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Turun kaupunkitutkimusohjelma panostaa
monialaiseen aluetutkimukseen

Elli Heikkilä
Yliopistojen ja muun yhteiskunnan suhteet ovat viime vuosina lähentyneet. Alueiden ja kasvukeskusten menestymiseen vaikuttavat entistä voimakkaammin tutkimuksen ja koulutuksen alueellinen ja
paikallinen tarjonta sekä paikallinen aloitteellisuus.
Yliopistot ovat avautuneet yhteiskunnan suuntaan
muun muassa yliopistojen kolmannen tehtävän
kautta, joka korostaa yliopistojen aluekehitysvastuuta. Alueen menestyksekkään toiminnan kannalta keskeisessä vuorovaikutuksessa ovat yliopistot,
elinkeinoelämä ja kaupungin hallinto.
Turun kaupungin, Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteisessä kaupunkitutkimusohjelmassa tehdään kaupunkien kehitystä koskevaa monitieteistä
akateemista tutkimusta, joka sisältää myös maan sisäisen ja kansainvälisen muuttoliikkeen vaikutukset
alueelle. Ohjelman tavoitteena on tarjota työkaluja
kaupungin päätöksentekoon sekä kehittää yliopistojen ja kaupunginjohdon välistä tiedonvaihtoa.
Tutkimusyhteistyötä suunnataan etenkin ohjelman
kautta kanavoidulla tutkimusrahoituksella.
Ensimmäisen ohjelmakauden aikana (2009–
2012; jatkettiin vuoteen 2013) tavoitteina olivat kehittää Turkua sekä osaavana ja menestyvänä kaupunkina, ihmisläheisenä kaupunkina, kestävän kehityksen kaupunkina että hyvän hallinnon ja hallinnan kaupunkina. Siirtolaisuusinstituutissa toteutettiin kyseisellä kaudella Turun maahanmuuton kuva
-tutkimus, joka tekijänä oli Kimmo Salminen ja tutkimuksen rahoitti Turun kaupunkitutkimusohjelma. Tutkimusohjelmassa on tuotettu runsaasti julkaisuita ja esimerkiksi Tutkimuskatsaukset ovat luettavissa ohjelman kotisivuilta.

Turun kaupunkitutkimusohjelman toinen kausi on käynnistynyt, ja se kattaa vuodet 2014–2017.
Kaupunkitutkimusohjelma kytkee teemansa Turun
2029 kaupunkistrategian ohjelmiin Kilpailukyky ja
kestävä kasvu sekä Hyvinvointi ja aktiivisuus. Vuonna 2029 Turku täyttää arvokkaat 800 vuotta, mihin
vuoteen kaupunkistrategia on kytketty.
Helsingissä ja sen ympäristökunnissa on vastaavan tyyppinen yhteistyössä toteutettava Kaupunkitutkimus- ja metropolipolitiikka -tutkimus ja
-yhteistyöohjelma. Se on metropolialueen korkeakoulujen, kaupunkien sekä kolmen ministeriön välinen tutkimus- ja yhteistyöohjelma. Ohjelman tavoitteena on edistää monitieteistä, kansainvälisesti korkeatasoista ja metropolialueen erityispiirteistä lähtevää kaupunkitutkimusta sekä siihen tukeutuvaa kehittämistoimintaa ja syventää sekä laajentaa metropolialuetta koskevaa tutkimus- ja kehittämisyhteistyötä. Ohjelman teema kaudella 2015–
2018 on Metropolialueen kestävän kasvun haasteet
ja mahdollisuudet.
Turun sekä Helsingin ja sen metropolialueen toteuttamat kaupunkitutkimusohjelmat ovat osoitus
ns. hyvästä käytännöstä viedä laaja-alaisesti aluekehitystä eteenpäin. Tämä malli olisi sovellettavissa myös muille alueille maassamme.
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