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”Monialainen lähestymistapa  
on avain tulevaisuuteen.  

Eri alojen kohdatessa luodaan 
edellytyksiä uudenlaisten  
ratkaisujen, tuotteiden ja  
palveluiden syntymiselle.”

Juha Kääriä, FT
Tutkimus- ja kehityspäällikkö



Turun ammattikorkeakoulun Tekniikka, ympäristö ja talous -tulosalue on monialainen ja  
kansainvälinen toimija, jonka tutkimus- ja kehitystoiminta tuottaa ratkaisuja toiminta-alueensa  
ja elinkeinoelämän kehittämisen tarpeisiin. 

Tutkimus- ja kehitystoiminta on myös oppimisympäristö ammattikorkeakoulun opiskelijoille. 
Uudenlainen oppimisote – innovaatiopedagogiikka – yhdistää opetusta ja kehittämisprojekteja 
tavalla, joka parantaa opiskelijoiden valmiuksia tuottaa innovaatioita. 

Tekniikka, ympäristö ja talous -tulosalueen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta  
tapahtuu tutkimusryhmissä. Ne edustavat laajaa asiantuntijuutta tekniikasta liiketoimintaan  
ja ympäristökysymyksiin. 

MONIALAISIA TULEVAISUUDEN  
RATKAISUJA
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Vesitutkimusryhmä
VESISTÖJEN TILAN  
SEURANTAA  
JA VESIENSUOJELUA

Piia Leskinen, FT 
Vesitutkimusryhmän vetäjä



CASE KAKSKERRANJÄRVI

Kakskerranjärvi on Turun suurin järvi, jota maatalouden va-
lumavedet, haja- ja loma-asutuksen jätevedet ja ilmalaskeuma 
ovat rehevöittäneet. Turun ammattikorkeakoulun vesitutki-
musryhmä on tutkinut järven tilaa jo vuodesta 2008. Tutki-
muksessa on seurattu erityisesti järven happitilanteen kehi-
tystä kesäkaudella sekä järvellä olleiden hapetuslaitteiden vai-
kutuksia. 

Turun ammattikorkeakoulun vesitutkimusryhmä toteuttaa 
vesiympäristön suojeluun, veden laadun seurantaan ja vesis-
töjen kunnostukseen liittyviä tutkimus- ja kehityshankkeita.  
Vesitutkimusryhmän erikoisosaaminen keskittyy seuraavil-
le alueille:

1. JATKUVATOIMISET MITTAUSMENETELMÄT
Vesitutkimusryhmällä on jo yli 10 vuoden kokemus erilaisten 
jatkuvatoimisten antureiden käytöstä haastavissa ja vaihtele-
vissa kenttäolosuhteissa. 

2. VESIELIÖSTÖN SUOJELU JA SEURANTA
Ryhmä on tehnyt kalastokartoituksia, kunnostanut vaellus-
kalojen elinympäristöjä virtavesissä sekä tutkinut pyöriäisten 
esiintymistä Suomen aluevesillä. 

3. VESIENSUOJELUN TEKNISET RATKAISUT
Vesitutkimusryhmä kehittää ja testaa uusia ja käytössä olevia 
jäte- ja valumavesien puhdistustekniikoita yhteistyössä mui-
den tutkimuslaitosten ja yritysten kanssa. Ryhmä on myös 
suunnitellut ja rakennuttanut lukuisia vesiensuojelukohteita  
Lounais-Suomessa.

4. VESIENSUOJELUN STRATEGIAT JA TOIMINTAMALLIT
Integroitu valuma-aluesuunnittelu, vesiensuojelutoimenpitei-
den kustannustehokkuuden vertailu, ravinnevirtojen koko-
naisvaltainen hallinta sekä saaristoalueiden öljyntorjunnan 
strategian kehittäminen ovat esimerkkejä miten ryhmä pyrkii 
strategisella tasolla edistämään vesiensuojelua.

Miten voimme parantaa vesistöjemme tilaa? Mitkä vesiensuojelun keinot ovat käytännössä toimi-
via pitkällä aikavälillä, mitkä kustannustehokkaita? Miten uusia teknisiä ratkaisuja voidaan hyödyntää 
vesiensuojelussa ja vesien tilan seurannassa?

www.turkuamk.fi



Esa Leinonen, TkL,
Rakennettu ympäristö  

-tutkimusryhmän vetäjä



PERUSTUSTEN VAHVISTAMINEN on yksi nopeimmin kas-
vavista korjausrakentamisen osa-alueista niin Suomessa kuin 
kansainvälisestikin. Pohjarakentamisen tutkimus- ja kehitys-
työ on kohdistunut lähinnä perustustenvahvistuksen osaami-
sen vahvistamiseen ja uuden porapaalun kehittämiseen.  Tu-
run ammattikorkeakoulu on saanut koko Euroopan kattavan 
patentin ns. OSD-paaluteknologiaan.  Tulevaisuuden teemana 
on maalämmön talteenoton liittäminen talojen perustuksiin 
mm. korjausrakentamisen  yhteydessä. 
 
PUURAKENTAMISEN TUTKIMUKSEN JA KEHITTÄMISEN 
keskiössä on Timperi-puurunkojärjestelmä, jolle Turun am-
mattikorkeakoulu on saanut hyödyllisyysmallisuojan (ns. pik-
kupatentti).  Timperi-tekniikassa kehitetään parhaillaan liima-
puukomponentteja, joita voidaan käyttää mm. puukerrosta-
lon rakenteissa.  Timperi-puurunkojärjestelmän kehittäminen 
on tarjonnut monipuolisia mahdollisuuksia opiskelijoille pro-
jektiopintoihin ja opinnäytetöihin.
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Rakennetun ympäristön tutkimusryhmä
PERUSTUSTEN VAHVISTAMISEN JA  
PUURAKENTAMISEN TUTKIMUSTA



Mika Lauren, insinööri (ylempi AMK) 
Energiateknologian tutkimusryhmän vetäjä 

TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET:

•  Polttomoottorikehitys

•  Palaminen ja jälkikäsittelyjärjestelmät

•  Vaihtoehtoiset polttoaineet

•  Pienhiukkaset

•  Mallinnus ja simulointi

•  Energian talteenotto

•  Lämmönsiirtimet

•  Polttomoottoreiden hukkalämmön hyötykäyttö

•  Energiavarastot, hajautettu energiantuotanto, älykkäät  
 sähköverkot jne.

•  Kulkuneuvot ja logistiikka

•  Kulkuneuvojen energiatehokas käyttö

•  Energiatehokas liikennelogistiikka

•  Elinkeinoelämän tarpeisiin räätälöity opetustoiminta



Turun ammattikorkeakoulun moottoritutkimuslaboratorio on tehnyt soveltavaa polttomoottori-
tutkimustyötä 1990-luvulta lähtien. Vähäpäästöisiä ja taloudellisia moottoreita tarvitaan ympäristö-
kuormituksen vähentämiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.  Moottoritutkimuksen lisäksi 
energiateknologian tutkimusryhmä tarjoaa TKI-osaamista energian talteenottojärjestelmien ja  
kulkuneuvojen energiatehokkuuden parantamisessa.
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Energiateknologian tutkimusryhmä
PÄÄSTÖJEN KONTROLLOINTIA JA  
ENERGIATEHOKKUUSTUTKIMUSTA

Moottorilaboratoriossa on pyörrevirtadynamometrein va-
rustettuja tutkimuspenkkejä ja monipuoliset, nykyaikaiset 
tiedonkeruu- ja mittauslaitteet. Tutkimustyöt ovat valtaosin 
tilaustutkimuksia. Asiakkaina ja yhteistyökumppaneina on 
yrityksiä, korkeakouluja ja tutkimuslaitoksia. 
 
Toiminta keskittyy kolmelle painopistealueelle:

ENERGIATEHOKKAAT POLTTOMOOTTORIT
Pitkäkestoisissa projekteissa tutkitaan keinoja, joilla polt-
tomoottorit saadaan täyttämään globaalit, alati tiukkene-
vat päästövaatimukset siten, että moottorien energiatehok-
kuus paranee. Tutkimustoiminta keskittyy ennen muuta työ-
koneiden, voimaloiden ja laivojen dieselmoottorien päästöi-
hin ja energiatehokkuuteen. Tavoitteena on päästövaatimuk-
set täyttäviä, mutta silti vähän tilaa vieviä, kustannustehokkai-
ta ja asiakkaan suorituskykytarpeet täyttäviä diesel- ja kaasu-
moottoreita.

ENERGIAN TALTEENOTTOJÄRJESTELMÄT
Polttomoottoriprosessista vapautuu huomattava määrä huk-
kalämpöä esimerkiksi pakokaasujen muodossa, ja lämmön 
talteenoton periaate on sovellettavissa moniin muihinkin te-
ollisuusprosesseihin. Hukkaenergiavirtojen hyödyntäminen 
on jatkossa kiinteä osa energiateknologian tutkimusryhmän 
osaamistarjontaa. 
 
KULKUNEUVOJEN ENERGIATEHOKKUUS
Kolmas tutkimuksen painopistealue keskittyy ajoneuvo-
jen käyttöön liikenteessä sekä kokonaisten toimitusketjujen 
energiatehokkuuden optimointiin. Kehittyneiden teknologi-
oiden lisäksi tarvitaan oikeanlaista käyttöä, jotta saavutetaan 
mahdollisimman hyvä energiatehokkuus. Turun AMK on esi-
merkiksi kouluttanut Turun joukkoliikenteen linja-autonkul-
jettajia ajamaan uusilla hybridibusseilla mahdollisimman op-
timaalisesti.



Tero Reunanen, DI, 
Teknologiateollisuuden  
tutkimusryhmän vetäjä 



Teknologiateollisuuden tutkimusryhmä
KEHITYSTYÖTÄ YHTEISTYÖSSÄ  
YRITYSTEN KANSSA

TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN TUTKIMUSRYHMÄ  
kehittää ratkaisuja teknologiateollisuuden toimintaan.  
Painopistealoina ovat:

• konepajateollisuus, 

• meriteollisuus, 

• tuotantoautomaatio, 

• tuotekehitys sekä 

• digitaalinen tuoteprosessi 

Hankkeemme tehdään yhteistyössä yritysten kanssa ja to-
teutamme ne usein monialaisesti. Tällöin voidaan kattaa laa-
jempia kokonaisuuksia ja toimintoja. Toimimme osaltamme 
Koneteknologiakeskus Turku Oy:n tiloissa, jolloin käytössäm-
me ovat tuotantoteollisuuden uusimpia teknologioita käyttä-
vät laitteistot ja tilat.

CASE KOMEAT™
KOMEAT™-hanke (eli kone- ja metalliteknologia-alan  
pienet T&K-projektit) toimii sateenvarjohankkeena  
useille yritysyhteistyöprojekteille. Hankkeen aikana on  
toteutettu useita yhteistyöprojekteja liittyen erilaisiin  
yritysten tuotekehitys-, tuotannonkehitys- ja tutkimus- 
tarpeisiin. 

Projektit toteutetaan ensisijaisesti opiskelijavoimin, jolloin 
opiskelijat saavat kokemusta yritysten toiminnasta. Osa- 
projekteissa on suunniteltu ja toteutettu mm. metallin  
käsittelyyn tarkoitettuja erikoislaitteita, laaduntarkkailulaite 
kappaleiden lujuuden mittaukseen ja tuotantolaitteiston  
toiminnallinen pienoismalli.
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”Yhteistyö on voimaa”

Piia Nurmi, KTM
Kestävän kehityksen ja yritysvastuun  

tutkimusryhmän vetäjä



Kestävän kehityksen ja yritysvastuun tutkimusryhmä on alu-
eellinen kehittäjä, kouluttaja ja tutkija. Tiimin yleisenä tavoit-
teena on lisätä kestävän kehityksen mukaista toimintaa yh-
teiskunnan eri sektoreilla sekä olla mukana kehittämässä vas-
tuullista liiketoimintaa yrityksissä.

Kestävän kehityksen päämääränä on turvata nykyisille ja tu-
leville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Tämä tar-
koittaa myös, että ympäristö, ihminen ja talous otetaan tasa-
vertaisesti huomioon päätöksenteossa ja toiminnassa.

Yritysvastuu on avointa ja kestävän kehityksen mukaista toi-
mintaa, vastuuta yrityksen toimintojen vaikutuksista ympäröi-
vään yhteiskuntaan, sidosryhmiin ja ympäristöön. Yritysvas-
tuun strateginen merkitys liiketoiminalle kasvaa koko ajan. 

Ryhmän mielenkiinnon kohteina ovat: 

• kestävien innovaatioiden tuottaminen, 

• resurssitehokkuus ja yritysverkostot,

• jäte- ja materiaalivirtojen hallinta,

• ympäristöliiketoiminta ja cleantech, 

• vastuullinen liiketoiminta ja liiketoimintaetiikka,

• energiatehokkuus, 

• biopohjaiset energialähteet, 

• luonnonmateriaalit sekä

• ympäristöviestintä ja -kasvatus.

CASE  YMPÄRISTÖLIIKETOIMINNAN  
ALUEELLINEN VERKOSTO
eGreenNet-ympäristöosaamisverkosto on Varsinais-Suomen 
alueen pk-yrityksille ja ympäristöalan toimijoille suunnattu 
verkostoitumiskanava, jonka avulla pyritään kehittämään ja li-
säämään ympäristöosaamista alueella. Projekti pyrkii teke-
mään ympäristöliiketoiminnan mahdollisuuksia näkyviksi. Ym-
päristöliiketoimintaa voi olla kaikilla toimialoilla. Turun AMK 
vetää tätä monivuotista hanketta ja sen toiminta on tarkoitus 
vakiinnuttaa pysyväksi toiminnaksi.  

CASE PLEEC – PLANNING FOR ENERGY EFFICIENT  
CITIES – ENERGIAÄLYKKÄÄN KAUPUNGIN MALLI
PLEEC-hankkeessa luodaan energiaälykkään kaupungin toi-
mintaohjelma, jolla vastataan EU:n asettamaan tavoitteeseen 
lisätä energiatehokkuutta 20 prosentilla vuoteen 2020 men-
nessä. Energiatehokkuutta tarvitaan ilmastonmuutoksen hillit-
semiseksi ja uusiutumattomien energiavarojen käytön vähen-
tämiseksi.

Hankkeessa tunnistetaan energiansäästömahdollisuuksia kau-
punkisuunnittelun eri osa-alueilla liikkumisesta jätehuoltoon, 
teknologisiin ratkaisuihin ja käyttäytymisen ohjaamiseen sekä 
laaditaan kuudelle mallikaupungille energiatehokkaan toimin-
nan malli sekä toimintasuunnitelma.

Kestävän kehityksen ja yritysvastuun tutkimusryhmä
– LIIKETOIMINTAA KEHITTÄMÄSSÄ, KESTÄVÄN 
KEHITYKSEN RATKAISUJA ETSIMÄSSÄ
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”Viime aikoina on oivallettu, että myynti- ja osto-osaamista tar-
vitaan paitsi myynnin ja hankinnan tehtävissä myös enenevässä 

määrin monissa muissa asiantuntija- ja esimiestehtävissä.”

Marjo Kumpula, KTT 
Myynnin ja ostojen tutkimusryhmän vetäjä



Tutkimusryhmän tavoitteena on myynti- ja osto-osaamista 
tutkimalla ja kehittämällä edistää alueen yritysten kilpailuky-
kyä ja siten vaikuttaa koko Varsinais-Suomen menestykseen. 
Ei riitä, että tuotteet ja palvelut ovat korkealaatuisia, vaan ne 
tulee osata myös myydä niin paikallisesti kuin globaalisti. Suo-
messa tulisikin nostaa myyntiosaaminen teknologiaosaamisen 
rinnalle; hyväkään teknologia ei myy itse itseään.  Ostotoi-
minnan tutkimus puolestaan pyrkii vastaamaan niihin haastei-
siin, joita yhä strategisemmaksi muuttuva ostotoiminta orga-
nisaatioille aiheuttaa. Yhtenä osa-alueena on toimittajien arvi-
ointiin liittyvä työ sekä vastuullinen hankinta.

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta tapahtuu yrityselä-
män, kouluttajien, tutkijoiden ja opiskelijoiden yhteistyönä. 
Opiskelijat osallistuvat kehittämistyöhön erilaisten soveltavi-
en tutkimushankkeiden, opinnäytetöiden ja harjoittelun muo-
dossa. Myynnin ja ostojen tutkimusryhmän painopistealuei-
ta ovat:

Myyntiosaamisen eri osa-alueiden kehittäminen
• Myynnin menestystekijöiden tutkiminen

• Myyntiprosessien kehittäminen

• Asiakaskeskeisen myyntikulttuurin kehittäminen

• Pitkäaikaisten ja kannattavien asiakassuhteiden luominen  
 ja kehittäminen

• Asiakkaan liiketoiminnan ymmärtäminen

• Asiakastiedon hallinta

• B2B-ratkaisumyynti

• Kansainvälisen myynnin kehittäminen

• Finanssipalvelujen myynti
 

Ostotoiminnan kehittäminen
• Materiaali- ja palveluhankinnat

• Toimitusketjun hallinnan tutkimus

• Toimittajien arviointityökalujen kehittäminen

• Ostojen kategorialuokittelut

• Yrityksen tuontiprosessin kehittäminen

• Julkiset hankinnat

CASE: KANSAINVÄLINEN MYYNTIKILPAILU
European Sales Competition -hanke kehittää yhteistyössä 
korkeakoulujen ja yritysten kanssa eurooppalaisen myynti-
koulutusmallin. Myyntikilpailun avulla valmennetaan opiskeli-
joiden B2B-myyntitaitoja, hyödynnetään innovatiivisia myyn-
nin opetusmenetelmiä, lisätään yritysten ja korkeakoulujen 
välistä yhteistyötä sekä parannetaan yritysten kilpailukykyä 
tehostuvan myyntitoiminnan ansiosta.

CASE: OSAAMISLUOTSI
Osaamisluotsi-projektin tuotteena syntyi Laatuluotsi- 
työkirja, jonka keskeisenä tavoitteena on auttaa yrityksiä  
tunnistamaan logistiikkaprosessinsa kehittämistarpeita ja kan-
nustaa niitä oman toiminnan jatkuvaan parantamiseen. Työ-
kirjan avulla voidaan arvioida yrityksen logistiikkaprosessia ja 
sen osana mm. yrityksen ostotoimintaa ja tilaus- toimituspro-
sessia. Liiketoiminnan logistiikan opiskelijat käyttävät työkirjaa 
yhtenä oppimistehtävänään ammattiharjoittelussa eri organi-
saatioissa. Työkirjaa tehtiin yhteistyössä paikallisen kuljetus-
yrityksen kanssa, joka oli samaan aikaan luomassa omaa laa-
tujärjestelmäänsä. 

Myynnin ja ostojen tutkimusryhmä
MYYNNIN JA OSTOTOIMINNAN  
KEHITTÄMISTÄ
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”Ammatillisen korkeakouluopetuksen 
tehtävänä on kouluttaa uutta  

sukupolvea, jonka tiedot, taidot ja 
asenteet ovat innovaatioita  

mahdollistavia ja edistäviä”.

Taru Penttilä, FT, KTL
Innovaatiopedagogiikan  
tutkimusryhmän vetäjä



Innovaatiopedagogiikan tutkimusryhmä on oppimisen ja ope-
tuksen kehittäjä, kouluttaja ja tutkija. Tutkimusryhmän yleise-
nä tavoitteena on olla mukana kehittämässä innovaatiopeda-
gogiikkaa ja sitä kautta tulevaisuuden osaajia ja liiketoiminnan 
menestyjiä. Toimintaan kuuluu tutkimus- ja kehittämistoimin-
nan lisäksi innovaatiopedagogiikan tuotteistaminen, koulutta-
minen ja konsultointi.

CASE INCODE
Työelämän edellyttämän yhteisö- ja verkosto-osaamisen arvi-
ointiin ei kansainvälisestikään ole olemassa riittäviä mittaus-
menetelmiä. Siksi tarvitaan työkaluja, joilla voidaan todentaa 
opiskelijan ns. innovaatiokompetenssien kehittymistä. Ilman 
innovaatio-osaamiseen liittyvää mittaristoa on vaikea hah-
mottaa niin nykytilaa kuin koulutuksen aikaansaamaa muu-
tosta osaamisessa. Tarvitaan innovaatiobarometri, joka mah-
dollistaa innovaatiokompetenssien määrittämisen ja niihin 
liittyvän tavoitteellisen kehittämisen.  Tätä mittaria kehitetään 
eurooppalaisessa INCODE-hankkeessa.

Innovaatiopedagogiikan tutkimusryhmä
INNOVAATIOTAIDOT OSAKSI  
KORKEAKOULUOPETUSTA

CASE INNOKOMPPI
INNOVAATIOKOMPETENSSIEN MITTAAMINEN –  
INNOKOMPPI-hanke – vastaa työelämän osaamishaasteisiin 
tuottamalla oppilaitosten käyttöön menetelmiä, joilla voidaan 
aiempaa paremmin selvittää eri pedagogisten toimintatapojen 
vaikuttavuutta innovaatiovalmiuksien kasvattamisessa. Uusien 
menetelmien avulla voidaan jatkossa kohdistaa koulutukseen 
varatut resurssit toimintaan, jotka parhaiten tuottavat työ-
markkinoiden tarvitsemaa innovaatio-osaamista.

Innovaatiopedagogiikka on oppimisote, joka määrittelee uudella tavalla kuinka tietoa omaksutaan, 
tuotetaan ja käytetään siten, että saadaan aikaan innovaatioita. Innovaatiopedagogiikalla pyritään 
tuottamaan ammattitaitoa, joka mahdollistaa työelämän innovaatioprosesseihin osallistumisen.
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INNOVAATIO-
PEDAGOGIIKKA

AUTO- JA 
KULJETUSTEKNIIKKA

RAKENNUSALAN 
TYÖNJOHTO

KONE- JA  
TUOTANTO- 
TEKNIIKKA

RAKENNUS- 
TEKNIIKKA

YLEMMÄT  
KOULUTUS- 
OHJELMAT

MUOTOILU

KALA- JA  
YMPÄRISTÖTALOUS MYYNTITYÖ

KESTÄVÄ 
KEHITYS

LIIKETOIMINNAN 
LOGISTIIKKA

TEKNOLOGIA- 
TEOLLISUUS

ENERGIA- 
TEKNOLOGIA

PALVELU- 
TOIMINTA

RAKENNETTU 
YMPÄRISTÖ

VESITUTKIMUS

 INNOVAATIO- 
PEDAGOGIIKKA

TUOTANTOTALOUS YMPÄRISTÖ- 
TEKNOLOGIA

MYYNTI JA OSTO

KESTÄVÄ KEHITYS 
JA YRITYSVASTUU
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TUTKIMUS- JA KEHITYSPÄÄLLIKKÖ
FT Juha Kääriä, puh. 050 598 5776

VESITUTKIMUSRYHMÄ
FT Piia Leskinen, puh. 050 598 5626

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN  
TUTKIMUSRYHMÄ
TkL Esa Leinonen, puh. 044 907 4590

ENERGIATEKNOLOGIAN TUTKIMUSRYHMÄ
Ins. (ylempi AMK) Mika Lauren, puh. 044 907 2058 

TEKNOLOGIATEOLLISUUS- 
TUTKIMUSRYHMÄ
DI Tero Reunanen, puh. 044 907 4592

KESTÄVÄN KEHITYKSEN JA YRITYSVASTUUN  
TUTKIMUSRYHMÄ
KTM Piia Nurmi, puh. 040 355 0931

MYYNNIN JA OSTOJEN TUTKIMUSRYHMÄ 
KTT Marjo Kumpula, puh. 050 598 5564

INNOVAATIOPEDAGOGIIKKA- 
TUTKIMUSRYHMÄ
FT, KTL Taru Penttilä, puh. 044 907 4588

Ota yhteyttä!
Turun ammattikorkeakoulu 
Tekniikka, ympäristö ja talous
Sepänkatu 1, 20700 Turku
tyt.tki@turkuamk.fi
www.turkuamk.fi

Sähköposti:
etu.sukunimi@turkuamk.fi
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