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”Suomalainen 
elokuvateollisuus hyötyy 
tästä ihan varmasti.  

Santtu Parikka,  
Fake Graphics 

Tässä kannattaa olla mukana 
heti alusta. Hankkeen 
edut ovat kaikille 
kiistattomat”. 



Kaikki 
merkittävät 
toimijat 

150 000 neliötä 
kiinteistöjä 

20 000 neliötä lisää rakennusoikeutta 

Suomen suurimmat & 
kattavimmat median 
fasiliteetit ja tilat 



Pasilan studiot 
Uusi kansainvälisen tason 
verkosto- ja toimipaikka 
mediayhtiöille, pelialalle, 
oppilaitoksille, tutkimukselle ja 
start-up -yrityksille. 
 
Luova ympäristö 
 



Luova median 
keskus kuhisee 



samalla alueella 

yhteistyössä… 

yhteisönä.  

verkostona 

luomassa uutta 

Mahdollisuuksia 



Maailmalla 
• Hilversum, Hollanti  
• Mediacity UK 
• Mediaby, Bergen  



Pasilan studiot 

1 ISO PAJA 
2 RADIOKADUN PORTTI 
3 TOIMITUSTALO 
4 PIKKU PAJA 
5 SOSIAALITALO 

6 TV-LINKKITORNI 
7 TV-LÄHETYSKESKUS 
8 RADIOTALO 
9 STUDIOTALO 
10 SUUNNITTELUTALO 
11 KULJETUSTALO 



Hetkinen… 

Onko tämä Ylen 
hanke? 

Miksi tällaista 
tarvitaan? 

Kuka tekee 
mitäkin? 

Miksi tämä 
onnistuisi? 



Miksi? 



YLE  

• Toimii veturina hankkeessa 
• Hallinoi aluetta  
• Luo liiketoimintaa  
 

 •Näkee roolinsa 
kehittäjänä ja 
mahdollistajana 

 
 



muutoksen aika 
digitaalinen rakennemuutos 

tarvitaan verkostohankkeita 

toimialojen positiivisia yhteentörmäyksiä 

muuttuva julkisten palvelujen rooli 



jaettuja resursseja 

synergia 
sisältö- ja tutkimusyhteistyötä 

luovan ilmapiirin inspiraatioita  

innovaatio-osaamista 

löydetään uusia tapoja  



vaativat projektit & odotukset 

kansainvälisyys 
Isoja skaalaetuja 

kotimaisen työn säilyvyys ja jatkuvuus 

miten (luova) Suomi pärjää? 
kontakteja, verkostoja 



”Kehittyvän Pääkaupunkiseudun 
on yhä tehokkaammin vastattava 
kansainväliseen 
kilpailuun.   
Pasilan studiot on vahva ja 
tärkeä hanke. Olemme 
tukemassa sitä ja näemme sen 
mahdollisuudet”. 

Jussi Pajunen,  
Ylipormestari 



Hartwall Areena, Pasilan Asema 

Helsinki 
Innovaatioverkosto 

Uudistuva Pasila 

miten Pääkaupunkiseutu pärjää? 
Eurooppa, Aasia, Amerikka  



Kenelle? 



Pasilan 
studiot  

 luova ekosysteemi 

Oppilaitokset ja 
tutkimus 

sijoittuminen 
yhteistyö 
sisällöt  

Yritykset: 
Start-upit 

Suuret ja pienet 
MTV3 

yle 
Suuren yleisön 

mediaelämykset 
- tapahtumat 

- tieto 
- kokemukset 

 

Infrastruktuuri ja 
palvelut alueella 



Yrityksille 

• Monipuolisesti erilaisia ja 
kokoisia toimitiloja 

• Tuotannon ja fasiliteettien 
ympyröimänä 

• Tuotantopalveluita, studiotiloja,  
puvustoa, rekvisiittaa… 

• Ylen hallinnoima alue hoidetaan 
ammattimaisesti 



Oppilaitoksille 

• Opiskelijat ovat 
ammattiympäristössä & tulevien 
työnantajiensa keskuudessa 

• Kontakteja ja kohtaamisia  
• Yhteistyömahdollisuuksia 



Start-upeille 
• Monimuotoisia tiloja eri 

tarpeisiin 
• Konsepti, joka ymmärtää start-

upin haasteet  
• Asiakkaat ovat heti läsnä 
• Uusi ideoita ja malleja toimia 
• Tukea ja tietoa YLEltä ja 

kanssa-yrittäjiltä 
• Innostavan ilmapiirin 

myönteinen vaikutus 



Palveluntarjoajille 
• Hanke minkä lopputulokseen 

voi vaikuttaa 
• Alue tulee houkuttelemaan 

merkittäviä määriä kotimaisia ja 
ulkomaisia kävijöitä  

• Tilojen ja alueen koon puolesta 
kaikki on mahdollista  

• Täydelliset kulkuyhteydet  
• Elämyksiä ja palveluita niin 

yrityksille kuin kuluttajille 



Ihmisille 
• Alueesta rakennetaan viihtyisä ja  

houkutusvoimainen matkailijoille ja 
mediasta kiinnostuneille.  

• Pasilan Studioiden alueelle 
rakennetaan useita kohteita 
palvelemaan kotimaisia ja 
kansainvälisiä matkailijoita. 

• Pasilan Studiot on myös suurelle 
yleisölle, jolle media- ja pelia-ala, 
tv- ja radiotuotanto sekä 
digitaalisen ajan palvelut yleensä 
antavat elämyksiä. 



Meidän kaltaiselle yritykselle 
se, että osaajat, 
resurssit ja fasiliteetit 
kohtaavat innostavassa, 
luovassa ympäristössä voi olla 
ratkaisevan hieno juttu”. 

Ari Parviainen,  
Werne 



Missä olemme nyt? 
Ensimmäiset konkreettiset 
askeleet otetaan nyt 
• Kaikki keskeiset tahot 

ovat ilmoittaneet 
kiinnostuksensa  

• Hankkeelle moni 
kriittinen päättäjä on 
lähtenyt aikaisessa 
vaiheessa mukaan 

• 2013 
• 2015-2017 
• 2018 >>> 



Monta hyvää syytä  

• Erinomaiset edellytykset menestyvälle liiketoiminnalle 
• Luovien alojen verkostomaiset kumppanuudet  
• Suuruuden ekonomiaa kansainvälisessä mittakaavassa 
• Vahva lisä Suomen innovaatioverkostolle 
• Inspiroiva, alati kehittyvä ympäristö 
• Sijainti & kehittyvä Pasila 
Jotain uutta & erityistä mihin Sinä voit vaikuttaa 



Liiketoimintaa 
Innovaatioita 
Verkostoja 
Elämyksiä 
Elämää 



kiitos 
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