
• Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen tiede- ja teknologiapolku 

Turussa ja Lounais-Suomessa

• Suora väylä jatko-opintoihin ja Turun teknologiakampukselle

• STEAM tulee sanoista Science, Technology, Engineering, Arts and 

Mathematics



STEAM Turku on osa Turun kaupungin 

toimintakokonaisuutta Teknologiakampus-

yhteistyössä. Toteutuksesta vastaa Turun 

kaupungin sivistystoimiala, mutta se linkittyy osaksi 

koko kaupungin elinkeinopolitiikkaa. Pitkäjänteisen 

työn mahdollistaa kaupungin toiminnalle 

myöntämä pysyväisrahoitus, jota tukevat erilaiset 

ulkopuolisen rahoituksen projektit.



Osallisuus

Jokaiselle oppilaalle, opiskelijalle ja opettajalle löytyy oma polku 

tieteen ja teknologian maailmaan

Avoimuus

Kaikki tieto ja käytännöt jaetaan, kaikki pääsevät mukaan 

yhteistyöhön, olemme valmiita oppimaan muilta

Innovatiivisuus

Haluamme etsiä ja löytää uusia ratkaisuja ja mahdollisuuksia, 

uskomme myös epäonnistumisten olevan opettavaisia



• Luonnontieteiden ja tekniikan alojen vetovoiman lisääminen

• Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen 

yhdistävä Tiede- ja teknologiapolku

• Uudet digitaaliset ratkaisut, opetussisällöt, oppimateriaalit ja 

oppimisympäristöt

• Uudet väylät korkeakouluopintoihin

• Yhteistyön kehittäminen eri kouluasteiden, korkeakoulujen ja 

yritysten välillä

• Kehittämishankkeet (18 kpl syksyllä 2020)

STEAM 

Lounaisrannikko

Yhteistyö Meri- ja 

teknologiakoulutus-

foorumin kanssa

Tulosten tuotteistaminen 

ja levittäminen

Yhteiset 

kehittämishankkeet

Uusien 

yhteistyömuotojen 

kehittäminen

Valtakunnallinen 

yhteistyö
FITech, TT, muut 

yhteistyö-kumppanit ja 

sidosryhmät

Yhteiset 

kehittämishankkeet

Kansainvälinen 

yhteistyö

Yhteistyö Strathclyden

yliopiston kanssa

Muut kv-

kehittämisverkostot 

ja -hankkeet 



Toimiala
Tiede- ja teknologiapolku     Työelämälehtori

AR-oppimisympäristön käyttöönotto ja kehittäminen

STEAM-hanke 2021

Varhais-

kasvatus
Tiedekassi

Perusopetus
• My Tech -ohjelma 

perusopetuksessa

• Peruskoulu on 

parasta!

• STEAM-kerhot

Lukiokoulutus
• Lukion työelämä-

kumppanit

• Merilukion 

kehittäminen

• Beyond 2030

Ammatillinen 

koulutus
• RoboREEL

• ViSu

• Hygge

• RoboBOOST

• Polkuja

• Beyond 2030



STEAM Turku 
lukiokoulutus & 
kiertotalous

STEAM 
opintojaksot 
tarjolla kaikille 
Turun 
lukiolaisille 
lukuvuonna 
2021-2022 yht. 
18 opintojaksoa



STEAM Energia & kiertotalous
• TSYKin lukion tarjoamalla Energia opintojaksolla perehdytään erilaisiin 

energiantuotantotapoihin fysiikan ja maantieteen näkökulmista, globaalilla 
ja lokaalilla tasolla. Kiertotalous on vahvasti mukana opinnoissa ja 
konkreettisissa kurssitöissä:

• Vuonna 2018 Energia –kurssilla TSYKin katolle saatiin aurinkopaneelit 
yhteistyössä Turku Energian kanssa. Aurinkopaneeleiden tuottoa voidaan 
seurata päivittäin.

• v. 2019 Energia-kurssilaiset järjestivät pienelektroniikan keräyksen Turun  
lukiossa yhteistyössä LSJH:n kanssa. Vanhat kännykät lähtivät metallien 
kierrätykseen.

• v. 2021 syksyllä Energia-opintojaksolla järjestetään tekstiilikeräys 
yhteistyössä LSJH:n, Turun AMK:n ja uuden poistotekstiilitehtaan kanssa 
(Paimio).



STEAM Nanoselluloosaa ja geopolymeerejä

• STEAM opintojako nanoselluloosaa ja geopolymeerejä on tarjolla 
Turun klassillisessa lukiossa ja kierotalous on vahvasti läsnä 
opintojakson sisällöissä:

• Opintojaksolla perehdytään uusiutuviin materiaaleihin ja 
kierrätykseen uuden teknologian tuomien mahdollisuuksien avulla. 
Tutustutaan nanoselluloosan mahdollisuuksiin, uusiutuvien ja 
kierrätettävien materiaalien käyttöön 3D-tulostuksessa sekä 
geopolymeereihin kiertotaloudessa.

• https://www.oulu.fi/yliopisto/node/41024

https://www.oulu.fi/yliopisto/node/41024


STEAM TAIssa (2021-2022)
Kiertotalouden oppimisympäristö Ruiskadun kampukselle

• Tavoitteena luoda oppimisympäristö, jossa voidaan opiskella havainnollisesti 
kaikille yhteinen tutkinnon osa Kestävä kehitys (esim. leirimäisesti vrt. 
Wision yrittäjyysleirit)
• Kestävän kehityksen teematila liiketalouden sekä sosiaali- ja terveysalan opinnoissa: 

tukee eri opinnoissa työskentelytilassa, tuunausnurkka, tavaranvaihtokaappi, nk. 
vaihtopäivät, lempivaate-tuotanto, vierailutila

• Yhteistyökumppaneita (alustavat neuvottelut käyty)
• Lassila & Tikanoja, Lounais-Suomen Jätehuolto Oy, Turun Ekotori, 4H, Turun 

kaupungi/Ekotukikoordinaattori

Kiertotalousteema myös keskiössä tekstiili- ja muotialalla, uusi koulutus 
Tekstiili- ja muotialalla tekstiililajittelijana toimiminen on alkanut.





Kiitos!

www.turku.fi/STEAM

http://www.turku.fi/STEAM

