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VIIKKI

Viikin kampus on biotieteiden, maa- ja metsätaloustieteiden 
sekä farmasian ja eläinlääketieteen opetuksen ja 
tutkimuksen keskittymä. Viikin kampuksella työskentelee 
lähes 1900 ihmistä, ja opiskelijoita kampuksella on yli 6000.

Viikissä toimii merkittävä biotalouden tutkimuksen 
osaamiskeskittymä, mutta kampuksen innovaatiopotentiaalia ei 
hyödynnetä täysimääräisesti. Viikin Innovaatiotoimijoiden välisiä 
suhteita ei kehitetä systemaattisesti ja yksityinen sektori osallistuu 
heikosti innovaatiotoiminnan toteutukseen.
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ANALYYSI

 Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto 6/24.6.2019: 

”Resolute HQ Oy:n laatimassa Viikin innovaatiokeskittymäprofiilin analyysissa 
esitetään, että Viikin kehittämisen kannalta oleelliset toimijat muodostavat 
innovaatioallianssin. Allianssin tehtävänä on kehittää ja markkinoida Viikin 
innovaatiokeskittymää ja ekosysteemiä, muodostaa jatkumo tutkimuksesta ja 
opetuksesta tuote- ja palveluaihioiden kehittämiseen, testaukseen ja edelleen 
kaupallistamiseen ja edistää Viikin toimijoiden yritysyhteistyötä. 
Innovaatioallianssin lisäksi esitetään, että perustetaan Viikin 
kampusneuvottelukunta koordinoimaan alueen keskeisten toimijoiden 
yhteistyötä ”
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VIIKIN KAMPUSNEUVOTTELUKUNTA

1.1.2020 alkaen kehittämään kampuksella toimivien henkilöiden ja yhteisöjen yhteistyötä

Helsingin kaupunki
Helsingin yliopisto  
Luonnonvarakeskus Luke
Ruokavirasto
Suomen Ympäristökeskus  Syke

TEEMAT:

Innovaatioyhteistyö

Viikin infrastruktuurin ja kaupunkialueen vetovoimaisuuden kehittäminen

Viikin kampuksen tulevaisuuden visiointi, brändäys ja näkyvyyden kehittäminen 
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Tehtävä : ”Viikin kampusalueen infrastruktuurin ja palvelujen kehittäminen” : 

 Infrastruktuuria ja palveluja koskevan tiedon ja yhteiskäytön tehokas koordinaatio ja mallien luominen ml. informaatio 
olemassa olevista palveluista ja infroista, niiden käyttö- ja varaamismahdollisuuksista ja hinnoittelusta.

 Viikin kampusalueen tukemaan neuvottelukunnan edustamien organisaatioiden laajempia tavoitteita ja oman 
toiminnan vastuullisuutta. 

 Viikin saavutettavuuden edistäminen 

 Viikin kampuksen palveluiden ja tapahtumallisuuden monipuolistaminen 

 Nykyisten tilojen käytön monipuolistaminen 

 Täydentävän rakentamisen ideointi
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TEEMA : VIIKIN INFRASTRUKTUURIN JA 
KAUPUNKIALUEEN VETOVOIMAISUUDEN 
KEHITTÄMINEN
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VIIKIN KAMPUKSEN INFRASTRUKTUUREIDEN KÄYTTÖ 
JA KEHITTÄMINEN 8 TYÖRYHMÄÄ

1. Toimisto- ja kokoustilat 

2. Laboratoriot 

3. Kenttätyö 

4. Kasvihuoneet 

5. Tutkimusmaatilat

6. Tutkimusmetsät

7. Vesiviljely/kalantutkimusinfra

8. Investointisuunnitelmien yhteinen käsittely
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VIIKIN KAMPUKSEN INFRASTRUKTUUREIDEN 
KÄYTTÖ JA KEHITTÄMINEN, 
TOIMEKSIANTO 30. 10. 2020

Työryhmien tavoitteena on laatia ehdotukset toimenpiteiksi, joiden avulla voidaan

1) parantaa Viikin kampuksella olevien toimitilojen/ laboratorio- ja analyysilaitteistojen sekä 
kokeilu- ja tuotekehitysalustojen/ ympäristömittausteknologian/ kasvihuoneiden sekä kampuksen 
ulkopuolella sijaitsevien tutkimusmaatilojen/ tutkimusmetsien/ vesiviljely- ja 
kalankasvatuslaitosten tunnettuutta

2) lisätä toimitilojen/ laboratorio- ja analyysilaitteistojen sekä kokeilu- ja tuotekehitysalustojen/ 
ympäristömittausteknologian/ kasvihuoneiden yhteiskäyttöä ja käyttöastetta

3) kasvattaa Viikin kampuksella ja kampuksen ulkopuolella sijaitsevien tutkimusmaatilojen/ 
tutkimusmetsien/ vesiviljely- ja kalantutkimuslaitosten yhteiskäyttöä ja käyttöastetta

4)vahvistaa Viikin kampuksella toimivien yhteistyötä toimitilojen/ laboratorio- ja 
analyysilaitteistojen sekä kokeilu- ja tuotekehitysalustojen/ ympäristömittausteknologian/ 
kasvihuoneiden/ tutkimusmaatilojen/ tutkimusmetsien/ vesiviljely- ja kalankasvatuslaitosten 
kehittämisessä ja uudistamisessa
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YHTEISTÄ,  JOHTOPÄÄTÖKSIÄ JA 
EHDOTUKSIA
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Infrastruktuurien yhteiskäytön periaatteet, tiedonvaihto ja toimintatavoista sopiminen (MoU)
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Mahdollista !

Kiitos 
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