
Fiksun Kalasataman Nopeiden kokeilujen sparraustilaisuus
10.1.2017 klo 9.00-11.00

9.00 Fiksu Kalasatama - miksi nopeita kokeiluja?
Veera Mustonen, Forum Virium Helsinki

9.10 Smart & Clean –tarjouskierros: Mitä kokeileminen Kalasatamassa on? 
Millainen on hyvä kokeilu, mitä tarjousvaiheessa kannattaa painotta
Kaisa Spilling, Forum Virium Helsinki

9.30 Miten saan käyttäjät mukaan? 
Maija Bergström, Forum Virium Helsinki

9.40 Kysymyksiä ja keskustelua

10.00 
• Rinnakkaissessiot: Kokemuksia aiemmilta kierroksilta, Maija Bergström
• Kokeilusparrausta 10 min (Kaisa & Veera)



Nopeat kokeilut Smart & Clean 
Tarjouskierroksen infotilaisuus

10.1.2016



20	palvelu-kokeilua
aidossa
ympäristössä
oikeiden käyttäjien
kanssa testattuna
2016-2017

Ohjelmassa
hankitaan pieniä
kokeiluja max.	
8000€/	kpl.	



• Nopeiden Kokeiluiden Ohjelman (2015-2017)  tavoitteena on 
mahdollistaa innovatiivisia kokeiluja kaupunkitilassa. Kokeilujen tulisi
luoda uusia palveluita Kalasatamaan - ja tarjota palveluita tai 
ratkaisuja asukkaille. Kokeilut voidaan toteuttaa 1kk-6kk aikana. 

• Kuka voi tarjota ? 
• Yritykset, start-upit, yhdistykset, tutkimusryhmät ja muut pienet toimijat. 

Kokeilut voivat saada rahoitusta muistakin lähteistä.

• Yhteensä yli 100 tarjousta aiemmilla kierroksilla! – 6 kokeilua
Kalasatamassa vuonna 2016, ilmastokadulla 3 kokeilua.

• Kevään 2017 Tarjouskierroksella hankitaan 3-5 kokeilua

Mitä ja Kenelle? 



NOPEAT KOKEILUT SMART & CLEAN
KEVÄT 2017

Tarjouskierroksella haetaan ilmastopositiivisia
kokeiluita. Ratkaisut voivat liittyä liikkumiseen, 
kaupunkitilan käyttöön tai rakentamiseen ja 

asumiseen.
Kokeilukierros toteutetaan yhteistyössä Smart& 

Clean säätion kanssa



Kokeiluissa voidaan
hyödyntää esim.
•Alueen energiadataa
•KNX-taloteknisiä
rajapintoja
•3D-malleja tai 
virtuaalitodellisuutta



Miten kokeilut valitaan ? 

ARVIOINTIKRITEERIT Arvioidaan asteikolla 1-5

Kokeilun innovatiivisuus ü palvelun tai	tuotteen uutuusarvo ja innovatiisuus
ü kokeilu tuo uudenlaisia käytäntöjä/ratkaisuja/näkökulmia johonkin haasteeseen

Palvelun skaalautuvuus ü palvelun toimivuus
ü palvelun liiketoimintamallin toimivuus
ü mahdollisuus pysyväksi ratkaisuksi
ü pystytään toteuttamaan Kalasatamassa/kaupungissa keväällä 2016

Toteuttajat ja resurssit ü osallistuvan tiimin osaaminen
ü toteuttajan muut resurssit (esim.	rahoitus,	yhteistyö)	
ü mahdollisuudet viedä palvelua eteenpäin kokeilun jälkeen
ü toteuttajana enemmän kuin yksi organisaatio

Fiksu ketterä ja
käyttäjälähtöinen

ü palvelussa/	tuotteessa hyödynnetään ICT-teknologiaa tai	dataa
ü kehityksessä hyödynnetään ketterän kehityksen metodeita
ü palvelu vastaa käyttäjien tarpeisiin

STRATEGINEN SOPIVUUS 
Helsingin kaupungin strategian mukainen

Fiksu Kalasatama-hankkeen tavoitteiden mukainen



Eväitä hyvään tarjoukseen

Avaa tarkkaan mitä kokeilulla halutaan oppia ja miten
se täydentää laajempaa kokonaisuutta? 

Keitä ovat mukana olevat partnerit ja 
yhteistyökumppanit, miten ovat mukana käytännön
kokeilussa?

Koska käytännön kokeilu voi käynnistyä, avaa millaisia
ketteriä sprinttejä kokeilun aikana tehdään?

Miten paljon omaa työaikaa olette suunitelleet
laitettavan kokeiluprosessiin?



Vaikuttavuuden arviointi
Ohjelman
vaikuttavuuden arviointia
kehitetään, jotta
• Kokeiluja voidaan

ohjata tuloksellisesti
• Opitaan osana

prosessia
• Osataan mitoittaa

kokeiluihin
kohdennettuja
resursseja paremmin ja 
vertailla muihin
kehitystapoihin

ARVIONNIN NÄKÖKULMAT
• Kokeilijoiden eteneminen

kokeilemalla kehittämisen
prosessissa

• Kokeilemiseen sijoitetun pääoman
tuotto

• Opit prosessista seuraavalle
kierrokselle

• Kokeiluista kumuloituvat opit
kaupungille & muulle ekosysteemille





Miten kokeiluja arvioidaan?  

Esim. 
Työtuntien määrä / €  

Arvo asiakkaalle (miten
käyttäjätyytyväisyyttä on 
mitattu )

Käyttäjien määrän kasvu/ 
kokeiluun osallistuneiden
käyttäjien määrä

€ €

€€



• Nopeat kokeilut osallistavat kaupunkiyhteisöä ja mahdollistaa
yhteisen keskustelun tulevaisuuden fiksuista palveluista.

• Yhteiskehittämistyöpajat kokeiluprosessin aikana tarjoavat
tehokkaan keinon oppia,  jakaa ja luoda laajempaa
ekosysteemiä.

• Kokeiluohjelma kiihdyttää tuotekehitystä uusille palveluille ja 
ratkaisuille
v ”kannattaa edetä nopeammin, enemmän pieniä kokeilu

sprinttejö!”
v Fokumentoi lähtötilanne hyvin
v Panosta käyttäjäpalautteen keräämiseen, dokumentointiin

ja reflektointiiin
v Panosta kokeilun aikana mahdollisuuteen hyödyntää Fiksu

Kalasatama ja Kaupunkitoimijoiden verkostoa



1

KOKEILUJEN
AVOIN		

KILPAILUTUS

2	
VALINTA-
PROSESSI

3	
KOKEILU-
PROSESSI	
Kokeilun

toteuttaminen
kaupunkiympäris

tössä

4	
KOKEILUJEN	JA	
OHJELMAN	
ARVIOINTI

5	
TULOSTEN	
VIESTINTÄ

Nopeat Kokeilut
Smart & Clean – kevät 2017

6aika kaupungit
VNK 

kokeilutoimisto

Dl 20.1.2017 1.2. 2017 helmi-
mennessä heinäkuu 2017

Kokeilut käynnistetään Kalasatamassa helmikuussa 2017.



CO-CREATION
Fiksu Kalasatama & Smart&Clean

sidosryhmille

NÄKYVYYS
Markkinareferenssi
Fiksu Kalasatama
viestintäkanavat
Kansainväliset

Smart city
tapahtumAt

LIVING LAB
kokeilualustat

fasilitointi
Käyttäjien tavoittaminen

VERKOSTOT
FiksuKalasatama

Kehittäjien Klubi +200
Helsingin Kaupunki

Kuutosaikakaupungit
Kansainväliset kumppanit



Tarjoa ilmastopositiivinen kokeilu! 
Jätä tarjous dl.20.1.2015

Lisätietoa:
fiksukalasatama.Fi/nopeat-kokeilut



kaisa.spilling@forumvirium.fi
@kaisaspilling

Kiitos



Miten tavoittaa käyttäjät
Maija Bergström, Forum Virium Helsinki



KALASATAMA 2016:
3000 ASUKASTA

KALASATAMA 2030-:
25,000 ASUKASTA

MONI MUUTTANUT LÄHIALUEILTA

ERILAISIA ASUMISEN MUOTOJA
• SENIORI- JA OPISKELIJA-ASUNTOJA
• OMISTUSASUNTOJA
• ASO JA HITAS-ASUMISTA
• VUOKRA-ASUNTOJA

ERI IKÄISIÄ ASUKKAITA: PALJON LAPSIPERHEITÄ JA 
AKTIIVISIA SENIOREJA



KALASATAMAN 
KOULU

HYVINVOINTI- JA 
TERVEYSKESKUS 

REDI

TEURASTAMO

SUVILAHTI

KORKEASAAREN 
ELÄINTARHA

HYVINVOINTI- JA 
TERVEYSKESKUS 
(2018)

REDI 
(2018)



KALASATAMAN 
KOULU

HYVINVOINTI- JA 
TERVEYSKESKUS 
(2018)

REDI 
(2018)

TEURASTAMO

SUVILAHTI

KORKEASAAREN 
ELÄINTARHA

ENERGIAVERKKO

KIINTEISTÖT

TYHJÄT TILAT

LIIKENNE

PUISTOT

RANTA-ALUEET



Fiksu Kalasatama

Kokeilijat

Käyttäjäkontaktien
tarpeen määrittely

Läpikäynti
yhdessä
(ryhmät, 
aikataulu)

Kokeilun välineistön
toimitus, ohjeistaminen, 

käytön tuki, tiedon
kerääminen ja

hyödyntäminen

Käyttäjien
tavoittaminen ja
valitseminen

Kokeilun päättymisestä
kertominen, debriefing

Palautekysely
käyttäjille



Kokemuksia aikaisemmilta kierroksilta
Maija Bergström



KOKEILUT KEVÄT 2016

SMART WASTE

SENSORS & 
DATA

NAPPI NAAPURI + 
MESENAATTI.ME

PLATFORM FOR
SHARING

ECONOMY 
& CROWDSOURCING

LOCAL 
INITIATIVES 

CIRCULAR 
ECONOMY
REDUCING 

FOODWASTE

MOBILITY 
AS A SERVICE



UUDEN INFRAN 
ASENNUS JA 

TESTAUS

KAHDEN PALVELUN 
YHDISTÄMINEN 

UUDELLA TAVALLA

PROTOTYYPPI 
PALVELUKETJUN 

UUDESTA OSASTA

UUSI 
KÄYTTÄJÄRYHMÄ



Case Nappi Naapuri



TYÖKALUJA HYPERLOKAALIEN 
ALOITTEIDEN RAHOITTAMISEEN

Nifty Neighbour Mesenaatti.me



Mitä tehtiin?

• Yhdistettiin kaksi olemassaolevaa
palvelua ja kokeiltiin miten niiden
avulla voitaisiin ideoita ja 
toteuttaa asukaslähtöisiä aloitteita

• Markkinoitiin palvelua alueelle
(kokeiltiin eri kanavia sekä toimia
mm. lahjakortin arpominen
käyttäjien kesken, 
rekisteröitymistyöpajat asukkaille, 
infotilaisuudet)

• Tuettiin asukaslähtöisten
aloitteiden organisointia
(kesäjumppien joukkorahoitus)

Mitä kokeilusta syntyi?

• Uusia käyttäjiä alueella
• Ymmärrystä siitä miten asukkaat

haluavat palvelua käyttää
• Syvempää käyttäjäymmärrystä

ikääntyneistä käyttäjistä
• Kokemuksia miten joukkorahoitus

voi tuoda työkaluja naapuruston
alueelliseen kehittämiseen

• Uusia yhteistyöverkostoja



Case Tuup



Mitä tehtiin?

• Kokeiltiin palvelua uuden
käyttäjäryhmän kanssa: 
taloyhtiöiden asukkaat

• Käyttäjät (15) kokeilivat palvelua
muutaman viikon ajan

• Toteutettiin käyttäjähaastatteluja
• Yhteistyökumppaneille ja käyttäjille

suunnattu yhteiskehittämistyöpaja, 
jossa mallinnettiin palvelupolkua
Tuupin ja muiden palveluiden
välillä

• Toteutettiin pistemäinen kokeilu
yhteistyössä CityCarClubin kanssa, 
testattiin käytännössä vuokra-
autopalvelun käyttöä osana
Tuupia

Mitä kokeilusta syntyi?

• Käyttäjäymmärrystä, erityisesti
ymmärrystä MaaS:ista osana
asumisen palveluja

• Uusia yhteistyöverkostoja
• Ymmärrystä MaaS:ista osana

jakamistalouden palveluita –
tilojen ja parkkipaikkojen
jakaminen



Case 
Älyroskikset



Mitä tehtiin?

• Taloyhtiöiden piha-alueiden roska-
astioihin asennettiin älykkäitä
sensoreita joiden avulla testattiin
optimaalista jätelogistiikkaa

• Lisäksi kokeilussa testattiin
asukaspalautejärjestelmää piha-
alueiden siisteyteen ja 
kunnossapitoon liittyen

• demonstraatio siitä, minkälaista
dataa ympäristöstä voi kerätä, ja 
mihin sitä voi käyttää

• Yhteiskehitystyöpaja yhteistyössä
alan toimijoiden kanssa

Mitä kokeilusta syntyi?

• ymmärrystä siitä miten jätehuoltoa
voisi optimoida ja sensoriratkaisuja
hyödyntää laajemmin alueella



Case 
Foller



Mitä tehtiin?

• Follerin kokeilussa testattiin
prototyyppiä palvelusta, joka on 
yksi palanen laajemmasta
palveluketjusta

• Palvelua kokeiltiin alueen
perheiden kanssa (19) muutaman
viikon ajan

• Palautteenantoa ja tukea
facebook-ryhmässä

• Käyttäjäille suunnattu
yhteiskehittämistyöpaja

Mitä kokeilusta syntyi?

• Testattiin uusi osa palveluketjusta
(kotitaloudet) 

• Käyttäjäymmärrystä - onko
palvelulle kysyntää ja tunnistettiin
sille oikeita kohderyhmiä

• Uusia näkökulmis siitä mihin
muuhun palvelua voisi hyödyntää
ja mitä toiminnallisuuksia siihen
voisi luoda



Smart Kalasatama Portfolio

SMART
KALASATA

MA
PORTFOLIO

1. Smart 
Mobility

2. Energy 
behaviou

r

3. Smart 
Living

4. Well-
being

5. Smart 
economy 

& 
Learning

Built 
environ
ment

5	themes
20+	projects


