Helsinki älykäs kaupunki
Avoin data, design, kiinnostavat start-upit ja kaupunkien välinen
yhteistyö ovat nostaneet Helsingin kansainvälisten vertailujen kärkeen.

#1

European Real-Time Cities, Frost & Sullivan 2015
Helsingin datapohjaiset palvelut, avoimen lähdekoodin
hyödyntäminen ja yhteistyö takasivat kärkipaikan.

Fiksu
Kalasatama

#3

Global City, CITIE 2015
Maailmanlaajuinen kaupunkitutkimus arvioi teknologiaa,
innovaatioita ja yrittäjyyttä edistäviä toimenpiteitä. Helsinki sijoittui
heti New Yorkin ja Lontoon jälkeen.

#1

Innovointiympäristö 2015
ITIF-säätiö nosti Suomen maailman parhaaksi maaksi vertailussa,
jossa arvioitiin eri maiden innovaatiotoimintaa ja kilpailukykyä.

Fiksu Kalasatama

kokeilu- ja kehitysalusta vauhdittaa kaupunkiinnovaatioita
• Palveluiden yhteiskehitystä ja pilotointia aidossa
kaupunkiympäristössä
• Kokoaa laajan verkoston yrityksiä, tutkijoita,
kaupunkikehittäjiä ja aktiivisia kaupunkilaisia yhteen
• Nopeat kokeilut tarjoavat yrityksille nopean pääsyn
markkinaan ja kaupunkilaisille osallisuutta
tulevaisuuden tekoon

Kalasatama on Smart&Cleantestialusta, josta uudet ratkaisut
leviävät maailmalle.

Kalasatama faktat

Vuoteen 2035 mennessä Helsingin Kalasatamaan valmistuu asuntoja noin 25 000
ihmiselle sekä 8 000 työpaikkaa. Tällä hetkellä alueella asuu noin 3000 asukasta.

Helsingin Kalasatamasta rakentuu fiksu
kaupunginosa. Sitä kehitetään joustavasti
ja kokeilujen kautta, yhdessä asukkaiden,
yritysten, kaupungin ja muiden toimijoiden
kanssa.
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1. Kelluvat asunnot värittävät kaupunkimaisemaa.
Ryhmärakentaminen mahdollistaa
talojen ja asuntojen
kustomoinnin.

2. Kalasataman
terveys-ja hyvinvointikeskukseen
kehitetään uusia
digitaalisia terveyspalveluita.

3. Kahdeksan tornia ja valtava
kauppakeskus
muodostavat alueen keskuksen.
REDI Living Labissa
kehitetään tornitaloasumista.

4. Asukkaiden
yhteiskäytössä
sähköautoja.
Edullista, ekologista ja erittäin
helppoa!

5. Aktiivisten
seniorien itselleen
suunnittelemassa
talossa on peräti
500m2 yhteisiä
tiloja.

6. Kalasataman
pulpetittomassa
koulussa painotetaan ilmiöoppimista ja teknologiakasvatusta. Iltaisin koulu on kohtaamispaikka.

1.

Uusia asumisen
muotoja

9. Älykkäällä
valaistuksella
varustettu ulkoilureitti kiertää
Mustikkamaan
avoimen, syötävän puiston.

Terveys- ja
hyvinvointikeskus
Yhteisöllinen
2.
senioritalo

Resurssiviisas kaupunginosa tuo
palvelut asukkaille ja säästää tunnin
omaa aikaa päivässä.

3.

10.

HIMA Älykäs
mittarointi
5.

Älykäs valaistus,
syötävä puisto

7.

Tulevaisuuden
koulu

Kalasataman
IMU

6.

Tornitalot

8.

Teurastamo,
Popup-tehdas

Surffipuisto

Suvilahti
12.

12. Vanha teurastamo sykkii tapahtumien, yrittäjyyden
ja ruokakulttuurin
sydämenä.

Fisuverkko
15.

www.fiksukalasatama.fi
@fiksukalasatama #fiksukalasatama

11. Modernilla
kampuksella on
1500 opiskelijaa
ja 140 työntekijää.
Uusia tiloja on inspiroinut avoimuus,
käyttäjälähtöinen
innovointi ja yhteisöllisyys.

10. Helsingin eläintarha pyrkii vauhdilla
hiilineutraaliksi. Eläintarha on myös oppimisympäristö koululaisille.

Hiilineutraali
Korkeasaari

Yhteiskäyttöiset
sähköautot
4.

Fiksu Kalasatama on Helsingin
älykkään kaupunkikehityksen veturi.

DIAK
Kalasatama

8. Jätteiden putkiimu imaisee jätteet
ja kiidättää ne
keräyspisteeseen
putkea pitkin
huimalla vauhdilla:
70 km/h!

9.

Tunti lisää omaa
aikaa päivään

11.

7. Helenin HIMA
palvelun avulla
asukkaat voivat
etäohjata kodinkoneitaan sekä
tarkkailla energiankulutustaan.

13.

13. Vanhassa
voimalaitoksessa
tuotetaan nykyään
kulttuuria. TelecityGroupin palvelinkeskus käyttää
merivettä jäähdytykseen ja tarjoaa
lämmitystä Helsingin taloyhtiöille.

14. Kaupunkilaiset
joukkorahoittivat
aurinkovoimalan
ja saavat nyt nimikkopaneelinsa
sähkön käyttöön.
Megawattiluokan
sähkövarasto tasapainottaa sähkön
tarjontaa.

Aurinkovoimala,

14. sähkövarasto
15. Asukasportaali
säilyttää kiinteistöjen tärkeät asiakirjat varmassa
tallessa ja tarjoilee
uutisia alueelta.

16. Suomalainen
innovaatio
nostattaa keinoaallot tyyneenkin
rantaan ja tuo
yhteen taiteen,
muotoilun ja
surffauksen.

Fiksua
infrastruktuuria
Älykäs sähköverkko
Tehostaa energian
käyttöä. Osana
verkkoa tarkka
mittarointi, uusi
sähkövarasto, aurinkovoimala, sähköautoverkko ja
mahdollisuus paikalliseen energiantuotantoon.

16.

Joustotilat
Digitaalinen
palvelu, jossa voi
etsiä ja varata
Kalasataman tiloja reaaliaikaisesti.
Tiloihin pääsee
älylukon avulla.

Asioiden Internet
(IoT) & OmaData
Henkilökohtaiseen
dataan yhdistettynä uudet IoT-
ratkaisut mahdollistavat kohdistettuja ja räätälöityjä
palveluita.

