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Mitä Helsingin seudun “Public-Private innovaatiokentän” toimijat tarjoavat? 



Ideatehdas: 
Kysyimme Fiksun Kalasataman
verkostoilta tulevaisuuden Smart Future 
Lab toiminnasta

69 vastaajaa /
(20%  jätti oman idean)

34 ideaa
356 arviota
135 kommenttia





1. Tarjoaa kokeilualustan ja kiihdyttää uusien fiksujen
ratkaisujen synnyttämistä.

2. Luo väylän kaupunkilaisille osallistua kehittämiseen
ja kokea tulevaisuuden kaupungin ratkaisuja.

3. Luo ymmärrystä tulevaisuuden fiksuista palveluista.

4. Tarjoaa interaktiivisen showroomin smart city -
ratkaisuille.

5. Tarjoaa pääsyn tekniseen smart city -
kehitysalustaan, jossa saatavilla dataa, iot -infraa ja 
nopeita verkkoyhteyksiä

Smart Future Labin ydintehtävä? 



1. Tarjoaa kokeilualustan uusien smart city -
ratkaisujen synnyttämiseen

• Lab tarjoaa kokeilijoille/pilotoijille markkinareferenssin
kokeiluissa kaupunkiympäristössä.

• Lab tarjoaa yrityksille väylän pilotoida uusia
palveluita/ratkaisuita aidossa kaupunkiympäristössä
kohderyhmän mukaisten käyttäjien kanssa.

X Fiksuja kaupunkipalveluita kehittäville startup -yrityksille
tarjotaan kiihdyttämöpalveluita. 



Lab tarjoaa kokeilijoille/pilotoijille markkinareferenssin
kokeiluissa kaupunkiympäristössä.

"Hyvä idea. Koko Helsinki on jo tällainen. Tai ainakin pitäisi olla."

Lab tarjoaa yrityksille väylän pilotoida uusia
palveluita/ratkaisuita aidossa kaupunkiympäristössä
kohderyhmän mukaisten käyttäjien kanssa.

"Ainutlaatuinen mahdollisuus, jos Lab kerää oman
käyttäjäyhteisön.”

"Living Lab pitää sijoittaa keskelle käyttäjiä, joilta saadaan myös
ideoita ja ajatuksia toiminnan ja tuotteiden sekä palveluiden
kehittämiseksi"



2. Luo väylän kaupunkilaisille osallistua
kehittämiseen ja kokea tulevaisuuden
kaupungin ratkaisuja
• Kaupunkilaisten tarpeet ja näkökulmat tulevat osaksi fiksua

kaupunkikehitystä: kaupunkilaiset pääsevät mukaan
testaamaan tulevia palveluita, antamaan palautetta ja 
keskustelemaan niistä.

• Kolmas sektori ja aktiiviset kaupunkilaiset saavat Smart 
Future Labissä tukea uusien aloitteiden projektointiin, 
rahoitukseen ja läpiviemiseen kaupungissa.

• Labissä koululaisryhmät pääsevät tutustumaan rakentuvan
fiksun kaupunginosan ratkaisuihin ja osallistumaan esim. 
sensorityöpajoihin.



Kaupunkilaisten tarpeet ja näkökulmat tulevat osaksi fiksua
kaupunkikehitystä: kaupunkilaiset pääsevät mukaan testaamaan
tulevia palveluita, antamaan palautetta ja keskustelemaan niistä.

"Hyvä jos kaupunkilaisille tarjotaan erilaisia tapoja osallistua. Suurin
osa ei jaksa kauhean aktiivisesti osallistua eli helpot ja nopeat
vaihtoehdot on hyvä pitää myös paletissa. Pelkkä testaaminen, 
palautteenanto ja oman ymmärryksen lisääminen riittävät
useimmille. “

"Fyysinen tila (tai tilojen verkosto) tukee kaupunkilaisten
osallistumista. Miten voidaan antaa kasvot kaupungille ja sen
kehittämiselle? Miten voidaan tuottaa "citizen intelligence" -tietoa, 
kokemusdataa?"



3. Tarjoaa interaktiivisen showroomin
Smart City ratkaisuille

• Showroom on Suomen parhaan smart city 
osaamisen ja yritysten esittelytila kansainvälisille
vierailijoille

• Future Lab tarjoaa yrityksille alustan markkinoida
ratkaisujaan ja tulevaisuuden visioitaan showroom 
tilassa.

• Labin showroom-tila havainnollistaa smart city -
kehitystä kaupunkilaisille ja kaupungin päättäjille.



Labin showroomtila havainnollistaa smart city -kehitystä
kaupunkilaisille ja kaupungin päättäjille

“Helsinki ja pääkaupunkiseutu tarvitsee tämän kaltaisia
käyntikortteja. Edellyttää tilalta oikeita mittasuhteita uskottavaan
toimintaan.” 

Labin showroomtila havainnollistaa smart city -kehitystä
kaupunkilaisille ja kaupungin päättäjille

“Tämä olisi loistava tapa näyttää trendit ja niihin sopivat
käytännön ratkaisut, jotka ovat jo markkinoilla tai demovaiheessa.”



4. Smart Future Lab luo ymmärrystä
tulevaisuuden fiksuista palveluista

• Lab tuo kaupungin, yritykset, käyttäjät, tutkijat ja 
kolmannen sektorin yhteen temaattiseen
yhteiskehitystyöhön, mikä luo ymmärrystä eri
sidosryhmien rooleista ja tarpeista fiksun kaupungin
kehittämisessä.

• Lab tutkii, tiivistää ja kommunikoi ymmärrystä
tulevaisuuden fiksusta kaupungista.

• Lab tarjoaa mahdollisuuden osallistua
kehitysohjelmiin liittyen rakentuvan ja tiivistyvän
kaupungin tarpeisiin. 



Lab tuo kaupungin, yritykset, käyttäjät, tutkijat ja kolmannen
sektorin yhteen temaattiseen yhteiskehitystyöhön.

"Asian ytimessä! Tällaista toimintaa tarvitaan!”

"Voisi toimia jos roolitukset tehdään oikein."

"isot yritykset voisivat olla sponsoreina teknologian kehittämisessä
rakennusratkaisuihin, kuten Nokia, Kone, Senaatti Kiinteistöt"



5. Tarjoaa pääsyn tekniseen smart city -
kehitysalustaan, jossa saatavilla dataa, 
iot -infraa ja nopeita verkkoyhteyksiä

• Yritykset voivat helposti tuoda tuote/palveluprotojaan
Labiin yhteiskehitettäviksi hyödyntäen teknistä smart city -
kehitysalustaa.

• Lab tarjoaa data-analytiikkaa ja teknistä konsultaatiota
smart city -kehitykseen.

• Labin tekninen kehitysalusta konkretisoi kuinka
älykaupungin avoin ekosysteemi toimii hyödyntäen dataa
ja avoimia rajapintoja.



Lab tarjoaa data-analytiikkaa ja teknistä konsultaatiota smart 
city -kehitykseen.

Mielestäni Labin tulisi tarjota jotain uniikkia, ja mielestäni se olisi
rajapintoja ja pääsyä dataan, johon ei muuten helposti pääsisi
käsiksi. Analytiikka- ja teknologia osaaminen löytyy kyllä yrityksiltä
ja muilta tahoilta, tätä ei mielestäni Labin tarvitse tarjota."
"Mielenkiintoinen mahdollisuus, mutta mistä saada resurssit
tähän? Onko sellaisia valmiina?”



“Tarjoaa verkostoitumismahdollisuuksia kaupungin päättäjien,	yritysten ja	asukkaiden
välillä.”

”Kontaktipintaa kansainvälisiin tahoihin,	tutkimuslaitoksiin,	tulevaisuuden tutkijoihin.”

“Tukee palvelujen ja	ratkaisujen kehitysprosessiin liittyvän osaamisen ja	luotettujen
palveluntarjoajien löytämistä.”

“Ratkaisujen pitäisi perustua tunnistettuihin tarpeisiin,	ei vain	teknologian
mahdollisuuksiin.	Niiden pitäisi olla	oikeasti ekologisesti ja	sosiaalisesti kestävän
kehityksen mukaisia.	Tarpeenmukaisuus on	tärkeämpää kuin high	tech.”

“Kaupungin sosiaali- ja	terveystoimi,	yritysten työterveyshuolto,	REDI:n
lääkäriasematoimijat,	paikalliset liikuntapalveluiden tuottajat,	vapaaehtoistyötä tekevät
yhteisöt ja	asukkaat yhteistyöhön palveluita kehittämään yhdessä “

Lisää ideoita


