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Yhteenveto Smart Future Lab- työpajasta
Kiitos aktiivisesta osallistumisesta työpajaan!

Työpajassa työstimme tulevaisuuden Smart Future lab -toimintaa Kalasataman alueen ydinkumppanien 
kanssa.  Viimeiset kolme vuotta fiksun kaupungin kehitys- ja living lab-toimintaa on viety eteenpäin mm. 
luomalla malleja yrityksille, sekä käyttäjille ja kaupungin yksiköille osallistua kokeilualustatoimintaan. 
Yhteiskehittäminen: asukkaat, kaupunki, yritykset ja muut sidosryhmät on ollut toiminnan keskeinen fokus. 
Kalasatama on myös Helsingin fiksun kaupungin showcase ja vastaanottaa yli 500 kv vierailijaa 
vuosittain: Miten tulevaisuudessa fiksun kaupungin ratkaisuja voisi paremmin konkertisoida esim. 
Showroom toiminnalla? Miten tätä pitäisi organisoida?

Kalasataman visio “Tunti lisää aikaa päivään” on nyt ollut toiminnan lähtökohtana. Jatkossa tämä 
lupaus on konkretisoitava, mitattava ja tehtävä näkyväksi.

Ohessa  kerättynä keskeiset opit ja aihiot työpajasta, joiden pohjalta työstämme jatkosuunnitelmia 
eteenpäin vuodelle 2018. 

 

1. Mitä haluaisit toteuttaa Kalasatamassa jatkossa 
2. Mitä olisivat Labin yhdintehtävät
3. Millaista toimintaa tulevaisuuden Labissä? 
4. Mitä eri sidosryhmille tarjotaan
5. Skenaarion modulaariseta mallista liittyen tulevaisuuden tarjoomaan.



1-Mitä haluaisit toteuttaa Kalasatamassa?  
Työpajassa Kalastaman toimijat nostivat esiin seuraavia aihioita, joiden toivoisivat 
toteutuvan Kalasatamassa:
• Laajamittainen yhteiskäyttö sähköauto pilotointi : älykäs toteutus ja lataus
• Sähköautojen vuokraus ja yhteiskäyttöpalvelu 
• Paljon kaupunkivihreyttä  ja tiloja ja niitä tukevia palveluita ihmisille erilaiseen 

toimintaan 
• Vihreät alueet + hyvinvointi “smart parks"
• Kiihdyttää yhteisöllistä vuorovaikutusta/ kehitys-& deointihub verkkoon
• Kaupunkilaisten palvelujen digitalisointi kaupunkilaisen näkökulmasta ( digi kartta 

appsit)
• Kansainväliset kokeilut ja pilotit , jossa mukana myös isoja kv yrityksiä ja startupeja
• Skaalautuvat tilat, ajassa muuttuva Kalasatama
• Ilmanlaadun ja säätiedon mittauspiste KalasatamaanUudenmaan sote, kaupunki, 

yritysten työterveyshuolto, REDI:n lääkäriasematoimijat, tekemän kiinteää 
yhteistyötä innovatiivisesti ja saumattomasti
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2. Labin ydintehtävät
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Työpajassa osallistujat ehdottivat seuraavia teemoja toteuttaviksi 
yhteisprojekteiksi:
• Hyvinvointipalveluiden yhteiskehitys -ja pilotointi: Tehyke+Redin toimijat+Keskun työterveyspalvelut. Redin tornitaloja 

voisi käyttää kehitys-ja kokeilualustana uudenlaisille terveys- liikunta-ja hyvinvointipalveluille, joilla myös uusi 
PPP-tuotantomalli.

• Showroom" voisi olla myös ulkona: "Smart park", erilaisia ulkotilaratkaisuja
• Rannan hyödyntäminen Kalasatamassa. Kalasataman toimijat voisivat aloittaa erilaisia kokeiluita rannan 

elävöittämiseksi esim. tapahtumien ja haasteiden kautta. Ranta-alueen kehitys mukaan 12.6. Kaupunkipäivän 
ohjelmaan.

• Energian kysyntäjousto pilotointiin alueella heti!
• "Jätejärjestelmät&kiertotalous teemaa voisi kehittää: Teurastamolla Kiertotalous pilotteja, Kalasatamassa putki-imu ja 

älyroskiksia. Tavoitteena energiankulutuksen vähentäminen.
• Älyliikenne: yhteiskäyttöautoilua voisi viedä Kalasatamassa eteenpäin

• Uudenlaisen teknisen (iot)-infran ympärille kokeilutoimintaa. Redillä jo Sigfox-asema nosturissa. Mistä 
käyttötapauksia?

• Paikallisten yritysten yhteinen vastuullinen työharjoitteluohjelma (nuorille).
• Turvallinen kaupunki. Voisiko tätä teemaa viedä eteenpäin poliisin, pelastuslaitoksen ja palokunnan kanssa? Esim. 

Redissä kasvollinen korttelipoliisi.

3. Millaista toimintaa? 



Lisäksi nostettiin "Lab ideoita":
Paikka, jonne asukas voi mennä ja voi kokeilla/saa käyttöönsä erilaisia fiksuja 
ratkaisuja, esim. Kotihiilen-kaltaisen henkilökohtaisen hiilijalanjälkilaskurin
Asukasosaaminen vahvasti mukaan
Tulevaisuuden Smart City aihioiden työstöä ja kommunikaatiota, esim. 
Digi+Luonto+Kaupunki
Co-design konsepti niin hyväksi, että senkin voi tuotteistaa ja kaupallistaa
Systemaattinen yhteiskehittämisen prosessi eri sidosryhmille, sekä virtuaalisia että 
fyysisiä toimintoja
Kaupunkikierroksia innovaatio ja muille turisteille

Muita tapahtumia:
"kalasatama slush" tapahtuma
Kesko: pirkka-päivät



4. Palvelut avainsidosryhmille

YRITYKSILLE isot +pienet toimijat 
Temaattinen ohjelma 
Investin kulma
Tietopalvelut, customer insight 
Asukasosallisuus ja co-creation tarjoomai 
yrityksille,
Käyttäjäpalaute
Living Lab tarjoaa aidon ympäristän (vs. 
DOLL) 
Kansainvälisert kokeilut ja pilotit joissa myös 
mukana kv toimijoita
Toimijoiden matchmaking

KÄYTTÄJILLE
Asiantuntija asukkaat_ 
kaupunkilaisten osaaminen 
käyttöön ja hyödyksi 
“Avaa koti” konsepti 
Asukasopas   koulutuskonsepti
Digialusta tukemaan 
asukasosallisuutta 
Real life – kokeile asua fisussa 
kaupungissa 
Kiinnostava kuratoitu ohjelma

KV RYHMÄT 
Asukasosallisuuden kautta 
tarjoomaa kv ryhmille
asukasoppaat 
“Real Life experience” – koti 
+ toimijat kokemus

SMART PARKS ( kulttuuria , fiksut ratkaisut käyttöön) palvelee niin yrityksiä kokeilualustana, käyttäjiä, kaupunkia 

KAUPUNGILLLE
Kaikki tilat käyttöön
Showcase 
Fiksun kaupungin tarinat 
tukee kaupungin Smart City 
imagoa

Työpajassa lähestyttiin tarjoomaa keskeisten sidosryhmien näkökulmasta. Keskeisenä teemana 
nousi “CITIZEN ENGAGEMENT AS A SERVICE” 



5. Tulevaisuuden toiminnan 
skenarioita 

Työpajatyöstön pohjalta vedimme yhteen mahdollisia malleja tulevaan 
toimintaan. Mallissa on luonnosteltu modulaarinen skenaario 
tulevaisuuden Labin tarjoomasta. Mallissa  huomioitu toiminnan 
organisointi tulot/ kulut. 

Mukana on eri elementtejä, jotka voivat toimia erillisenä tai osana 
kokonaisuutta. 



Luonnostelua: LABIN TARJOOMA SKENAARIO

PAKETTI 1 

# Yhteiskehittämistila 
# Innovaatio-alusta 

palvelutarjooma eri 
sidosryhmille (agile piloting, 
kokeilualustqpalvelut 
yrityksille)   

# Käyttäjien osallistaminen (citizen 
engagement as a service) 
# Tietopalvelut 
• Konsultointi, raportit, Foresight 

& Insight
• city intelligence , citizen 

Intelligence 

KULUT : 
Tila, ihmiset  ja muu infra, ohjelman 
kuratointi, toiminnan pyörittäminen 
TUOTOT : 
• Tapahtumat
• Tilavuokra
• Kokeiluohjemien ja living lab 

palveluiden myynti
• Tietopalveluiden & 

konsultoinnin  myynti 

PAKETTI 2 

PAKETTI 1 + 
Maailmanluokan showroom 

näytteytila

+
KULUT: Investointi showroom 

maailmanluokan näyttelytilaan  
min. 0,5m 

isompi tilakustannus
+ henkilöresurssit tilan kuratointiiin 
TUOTOT: tilapalvelu/ vuokratuotot 

suuremmat 
 

PAKETTI 3

PAKETTI  1 + ( 2 ) + 
Tekninen alusta (IOT ETC.) 

PAKETTI 4
PAKETTI  1 + ( 2 ) + (3) 

Projektiyhteistyö
• Hankekonsortiot, rahoitus  

KULUT: infran pystytys ja 
ylläpito

(yrityspartnerit voivat 
sponsoroida) 

TUOTOT: infrankäyttömaksu

KULUT: Hankekulut

TUOTOT: Osuus 
hankerahoituksesta  PARTNERIVERKOSTON TUOTTAMAT 

PALVELUT : 
• Turistipalvelut  kv ryhmille
• Digiaalusta asukasosallistumisen
• Tutkimuspalvelut 
• Ym. 

  



Next steps


