
 
Nopeiden kokeilujen ohjelma 

1. kierros 



Fiksu Kalasatama -hankkeessa rakennetaan kansainvälisesti kiinnostavaa yhteiskehitysalustaa, 
jonka avulla voidaan tukea uusien työpaikkojen syntymistä, parantaa palveluiden laatua, 
saavutettavuuta ja energiatehokkuutta sekä lisätä kaupunkilaisten osallisuuden kokemusta. 

 

•  Nopeiden Kokeiluiden Ohjelman (2015-2017) tavoitteena on mahdollistaa innovatiivisia  
pilotteja, testejä tai kokeiluja kaupunkitilassa.  

•  Kenelle: Yrityksille, start-upeille, yhdistyksille, tutkimusryhmille ja muille pienille toimijoille. 
Kokeilut voivat saada rahoitusta muistakin lähteistä. 

 

•  Ohjelman ensimmäisellä kierroksella valitsemme toteutettaviksi 3-5 kokeilua (à1000- 8000 
euroa, yhteensä max 30 000 euroa).  

Nopeiden kokeilujen ohjelma 



Ohjelman toteutus 
•  Nopeiden kokeilujen ohjelmassa hankitaan kokeiluja, jotka toteutetaan 1-6kk aikana. 

•  Ohjelmassa hankitaan kokeilu (palvelukokemus) ei siis esimerkiksi sen mahdollistavaa 
teknologiaa tai muita assetteja. Näin ollen esim. IPR/immateriaalioikeudet jäävät kokeilun 
tarjoajalle.  

 
•  Fiksu Kalasatama -hanke auttaa kokeilijoita toteuttamaan kokeilunsa aidossa 

kaupunkiympäristössä sekä saavuttamaan sopivat käyttäjäryhmät. 

•  Kokeilut arvioidaan osana prosessia ja loppuarvioinnit, parhaat käytännöt ja opit annetaan 
avoimesti käyttöön kaikille. 

 
 



 Ensimmäinen kierros, syksy 2015  

1. Kierros 
käynnistyy 
15.9.  

Nopeiden  
kokeilujen 
ohjelman infot 
6.10. & 8.10.  

Hakemusten 
deadline  
30.10.  

Arvionti & 
valinnat 
25.11. 

KOKEILEMAAN 
KALASATAMASSA 
Tammi- kesäkuu 2016 

Kokeilujen 
valmistelu,  
hankintapäätös 
ja –sopimus 
joulukuu 2015 

Ohjelman ensimmäisellä kierroksella ostetaan kokeiluja  seuraavissa teemoissa: 
 

ü  Resurssiviisaat energiaratkaisut 
 
ü  Uudenlaiset kaupunkitilat, tilojen käyttö ja yhteisöllisyys 
 

 
Osallistu tarjoamalla kokeilua ohjelmaan 30.10. mennessä. 
	  



Valintaprosessi 
 
•  Ehdotukset arvioi asiantuntijaraati.  

•  Fiksu Kalasatama -hankkeen kaupungin ohjausryhmä arvioi ovatko esitetyt kokeilut 
mahdollisia toteuttaa nopealla aikataululla kaupunkiympäristössä. 

  
•  Forum Virium Helsinki tekee hankintasopimukset kokeilijoiden kanssa. Hankintaprosessissa 

neuvotellaan kokeilun toteutuksen yksityiskohdat kaikkien asianomaisten tahojen kanssa.  
 



Arviointikriteerit 
ARVIOINTIKRITEERIT Arvioidaan asteikolla 1-5 

Kokeilun innovatiivisuus  
 

•  palvelun tai tuotteen uutuusarvo ja innovatiisuus  
•  kokeilu tuo uudenlaisia käytäntöjä/ratkaisuja/näkökulmia 

johonkin haasteeseen 

Palvelun skaalautuvuus  •  palvelun toimivuus  
•  palvelun liiketoimintamallin toimivuus 
•  mahdollisuus pysyväksi ratkaisuksi 
•  pystytään toteuttamaan Kalasatamassa/kaupungissa 

keväällä 2016 

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

Fiksu ketterä ja käyttäjälähtöinen •  palvelussa/ tuotteessa hyödynnetään ICT-teknologiaa tai 
dataa  

•  kehityksessä hyödynnetään ketterän kehityksen metodeita 
•  palvelu vastaa käyttäjien tarpeisiin  

Strateginen sopivuus 
 

•  Helsingin kaupungin strategian mukainen 
•  Fiksu Kalasatama-hankkeen tavoitteiden mukainen 



•  Kokeilut voivat kytkeytyä alueen 
älykkäisiin energiaratkaisuihin tai 
hyödyntää energiadataa. 

•  Kokeilut voivat esim. liittyä 
resurssitehokkaaseen liikkumiseen, 
paikalliseen (energian- tai ruuan-) 
tuotantoon tai  fiksuihin rakennuksiin. 

 

Teema #1: Resurssiviisaat 
energiaratkaisut 
 



•  Kalasatamassa on pula lähipalveluista. 

•  Haetaan uudella lailla tilaa käyttäviä tai 
yhteisöllisyyttä lisääviä palveluita. 

•  Paikkoja/ tiloja joihin kokeiluja voi kytkeä 
ovat esim. Teurastomon alue, Suvilahti ja 
yhteistilat. 

•  Kalasataman erilaisten tilojen väliaikainen 
käyttö (pop-up tyyppiset ratkaisut) voi 
myös inspiroida kokeiluihin. 

Teema # 2: Uudenlaiset 
kaupunkitilat, tilojen yhteiskäyttö ja 
yhteisöllisyys 
 



Mukaan kokeilemaan!  
 

Tarjoa kokeilua 30.10.2015 mennessä  >> 

 

http://fiksukalasatama.fi/rakennuspalikat/nopeat-kokeilut/   

 

Haku 
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KOKEILEMAAN KALASATAMASSA 
joulukuu 2015 - toukokuu 2016 



Lisä%etoja:	  	  
www.fiksukalasatama.fi	  
kaisa.spilling@forumvirium.fi	  

       
           
           

 

MUKAAN KOKEILEMAAN! 
 


