vaikea	liikkua	ilman	henkilöautoa
•		 tarjolla	vain	peruspalvelut
•		 yksipuolinen	asuntotarjonta
•		 toiminnot	erotettu	toisistaan
•		 ei	“säpinää”	ja	kohtaamispaikkoja
•		 hidas	ja	ruuhkainen	yhteys	kansainväliselle	
 lentoasemalle
•	 mielenkiinnoton,	uusi,	syttyy	hitaasti	elämään

Puutteellinen korkeakouluympäristö
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Joukkoliikenteen merkitys

Joukkoliikenteellä on ratkaiseva merkitys 
korkeakoulujen toimintaedellytysten kan-
nalta. Osaamisen infrastruktuuri edellyttää 
nopeita, kampuksille ja keskustaan suun-
tautuvia joukkoliikenteen runkoyhteyksiä 
(juna, metro). Myös nopea yhteys lento-
asemalle on olennainen. Kaksi ensim-
mäistä karttaa kuvaa nykytilannetta. 

Kartta A  kuvaa YTV:n sisäisen liikenteen 
ja VR:n koko lähiliikenteen matkusta-
jamäärää aamuruuhkassa (2005). 

Kartta B kuvaa matka-aikaa lentoase-
malle aamuruuhkassa (2006). Paras saa-
vutettavuus on itäisestä kantakaupungista 
ja kehä III:n vaikutusalueelta.

Uudet joukkoliikenneratkaisut (kartta C) 
muuttavat tilannetta. Länsimetron valmis-
tuminen nopeuttaa yhteyksiä Otaniemen 
suunnasta keskustaan, mutta ei vaikuta 
suuresti matka-aikoihin lentoasemalle. 
Se kuitenkin selkiyttää vaihtomahdol-
lisuuksia. 

Kehäradan valmistuminen parantaa 
lentoaseman saavutettavuutta kaikkialta, 
erityisesti ydinalueelta. Uutta asemaa on 
suunniteltu terminaalin alle. Helsingin kes-
kustasta Pisara-ratalenkki tulee parantama-
an vaihtoyhteyksiä metroon ja muuhun 
joukkoliikennejärjestelmään. Myös nykyisiä 
kampuksia yhdistävää tiedelinjaa kehitetään 
edelleen.  Suora yhteys keskustasta lento-
asemalle ja mahdollinen metrolinja Viikkiin 
parantaisivat tilannetta edelleen korkeakou-
lujen saavutettavuuden näkökulmasta.

Kartta C 
Kartta kuvaa seudullista linjastorakennetta vuon-
na 2030. Olemassa olevat yhdeydet on merkitty 
sinisellä ja suunnitteilla olevat vihreällä. 

Kartta A  Joukkoliikenteen matkustajat aamuruuhkassa 2005 (Lähde YTV). Kartta B   Joukkoliikenteen matka-ajat lentoasemalle 2006 aamuruuhkassa 
(Lähde YTV). 

Olemassa oleva joukkoliikenneyhteys

Suunnitteilla oleva joukkoliikenneyhteys

Helsingin yliopiston kampus

Muu korkeakoulu

Tiede - taide - akseli

Ydinalue

Kaupallis - teknologinen akseli

Kansainvälinen lentoasema
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Huippuyliopistot maailmalla

Korkeakoulujen välisiä ranking-listauksia 
laaditaan vuosittain. Niiden perustaksi 
arvioidaan tutkimussaavutuksia ja jul-
kaistujen artikkeleiden määriä. 

Kärkeen sijoittuneista korkeakouluis-
ta suurin osa sijaitsee Yhdysvalloissa.                     
Osaltaan tätä selittää maksullinen opetus 
ja yksityisrahoitus, joka ohjaa kilpailemaan 
ja nostamaan opetuksen tasoa. Euroopan 
yliopistoista maailman kymmenen huipun 
joukossa (2007) on ainoastaan brittiyli-
opistoja, ykkösenä Cambridge. 

Pohjoismaisista parhaaksi on arvioitu 
lääketieteeseen erikoistunut Tukholman 
Karolinska Institutet. Se sijoittuu maail-
malistalla sijalle 48 ja Euroopan listalla 
sijalle 8. Helsingin yliopisto on sijalla 74 
(23). Teknillinen korkeakoulu on sijalla 
300-400 tarkastelutavasta riippuen.

500 kärkiyliopiston muodostamia tie-
teenalakokonaisuuksia tarkasteltaessa 
havaitaan, että joukossa on hyvin erilaisis-
ta tutkimuksen aloista muodostuvia 
kombinaatioita. Osa korkeakouluista on 
hyvin monitieteisiä. Osa on erikoistunut 
jonkin aivan erityisen klusterin ympärille, 
esimerkiksi lääketieteessä. Seuraavaan 
on poimittu eräitä strategisilta lähtökoh-
diltaan vertailukelpoisia eurooppalaisia, 
monitieteisiä esimerkkejä. Niiden tilallista 
rakennetta kuvataan kartoilla.

UCL, Lontoo, Iso-Britannia (World ranking 25, European ranking 4)

UCL:ssa on 8 tiedekuntaa ja 70 yksikköä. Korkeakoulu on hyvin monitieteinen. Se on erikoistunut ih-
mistieteisiin, taiteisiin ja insinööritieteisiin. Strategiansa mukaan yliopisto pyrkii toimimaan ”globaalina 
yliopistona ja muuttamaan maailmaa”. Tutkimusyksiköt sijaitsevat monipuolisten kaupunginosien 
keskellä toimien kiinteänä osana kaupunkirakennetta. Asuminen, työpaikat, palvelut ja vapaa-ajan 
mahdollisuudet liittyvät toisiinsa opiskelun rinnalla. 

ETH, Zurich, Sveitsi (World ranking 27, European ranking 5)

Sveitsin tärkein tiede- ja teknologiayliopisto ETH koostuu 16 tiedekunnasta ja toimii yli 18 000 opiskelu- 
ja työpaikkana. Tutkimusperinne on vakuuttava. Korkeakoulu on tuottanut mm. 21 Nobel-ehdokasta. 
ETH:ssa työskentelee 350 arkkitehtuurin, systeemitieteiden, matematiikan ja luonnontieteen alan 
professoria. Vaikka strateginen perusta on Sveitsin valtion kansallisen menestyksen varmistamisessa, 
korkeakoulu pyrkii toiminnassaan mahdollisimman laajaan kansainvälisyyteen. Opiskelijoita ja 
henkilökuntaa on yli 80 eri maasta. Pääkampus on keskustassa. Kaksi sivukampusta on sijoittunut 
muutaman kilometrin etäisyydelle ytimestä.

Rautatieasema

Metroasema

Ratikkapysäkki

Bussin runkolinja

Raitiovaunulinja

Muu korkeakouluyksikkö

Kampusalue

Muu kampusalue/

yliopiston tukitoimintoja
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Uppsalan yliopisto, Ruotsi (World ranking 74, European ranking 22)

Uppsalan yliopisto koostuu useiden eri tieteenalojen tiedekunnista. Yliopisto korostaa strategiassaan 
tutkimuksen diversiteettiä ja mutkatonta yhteistyötä yli tiedekuntarajojen. Tämä mahdollistaa uudet 
ennakkoluulottomat tieteenalaprofiilit. Tiedonintressi painottuu tulevaisuuden kannalta olennaisten 
tutkimuskysymysten tarkasteluun. Monet aihepiireistä liittyvät ympäristön kestävyyteen ja tulevai-
suuden sosiaaliseen kehitykseen. Uppsalassa kampukset sijaitsevat kiinteästi integroituna kaupunki-
rakenteeseen. Tiedekuntia on sekä ydinalueella että sen reunamilla.

Rautatieasema

Metroasema

Ratikkapysäkki

Bussin runkolinja

Raitiovaunulinja

Muu korkeakouluyksikkö

Kampusalue

Muu kampusalue/

yliopiston tukitoimintoja

500 m

Kööpenhaminan yliopisto, Tanska (World ranking 59, European ranking 14)

Kööpenhaminan yliopisto on Tanskan tärkein korkeakoulukokonaisuus pitäen sisällään yli 100 erilaista 
osastoa, tutkimusyksikköä, laboratoriota ja muuta toimipistettä ympäri kaupunkia. Tiedekuntia on 
kahdeksan ihmistieteistä insinööritieteisiin. Niissä opiskelee yli 37 000 opiskelijaa ja työskentelee 7000 
henkeä. Yliopiston strategia korostaa voimakkaasti niin sanottua kolmatta tehtävää eli kontakti-
pintoja muuhun yhteiskuntaan kuten kulttuuri-instituutioihin, julkiseen sektoriin ja yritysmaailmaan. 
Kampusalueita on neljä sijaiten kaikki keskeisesti kaupungin ydinalueella.
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Huippukampukset Helsingissä
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Kokonaan uusilla, 
logistisesti keskei-
sillä alueilla voidaan 
k e h i t t ä ä  k o r k e a -
koulujen ja yritys-
maailman yhteis-
työtä.

 

     A
VIAPOLIS

CITY

E L I N K E I N O T

UUSI PASILA KOHTAAMISPAIKKANA
+ Kiinteä suhde ympäristöönsä
+ Seudun keskellä
+ Seudun suurin kerrosalapotentiaali
    elinkeinoelämälle
+ Parhaat liikenneyhteydet: 
    keskusta - lentokenttä - yliopistot
+ Sykkivä toimintaympäristö
+ Kulttuuri
+ Forum Virium

E L I N K E I N O T
& Y H T E Y D E T



+ Sijainti tiede - taide - akselissa
+ 150 vuotta taideteollisuushistoriaa
+ Toimivat liikenneyhteydet
+ Voimakkaimmin kasvava uusi korkeakoulukeskittymä
+ Dynaaminen asuin- ja yritysympäristö
+ Luonto
+ 3000 opiskelijaa

TAIDETEOLLINEN KORKEAKOULU

Uusi korkeakouluyksikkö on mahdollista sijoittaa Arabianrantaan. 
Tutkittuja vaihtoehtoja on kaksi.

A
R
T

&

D
E
S

G
N

I
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Töölössä ja Kampissa on erinomainen mahdollisuus kehittää urbaani kampus keskelle elävää                    
kaupunkia. Nykyinen businesskampus on toimiva ratkaisu. Hietalahden telakka-alueen konepajaraken-
nukset odottavat uutta käyttöä. Kampissa on komeita vanhoja koulurakennuksia kuten Teknillisen kor-
keakoulun entinen päärakennus ”vanha poli” hyödyntämättömine sisäpihoineen. Myös Eerikinkadun 
ja Albertinkadun varren entinen panimokortteli on  kehityskelpoinen kokonaisuus. Töölöstä vapautuu 
lähitulevaisuudessa kiinteistöjä kuten sairaaloita ja muita julkisia rakennuksia uuteen käyttöön. Ton-
teilla on lisärakentamismahdollisuuksia. 

URBAANI
INNOVAATIOKAMPUS

+ sekoittunut rakenne (asuminen, työ, vapaa-aika)

+ erinomainen tavoitettavuus

+ yritykset lähellä, tulevaisuuden kasvualat

+ runsaasti tapaamispaikkoja lähellä (kahvilat, ravintolat) 

+ edellytykset suotuisille sattumille

+ 24h living

+ pääsy yhtä hyvin joukkoliikenteellä, jalan                                                                   

    ja kevyellä liikenteellä                                                                                             
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Helsingissä tällainen paikka voitaisiin toteuttaa Keskustakirjaston yhteyteen. Siitä voitaisiin kehittää in-
novaatioyliopiston oma ”portaali.”  Se omaisi moneen käyttöön joustavat fyysiset puitteet ja tukisi korkea-
koulun uutta toimintakonseptia. Hieman kuin internetin kotisivu, se muodostaisi luontevan lähtökohdan 
korkeakouluelämälle. Sieltä löytyisivät keskitetysti monenlaiset korkeakouluelämän käynnistämiseen liittyvät 
neuvontapalvelut. Niitä voisivat olla asumiseen, vapaa-ajan palveluihin sekä maahan saapuvien tutkijoiden, 
asiantuntijoiden ja opiskelijoiden arkeen ja juridiseen asemaan liittyvät palvelut. Kirjaston yhteydessä paikka 
toimisi sukelluksena helsinkiläiseen ja suomalaiseen kulttuuriin. Tarjolla olisi uutta mobiiliteknologiaa ja 24h                 
uutispalveluita ympäri maailmaa.

Portaalin kautta pyrittäisiin osaltaan luomaan edellytyksiä korkeakoulun ja muun yhteiskunnan välisten kon-
taktien rakentamiselle. Olennaista olisi mahdollisuus helppoon face-to-face kanssakäymiseen. Paikka toimisi 
luontevana ajatustenvaihtopaikkana ja saattaisi ihmisiä yhteen. Sen tiloissa voitaisiin esimerkiksi valmistella 
kansainvälisiä luentoja ja vierailuja ja räätälöidä tieteenalojen välisiä tapahtuma- ja teemakokonaisuuksia. 
Vastaavasti sinne voisi kehittyä yrityksiä palveleva help desk -tyyppinen palvelutiski. Kiinnostuneet toimijat 
opastettaisiin uusimman tutkimustiedon lähteelle. Sieltä löytyisivät nopeasti kanavat korkeakoulujen asian-
tuntija- ja tutkimuspalvelujen suuntaan ja yritysten tuotekehittelyn kannalta oikeat kontaktit.

Kehitteillä tai rakenteilla olevissa korkeakouluhankkeissa esimerkiksi Hampurin Hafen Cityssä, Malmössä ja 
Barcelonassa on ideoitu korkeakoulujen uudenlaisia toimintakonsepteja tukevia tilaohjelmia. Uusia tiloja 
pyritään toteuttamaan keskeisiin paikkoihin kuten kirjastojen yhteyteen. Pyrkimyksenä on tarjota korkea-
kouluille joustavia tukipalveluja ja neuvottelutiloja projektikohtaiseen työskentelyyn. Kiinnostavan arkki-     
tehtuurin avulla halutaan luoda paikoille uudenlaista profiilia. Niissä pyritään riippumattomuuteen, helppoon 
saavutettavuuteen ja ”matalaan kynnykseen”.

“PORTAALI”

Hafen City University, Hampuri Orkanen kampus, Malmö Universitetsholmen

Inveruniversitari del Besós, Barcelona Jubilee campus,. Nottingham
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