
 
 
TurkuLab haastaa opiskelijat kisaamaan parhaista ideoista 
  
Turun tavoitteena on olla Suomen paras opiskelijakaupunki. Silti jotain puuttuu. Opiskelijat 
toivovat lisää tapahtumia, yhteisöllisyyttä ja helpompaa arkea. Tähän haasteeseen vastaa 
18. helmikuuta starttaava TurkuLab Challenge.  
 
Kyseessä on innovaatiokilpailu, jossa opiskelijat pääsevät ideoimaan ja kehittämään 
opiskelijoiden elämää hyödyttäviä ratkaisuja. Kilpailun palkintojen yhteisarvo on yli 20000 
euroa ja pääpalkinto on 7000 euroa.  
  
TurkuLabiin voi osallistua monella tavalla: kehittämällä liiketoiminnallisesti 
toteuttamiskelpoisia innovaatioita yritysvalmentajien kanssa tai olemalla mukana 
kannustamassa kavereita. Kilpailuun voi ottaa osaa verkkosivuilla, tapahtumissa, 
sosiaalisessa mediassa ja asuntokohteissa.  
  
Mukana merkittäviä yhteistyökumppaneita 
  
TurkuLab Challengen yhteistyökumppanit ovat TYS, Talokeskus, Legioona, OP Turun 
seutu, Turku Energia, Sonera, Haltu, Boost Turku, Turku AMK, Unica sekä 
Innovaatiomestarit.  
  
Boost Turun puheenjohtaja Konsta Weber kertoo, että TurkuLabin myötä kaupunkiin 
voidaan saada lisää yrittäjähenkeä ja uutta nousua. 
 
–  Puhetta on ollut Turussa aina riittämiin, mutta savisia käsiä Kupittaan Saven tehtaan 
sulkemisen jälkeen liian vähän. Me uskomme tekoihin. 
 
TYSsin toimitusjohtaja Kalervo Haverisen mukaan TYS haluaa löytää tapoja osallistaa 
opiskelijoita ja asukkaita lisää. 
 
– Odotamme innolla, tuottaako kilpailu uusia sovelluksia, joita voidaan hyödyntää 
asumisessa. 
  
OP Turun Seudun liiketoimintajohtaja Irma Hyvärinen kokee, että hankkeen kautta voi 
syntyä upeita ideoita. OP Turun Seutu oli mukana määrittelemässä yhden talousaiheisen 
haasteen sisältöä.  
 
– Halusimme kehittää uusia keinoja opiskelijoiden talouden hallintaan ja keksimme tähän 
liittyvän haasteen.  
 
TurkuLab Challenge starttaa kaikille avoimilla avajaisjuhlilla 18. helmikuuta klo 18 SparkUp 
Turun tiloissa (Tykistökatu 4). Kilpailu jatkuu syksyllä viidessä osakilpailussa. Finaaliin 
valitaan 20 opiskelijaa ja kilpailu huipentuu palkintojenjakoon 30. marraskuuta.  
  
Verkkosivu: Www.turkulab.fi (julkaistaan 18.2.) 
 
 



Turun Ylioppilaskyläsäätiö on kaupungin konserniin kuuluva asumispalveluja tarjoava säätiö. Se tarjoaa 
asuntoja yli 6500 opiskelijalle. Niistä kansainvälisiä tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita on noin 1 500. Suurin osa 
TYSsin asunnoista on  yksiöitä ja ne sijaitsevat Ylioppilaskylän lisäksi viidessätoista eri kohteessa ympäri 
kaupunkia.www.tys.fi  
 

Talokeskus Yhtiöt on kiinteistötoimialan asiantuntija- ja tiedonhallintaratkaisuja tuottava konserni. 
Talokeskus-konsernin palvelutarjonta kattaa kaikki kiinteistön elinkaaren aikaiset palvelut, tuotteet sekä 
ohjelmistot. Tarjoamme uudis- ja korjausrakentamisen suunnittelu-, valvonta- ja rakennuttamispalvelut sekä 
laajat käytön, ylläpidon ja energianhallinnan palvelut. Kaiken tekemisen perustana ja Talokeskuksen 
tuotteiden sekä palveluiden alustana toimii Tampuuri-kiinteistötietojärjestelmä. Tampuuri on Suomen 
laajimmin käytössä oleva kiinteistötietojärjestelmä, josta löytyy yli 58 000 kiinteistön tiedot, ja jonka 
hallinnoimissa kodeissa asuu ja työskentelee yli 1,8 miljoonaa suomalaista. Www.talokeskus.fi 
 

Turku Energia -konserni kuuluu Suomen suurimpien energiayhtiöiden joukkoon. Liikevaihtomme vuonna 
2014 oli 254,4 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä keskimäärin 297. Turku Energia on Varsinais-Suomen 
johtava sähkön ja lämmön myyjä ja siirtäjä. Toimintaan kuuluu myös energiaverkostojen ja 
energiatuotantolaitosten kehittäminen, rakentaminen ja ylläpitäminen. Turku Energia on myös mukana 
kehittämässä sähköistä liikennettä Turun seudulla. Toimitamme ympäristöä, elämänlaatua ja kilpailukykyä 
parantavia energiapalveluita 130 000 taloudelle ja yritykselle. Turku Energian asiakaslupaus on "Olemme 
lähellä, näemme kauas". Www.turkuenergia.fi 
 
OP Turun Seutu on yksi suomalaisen OP Ryhmän suurimmista Osuuspankeista ja toimialueensa johtavia 
pankkeja. Taseemme on 3 miljardia euroa. Pankkimme palvelee Turun, Raision, Kaarinan, Naantalin ja 
Paraisten kaupunkien sekä Liedon,Ruskon ja Vehmaan kuntien alueella yhteensä 310 finanssiammattilaisen 
voimin. Asiakasmäärämme on noin 167 600, joista omistaja-asiakkaita on lähes 79 000. Asiakkaitamme 
palvelevat yksitoista konttoria, OP Private, Lakipalvelut, Verkko- ja puhelinpalvelu, Yrityspankki sekä 
omistamamme Turun Seudun OP-Kiinteistökeskus. Olemme asiakkaidemme omistama pankki, jonka 
arvopohjana ovat ihmisläheisyys, vastuullisuus ja yhdessä menestyminen. Perustehtävämme on edistää 
omistaja-asiakkaidemme, asiakkaidemme ja koko toimintaympäristömme kestävää taloudellista menestystä, 
turvallisuutta ja hyvinvointia. Kaikkea toimintaamme ohjaavat eettiset, kestävät ja vastuulliset periaatteet. 
op.fi/turunseutu  

 

Sonera tarjoaa tietoliikenne- viestintä- ja televisiopalveluja kuluttajille, yrityksille ja yhteisöille Suomessa. 
Palvelumme yhdistävät ihmiset heille tärkeisiin yhteisöihin ja asioihin sekä lisäävät jokapäiväisen elämän 
mukavuutta ja laatua. Yrityksille luomme kestävää kehitystä tukevia viestintäratkaisuja, jotka vapauttavat 
aikaa ja energiaa tuottavaan työhön ja kasvuun. Soneralla oli vuoden lopussa noin 4,5 miljoonaa 
liittymäasiakasta. Toimimme koko maassa ja palveluksessamme työskentelee noin 3 000 henkilöä. Sonera 
on osa TeliaSonera-konsernia, Pohjoismaiden ja Baltian johtavaa televiestintäyhtiötä. Meillä on vahva 
asema Euraasian, Venäjän, Turkin ja Espanjan markkinoilla tytär- ja osakkuusyhtiöiden kautta. Toimintamme 
nojaa vastuullisen liiketoiminnan periaatteisiin, joita toteutamme ja kehitämme yhteiskunnan muutosten 
mukana. Www.sonera.fi 

 

Boost Turku on opiskelijalähtöinen yrityskiihdyttämö ja startup hubi. Vuodesta 2010 alkaen Boost on 
järjestänyt kesäisin Startup Journey -kiihdytysohjelman, se valittiin viime vuonna Suomen parhaaksi 
kiihdytysohjelmaksi Nordic Startup Awards -tapahtumassa. Www.boostturku.com 

 

Legioona Oy Oy on turkulainen henkilöstöpalvelualan yritys. Olemme tarjonneet tuhansille opiskelijoille töitä 
vuodesta 1986 lähtien. Www.legioona.fi 

 

Innovaatiomestarit Oy on suomalaislähtöinen kasvuyritys, jonka missio on muuttaa globaalin ja lokaalin 
yhteistyön mallia. Muutos lähtee kumppaneistamme: Innovaatioturnaus ® -menetelmän avulla organisaatio 
pystyy merkittävästi lisäämään yhteistyön tuottavuutta ja saavuttamaan nopeasti liiketoimintatavoitteensa. 
Innovaatiomestarit Oy  asiantuntijaorganisaatio koostuu ideakilpailujen, pelillistämisen, yhteissuunnittelun, 
sovelluskehittämisen, innovaatio- ja verkostojohtamisen sekä joukkoistamisen kansainvälisistä 
huippuasiantuntijoista. Www.innovaatiomestarit.fi 

 


