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1. Johdanto
Suomen suurin ammattikorkeakoulu, 16 500 opiskelijan, 1000 työntekijän ja laajan kumppaniverkoston Metropolia siirtyy vuosina 2017−2019 neljän kampuksen toimintamalliin tilanteesta, jossa
se toimii 19 eri osoitteessa ympäri pääkaupunkiseutua. Vuonna 2011 Metropolia laati tilastrategian, jonka mukaan sen kampukset sijaitsevat Helsingissä Myllypurossa ja Arabiassa, Espoossa
Leppävaarassa ja Vantaalla Myyrmäessä. Neljän kampuksen tilastrategialinjauksen tavoitteena
on synergiaetujen nykyistä parempi hyödyntäminen, monialaisen osaamisen edistäminen, yhteisöllisen toimintakulttuurin synnyttäminen sekä tilatehokkuuden parantaminen.
Myllypuroon valmistuu vuosina 2018−2019 uusi kampus, joka tuo alueelle noin 6 000 opiskelijaa
ja 600 työpaikkaa. Myllypuroon siirtyvät Metropolian sosiaali- ja terveysalan sekä rakennusalan
koulutukset ja keskushallinnon toiminnot. Hyväksyessään kampuksen hankesuunnitelman toukokuussa 2015 Helsingin kaupunginvaltuusto edellytti, että laaditaan suunnitelma rakennuksen ja
Metropolian osaamisen elinkeinopoliittisesta hyödyntämisestä. Työn tueksi koottiin Metropolian
sisäinen työryhmä, jonka kokouksiin osallistui säännöllisesti Helsingin elinkeino-osaston edustaja. Selvityksen tekemisessä on hyödynnetty Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:n ja suunnittelukonserni Granlund Oy:n tekemää pohjatyötä. Työ on perustunut Metropolian jo kokoamaan
runsaaseen suunnitteluaineistoon, kohdennettuihin avainhenkilöiden haastatteluihin ja neljään sidosryhmiä osallistavaan työpajaan. Haastattelut ja työpajat ajoittuivat joulu-lokakuulle 2016-2017.
Myllypuro suunniteltiin vuoden 1960 yleiskaavassa yhdeksi itäisen esikaupunkiradan varrelle sijoittuvista, vihervyöhykkein ja liikenneväylin toisistaan erotetuista asumalähiöistä. Asuntoalueeksi
osoitettu osa nykyistä Myllypuroa oli tuolloin rakentamatonta metsää. Alueen länsiosassa oli jo
rakentumassa oleva omakotitaloalue. Asemakaava noudatti aikansa kaupunkisuunnittelun oppeja sisältäen asuntoaluetta ympäröivän kehämäisen kokoojakadun ja siitä erkanevat asuntokadut. Ne päättyivät erillisiin, viheralueiden ympäröimiin asuinsoluihin.
Paikoin puistomaisen ja paikoin metsäisen viherympäristön sekaan ankkuroitiin 1964−1966 tasarakenteinen, horisontaalisten linjojen ja rationaalisen arkkitehtuurin leimaama asuinkerrostalojen
laivasto. Sen ideologiset ja esteettiset vaikutteet ovat aikansa funktionalistisen kaupunkisuunnittelun kansainvälisissä ja kotimaisissa virtauksissa. Alue täydentyi eteläosassaan vielä 1970-luvun
puolivälissä alkuperäisestä kaupunkisuunnitelmasta poikkeavan tyylisinä. Seuraava merkittävä
vaihe Myllypuron kaupunkisuunnittelun ja rakentamisen historiassa alkoi vuosituhannen vaihteen
tienoilla. Purettavien kerrostalojen tilalle kaavoitettiin rivitalokortteleita ja samanaikaisesti ryhdyttiin metroaseman ja ostoskeskuksen ympäristön voimalliseen kehittämiseen. Vanha ostoskeskus
purettiin ja korvattiin uudella asumisen ja kaupankäynnin yhdistävällä korttelilla.
Myllypuron keskuksen kehittämiseen on liittynyt myös metroradan päälle ja sen itäpuolelle asemakaavoitettu toimitilavaltainen alue, josta terveysasema on jo toteutunut. Tähän kokonaisuuteen
liittyy myös tämän elinkeinopoliittisen selvityksen kohteena oleva Metropolian rakennusvaiheessa
oleva kampus.

Kuva 1: Myllypuron alueen logo (suunn. Tiinalotta Särmölä) kuvaa kaupunginosan luonnon
läheisyyttä, monikulttuurisuutta ja liikunnallisuutta.
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2. Suunnitelman tavoitteet
Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi Metropolian Myllypuron kampuksen hankesuunnitelman
5.5.2015 §120. Päätöksen yhteydessä todetaan seuraavaa:
”Metropolia Ammattikorkeakoulu laatii yhdessä kaupunginkanslian ja muiden kaupungin virastojen ja alueen toimijoiden kanssa rakennuksen sekä Metropolian osaamisen elinkeinopoliittisesta
hyödyntämisestä suunnitelman. Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy on jo aloittanut hankkeen tavoitteena olevan vuorovaikutuksen alueen toimijoiden kanssa. Sitä tulisi viedä eteenpäin kehittäen yhteistyötä alueen yritysten kanssa sekä kampukselle sijoittuvien koulutus- ja innovaatiotoimintoaloihin, sosiaali- ja terveysalaan ja rakennus- ja kiinteistöalaan, liittyvien yritysten kanssa.
Hankesuunnitelmaan kirjattu opiskelijalähtöisen yrittäjyyden edistäminen varmistetaan myös toteutussuunnittelussa. Kaupunki pyrkii yhdessä kumppaniensa kanssa edistämään Myllypuron
kampukseen liittyvien muiden maankäyttö- ja rakennushankkeiden, kuten HOAS:n opiskelijaasuntojen hyödyntämistä uusien ratkaisujen testialustana.”
Tämän suunnitelman tavoitteena on kuvata Myllypuron kampuksen potentiaalisten elinvoimavaikutusten ulottuvuudet ja tarvittavien tekojen pääväylät. Sen on tarkoitus toimia ohjaavana strategisena visiona: kuvauksena, jonka perusteella laaditaan konkreettiset toimenpideohjelmat ja vastuutukset. Vastuu jatkotoimenpiteistä on pääsääntöisesti Metropolialla ja Helsingin kaupungilla.

3. Visio - kampusta suurempi tehtävä
Metropolian tahtotilana on olla osaamisen rohkea uudistaja ja tulevaisuuden aktiivinen rakentaja.
Metropolian strategia tähtää voimakkaasti uudistumiseen ja kasvuun. Se haluaa vahvistaa osaamisen kehittämistä, lisätä kilpailukykyä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä edistää Metropolian yhtenäisyyttä.
Metropolian Myllypuron kampuksella on suuri merkitys ja vaikutus sijaintialueensa ja sitä laajemman ympäristön elinvoiman rakentamisessa vuosikymmeniä eteenpäin. Tavoitteena on, että Metropolian kampus kiihdyttää myönteistä kierrettä, joka johtaa yritystoiminnan vahvistumiseen ja
työpaikkamäärän kasvuun sekä lisää alueen vetovoimaa asuinpaikkana.
Sijaintinsa vuoksi kampuksella on erinomaiset edellytykset muodostua alueellaan merkittäväksi
kansainväliseksi lippulaivaksi ja kohtaamispaikaksi, joka vetää puoleensa myös yrityksiä ja asukkaita. Vastaavasti Metropolian henkilöstö ja opiskelijat osallistuvat ympäröivän yhteisön toimintoihin ja niiden kehittämiseen. Virkeän paikallisen ekosysteemin kulmakiven luovat siis molempiin
suuntiin kulkevat ihmis- ja ajatusvirtaukset.
Erityisenä vahvuutena ovat Myllypuron kampukselle sijoittuvat Hyvinvoinnin ja terveyden sekä
Rakennusalan osaamiskeskittymät. Metropolian osaamiskeskittymät vetävät yhteen rohkeita ja
luovia kyvykkyyksiä sekä elinkeinoelämän ja yhteiskunnan eri tahoja ratkomaan globaaleihin ja
paikallisiin muutosilmiöihin liittyviä haasteita kokonaisvaltaisesti yli toimiala-, teknologia- ja organisaatiorajojen. Ne innostavat toimijoita pitkäjänteiseen yhteistyöhön vastavuoroisesti jakaen.
Osaamiskeskittymät etsivät ratkaisuja laaja-alaisesti, hyödyntävät ketteriä, kokeilevia ja osallistavia menetelmiä aidoissa ympäristöissä ja luovat uutta liiketoimintaa.
Kampuksen toimintaa ohjaa Metropolian toimintakulttuuri, joka tähtää läpinäkyvyyteen, vuorovaikutteisuuteen ja avoimuuteen uudenlaisille kehittelyille. Samalla huolehditaan, että erilaisille opiskelija-, asukas- ja yritysyhteistyön muodoille jää tilaa organisoitua mahdollisimman vapaasti.
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4. Yritysten menestys ja työpaikkamäärän kasvu
Myllypuron alueen elinkeinorakenne noudattelee pääsääntöisesti Helsingin rakennetta. Muuhun
Helsinkiin verrattuna Myllypurossa on kuitenkin suhteessa enemmän rakennusalan, hallinto- ja
tukipalveluiden sekä kuljetus- ja varastointialan yrityksiä. Vähemmän yrityksiä puolestaan on informaatio- ja viestintäalalla, rahoitus- ja vakuutustoiminnan parissa sekä kiinteistöalalla.
Lähes 7 000 ihmisen ilmaantuminen alueen päiväväestöön tarkoittaa merkittävää asiointipalvelujen kysynnän lisäystä sekä Myllypurossa, Kontulassa että Itäkeskuksessa. Kampuksen toimintojen suunnittelulla voidaan jossain määrin vaikuttaa siihen, että kasvava kysyntä ohjautuisi
myös lähialueen kaupallisiin palveluihin. Kampuksen toimintaa ei kannata tästä syystä suunnitella liian omavaraiseksi. Erityisesti kampuksen avautumisesta hyötyy Myllypuron ostoskeskus,
mutta kysyntää riittänee myös Kontulaan ja Itäkeskuksen monipuolisille palveluille. Tästä on
käyty alustavia keskusteluja ostoskeskuksen ja kauppakeskuksen kanssa. Ne ovat avoimia kehittämään vuorovaikutteista suhdetta kampuksen kanssa. Esille on tullut ehdotuksina mm. tilapäisesti tyhjinä olevien liiketilojen hyödyntäminen Metropolian toiminnasta kumpuaville lyhytaikaisille pop-upeille (mm. esittelytilat projekteille, Design-ikkuna, hyvinvointitempaukset, Students Night). Pidempiaikaisempikin vuokrasuhde kampuksen kehittyville toiminnoille ostoskeskuksen tai kauppakeskuksen tiloissa on mahdollinen.

Nosto 1: Kampuksen ympäristön kaupallisten palvelujen kysynnän kasvattaminen
Metropolia, yrittäjäjärjestöt ja alueen kaupalliset toimijat pohtivat yhdessä tapoja, joilla varmistetaan kasvavaa
kysyntää vastaava tarjonta ja kysynnän kohdentuminen alueelle täysimääräisesti.
Vastuu: Metropolia, Itä-Helsingin Yrittäjät, Itäväylän Yrittäjät

4.1 Toimialojen uusiutuminen ja yritysten kilpailukyvyn paraneminen
Metropolialla on pitkät perinteet yhteistyöstä koulutussektoreidensa kannalta keskeisten yritysten
kanssa. Uuden kampuksen vaikuttavuus perustuu näiden yhteistoimintasuhteiden vahvistamiseen ja uusien luomiseen. Muutto Myllypuroon avaa uusia yhteistyömahdollisuuksia alueella toimivien yritysten ja paikallisten yrittäjäjärjestöjen kanssa. Lisäksi uuden kampuksen avautuminen
tarjoaa mahdollisuudet pitkäjänteiseen kumppanuuteen kokonaisten toimialojen kanssa. Käytännössä kumppanuus voi olla yhteisiä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita, useiden opinnäytetöiden kokoamista valitun ajankohtaisen teeman ympärille, tilojen yhteiskäyttöä kampuksella, harjoittelu- ja työpaikkojen tarjoamista opiskelijoille tai ammattikorkeakoulun ja yritysten yhdessä tarjoamia palveluja alueen asukkaille ja muille yrityksille.
Rakennusteollisuuden kanssa käydyt keskustelut osoittavat, että alalla on aito intressi pitkäkestoiseen ja syvälliseen kumppanuuteen Metropolian kanssa. Uusi kampus voi osaltaan vaikuttaa
yhteistyön tiivistymiseen varsinkin, kun myös Stadin ammattiopiston rakennusala saattaa siirtyä
Myllypuroon. Joillakin yrityksillä on valmiutta siirtää jopa osia toiminnoistaan kampukselle tai sen
läheisyyteen.
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Kuva 2: Myllypuron kampuksen rakennustyömaa syyskuussa 2016 (kuva Patrik Lindström).

Vastaavasti sosiaali- ja terveysalan suuri uudistus merkitsee epäjatkuvuuskohtaa, joka avaa uusia mahdollisuuksia sekä palvelujen järjestäjien että tuottajien yhteistyölle Metropolian kanssa.
Näiden kumppanuuksien yhteiskunnallinen vaikuttavuus voisi profiloitua erityisesti teknologian ja
digitalisaation edelläkävijyyteen, julkisia resursseja fiksusti hyödyntäviin innovaatioihin ja paikallisten yritysten vahvuuksiin. Keskustelut ja yhteydenpidot yritysten suuntaan on käynnistettävä
hyvissä ajoin ennen kampuksen valmistumista. Health Capital Helsinki -liittouma (HCH) on tärkeä
kumppani sekä keskusteluissa että alan kehityssuuntien tunnistamisessa.

Nosto 2: Yritysyhteistyön pitkäjänteinen vahvistaminen kampuksen toimialoilla
Rakennusteollisuus RT ry ja Metropolia solmivat pitkäkestoisen kumppanuussopimuksen alan koulutuksen ja
kehittämistoiminnan järjestämisestä. Koulutusyhteistyöhön kytketään mukaan Stadin ammattiopisto. Tavoitteena on luoda Myllypurossa rakennusalan osaamiskeskittymästä innovaatioekosysteemi, joka tähtää rakentamisen prosessien teollistamiseen (Best/Lean Building Processes) ja muuttumiseen palveluksi (Spaces as a
Service).
Metropolia hakee jäsenyyttä Helsinki Health Capital-liittoumaan. HCH:n puitteissa Metropolia voi tuoda alan
yritysten käyttöön laajan kehittämispotentiaalinsa, jota on erityisesti täydennyskoulutuksessa ja tuotekehityksessä. Tavoitteena on saada yrityslähtöisiä kehitys- ja kokeiluhankkeita Myllypuron kampukselle.
Vastuu: Metropolia
Vastuu: Metropolia, Rakennusteollisuus ry. ja Helsingin kaupunki
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Nosto 3: Kampus yritysten ja ammattikorkeakoulun kohtaamispaikkana (”Kampusareena”)
Kampuksella (tai sen välittömässä läheisyydessä) tarvitaan co-working/pop-up-tyyppisiä tiloja neuvotteluihin ja
työskentelyyn, mutta myös mahdollisuutta pysyvämpään yritysten läsnäoloon kampuksella. Kehitetään yrityskumppanuuden malli, johon voi sisältyä kampuksen laboratorio- ja muiden tilojen käyttöoikeuksia.
Vastuu: Metropolia, Helsingin kaupunki, kiinteistönomistajat, yrittäjät

Nosto 4: Yrittäjät mukaan ammattikorkeakoulun kehityshankkeisiin
Ammattikorkeakoulun yhteistyömalleja eri toimijoiden kanssa avataan ja selkiytetään. Itä-Helsingin yrittäjäjärjestöt ja Metropolia organisoivat yhdessä palvelun, jonka avulla paikalliset yritykset ja kolmannen sektorin
edustajat pääsevät joustavasti mukaan kampuksen kehitys- ja koulutushankkeisiin. Vastaavasti ammattikorkeakoulu saa aktiivisia yhteistyökumppaneita. Helsingin Yrittäjät viestii kampuksen mahdollisuuksista jäsenilleen.
Vastuu: Metropolia yhdessä Helsingin Yrittäjien ja Itä Helsingin yrittäjäyhdistysten kanssa

4.2 Uusien yritysten syntyminen ja kytkeytyminen kampuksen toimintaan
On tärkeää, että kampuksen vetovoima houkuttelee vaikutusalueelle yritystoimintaa. Lisäksi kampuksen on luotava alusta asti hyvät puitteet opiskelijayritysten syntymiselle. Merkittävää potentiaalia menestyville opiskelijalähtöisille yrityksille on silloin, kun opiskelijainnovaatiot ja liiketoimintaideat jo alkuvaiheessa systemaattisesti yhdistetään kumppaniyritysten intresseihin. Näin varmistetaan, että käynnistyvillä yrityksillä on valmiina asiakaskuntaa eikä yritysidea perustu irralliseen, yksittäiseen ja vaikeasti erottuvaan tuotteeseen tai sovellukseen.
Yrittäjyys ei Metropoliassa ole perinteinen oppiaine, vaan pikemminkin asenne. Perustason yrittäjävalmiudet hankitaan itsenäisen opiskelun avulla hyödyntämällä ensisijaisesti jo olemassa
olevat erinomaiset digitaaliset yrittäjyysalustat, yrittäjäverkostot, NewCo Helsinki-palvelut sekä
3AMK-liittouman (Metropolia, Haaga-Helia, Laurea) jäsenkorkeakoulujen tarjonta. Kehitetään
konsepti, jossa määritellään konkreettinen ja läpinäkyvä toimintatapa yritysten, opiskelijoiden ja
korkeakoulun yhteistyölle, lähtökohtana yritysten tarpeet saada start-upien apua ja ulkoistaa joitain toimintojaan. Tavoitteena on luoda yrityksille helppo ja turvallinen tapa tehdä yhteistyötä.

Nosto 5: Opiskelijayritysten synnyn ja kasvun tukeminen
Metropolia rakentaa opiskelijoiden yrittäjyyden tukemiseen polun, joka hyödyntää maksimaalisesti ja sovitusti
NewCo Helsingin, Helsingin Yrittäjien, Helsingin Yrittäjien Nuorten Yrittäjien sekä kumppanikorkeakoulujen ja
muiden verkostojen tukimuodot, oppimateriaalit ja toimintakonseptit.
Vastuu: Metropolia yhdessä Helsingin kaupungin, yrittäjäjärjestöjen ja 3AMK-liittouman kanssa
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Nosto 6: Myllypuron kampuksen mahdollisuuksien tunnetuksi tekeminen
Helsingin kaupunki, Helsingin Yrittäjät ja Helsingin seudun kauppakamari tekevät kampuksen mahdollisuuksia
tunnetuksi viestinnällisin keinoin yhteistyössä paikallisten toimitilakiinteistöjen omistajien kanssa.
Vastuu: Helsingin kaupunki yhdessä Helsingin Yrittäjien ja Helsingin seudun kauppakamarin kanssa

5. Asumisen edistäminen ja saavutettavuuden parantaminen
Kampus tuo useiden tuhansien ihmisten välittömän lisän Myllypuron päiväväestöön. Aikaa myöten monet kampuksella työskentelevät ja opiskelevat ovat potentiaalisia uusia asukkaita. Alueelle
rakennetaan uusia opiskelija-asuntoja, jotka tulevat kampuksen opiskelijoiden käyttöön. Kampuksen luoma kysyntä ja maine lisäävät kysyntää myös muun vuokra- ja omistusasumisen puitteissa.
Uudet asunnot lisäävät alueen kiinnostavuutta, tuovat paikallisille palveluille lisäkysyntää ja näin
vauhdittavat Myllypuron myönteistä kierrettä.
Opiskelijoiden läsnäolo Myllypurossa tarjoaa hyvän pohjan nuorisoasumisen kehittämiseen ja
eri väestöryhmien yhteisasumisen kokeiluihin. HOAS:illa voi olla tärkeä rooli kehittämistoiminnan katalysaattorina. Helsingissä on käynnissä kokeiluja, joissa opiskelijoita on asutettu vanhustentaloon tai kuten Myllypurossa, erityisryhmien palvelutaloon. Kokeilujen ja Metropolian
Palveluasumisen digitalisaation pilotointiympäristöhankkeen tuloksia on tarkoituksenmukaista
hyödyntää kehittelytyössä.

Nosto 7: Alueen täydennysrakentamisen ja erilaisten asumismuotojen edistäminen
Helsingin kaupunki luo kannusteita vauhdittamaan uusien monimuotoisten asumiskonseptien suunnittelua.
Kehittelytyöhön kutsutaan mukaan paikallisia asuntoyhtiöitä, asukkaita, opiskelijoita ja HOAS.
Yhteistyössä eri hallinnonalojen, yksityisen ja kolmannen sektorin, kampustoimijoiden sekä asukkaiden kanssa
käytetään osallistavaa toimintamallia, jossa keskitytään tuomaan käyttöön alueelle vuonna 2015 laadittuja
suunnitteluperiaatteita ja kehittämään niitä edelleen. Helsingin kaupunkistrategian mukaisesti kehitetään
edelleen kampusaluetta ja sen tuomia mahdollisuuksia alueella.
Vastuu: Helsingin kaupunki

Sijainti Kehä I:n liittymässä ja metroaseman yhteydessä luo kampukselle erinomaisen saavutettavuuden. Matka Itäkeskukseen kestää metrolla 2 minuuttia ja Helsingin keskustaan 16 minuuttia.
Viereisiltä alueilta pääsee Myllypuroon myös pyöräillen. Metroaseman molempien sisäänkäyntien
yhteydessä on pysäköintiä varten HKL:n liityntäpolkupyöräpaikkoja. Metropolian eteläpuolelle rakennetaan jalkakäytävät ja pyörätiet Kehä I:n Myllypurontien eritasoliittymän yhteyteen.
Kampus tuo mukanaan kysyntää vaivattomalle liikkumiselle muihinkin suuntiin kuin metrorataa
myöden. Lähellä sijaitsevat Arabianrannan ja Viikin kampukset sekä Roihupellon ja Kivikon opiskelu- ja työpaikka-alueet tulee jatkossa olla Myllypurosta hyvin saavutettavissa myös julkisella
liikenteellä ja pyörällä. Pidemmällä aikavälillä kampus tulee saada kaupunkipyöräjärjestelmän piiriin. Metropolian kampukselta kulkee tällä hetkellä poikittainen bussilinja 506 Viikkiin, Kumpulaan,
Pasilaan ja Meilahteen. Metropolian Leppävaaran ja Myyrmäen kampusten suuntaan on luontevaa käyttää pohjoisempia poikittaisyhteyksiä kuten bussia 554 ja seutulinjaa 560.
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Nosto 8: Tiedelinja ja pyöräilybaanat
Tutkitaan joukkoliikenneyhteyden tarve Viikin ja Arabiarannan suuntaan. Selvitetään tiedelinjan (bussin) reitin
laajentamismahdollisuudet.
Itäkeskuksen, Viikin ja Roihupellon suuntiin toteutetaan baanatasoiset pyöräily-yhteydet uudessa yleiskaavassa määritellyn baanaverkkosuunnitelman mukaisesti. Lisäksi huolehditaan, että kampushankkeen oma pyöräparkki toteutuu korkeatasoisena
Selvitetään mahdollisuus nimetä Myllypuron metropysäkin nimi Metropoliaksi tai Myllypuro/Metropolia.
Vastuu: Helsingin kaupunki

6. Kampus paikallisena kohtaamispaikkana ja palvelukeskuksena
On tärkeää, että tavallisilla paikallisilla asukkailla on useita hyviä syitä asioida kampuksella säännöllisesti tai satunnaisesti. Kampus sijaitsee keskeisellä paikalla tiivistyvässä kaupunkirakenteessa, joten sen tulee olla ympärivuotisesti avoin paikallisille asukkaille ja kaikille väestöryhmille
luontevien yhteyksien syntymiseksi. Metropolian itsensä tulee kannustaa kampuksen toimijoita
vuorovaikutukseen ympäröivän yhteisön kanssa ja opiskelijoiden on tunnettava olevansa kotonaan kampuksella, jotta he viettävät aikaansa alueella myös iltaisin, viikonloppuisin ja kesällä.
Vastaavasti kansalaisyhteisön, eli paikallisten asukkaiden, yrittäjien ja kiinnostuneiden ohikulkijoiden tulee kokea olevansa tervetullut toimimaan kampuksella.
On todettu, että alueella on kysyntää erityisesti pienten arkisten ongelmien ratkaisemiseksi. Nämä
koskevat usein varttuneemman väen tietotekniikan hallintaa tai maahanmuuttajien selviytymistä
byrokratiassa. Kampuskirjastolla on kaikille avoimena oppimisympäristönä mahdollisuus muodostua matalan kynnyksen kohtaamis- ja oppimispaikaksi, joka aktiivisesti ja säännöllisesti tuottaa asukkaille, yrittäjille ja vierailijoille kiinnostavia sisältöjä, opastusta ja pienimuotoisia tapahtumia.
Metropolian ja opiskelijakunta METKA ry:n tulee panostaa opiskelijayhteisön juurruttamiseen
kampukselle. Kampuksen kaikki opiskelijayhdistykset tulee saada toimimaan yhteisöllisesti esimerkiksi opiskelijoiden kampusneuvoston myötä. Se voi mm. edustaa paikallista opiskelijanäkökulmaa eri sidosryhmien suuntaan ja koordinoida suurempia opiskelijatapahtumia.
Varmistetaan, että ainejärjestöillä on omia lukittavia käyttö- ja säilytystiloja kampuksella. Kulkulupajärjestelmä on toteutettava niin, että opiskelijoilla on erilaisten opintojen suorittamisen kannalta oleellisten tilojen ja työvälineiden 24/7-käyttömahdollisuus.

Nosto 9: Kampus kohtaamis- ja asiointipaikkana
Kampuksen keskusaulasta kehitetään avoin matalan kynnyksen tila, johon paikallisilla asukkailla on monia syitä
tulla: kirjasto, ravintola- ja kahvilapalvelut, esiintymislava, kokoontumistilat järjestöille, yrittäjäillat, terveysneuvonnan, -mittauksen ja ohjauksen palvelupiste sekä yksilölliset toimintakyky-, terapia ja hoitopalvelut sekä
erilaiset mittaus- ja testauspalvelut kuten laboratoriopalvelut.
Opiskelijoiden yhteisöllisyyden syntymiseen panostetaan erityisesti kampukselle siirtymisen alkuvaiheessa.
Vastuu: Metropolia ja METKA

9

Nosto 10: Kampus asukkaiden ja alueen yrittäjien oppimiskeskuksena
Kampus tarjoaa lähialueen asukkaille avoimen korkeakoulun oppimispalveluja. Selvitetään mahdollisuus yhteistyöhön Helsingin työväenopiston kanssa. Kampuskirjasto laatii tapahtumakalenterityyppisen suunnitelman
säännöllisestä, matalan kynnyksen tapahtumatarjonnasta, jonka suunnittelussa hyödynnetään Metropolian
työelämälähtöisyys sekä yhteistyö alueen yrittäjäjärjestöjen ja mediakirjaston kanssa.
Vastuu: Metropolia

7. Myllypuron kampus rakennusalan projektinhallinnan ja kehittämisen innovaatiokeskittymänä
Suomalaisen rakentamisen laatuongelmat ja erityisesti julkisen rakentamisen projektihallinnan
puutteet ovat olleet esillä julkisessa keskustelussa toistuvasti viime vuosina. Rakentaminen on
yhä monimutkaisempaa, teknistyvämpää ja useammista osa-projekteista koostuvaa. Sitä säätelee myös poikkeuksellisen yksityiskohtainen normitus. Koska Metropolian osaaminen ja tutkintokoulutus kattavat kiinteistötekniikan, talotekniikan, rakentamisen, työnjohdon ja rakennusarkkitehtuurin, Myllypuron kampuksella on Suomen parhaat edellytykset muodostua rakentamisen Orchestrating Best Spaces -osaamiskeskittymäksi. Se kattaa seuraavat koko prosessin eri vaiheet:







Projektinhallinnan (kaavoitusprosessit, kustannus-, aikataulu- ja projektisuunnittelu, projektinjohtaminen, ihmisten ja yhteistyön johtaminen)
Alihankintaprosessien teollistamisen (digitalisaatio sekä nivelvaiheiden parempi johtaminen)
Tietolähteitä digitaalisesti yhdistävän kiinteistödatapankin kehittämisen
Kiertotalouden hyödyntämisen ja kehittämisen (materiaalikierrätys myös rakennuksen
elinkaaren loppupäässä)
Uudenlaisen asiakas- ja palvelulähtöisyyden kehittämisen
Koko rakentamisen elinkaariprosessin hallinnan (lopputulemana resurssitehokkaat ja terveelliset tilat)

Rakennusalan laajojen yhteistyöverkostojensa, merkittävien yrityskumppaneidensa ja saksalaisen strategisen korkeakoulukumppaninsa HTW Berlinin kanssa yhteistyössä Metropolia luo tästä
rakennusalan osaamiskeskittymästä uuden ajan innovaatioekosysteemin. Se houkuttelee yksityisen ja julkisen sektorin toimijat, korkeakoulut, tutkimuslaitokset ja kansainväliset partnerit rajaaidat ylittävään verkostomaiseen yhteistyöhön, joka synnyttää uutta kasvua. Kuten liikenteessä,
myös rakennusalalla on tavoitteena fokuksen kääntäminen ihmisiin ja kuluttajiin. Näin keskiöön
tulevat tilat kestävän kehityksen mukaisena palveluna (Space as a Service).
Orchestrating Best Spaces kokoaa verkostoonsa myös toisen asteen ammatillisen koulutuksen
ja kehittää maahanmuuttajille koulutuspolkuja rakennusalan eri tason tehtäviin. Se kiinnittää huomiota eri tavoin paketoidun, ajankohtaisista tarpeista lähtevän täydennyskoulutuksen tarjoamiseen rakennusalan haasteissa. Lisäksi innovaatioekosysteemi tuottaa uutta tietoa, tutkimusta ja
soveltamisen käytännönläheisiä konsepteja rakentamisen parempien menetelmien, laadun, projektinhallinnan ja digitalisaation hyödyntämisen varmistamiseksi. Orchestrating Best Spaces on
aktiivinen koulutuksen, tapahtuminen ja kansainvälisen yhteistyön osaamiskeskittymä, joka hyödyntää erityisesti Metropolian pitkää rakennusalan yhteistyösuhdetta Berliinin vastaaviin korkeakouluihin.
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Nosto 11: Perustetaan laajan konsortion avulla Orchestrating Best Spaces -innovaatiokeskittymä Myllypuroon
Metropolia, rakennusalan järjestöt ja yrityskumppanit sekä Helsingin kaupunki aloittavat yhteisen valmistelun
innovaatiokeskittymän perustamiseksi. Tavoitteena on tarjota monipuolinen, myös omien opiskelijoiden innovaatiokykyä täydesti hyödyntävä kehitysalusta kokonaan uuteen rakentamisen projektinhallinnan ja elinkaariprosessin hallinnan konseptiin. Samalla muutetaan näkökulmaa asiakaslähtöisemmäksi ja kaikessa kehittämistyössä huomioidaan rakentaminen palveluna -toimintamalli.
Laaditaan innovaatiokeskittymän toteutumisen tueksi suunnitelma, jossa asetetaan vaiheittain kunnianhimoiset selkeät tavoitteet Myllypuron kasvamiseksi kiinteistö- ja rakennusalan kehittämisen keskittymäksi.
Vastuu: Metropolia, Rakennusteollisuus ry. ja Helsingin kaupunki (Stadin ammattiopisto)

8. Metropolian rooli hyvinvointipalvelujen kehittämisessä
Kampukselle rakennetaan hyvinvointipalvelujen keskittymä, jossa sekä paikalliset asukkaat, alueen sosiaali-, terveys- ja varhaiskasvatuspalvelut, koulut että alueen toimijat laajemmin hyötyvät
Metropolian osaamisesta. Kampuksella tarjotaan mahdollisimman ympärivuotisesti matalan kynnyksen terveydenhoidon ja kuntoutuksen neuvontaa, mittausta ja ohjausta sekä yksilöllistä asiakaspalvelua. Erityisesti sosiaalialan opiskelijoiden opintojen osana voi syntyä myös yhteisöllistä
ryhmätoimintaa tai avopalveluratkaisuja. Entistä monipuolisempia liikunta- ja niitä tukevia palveluja kehitetään paitsi yhteistyössä Myllypuron liikunta- ja urheilupalvelujen tarjoajien kanssa,
myös alan eri toimijoiden kanssa pääkaupunkiseudulla.
8.1 Hyvinvoinnin ja terveyden osaamiskeskittymä
Myllypuron kampukselle rakennetaan Hyvinvoinnin ja terveyden osaamiskeskittymä, jolla on
suuri potentiaali koota eri tahoja ja taustan omaavia toimijoita yhteen innovaatioekosysteemin
synnyttämiseksi. Tällöin sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan opiskelijat, henkilöstö sekä laaja
yhteistyöverkosto tuottavat monialaisesti uutta teknologiaa hyödyntäviä ja toimialaa vahvasti kehittäviä käyttäjälähtöisiä ratkaisuja, joilla on tutkittuja skaalaetuja ja siirtovaikutuksia. Tavoitteena on parantaa sosiaali- ja terveysalan tuottavuutta ja asiakaslähtöisyyttä sekä ennaltaehkäistä hyvinvointiongelmia. Tässä digitalisaatio ja Metropolian monialainen osaaminen voivat
tuottaa kansainvälisen tason läpimurtoja.
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Kuva 3: Metropolian Hyvinvoinnin ja terveyden osaamiskeskittymä Myllypuron kampuksella.
Osaamiskeskittymä tutkii ja kehittää tehokkaampia, asiakkaiden omaan aktiivisuuteen ja osallistamiseen perustuvia toimintamalleja esimerkiksi mobiiliyhteydenpidon yleistyessä. Erityistä huomiota se kiinnittää monipuolisen täydennyskoulutuksen tarjoamiseen sote-uudistuksessa. Lisäksi keskittymä tuottaa tutkimusta, seurantatietoa, vaikuttavuusarviointeja, uutta tietoa ja niiden soveltamisen käytännönläheisiä konsepteja laadukkaiden palvelujen, tuotteiden ja menetelmien varmistamiseksi. Se on vahvasti verkostoitunut ja aktiivinen alan tapahtumien, koulutusten
ja kansainvälisen vuorovaikutuksen osaamiskeskittymä.

Nosto 12: Hyvinvointi- ja terveysalan osaamiskeskittymä
Kampus tarjoaa kehitysalustan, joka yhdistää opiskelijoiden, täydennyskoulutettavien ja palvelujen käyttäjien
kokemukset terveys- ja hyvinvointialan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotomintaan. Kampukselle rakentuvaa
älykkään teknologian käyttöympäristöä ja terveysalan simulaatiokeskusta hyödynnetään niin testaus- kuin tutkimusympäristönä. Kehitysalustan kytkeminen Health Capital Helsingin toimintaan selvitetään.
Vastuu: Metropolia

8.2 Alueellinen yhteistyö sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä
Maakuntauudistus vaikuttaa sosiaali- ja terveystoimialan tulevaan organisoitumiseen Helsingissä. Samalla Helsinki on terveyspalveluissa siirtymässä toimintamalliin, joka perustuu laajempiin terveys- ja hyvinvointikeskuksiin. Näistä ensimmäinen valmistuu lähivuosina Kalasatamaan.
Tulevan kampuksen välittömässä läheisyydessä sijaitseva Myllypuron terveysasema tulee todennäköisesti säilymään merkittävänä palvelupisteenä. Siellä ollaan erittäin kiinnostuneita tulevan
kampuksen tarjoamista yhteistyömahdollisuuksista.
Metropolian ja kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan itäisen palvelualueen kesken on keväällä
2017 käynnistymässä projekteja, joiden tavoitteena on antaa hyvät lähtökohdat pitkäjänteiselle
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yhteiselle kehittämistyölle. On tärkeää, että osapuolet panostavat tähän yhteiskehittelyyn tuntuvasti jo ennen kampuksen valmistumista. Myllypuron kampukselle muuttavat tutkinto-ohjelmat
ovat myönteisiä yhteistyötä kohtaan.
Myllypuron monipuolinen palvelukeskus alle kilometrin etäisyydellä kampuksesta tarjoaa vanhustenhuollon laitoshoitoa ja alueen asukkaille monipuolista palvelukeskustoimintaa. Asiakkaat ovat
pääosin myllypurolaisia ikäihmisiä. Suunnitteilla on peruskorjaus, jossa laitos muuttuu ryhmäkodeiksi ja avopalveluja uudistetaan. Parin vuoden peruskorjauksen ajaksi keskus muuttaa väistötiloihin Herttoniemeen. Eräs mahdollisuus voisi olla, että osa palvelukeskuksen toiminnoista siirtyisi tilapäisesti kampukselle. Itäkeskukseen avataan kesällä 2017 uusi iso perhekeskus. Perhekeskukseen kootaan palveluja, joista monen osalta on luonteva ja tiivis yhteys Metropolian Myllypuron kampukseen.
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS on tällä hetkellä mielellään kehittämässä uusia toimintatapoja niin korkeakouluopiskelijoille kuin muillekin terveydenhuollon aloille. Myllypuro saattaisi
olla erittäin otollinen paikka uudelle YTHS:n toimipisteelle.

Nosto 13: Yhteistyö alueen uuden terveys- ja hyvinvointikeskuksen, perhekeskuksen sekä YTHS:n kanssa
Metropolia ja kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala käynnistävät itäisen terveys- ja hyvinvointikeskuksen, perhekeskuksen ja kampuksen yhteistyön valmistelun.
Käynnistetään neuvottelut yhteistyöstä ja YTHS:n mahdollisuuksista perustaa toimipiste Myllypuron alueelle.
Vastuu: Metropolia ja Helsingin kaupunki

Nosto 14: Vanhuspalvelujen innovaatiot
Metropolia ja kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala käynnistävät vuosina 2017−2018 vanhuspalvelujen innovaatioprojekteja, jotka luovat pohjan pitkäjänteiselle yhteiselle kehittämistyölle.
Vastuu: Metropolia ja Helsingin kaupunki

8.3 Metropolian koulutustarjonta ja palvelut maahanmuuttajataustaisille
Maahanmuuttajien osuus on kampuksen lähialueella korkeampi kuin pääkaupunkiseudulla keskimäärin, muusta Suomesta puhumattakaan. Tämä erityispiirre tulee kääntää uuden kampuksen
vahvuudeksi ja vetovoimatekijäksi. Lisäksi maahanmuuttajayhteisöjen kytkemistä osaksi Myllypuron aktiivista kansalaistoimintaa tulee tukea.
Metropolia toimii opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannolla vastuukorkeakouluna, jonka tehtävä on tuottaa SIMHE (Supporting Immigrants in Higher Education in Finland) -palveluja. Ne
pitävät sisällään korkeakoulukelpoisille ja korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille suunnattuja
ohjaus- ja neuvonta sekä osaamisen tunnistamisen palveluja. Tämän lisäksi Metropolia tarjoaa
maahanmuuttajille myös valmentavaa sekä osaamista täydentävää koulutusta. Maahanmuuttajille Myllypuron kampus tarjoaa monipuolisia koulutuspalveluja avoimesta ammattikorkeakoulusta
tutkintoon johtavaan koulutukseen. Sinne siirtyy myös englanninkielisiä tutkinto-ohjelmia, joissa
on kansainvälisiä opiskelijoita.
Alueen väestörakenne ja Metropolian palvelutarjonta avaavat hyvän mahdollisuuden International House Helsinki -yhteistyölle, jota SIMHE-palvelut ovat jo käynnistäneet.
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Nosto 15: Metropolian SIMHE-palvelujen myötä Myllypuron kampuksesta muodostuu korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien oppimisen ja urapolkujen edistämisen keskus. Helsingin kaupunki ja SIMHE-palvelut
tekevät tiivistä yhteistyötä suunnitteilla olevan International House Helsinki -palvelun puitteissa.
SIMHE-keskus edistää koulutettujen maahanmuuttajien yhteiskuntaan ja työmarkkinoille kiinnittymistä. International House Helsingin kanssa tehtävän yhteistyön painopiste on erityisesti asiakasviestintään ja -ohjaukseen liittyvien yhteistyömallien kehittämisessä. Yhteistyöllä varmistetaan lisäksi OKM:n ja TEM:n linjaamien
toimenpide-ehdotusten toteutuminen sekä SIMHE-palveluiden jalkautuminen.
Vastuu: Helsingin kaupunki ja Metropolia

8.4 Alueen tarjontaa täydentävät liikuntapalvelut
Metropolian opiskelijakunta METKA on ollut valtakunnallinen edelläkävijä ammattikorkeakoululiikunnan kehittämisessä, kouluyhteisön liikuttamisessa ja arkiaktiivisuuden lisäämisessä. 2017
alkaen Metropolia, Haaga-Helia ja Laurea yhdistivät toimintansa Zone-liikuntapalveluiksi. Myllypuron kampuksen tavoitteena on olla edelläkävijä korkeakoululiikunnan suositusten toteuttamisessa. Siksi toiminnassa panostetaan terveellisten elintapojen edistämiseen ja tavanomaista
monipuolisempiin liikuntalajeihin, jotta oman liikuntamuodon löytäminen olisi helpompaa. Tarjonta huomioi erilaisten liikkujien ja liikkujaryhmien sekä erityisryhmien tarpeet. Myllypurossa rakennetaan liikuntapalvelut siten, että uusien opiskelijoiden ja erityisesti uusien liikkujien kynnys
mukaantulolle on mahdollisimman matala. Korkeakoululiikunta ja opiskeluterveydenhuolto rakentavat yhteisen liikunta- ja terveysneuvontapalveluketjun erityisesti vähän liikuntaa harrastavien tueksi. Aiempaa vahvempi liikuntapalvelutoimija monipuolistaa tarjontaa myös kampusalueen asukkaiden ja yritysten suuntaan.

Nosto 16: Korkeakoululiikunta tuottaa opiskelijoille, henkilöstölle ja alueelle monipuolisia ryhmäliikunta- ja
ohjauspalveluja
Zone-liikuntapalvelut tuottaa täydentävää, matalan kynnyksen ryhmäliikunnan, urheilun ja henkilökohtaisen
valmennuksen avointa tarjontaa kampukselle vahvistaen Liikuntamyllyn, Arena Centerin palloiluhallin ja muiden toimijoiden muodostamaa liikuntakeskittymää.
Metropolia huolehtii siitä, että kampuksella on nykyaikaiseen ryhmäliikuntaan ja kehonhuoltoon soveltuvia
monikäyttötiloja ensisijaisesti opetuskäyttöön tarkoitettujen liikuntasalien lisäksi.
Vastuu: Zone-liikuntapalvelut ja Metropolia yhteistyössä muiden alueen liikuntatoimijoiden kanssa

9. Viestintä
Tieto Metropolian kampuksen tulosta Myllypuroon on jo nyt vaikuttanut myönteisesti paikallisten
käsityksiin alueen tulevaisuudesta. On tärkeää, että Metropolia ja Helsingin kaupunki viestivät
aktiivisesti ja oikea-aikaisesti kampuksen edistymisestä sekä ennen toiminnan käynnistymistä
että sen jälkeen. Helsingin Yrittäjät ja sen itähelsinkiläiset paikallisyhdistykset ovat ilmoittaneet
osallistuvansa aktiivisesti viestintään sekä jäsenkuntansa suuntaan että yleisemmin.
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Myllypuro-seuralla on tärkeä oma roolinsa samoin kuin muilla alueen järjestöillä ja asukasliikkeillä. Myllypuron alueryhmä, joka on keskeisimmät viranomaiset, yhdistys- ja asukastoimijat
sekä muut aktiiviset tahot yhdistävä poikkihallinnollinen yhteistyöfoorumi, koordinoi osaltaan viestintää ja kehittämistoimia.
Myllypurossa vaikuttaa merkittävä kuvataiteen yhteisö. Yhteistyössä Metropolian kulttuurialan
kanssa olisi kenties mahdollista luoda kampukselle erityinen taideprofiili.
Helsingin kaupungin brändi nojaa kaupunkilaisten aloitteellisuuteen ja omaan tekemiseen. Myllypuron kampusta ja Metropolian toimintaa voidaan hyödyntää kaupungin markkinoinnissa.

Nosto 17: Viestinnän voimien kokoaminen
Metropolia viestii aktiivisesti ja monikanavaisesti kampuksen rakentumisesta ja odotettavissa olevista vaikutuksista ympäristöönsä. Helsingin kaupunki, Helsingin Yrittäjät, Myllypuro-seura ja muut paikalliset toimijat
tarjoavat sekä perinteisiä että sosiaalisen median kanaviaan kampusviestinnän käyttöön.
Vastuu: Metropolia ja Helsingin kaupunki

Nosto 18: Osallistuminen Myllypuron asukasyhdistyksen toimintaan
Metropolia (sekä oppilaitoksen että oppilaskunnan edustajat) osallistuu Myllypuron asukasyhdistyksen kokoontumisiin edistääkseen paikallisyhteistyötä ja vuoropuhelua paikallisten kanssa. Metropolia voi myös tarjota tilojaan yhdistyksen kokoontumisille.
Vastuu: Metropolia

10. Seuranta
Myllypuron kampuksen vaikutukset Myllypuron ja laajemmin itäisten kaupunginosien elinvoiman
vahvistumiseen näkyvät vuosien ja vuosikymmenten viiveellä. Toisaalta on voitu havaita, että jo
tietoisuus kampuksen rakentamisesta on käynnistänyt myönteisiä prosesseja ja luonut optimistista ilmapiiriä. On tärkeää, että kampuksen elinvoimavaikutuksia seurataan systemaattisesti ja
pitkäjänteisesti. Tällainen tutkimustoiminta on jo käynnistynyt. Elinvoimavaikutusten seurannassa voidaan huomioida esimerkiksi palvelurakenne ja elinkeinoelämä, rakennetun ympäristön
muutos, asukasrakenne ja asukkaiden kokemukset sekä alueen maine ja arvostus.

Nosto 19: Seurantatutkimus
Helsingin kaupunginkanslian kaupunkitutkimus ja -tilastot -yksikkö käynnistää yhdessä Metropolian kanssa tutkimuskokonaisuuden, joka seuraa Myllypuron alueen kehittymistä ja kampuksen taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia nykyisestä lähtötilanteesta aina 2020-luvulle saakka.
Vastuu: Metropolia ja Helsingin kaupunki (kaupunkitutkimus ja -tilastot -yksikkö)
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LIITTEET
Tutkinto-ohjelmat Myllypuron kampuksella

Myllypuroon tulee seuraavat ammattikorkeakoulun tutkinto-ohjelmat ja ylemmän ammattikorkeakoulun tutkinnon ohjelmat (YAMK):
Sosiaali- ja terveysala
noin 4500 opiskelijaa


























Apuvälinetekniikka
Bioanalytiikka
Ensihoito
Fysioterapia
Jalkaterapia
Kätilötyö
Nursing
Optometria
Osteopatia
Radiografia ja sädehoito
Sairaanhoitotyö
Social Services
Sosiaaliala
Suun terveydenhuolto
Terveydenhoitotyö
Toimintaterapia
Vanhustyö
Ensihoidon johtaminen (YAMK)
Health Business Management
sote-alalle (YAMK)
Kliininen asiantuntijuus digitaalisissa sosiaali- ja terveyspalveluissa (YAMK)
Kuntoutus (YAMK)
Sosiaaliala (YAMK)
Sosiaali- ja terveyspalvelujen ja liiketoiminnan johtaminen (YAMK)
Terveyden edistäminen (YAMK)
Vanhustyö (YAMK)

Tekniikka
noin 1600 opiskelijaa










Maanmittaustekniikka
Rakennusalan työnjohto
Talotekniikka
Rakennusarkkitehtuuri
Rakennustekniikka
Construction and Real-Estate
Management (MA)
Maanmittaus (YAMK)
Rakennustekniikka (Yamk)
Talotekniikka (YAMK)

Tausta-aineistot ja lähteet
Maahanmuuttajien koulutuspolut ja integrointi. Kipupisteet ja toimenpide-esitykset II.
Tilastrategia. Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy. Työryhmän raportti 25.11.2011.
http://www2.kauniainen.fi/dynasty/swe/kokous/20142122-6-1.PDF.
Myllypuron täydennysrakentamisen suunnitteluperiaatteet. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto. Luonnos 23.6.2015 http://www.hel.fi/hel2/ksv/liitteet/2015_kaava/1781_2_luonnos_selostus.pdf
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Metropolian Myllypuron kehittämishankkeet
Kiinteistöjen big datan (tietomassan) hyödyntämiseen liittyvän teollisen internetin pilotointi/innovaatioympäristöhanke.
Campus Areas as Labs for Participative Urban Design (Live Baltic Campus)
Käyttäjälähtöinen hybridikampus
Palveluasumisen digitalisaation pilottiympäristö
Työste - Työelämän ulkopuolella olevien työelämävalmiuksien ja työllistymisedellytysten edistäminen siltaustoiminnan avulla

Julkaisut
Mielekästä arkea Myllypuroon
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