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1. Johdanto  

Älykäs arki älykkäässä kaupungissa –esiselvitys on Päijät-Hämeen liiton rahoittama 

EAKR –hanke, jossa selvitettiin, mitä Smart City eli älykäs kaupunki –konsepti tarkoittaa 

yleisesti, keskisuuren kaupungin näkökulmasta ja erityisesti, mitä se voisi tarkoittaa  

Hämeenlinnassa. Selvitys pyrki vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:  

1. Millaisia erilaisia älykäs kaupunki –malleja on käytössä kansallisesti ja 

kansainvälisesti?  

2. Millainen on älykäs arki Hämeenlinnassa ja osana HHT -kasvukäytävää? 

3. Mitä toimenpiteitä tarvitaan? 

Esiselvitys toteutettiin puolen vuoden aikana alkaen joulukuussa 2013 ja siihen osallistui 

yhteensä n. 70 henkilöä Suomen kasvukäytävältä ja Hämeenlinnasta. Projektin 

toimenpiteitä olivat vertaileva selvitys (desk study), työpajatyöskentely ja  

henkilöhaastattelut. Työpajat toteutettiin yhteistyössä Suomen kasvukäytävä –

verkostohankkeen (HHT) ja Hämeenlinnan kaupungin kanssa. 

Selvitysprosessi on herättänyt työpajoihin ja haastatteluihin osallistuneita ajattelemaan 

tulevaisuutta uusista näkökulmista ja valottanut mahdollisuuksia muiden kaupunkien 

tulevaisuuteen suuntautuneiden valintojen kautta. Selvityksen myötä on syntynyt 

tietopankki ja asiantuntijaverkosto sekä potentiaalisia kumppanuuksia jatkotyöskentelyn 

pohjaksi. 

Fiksu Hämeenlinna –konseptilla tuetaan kaupungin kasvamista keskisuuresta 

kaupungista suureksi kaupungiksi, mihin sijainti HHT –käytävän keskellä antaa hyvät 

mahdollisuudet.  

Fiksu Hämeenlinna –konsepti keskittyy sellaisiin tekemisiin, joissa yhtäaikaisesti 

tunnistetaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille, hyvinvointia asukkaille ja 

säästöjä kaupungille. Fiksu Hämeenlinna –konsepti tukee innovointia ja 

tulevaisuushakuista toimintaa. 

Kärkiteemoihin on päädytty pääasiassa Hämeenlinnan työpajan 10.6.2014 tuotosten 

perusteella. Työpajaa edelsi valmistelu koostuen HHT-kasvukäytävä –

työpajatyöskentelystä ja tehdyistä henkilöhaastatteluista. Kärkiteemat ovat löytyneet 

Hämeenlinnan omista tunnistetuista vahvuuksista ja kehittämisen haasteista.  

Esiselvityksen toivotaan johtavan smart city –ajattelun valtavirtaistamiseen 

Hämeenlinnan kehittämistyössä. Kiitos kaikille työpajoihin ja haastatteluihin 

osallistuneille sekä työtiimille! 

Hämeenlinnassa 29.9.2014 

Pia Niemikotka 

projektipäällikkö  

Linnan Kehitys Oy 
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2. Käsitteitä 

Smart city  

Smart City –ajattelu on tulevaisuuden tekemistä hyödyntämällä älyteknologiaa 

yhdistettynä sosiaalisiin verkostoihin ja hajautetun tuotannon verkostoihin.  

 

Smart City –käsitteelle on olemassa suppeampia ja laajempia määritelmiä, joille yhteisiä 

piirteitä ovat: digitaalisuus, sähköisten palveluiden lisääminen, innovatiiviset ratkaisut 

palvelujen kehittämisessä ja avoimen datan hyödyntäminen palvelukäytössä. Yhteistä 

Smart City –hankkeille on myös pyrkimys parantaa ihmisten elämänlaatua ja samalla 

vähentää ympäristön kuormitusta. Yleensä keinona ovat informaatio- ja 

viestintäteknologian (ICT) uudet mahdollisuudet.  

 

Smart City -hankkeet ja määritelmät painottuvat kolmella tavalla: 

teknologiayritysten visioissa korostuu futuristinen teknologia, perinteisissä Smart City –

hankkeissa ekotehokkuus ja tuoreimmissa hankkeissa Smart Cityt nähdään 

mahdollistajina arjen toimivuuteen, hyvinvointiin ja onnellisuuteen.  

 

Smart City -kaupungeissa korostetaan tekemisen tapaa: suunnitteluun ja rakentamiseen 

halutaan mukaan monenlaisia toimijoita kuten julkinen ja kolmas sektori, erikokoisia 

yrityksiä, tutkimuslaitoksia, rahoittajia ja kaupunkilaisia. 

 

Smart City syntyy, kun uusia keinoja ja käytäntöjä hyödynnetään ongelmien 

hillitsemiseksi ja elämänlaadun parantamiseksi. Kaupunkien kannalta Smart Cityn lupaus 

on säästää aikaa, rahaa ja resursseja.  

 

Smart City on globaali trendi ja myös Euroopan Parlamentti haluaa vahvistaa smart city-

kehitystä EU:n alueella. Euroopan parlamentin teollisuus-, tutkimus- ja 

energiavaliokunta (Industry Research and Energy Commitee, ITRE) on määritellyt Smart 

Cityn seuraavasti: “A Smart City is a city seeking to address public issues via ICT –based 

solutions on the basis of a multi-stakeholder, municipally based partnership” (Mapping 

Smart Cities in EU study 2014). 

 

Parlamentti julkaisi helmikuussa 2014 tutkimuksen Euroopan kaupunkien Smart City –

kehityksestä. Suomen Helsinki valikoitui 468 kaupungin joukosta kuuden kärkikaupungin 

joukkoon yhdessä Amsterdamin, Barcelonan, Kööpenhaminan, Manchesterin ja Wienin 

kanssa. Parlamentin teettämän tutkimuksen yksi päähavainnoista yleisesti oli se, että yli 

kaksi kolmasosaa kaupunkien smart city -projekteista on yhä joko suunnittelu- tai 

pilotointivaiheessa. Aihe on siis vielä varsin tuore myös Euroopassa, jossa sen 

edistämiseen myös kohdennetaan tukirahoitusta EU:n rahoitusinstrumentein. 

EU:ssa Smart  Cityjä arvioidaan yleensä kuuden ulottuvuuden kautta: 

 

Älykäs talous – kilpailukyky 

Älykkäät ihmiset – sosiaalinen ja inhimillinen  

Älykäs hallinto – osallistuminen 

Älykäs mobiliteetti – liikenne ja ICT 

Älykäs ympäristö - luonnonvarat 

Älykäs elämä – elämänlaatu 
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http://www.smart-cities.eu/ranking.html 

 

 

Smart City –ajattelu liittyy suurissa kaupungeissa asukasmäärän kasvun kestävään 

toteuttamiseen, jolloin smart city –ajattelua viedään läpi kokonaisvaltaisesti.  

Smart city –voi myös tarkoittaa profiloitumista halutussa teemassa, esim. älykäs liikenne 

tai uusiutuva energia. Pienemmät kaupungit toteuttavat älykäs kaupunki –hankkeita 

yhteistyössä toisten kaupunkien kanssa, jolloin volyymistä saadaan riittävää. Smart cityä 

toteutetaan myös hankekohtaisesti ja esim. kaupungiosakohtaisessa suunnittelussa. 

Yhteistä smart city –hankkeille on kestävä kehitys ja toisaalta kilpailukyvyn 

varmistaminen. 

   

Smart City:n mahdollistajia: 

 

Resurssiviisaus – Kaupunkien kokonaisinfrastruktuurin (tiet, jätteiden käsittely, 

rakennukset, sähköverkko jne.) osalta suurin mahdollisuus liittyy hukkaresurssien 

hyödyntämiseen. 

Monipuoliset mittarit – mikroantureiden ja tietoteknologian yhtäaikainen kehittyminen 

ovat mahdollistaneet uudenlaisten antureiden ja sensorien kustannustehokkaan 

valmistuksen. Sensorit tuottavat valtavan määrän dataa, jota voidaan käyttää älykkäissä 

palveluissa ja rakennuksissa. 

Asioiden Internet – Vuonna 2020 internetissä on 10 laitetta jokaista internetiä 

käyttävää ihmistä kohden (Cisco). Näissä olevat 50 miljardia anturia viestivät 

keskenään; syntyy Internet of things 

Big Data – Älysovellukset lisäävät datan määrää merkittävästi – Smart Cityn yhdeksi 

tärkeimmistä rakennusaineista muodostuu Big Data, jonka tuottavat kaupunkilaiset itse 

kantamalla mukanaan älypuhelinta, sykeantureita ja käyttämällä älysovelluksia. Big Data 

mahdollistaa asukkaiden osallistamisen kaupungin kehittämiseen entistä tehokkaammin. 

Automaatio – Automaatio voidaan algometriseen automaatioon ja robotiikkaan. 

Molemmat toimivat Smart Cityn rakennusaineina (esim. datakyselyjen ohjelmointi, 

robottiautot, sähköiset lääkeannostelijat jne.) 

http://www.google.fi/imgres?imgurl=http://cdn.techpp.com/wp-content/uploads/2013/03/smart-city-diagram.png&imgrefurl=http://techpp.com/2013/03/22/the-smart-city/&h=228&w=512&tbnid=Tasl84V4UQS9JM:&zoom=1&docid=1dKnec3EKAiWZM&ei=eaMvVKTQE-GtygPOk4GoDA&tbm=isch&ved=0CBcQMygPMA84yAE&iact=rc&uact=3&dur=713&page=7&start=203&ndsp=34
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Avoin data – Maksuton tieto, joka on vapaasti kaikkien hyödynnettävissä, innoittaa 

kaupunkilaisia luomaan palveluja itse. Eri tahoja kannustetaan avaamaan tietoja 

hyödynnettäväksi (esim. avoin paikkatieto, aikataulut, kartat jne.)  

6Aika – Suomen kuuden suurimman kaupungin yhdessä toteuttama kestävän 

kaupunkikehityksen strategia, joka sisältyy Suomen tammikuussa hyväksymään EU:n 

uuteen rakennerahasto-ohjelmaan.  

6Aika-strategiassa kaupunkipalvelujen avointa ekosysteemiä rakennetaan kolmella 

painopistealueella: avoimet innovaatioalustat, avoin data ja rajapinnat sekä avoin 

osallisuus. Perustana on yhteiskuntakehitys kohti yhteisöllisyyttä, avoimuutta ja 

saavutettavuutta. Toimiva kaupunkiyhteisö on kaupunkilaisten, yritysten, tutkimus- ja 

kehitystoimijoiden sekä viranomaisten muodostama kokonaisuus. Yksi tehokkaimmista 

tavoista synnyttää innovaatioita ja kasvattaa tuottavuutta ovat kaikkien toimijoiden 

mukanaolon mahdollistavat avoimet toimintamallit. 

INKA -  kansallinen innovatiiviset kaupungit –ohjelma 

Smart City, suomeksi älykäs tai fiksu kaupunki, on suuntaus, jota halutaan tukea myös 

kansallisesti.  Kehitystä ohjaamaan ja tukemaan on käynnistetty TEMin johdolla INKA.  

Innoatiiviset kaupungit eli INKA –ohjelman kansallinen visio: ”Luodaan tapa tehdä 

asioita, joka samalla määrittelee ja konkretisoi älykkään kaupungin käsitteen 

kansainvälisesti 2020 sekä synnytetään uusia markkinoita, joilla menestytään 

globaalissa innovaatiokilpailussa.” 

 Älykkään kaupungin ratkaisujen mahdollistavien kehitys- ja 

referenssiympäristöjen synnyttäminen alueellisesti ja kansallisesti. 

 Kaupunkien toimintoja hyödyntäen kansainvälisesti skaalattavien liiketoimintojen, 

arvoketjujen ja kaupallisten konseptien synnyttäminen. 

 Alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten liiketoimintavetoisten ekosysteemien 

yhdistäminen vahvistamaan kaupungeissa toimivien yritysten kansainvälistä 

kilpailukykyä. 

INKAn tavoitteena on synnyttää korkeaan osaamiseen perustuvia kilpailukykyisiä 

yrityksiä ja siten vauhdittaa innovaatiokeskittymien syntymistä Suomeen.  

Ohjelmaan on valittu 5 teemaa ja niille vetovastuulliset kaupunkiseudut. Kuhunkin 

teemaan on valittu lisäksi kumppaneiksi 7 muuta kaupunkiseutua. Suomen INKA –

kaupungit ovat:  

Biotalous: Joensuu, Jyväskylä ja Seinäjoki 

Kestävät energiaratkaisut: Vaasa, Lappeenranta ja Pori 

Tulevaisuuden terveys: Oulu, Kuopio, pääkaupunkiseutu, Tampere ja Turku 

Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus: Tampere, Lahti, Oulu, pääkaupunkiseutu ja  

Turku 

Kyberturvallisuus: Jyväskylä 

Kansallisen ohjelman toimeenpanosta vastaa TEKES. 

 

Hämeenlinna haki alkuvuonna 2013 kansalliseen INKA –ohjelmaan, mutta ei tullut 

valituksi mukaan.  
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TEKESin Fiksu kaupunki –ohjelma  

Fiksu kaupunki –ohjelman avulla halutaan kehittää Suomesta edelläkävijä älykkäissä 

ympäristöissä, jotka muodostuvat ekologisista, sujuvista arjen palveluista ja 

teknologioista.  Suomessa ja maailmalla on kehitetty kaupunkiympäristön älykkyyttä 

kasvattavia teknologioita, joita nyt integroidaan paremmin asiakkaita palveleviksi 

kokonaisuuksiksi.  

Ohjelma uudistaa yritysten liiketoimintaa ja luo ensimarkkinoita innovatiivisille 

ratkaisuille, joilla yritykset tähtäävät maailmanmarkkinoille.  Fiksussa kaupungissa 

energiaan, ympäristöön, digitaalisuuteen, liikkumiseen, laitteisiin ja rakentamiseen 

liittyvät teknologiat muodostavat kaupunkilaisille raamin sujuvalle arjelle. Tuloksena 

syntyy käyttäjätarpeista lähteviä sovelluksia asumiseen, työntekoon, liikkumiseen ja 

vapaa-ajan viettoon.   

TEKESillä on lisäksi lukuisia muita ohjelmia, jotka edistävät smart cityn toteuttamista.  

www.tekes.fi  

 

Keskisuuri kaupunki vs. suuri kaupunki Suomessa 

Kuntaliitto jakaa Suomen kaupungit suuriin ja keskisuuriin kaupunkeihin seuraavasti:  

suuri kaupunki:  yli 100.000 asukasta 

keskisuuri kaupunki:  2 ryhmää: 50.000-100.000 sekä 30.000-50.000 asukasta 

pieni kaupunki:  alle 30.000 asukasta. 

 

Suomen suurimmat kaupungit väestömäärän perusteella (tilastokeskus 4/2014): 

1. Helsinki  616.042 asukasta 

2. Espoo 262.140 asukasta 

3. Tampere 220.701 asukasta 

4. Vantaa 208.781 asukasta 

5. Oulu  194.289 asukasta 

6. Turku  182.247 asukasta 

7. Jyväskylä 134.772 asukasta 

8. Kuopio 106.477 asukasta 

9. Lahti   103.448 asukasta 

10. Kouvola 86.880 asukasta 

11. Pori  83.483 asukasta 

12. Joensuu 74.345 asukasta 

13. Lappeenranta 72.615 asukasta 

14. Hämeenlinna 67.804 asukasta 

15. Vaasa  66.278 asukasta 

16. Rovaniemi 61.237 asukasta 

17. Seinäjoki 54.439 asukasta 

18. Salo  54.439 asukasta 

19. Kotka  54.732 asukasta 

20. Mikkeli 54.585 asukasta 

21. Porvoo 49.622 asukasta 

http://www.tekes.fi/
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Eurooppalaiset metropolit 

Metropoli on suurkaupunkialue, jonne kaupunkialueen välitön taloudellinen ja sosiaalinen 

vaikutus ulottuu. Metropoliin kuuluvat itse suurkaupunki, sen esikaupungit ja niiden 

lähialueet. Metropolialueelle ei ole yksiselitteistä määritelmää tai aluerajausta vaan se 

vaihtelee maittain. Suomen kasvukäytävä (HHT) on ns. nauhakaupunki eli ”pitkä 

metropoli” ja Suomen ainoa eurooppalaisen mittakaavan kasvukäytävä (väestö, palvelut, 

sosiaalinen rakenne).  

Keskisuuri Hämeenlinna voi saavuttaa suomalaisen suurkaupunkialueen eli metropolin 

edut toimiessaan tiiviissä yhteistyössä HHT -kasvukäytävän kanssa.  

Maailman megakaupungit 

Megakaupunkeja eli yli kymmenen miljoonan asukkaan kaupunkeja on maailmassa 28 

kpl (vuonna 1990 oli vasta10 kpl), joista 16 Aasiassa, neljä Latinalaisessa Amerikassa, 

kolme kummassakin Afrikassa ja Euroopassa sekä kaksi Pohjois-Amerikassa. Euroopan 
väkirikkain kaupunki on Moskova 11 miljoonalla asukkaalla. 

Maailman väkirikkain kaupunki on Japanin Tokio, 38 miljoonaa asukasta. Intian Delhissä 

asukkaita on 25 miljoonaa, Kiinan Shanghaissa 23 miljoonaa. Meksikon Méxicossa, 

Intian Mumbaissa ja Brasilian São Paulossa on kaikissa n. 21 miljoonaa asukasta per 

kaupunki.  (lähde: Yle uutiset 10.7.2014 Reutersin mukaan) 

Hämeenlinna – suomalainen keskisuuri kaupunki  

Asukasluku   67 833 (tilanne 31.8.2014) 

Pinta-ala    2032 km² 

Perustamisvuosi:   1639 

Työpaikkaomavaraisuus:   100 %  

Pendelöinti sisään  n. 28 000 henkilöä (koko seutukunta) 

Pendelöinti ulos  n. 27 000 henkilöä (koko seutukunta) 

Yritysten määrä  5170 

Uusia yrityksiä 2013  429 kpl 

Työttömyysaste  12,1 % 

Nettomuutto   8. sija (Kanta-Häme) 

 

Luonnonkaunis Hämeenlinna (ruots. Tavastehus) sijaitsee Vanajaveden laaksossa, 

Hämeen Härkätien ja Järvi-Suomen risteyksessä. Moottoritie 3 ja valtatie 10 kulkevat 

kaupungin halki. Rautateitse on Hämeenlinnaan päässyt jo vuodesta 1862 alkaen. 

 

Historiallinen Hämeenlinna on Suomen vanhin sisämaakaupunki ja kaupunki on tunnettu 

kansainvälisesti säveltäjämestari Jean Sibeliuksen syntymäkaupunkina. 

 

Puistojen kaupunki Hämeenlinna on yhdistelmä luontoa ja kulttuuria. Suomen 

ensimmäinen kansallinen kaupunkipuisto perustettiin Hämeenlinnaan 2001. Kansallisen 

kaupunkipuiston alue on yli 6 km pitkä ja noin 5 km leveä. 

 

Puiston historiallinen ja kulttuurinen ydin on Hämeen keskiaikainen linna ympäristöineen. 

Aulanko on puiston tunnetuin osa. Puistoon kuuluu myös keskustan rantapuistot ja 

rakennuskulttuurin kannalta arvokkaat puutalokorttelit sekä Keinusaaren ja 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Kaupunkialue
http://fi.wikipedia.org/wiki/Esikaupunki
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Verkatehtaan vanhat teollisuus- ja sairaalamiljööt. Verkatehtaan vanhaan 

tehdasympäristöön sijoittuva kulttuurikokonaisuus on hämeenlinnalainen malliesimerkki 

perinteitä kunnioittavasta kehityksestä. 

Vuoden 2009 alusta Hämeenlinnaan liittyivät Hauho, Kalvola, Lammi, Renko ja Tuulos. 

Viisi maaseutumaista kaupunginosaa omaavat kukin omat vahvuutensa: 

Hauho: yhteisöllinen, kesäasukkaan paratiisi, perinteet ja Vanha raitti Hauhon 

keskustassa 

Kalvola: Iittalasta tunnettu Design –kaupunginosa, joka on myös sijainniltaan 

erinomainen asuinpaikka 

Lammi: yhteistyön ja verkostoitumisen taajama, jossa on kaunis luonnon ympäristö, 

tuotteistaan tunnettua yritystoimintaa ja joka on sopivan kokoinen paikka asua  

Renko: keskuskaupungin läheisyydessä sijaitseva maaseutumainen taajama tarjoten 

maisemia, historiaa ja edullisempaa asumista 

Tuulos: maaseutu, jossa on vahva kaupallisten palvelujen keskittymä. Pieni ja 

rauhallinen asuinpaikka. 

Suomen kasvukäytävä, HHT  

 

Helsinki-Hämeenlinna-Tampere – käytävä muodostuu etelä-pohjoinen suuntaisesti 

Helsingistä Tampereen välille. Fyysisen infrastruktuurin rungon muodostavat valtatie 3 ja 

Helsinki-Tampere rautatie. Vyöhyke on noin 180 kilometriä pitkä, ja sen varrella asuu 

noin 2 miljoonaa ihmistä. Suomen bruttokansantuotteesta 45 % tuotetaan käytävän 

varrella ja noin 40 % työpaikoista sijaitsee käytävällä.  

 

HHT- kasvukäytävän tavoitteena on muodostaa nauhamainen kaupunki, johon Helsingin 

ja Tampereen kasvua voidaan tehokkaasti kanavoida. Helsinki-Hämeenlinna-Tampere – 

kasvukäytävä on koko Suomen talouskasvun ja kilpailukyvyn kannalta maan tärkein 

alue. HHT-kasvukäytävä on alueena yhtenäinen työmarkkina- sekä väkirikas alue. 

Vilkkaasta työmatkaliikenteestä johtuen liikenneratkaisujen kehittäminen sekä 

investoiminen infrastruktuuriin ovat yhdessä mahdollistaneet alueen kehittymisen 

tärkeäksi työssäkäyntialueeksi.  

 

Suomen kasvukäytäväverkosto järjestäytyi vuoden 2013 lopulla tavoitteena laajentaa 

yhteistyötä sekä systemaattisesti kehittää käytävää. Kasvukäytäväverkostoon kuuluu: 

Akaan, Hattulan, Hausjärven, Helsingin, Hämeenkyrö, Hämeenlinnan, Janakkalan, 

Kangasalan, Lempäälän, Lopin, Nokian, Pirkkalan, Pälkäneen, Riihimäen, Tampereen, 

Valkeakosken, Vesilahden sekä Ylöjärven kunnat. Lisäksi mukana ovat: Uudenmaan, 

Hämeen ja Pirkanmaan maakuntaliitot sekä Helsingin, Riihimäki-Hyvinkään, Hämeen 

sekä Tampereen kauppakamarit. 

Suomen kasvukäytävän visio julkistettiin kansallisessa kaupunkifoorumissa 

Hämeenlinnassa 23-24.9.2014. http://hameenliitto.fi/fi/etusivu 

 

 

http://hameenliitto.fi/fi/etusivu
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Henkilöliikenne HHT:lla  

rautatie-, lento- ja laivaliikenteen kotimaanmatkat  
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3. Hämeenlinnan fiksu kaupunki –konsepti   

 

Fiksu Hämeenlinna –konsepti tukee keskisuuren Hämeenlinnan kaupungin kestävää 

kasvua suureksi kaupungiksi 2030 mennessä. Kasvun mahdollistaja on Suomen 

kasvukäytävä (HHT), jonka varrella ja keskellä kaupunki sijaitsee.  Suomen 

kasvukäytävän kasvuennuste on 500.000 asukasta 2050 mennessä. Aktiivisin 

toimenpitein Hämeenlinna voi saada kasvusta 10-20% seuraavan 40 vuoden aikana.        

Fiksu Hämeenlinna –konseptilla tavoitellaan uusien asukkaiden lisäksi uusia 

liiketoimintamahdollisuuksia alueen yrityksille, hyvinvointia asukkaille ja säästöjä 

kaupungille.   

Fiksu Hämeenlinna –konseptin strategia perustuu kahteen lähestymistapaan: 

1.) Suomen kasvukäytävän –vision toteuttamiseen osallistuminen aktiivisesti sekä  

2.) Hämeenlinnan omista lähtökohdista tunnistettuihin vahvuuksiin ja haasteisiin 

keskittyminen. 

Hämeenlinnan erinomainen sijainti HHT-käytävän keskellä mahdollistaa yhteistyön 

Suomen ja Euroopan smart cityjen kärkeen kuuluvien Helsingin ja Tampereen kanssa. 

Osallistumalla aktiivisesti HHT –verkoston yhteistyöhön Hämeenlinna pääsee mukaan 

uusimpiin hankkeisiin kansallisesti ja kansainvälisesti, mm. älyliikenteen kehittäminen.  

Osana HHT –kasvukäytävää, oikea-aikaisin toimenpitein, Hämeenlinnalla voi olla myös 

sillanrakentajan rooli ja Hämeenlinnan kannattaa tarjoutua kokeilualustaksi HHT-

käytäväverkostossa esiin nousevissa uusissa ideoissa. 

Sillanrakentajan rooli kaupungilla jo onkin omatessaan HHT –kasvukäytäväverkoston 

vetovastuun statuksen. Sillanrakentajana on myös toimittu älyliikenteen osalta 

toteutettaessa Linnan kehityksen Oskesta uuteen ohjelmakauteen –hankkeen toimesta 

ja varoilla selvitys eurooppalaisten kasvukäytävien älykkään liikkumisen palveluista ja 
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matkaketjuista. Selvityksen avulla koko kasvukäytävä sai arvokasta tietoa, jonka 

pohjalta on jatkettu älyliikenteen visiointia ja vision toteuttamissuunnitelmaa. 

Paitsi uusimpiin innovaatiohankkeisiin mukaan pääseminen Helsingin ja Tampereen 

kanssa, mahdollistaa Helsingin ja Tampereen kumppanuusverkostot myös 

systemaattisemman benchmarkingin HHT –käytävän sisällä. Helsinki ja Forum Virium on 

toteuttanut runsaasti älykästä arkea edistäviä hankkeita, joista osa olisi toteutettavissa 

myös Hämeenlinnassa. Innovaatio ei aina tarkoita sitä, että pyörä on keksittävä 

uudelleen, vaan sitä että toiminta on uutta omalla alueella. Samoin Tampereelta on jo 

siirrettykin Demola –mallia myös Hämeenlinnaan.  

Myös Hämeenlinnan omia vahvuuksia tukevia kumppanuuksia voidaan vahvistaa HHT-

yhteistyöllä, mitä jo tehdäänkin esim. eHealth –osalta Tampereen kanssa. 

Mitkä ovat sitten Hämeenlinnan omista lähtökohdista Fiksu Hämeenlinna –konseptiin 

nostetut kärkiteemat?  

Kärkiteemoihin on päädytty pitkälti Hämeenlinnan 10.6.2014 työpajan tuotosten 

perusteella. Työpajaa edelsi valmistelu koostuen HHT-kasvukäytävä –työpajoista sekä 

henkilöhaastatteluista.  

Hämeenlinnasta on tunnistettu omia vahvuuksia, joihin älyttäminen ja HHT:n tarjoama 

potentiaali uskotaan tuovan kilpailuetua. Toisaalta on myös tunnistettu haasteita, joiden 

kehittämisen älyttämisen ja HHT –yhteistyön uskotaan tuovan lisäarvoa. 

Fiksu Hämeenlinna –konseptin kärkiteemat ovat: 

1. Hämeenlinnan kehittäminen vapaa-ajanvieton vetovoimaiseksi keskukseksi  

 

2. Kokonaisvaltaisen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Suomen kärkikaartiin 

kuuluen 

 

3. Uudenlaiset asumisen konseptit  

 

4. Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksen kasvattaminen ammatillisen 

korkeakoulutuksen  edelläkävijä –kampukseksi yhdessä Teknologiakeskuksen 

kanssa. 

Fiksu Hämeenlinna –konsepti tukee Hämeenlinnassa tehtyä INKA –valmistelutyötä 

tuomalla siihen lisää keinoja ja asukasnäkökulmaa mukaan.  

3.1. Hämeenlinnan kehittäminen vapaa-ajanvieton 

vetovoimaiseksi keskukseksi 

- kulttuurin sisältötuotantoon panostaminen  

- liikuntapaikat ja kulttuurihistoria reititettynä virtuaalisella lisätyllä 

todellisuudella  

- tapahtumat ja tapahtumapaikat 

- Hämeenlinna Apps 
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- kaupunkikeskustan kehittäminen pitkäjänteisesti ja moniammatillisella 

yhteistyöllä  

 

- Vanajaveden rantojen virkistyskäyttö ja veden älykäs hyödyntäminen 

- vesitiet ja kulkuneuvot, Suomen ykkösvesikäytävä 

- älylautta 

- laajasti ajateltuna matkailu koko Hämeenlinnassa 

- Iittalan käsityöläiskortteli ja desing 

- Hämeenlinnasta sähköpyöräilykaupunki 

- uudenlainen energiaa säästävä joukkoliikenteen muoto Hämeenlinnaan osaksi 

julkista liikennettä ja matkailijoiden sightseeing –reitiksi 

- Pimeän kaupan ilta –tyyppiset pop up –tapahtumat 

- yhdistysten tapahtumat osaksi Hämeenlinnan tapahtumia 

- linna ja keskiaika 

- Sibelius ja muut kulttuurihenkilöt 

- aktiivilomailu Hämeelinnassa 

- lapset ja nuoret  

- jne jne 

 

3.2. Kokonaisvaltaisen terveyden ja hyvinvoinnin kehittäminen 

Suomen kärkikaartiin kuuluen 

- eHealth – sähköiset palvelut 

- seniorien teknologiareppu, lääkeannostelijarobotti –kokeilu ja muut  

kehittyvän teknologian pilotit  

- uudet terveyden ja hyvinvointiteknologian tuotteet ja palvelut 

- hyvinvointisuunnitelmat  

- turvallinen asuminen  

- aktiiviset seniorit 

- hyvinvoivat lapset ja nuoret 

- ulkoilureitistöt ja kaupunkipuisto 

- kaikenikäisten hyvinvointi  

- älykkäät hyvinvointirakennukset 

 

3.3. Uudenlaiset asumisen konseptit  

 

Asuinalueiden kehittäminen 

- uudet asuinalueet 

- olemassa olevat lähiöt 

- asemanseudut  

- maaseutukaupunginosat 

- kelluvat loma-asunnot  

- vapaa-ajan asunnot 

- Perinteinen ystävyyskaupunki –verkosto on laajentunut smart city -

kaupunginosien benchmarking –verkostoihin tuoden jatkuvasti uutta ajattelua 

ja ideoita seudulle. 
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Energiatehokas rakentaminen ja hajautettu energiantuotanto 

- mahdollistajana edullisemmalle asumiselle Hämeenlinnassa 

 

Uudet älykkäät rakennusmateriaalit ja –tekniikat 

Turvallisuus 

Älykäs liikenne osana asumista 

Seniorit, pendelöijät, opiskelijat, toimistorakennukset, 

teollisuusrakennukset 

3.4. Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksen kasvattaminen ammatillisen 

korkeakoulutuksen  edelläkävijä –kampukseksi yhdessä 

Teknologiakeskuksen kanssa 

 

Hämeenlinnan korkeakoulukeskus 

 

Kampus kasvaa – näkymä moottoritieltä 2030  

Hämeenlinnan korkeakoulukeskus –kampuksen maankäytön suunnitteluprosessin 

yhteydessä on asetettu kampuksen tavoitteeksi kasvaa Etelä-Suomen suurimmaksi 

ammatillisen korkeakoulutuksen kampukseksi 2030 mennessä. Kampuksella 

työskentelee 2030 mennessä  6000 opiskelijaa (v.2014 opiskelijoita on 4000) ja 

työskentelee 2000 henkilöä yhteensä 200 yrityksessä (v.2014 yrityksiä 100, joissa 1000 

työpaikkaa).  
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Korkeakoulukeskus –yhteisöllä tulee olla vahva rooli Fiksu Hämeenlinna –konseptin 

toimeenpanossa generoimalla alueelle klustereita, joissa yhdistyy tutkimus, yritykset, 

opiskelijat ja kaupungin toiminta. Kärkinä bioala ja teräsrakentaminen muita aloja 

poissulkematta. 

 

4. Hämeenlinnan Fiksu kaupunki -konseptin edellytyksiä 

Osana Fiksu Hämeenlinna –konseptia kaupunki sähköistää palvelujaan systemaattisesti. 

Digitaalisuus on tuleva vallitseva trendi, jonka ymmärrystä ja osaamista Fiksu 

Hämeenlinna –konsepti edistää.  

Fiksu Hämeenlinna –konsepti onnistuu parhaiten, mikäli digitaalisuuden ja sosiaalisen 

median ymmärrystä ja osaamista levitetään aktiivisesti kaikkien kiinnostuneiden 

keskuudessa  päättäjistä virkamiehiin ja kehittäjistä yhdistysaktiiveihin. Yksi 

Hämeenlinnan Fiksu kaupunki –konseptin ydintehtäviä onkin some-osaamisen ja 

digitaalisten palvelujen käyttöönoton ja ymmärryksen lisääminen vauvasta vaariin. 

Älykästä arkea rakennetaan Hämeenlinnassa bottom up –periaatteella eli asukkaat 

osallistetaan vahvasti mukaan. Kaupunkilaisten perustaidot uusien digitaalisten 

palveluiden käyttämiseen on kuitenkin myös oltava kunnossa. Hyvääkään palvelua ei 

käytetä, mikäli taidot tai järjestelmät eivät ole riittäviä. Uuden digitaalisen, arkea 

helpottavan palvelun käyttöönoton yhteydessä on huolehdittava siitä, että käyttäjät 

saavat tarvitsemansa opastuksen palvelun käyttöön. Muun muassa ohjevideo ja 

kirjalliset ohjeet palvelun verkkosivustolla voivat auttaa, sekä tarvittaessa 

puhelinneuvontapalvelu. Hyvä ohjeistus voi vähentää uuden palvelun käyttöönoton 

muutosvastarintaa ja nopeuttaa siirtymävaihetta. 

Ohjeistuksen lisäksi on tärkeää, että tietoliikenneverkot ovat laajasti hyvälaatuisia. 

Yhteyksien toimiessa palvelun käyttöönotto voi helpottaa etenkin taajamien 

ulkopuolella asuvien asiointia huomattavasti. Jos asiointi voidaan hoitaa 

verkkoyhteyden kautta eikä sen vuoksi tarvitse matkustaa kaupunkiin syntyy sekä 

ympäristön kuormituksen, ajan että rahan säästöä. IT -infran kehittämiseen tulee 

panostaa koko Hämeenlinnan alueella.  

Fiksu Hämeenlinna –konseptin onnistuminen edellyttää myös tahtoa kehittyvän 

teknologian kokeiluihin ja käyttöönottoon. Yritysten ja asukkaiden kanssa tulee 

aktiivisesti etsiä uudenlaisia toimintatapoja ja ratkaisurakenteita kaupungin 

kehittämiseen. Kaupunki tarjoaa tietoa ja alustan, esim. uudistustarpeessa olevan 

kadun, uuden asuinalueen, rakennettavan hyvinvointikeskuksen tai palvelun, johon 

yritykset kehittävät innovatiiviset tuotteet ja järjestelmät yhteistyöverkostojensa kanssa.  

Fiksu Hämeenlinna –konsepti ei lähde toteutumaan, ellei se ole osa kaupungin 

strategioita ja ellei sen toteuttamisesta sovita vetovastuita. 

Fiksu Hämeenlinna –konsepti on toimintatapa, joka korostaa yhdessä tekemistä, 

älyteknologian hyödyntämistä ja käyttäjälähtöistä tekemistä.  
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5. Yhteenveto henkilöhaastatteluista 

Kesän korvilla 2014 haastattelimme 20 henkilöä koostuen Hämeenlinnan 

yritysedustajista, Hämeenlinnan kaupungin virkamiehistä, oppilaitosten henkilöstöstä ja 

osaamisen kehittäjistä, kehittämisyhtiöiden työntekijöistä ja muista aluekehittäjistä. 

Haastattelut tehtiin henkilökohtaisina haastatteluina sekä ryhmähaastatteluina.  

Henkilöt valittiin työryhmän toimesta ja jokainen haastatelluista edusti useampaa roolia, 

esim. yrityksen toimitusjohtaja, kesäasukas ja kaupunginosayhdistyksen pj tai 

pendelöivä businessnainen, äiti ja kaupunginvaltuuston jäsen. Listaus haastatelluista 

henkilöistä on raportin liitteenä. 

Kysyimme haastateltavilta seuraavia kysymyksiä: 

1. Miten Hämeenlinna voisi hyötyä HHT-kasvukäytävästä maksimaalisesti? 

2. Mikä voisi olla Hämeenlinnan rooli HHT-kasvukäytävällä? 

3. Mitä olisi älykäs arki Hämeenlinnassa? 

4. Miten älyteknologiaa voitaisiin hyödyntää elivoimassa ja asumisessa? 

5. Mitä toimenpiteitä tarvitaan? 

 

Vastauksista koostettiin yhteenveto ”Visio fiksusta Hämeenlinnasta Helsinki-

Hämeenlinna-Tampere –kasvukäytävällä”, joka esiteltiin hankkeen järjestämässä 

työpajassa Hämeenlinnan Raatihuoneella 10.6.2014. Työpajan materiaalit löytyvät 

raportin kohdasta työpajat. 

Haastatteluista saadut vision rakennusaineet esitellään tässä raportissa.  

 

5.1. Vision rakennusaineita haastattelujen pohjalta 1 

Hämeenlinna profiloituu hyvän asumisen kaupunkina – kuinka hyvän ja kenen 

mielestä? Mikä on Hämeenlinnan kasvun tavoite Helsinki-Hämeenlinna-

Tampere kasvukäytävän kasvusta? 

  

Väestökeskuksen tilastojen mukaan Helsinki-Hämeenlinna-Tampere –vyöhyke on 

kasvanut viimeisten 40 vuoden aikana yhteensä n. puolimiljoonaa henkilöä, josta  

 

Saavutettavuus käytävällä ylivoimainen 
+  koti järven rannassa keskustan tuntumassa  
+  edullisempaan hintaan 
+  hyvin IT- varusteltuna 
 
= lyömättömän kilpailuedun ainekset ? 
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Hämeenlinnan osuus on ollut vain n. 10.000 asukasta. Väestökeskuksen ennusteen 

mukaan kasvukäytävä tulee kasvamaan seuraavien 40 vuoden aikana jälleen n. 500.000 

asukkaan verran. Mikä on Hämeenlinnan tavoite kasvuennusteesta ja millä toimenpiteillä 

se saavutetaan? Vastaajien mielestä aktiivisin toimenpitein Hämeenlinnalla olisi 

mahdollisuus kasvaa jopa 100.000 asukkaalla 2050 mennessä.  

Perustelut löytyvät Hämeenlinnan hyvästä sijainnista. Helsinki-Hämeenlinna-Tampere –

kasvukäytävä tarjoaa työmahdollisuuksia järkevän työmatkan päässä kodista koko 

työuran aikana ehkä eniten koko Suomessa koko perheelle. Perhe voi asua 

Hämeenlinnassa vaikka äidin tai isän työpaikka muuttuisikin. Hämeenlinna voi tarjota 

parhaan saavutettavuuden kasvukäytävän keskellä usealla matkustusmuodolla 

liikuttaessa ja tarjota samalla asuinpaikan järven rannassa kaupungin keskustan 

tuntumassa edullisempaan hintaan ja hyvin IT –varusteltuna (unohtamatta Turenkia, 

Parolaa ja Iittalaa).  

Hämeenlinnaan muuttaa lapsiperheitä ja eläkeläisiä, mutta kuntatalouden näkökulmasta 

kannattaisi tavoitella myös hyvätuloisia 30-40 v. sinkkuja. Tälle joukolle tulisi kuitenkin 

olla riittävästi ns. ammatillista ”pöhinää”, eli poikkitieteellisiä kohtaamispaikkoja ja 

yhteistyöfoorumeita. Esimerkkeinä mainittiin Suisto –klubi Verkatehtaan alueella sekä 

entinen Konseptori –tila Innoparkissa. 

Älyteknologian hyödyntäminen nähdään kaupungille hyvinvointitekijänä. Aistivat talot 

ovat uusi mahdollisuus lisätä asukkaiden hyvinvointia sekä säästää kustannuksia. 

Engelinranta, Asemanseutu ja Keinusaari ovat uusia moderneja ja viihtyisiä asuinalueita 

valoittavassa pikkukaupungissa. Mitä uusia mahdollisuuksia älyteknologia voi tarjota 

asumisen laadun parantamiseksi. Esimerkkinä aistivat talot, jotka reagoivat liikkeeseen. 

Lumikuormasta voisi lähteä automaattinen huoltosignaali, jolloin auraukset voitaisiin 

tehdä aina vain tarpeen mukaan.  

Myös kierrätystalouden tehostamista mm. robotiikan avulla voitaisiin pilotoida uusilla 

asuntoalueilla hajautetun energian ratkaisujen testaamisen lisäksi.  

 

5.2. Vision rakennusaineita haastattelujen pohjalta 2 

Pendelöijien määrä Hämeenlinnassa kasvaa – sähköiset palvelut ja sähköinen 

asiointi toimivan arjen tueksi 

Pendelöijät pyörittävät perheensä arkea työmatkansa aikana kännyköiden ja tablettiensa 

avulla. Kunnallinen (kaikki mahdollinen) asiointi toivotaan voitavan hoitaa sähköisesti, 

mobiilisti ja  välineriippumattomasti sekä helposti kaikkialta.  

Pendelöijät myös tekevät etätyötä viikottain kotoaan käsin. Toisinaan tulee tilanteita, 

jolloin IT -infran tulee olla riittävä suuri ison datan lähettämiseen ja vastaanottamiseen. 

Tällä hetkellä on suuria eroja Hämeenlinnan kaupungin sisällä laajakaistayhteyksien 

nopeuksissa niin kantakaupungin sisällä kuin Hämeenlinnan ja sen uusien 

maaseutukaupunginosien välillä.  
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Unelmana langattomat ja välineriippumattomasti nopeat yhteydet koko HHT 

–kasvukäytävällä ja Hämeenlinnassa. 

Sähköisen asioinnin lisäksi pendelöijät toivovat palveluilta myös joustavuutta. Junien 

aikataulujen huomioimista toivotaan palvelujen aukioloajoissa, esimerkiksi kaupungin 

palvelukeskus Kastelliin myös yhtenä päivänä viikossa ilta-aukioloaikoja tai 

päiväkoteihin vuororyhmiä tai yhtenä päivänä viikossa myös keskustan kauppojen 

aukioloajat iltapainotteisiksi.  

Haastatellut ehdottivat Hämeenlinnan pendelöijien tarpeiden tarkempaa 

selvittämistä.  

 

5.3. Vision rakennusaineita haastattelujen pohjalta 3 

Sähköisten palvelujen ja mobiilisovellusten järjestelmällinen kehittäminen 

viranomaisten, yritysten ja ICT –kehittäjien yhteistyönä  

Avoin data mahdollistaa uusien sovellusten syntymisen. Hämeenlinnassa fiksu 

strategia olisi avata dataa yhdenmukaisesti Tampereen ja Helsingin kanssa, jotta 

mahdolliset sovellukset tulevat myös hämeenlinnalaisten ulottuville.  

Kaupungin virkamiehet pohtivat avoimen datan hyödyntämismahdollisuuksia 

Hämeenlinnassa. Yhtenä ideana ehdotettiin henkilökohtaista portaalia 

henkilökuljetuksiin. Miten voitaisiin portaalin avulla yhdistää nykyistä fiksummin 

ikäihmisten päivätoimintakuljetukset, lasten koulukuljetukset sekä avoin liikenne. 

Virkamiehet ja ICT –sovelluskehittäjät tulisi tuoda samaan projektiin uusien 

sovellusten aikaansaamiseksi. Kouluihin ICT –sovellusten avulla voitaisiin saada 

vaikkapa lisää vaihtoehtoja kielten opiskeluun tai maahanmuuttajille.  

Mobiilisovellusten kehittämiseen voitaisiin innostaa paikallisten yritysten tukemana 

mainosrahan kautta? Palvelujen käyttäjille suunnatut tarjoukset voisivat houkutella 

käyttäjiksi. Kaupunki tarjoaisi  ilmaiseksi kehittäjien käyttöön rajapinnalta kaupungin 

palvelukartat, bussiaikataulut ja –reitit sekä tiedot kaupungin palveluista. 

Tampereella on vuosittain kilpailu, jolla haetaan uusia sovelluksia. Voisiko 

Hämeenlinnassa ottaa tästä mallia? Mitä kaikkea dataa Hämeenlinnassa voitaisiin 

avata?  

Helsingin ja Tampereen vanavedessä avoimen datan verkot veteen ja uusia 

mobiilisovelluksia kalastamaan.  

 

5.4. Vision rakennusaineita haastattelujen pohjalta 4 

Pendelöijien määrä Hämeenlinnassa kasvaa – sujuva liikenne ja matkaketjut 

toimivan arjen avuksi 
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Hämeenlinna on autokaupunki, mitä kuvaa hyvin erään haastatellun toteamus, 

”Jokaisessa omakotitalossa on auto ja yleensä niitä on kaksi”. Kaupunginosien välillä 

liikkuminen koetaan haasteelliseksi ilman omaa autoa, koska bussiaikataulujen ja 

reittien ei koeta sopivan omiin aikatauluihin ja reitteihin. Kutsuliikennettä toivotaan 

lisää, samoin helppoutta liikkumiseen liittyvän tiedon saamisessa. 

Kutsuohjattu joukkoliikenne voi tulevaisuudessa olla ratkaisu vaikka siihen, että 

pikavuorot pysähtyvät moottoritiellä korkeakoulukeskuksen kohdallakin.  

Kaikki matkustamisesta vähennettävissä oleva aika on eduksi pendelöijälle, jonka 

arjesta matkustamiseen kuluu muutenkin paljon aikaa. Matkaketjuista toivotaan 

sujuvia, vaivattomia ja kohtuuhintaisia, niin kaupungin sisällä kuin kaupunkien välillä 

kuljettaessa.  

Hämeenlinnasta kuljetaan pikajunilla Helsinkiin ja Tampereelle, eikä haittaisi, vaikka 

pendolinokin edelleen pysähtyisi kaupungissa.  

Edullista liityntäpysäköintiä toivotaan lisää, jolloin joukkoliikenteen käyttö lisääntyisi 

entisestään. Toivotaan vyöhykeajattelua- ja hinnoittelua, jotta samalla lipulla voisi 

matkustaa sekä bussissa että junassa.  

Lähijunavuoroja toivotaan lisää Hämeenlinnassa, Iittalassa, Turengissa ja Parolassa. 

Virka-aikaan kulkeminen lähijunalla onnistuu tälläkin hetkellä kohtuullisesti, mutta 

iltaisin ja aamuvarhain lähijunat eivät kulje. Kaavoittamista lisäämällä 

asemanseuduille saataisiin lisää junan käyttäjiä ja junavuoroja.  

Unelmana sujuvat ja helposti saavutettavat matkaketjut koko HHT –

käytävällä sekä Hämeenlinnan sisällä.  

 

5.5. Vision rakennusaineita haastattelujen pohjalta 5 

Asemanseudun älykäs palvelujen ja tiedon hermokeskus – mitä uutta 

Hämeenlinna voisi tuoda?  

Hämeenlinnan asemanseutua kaavoitetaan parhaillaan uudeksi asuinalueeksi, missä 

yhteydessä on mahdollista luoda myös itse uudenlainen asema.  

Voisiko asemalla olla aistiva älyrakennus osana uutta asuinaluetta sekä osana alueen 

palveluja ja liikkumista. Jättiscreenillä vaihtuisi päivittäin Hämeenlinnan tapahtumat, 

sujuvat liikennereitit ja päivän parhaat tarjoukset. Hermokeskus olisi paitsi älykäs 

rakennus, myös älykkäiden toimintojen keskipiste.  

Mitä palveluja asemalla tulisi olla? Haastateltujen mukaan (ilmaisen) parkkipaikan 

lisäksi ainakin kauppa, päiväkoti, pesula, Alko, postikaappi ja kahvila. Lisäksi, koska 

matkustamiseen liittyvästä odottelusta ei päästä eroon, voitaisiin odottaminen 

kääntää eduksi ja tehdä siitä mahdollisimman miellyttävä kokemus. Aulassa voisi olla 

lentokentän tapaan omaa rauhaa tarjoavia tuoleja sekä luonnollisesti avoin internet –

yhteys. Asemalle olisi myös helppo järjestää  kokouksia, joita varten tulisi voida 
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varata hyvin varusteltu neuvottelutila. Lisäksi urban office/meeting point tarjoaisi 

yksittäisiä työpisteitä liikkujille.  

Tärkeintä kuitenkin olisi, että yhteydet asemalta olisivat mahdollisimman sujuvat ja 

hyvin reititetyt joka suuntaan ja monilla välineillä. 

Voisiko myös Iittalan, Parolan ja Turengin kylmäasemista saada viihtyisämpiä? 

Hämeenlinnan asemasta palvelujen ja tiedon hermokeskus Suomen 

kasvukäytävän keskelle. 

 

5.6. Vision rakennusaineita haastattelujen pohjalta 6 

Uudenlainen ja energiaa säästävä joukkoliikenne –muoto? 

Kaupunkilaisten liikkumista helpottamaan sekä matkailijoiden vetonaulaksi 

haastatellut ehdottivat uudentyyppistä ympäristöystävällisempää 

joukkoliikennemuotoa, esimerkiksi moderni föri. Lautta palauttaisi kaupungin 

keskellä sijaitsevan Vanajaveden hyödyntämisen vesitienä keskustan kaupunginosien 

välillä. Lisäksi Kantolanniemen visiossa on ehdotettu sähköraideautoa, mikä olisi 

täysin uutta Suomessa. Sähköraideauto voisi tarjota paitsi edullisen liikkumisen 

vaihtoehdon kaupunkilaisille, myös sightseeing –reitin Hämeenlinnan keskustasta 

tapahtumapuiston ja korkeakoulukeskuksen kautta Engelinrantaan.  

             

Unelmana uudenlainen fiksu joukkoliikennemuoto Hämeenlinnaan? 
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Korkeakoulukeskuksesta keskustaan on matkaa 3 km ja rautatieasemalle n. 4 km, 

mikä vie työmatkalaisilta ja opiskelijoilta hieman liikaa aikaa kävellen, mutta sujuu 

mainiosti pyörällä. Hämeenlinna soveltuisikin etäisyyksiensä ja maisemiensa puolesta 

mainiosti sähköpyöräilykaupungiksi, edellyttäen että yksisuuntaisia pyöräteitä 

rakennetaan lisää. Pyöräilyn edistämiseksi tarvitaan asennemuokkausta ja rohkeita 

edelläkävijöitä. Haasteen voisi ensimmäisenä heittää korkeakoulukampuksella 

opiskeleville ja työskenteleville. Lisäksi tarvitaan pyöräparkkeja ja liityntäpysäköintiä.  

 

                       

        Hämeenlinnasta sähköpyöräilykaupunki? 

 

5.7. Vision rakennusaineita haastattelujen pohjalta 7 

Koko Hämeenlinnasta elävä kulttuuri- ja elämyspuisto  
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Sijaintihyötyjiä HHT –kasvukäytävästä ovat Hämeenlinnassa olleet  mm. Verkatehdas, 

Hämeenlinnan golf –kentät, Vanajanlinna, Aulangon kylpylä, Ahveniston hiihtoladut, 

Iittalan lasimäki sekä Tervakosken Puuhamaa. Mielenkiintoinen ilmiö on se, että esim. 

Verkatehtaalla kulttuuri on paikallisesti toteutettua, mutta yleisö enenevissä määrin ei. 

Liikkuvan yleisön määrä lisääntyy, mikä on haaste ja mahdollisuus sisällöntuotannolle. 

Kulttuurielämyksiä haetaan koko Etelä-Suomen alueelta, jolloin sisältöjen ajantasaisuus 

ja kiinnostavuus ratkaisevat kilpailukyvyn. Pitäisi kyetä tekemään uusia asioita, ei vain 

uusintoja. 

Elämyksissä uskotaankin olevan suuri kasvupotentiaali niin yksittäisten kohteiden kuin 

koko kaupunkikeskustankin näkökulmasta, mutta vaikuttavuutta tavoiteltaessa tulisi 

myös uskaltaa panostaa kulttuurin tuottamiseen enemmän. Innovaatioita ei synny 

kulttuurissakaan itsestään, vaan tarvitaan rahallista panostusta sekä yhteistyötä. 

Riskirahoitusta kulttuurille on kuitenkin vaikea saada. 

Hämeenlinnan keskusta laajasti ajateltuna Verkatehtaan alue, asemanseutu,  

Engelinranta ja Goodman ml. omaa hyvät mahdollisuudet kasvaa pitkäjänteisen 

yhteistyön avulla eläväksi vapaa-ajan vieton alueeksi Hämeenlinnaan kohdistuvien 

päivämatkojen ja elämyspakettien lisäksi. Onnistumisen edellytyksenä tulisi olla tarjonta, 

josta mahdollisimman moni löytää itselleen merkityksellisiä asioita (esim. baarit ja 

ravintolat, kuntosalit, shopit, monimuotoinen vapaa-ajan tarjonta). Vapaa-aikaan liittyvä 

kulutus on kasvussa, mitä signaalia kannattaa Hämeenlinnassa kuulla. Vapaa-ajan 

kulutus keskittyy iltoihin ja viikonloppuisin, jolloin kaupunkikeskustan tulisi olla elävä 

iltapäivästä iltaan normaalin arkirytmin sijaan. Pitkäjänteisen kehitysprojektin perusta 

tulisi luoda moniammatillisena yhteistyönä.  

Lisäksi haastatellut nostivat esiin matkailullisen perusinfran merkityksen palvelujen 

käyttäjien kannalta alkaen viitoituksista ja katuverkon opastuksista.  

Hämeenlinnan keskustan vapaa-ajan visio ja pitkäjänteinen laaja-alainen 

kehittäminen. Hämeenlinnasta elävä kulttuuri- ja elämyspuisto reititettynä 

mobiilisovelluksilla  

 

5.8. Vision rakennusaineita haastattelujen pohjalta 8 

Tarvitaan lisätyn todellisuuden juttuja elämyksellisyyttä vahvistamaan  

Toivotaan lisää asukaslähtöisiä Pop up –tapahtumia 

Tarvitaan lisää SOME  -osaamista sekä yhteinen Hämeenlinna Apps 

Mobiilisovelluksilla voitaisiin elävöittää Hämeenlinnan ehdottomia vahvuuksia eli 

olemassa olevia kulttuurikohteita ja liikuntapaikkoja. Samalla syntyisi kaupunkilaisille 

itselleen, esim. lapsille ja nuorille, mielekästä ulkona liikkumisen aihetta ja tekemistä. 

Mikä olisi mielenkiintoisempaa, kuin seikkailla Hämeenlinnan ulkoilureiteillä 

virtuaaliopastusten kera. Tai vierailla linnassa keskiaikaisessa arjessa. 
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Lisätyn todellisuuden sovellusten syntymiseksi tarvitaan datan avaamista, yksityisen ja 

julkisen sektorin toimijoiden yhteistyötä sekä innostusta ja porkkanoita sovellusten 

kehittäjille. 

Tarvitaan myös lisää SOME –osaamista kehittäjille, virkamiehille ja yhdistysaktiiveille. 

Yhdistyksen tuottavat jo nyt runsaasti paikallisia tapahtumia, jotka ovat persoonallisia ja 

kiinnostavia, mutta joista tiedottaminen jää helposti vapaaehtoisten viestinviejien 

kontolle. Hämeenlinnan oma Apps toisi kaikki kaupungin tapahtumatiedot yhdestä 

paikasta kännykkään helposti ja samalla tiedot reitittyisivät automaattisesti myös 

kansallisiin ja kansainvälisiin sovelluksiin. Hämeenlinna Appsin kautta ehdotettiin 

voitavaksi tehdä myös kaupungin liikuntahallien varaukset. 

Lisää Pimeän kaupan ilta –tyyppisiä tempauksia toivotaan syntyväksi kaupunkiin. 

 

5.9. Vision rakennusaineita haastattelujen pohjalta 9 

Elinvoiman lisäämisen mahdollisuuksia HHT:sta 

Hämeenlinnan loistava sijainti Suomen keskikäytävän keskipisteenä on jo myös osattu 

hyödyntää. Kasvukäytävä -verkostohankkeen vetovastuu on Hämeenlinnan kaupungilla, 

mikä tuo Hämeenlinnalle statusta merkittävän sillanrakentajan roolin kautta.  

Mitä muita toimenpiteitä tunnistetaan, joilla Hämeenlinna voisi tuoda Helsinkiä 

ja Tamperetta lähemmäksi toisiaan?  

Yhtenä konkreettisena esimerkkinä aloitteellisesta ja oikea-aikaisesta tekemisestä 

toteutettiin kansainvälinen selvitys matkaketjuista Linnan Kehitys Oy:n Oskesta uuteen 

ohjelmakauteen –hankkeen varoin. Selvityksen avulla Suomen kasvukäytävä –verkosto 

pääsee eteenpäin sujuvien matkaketjujen kehittämiseksi.  

Moreenin logistiikkakeskittymä on optimaalinen tavarayritysten kannalta sijaintinsa 

ansiosta.  

Myös HAMK - Hämeen ammattikorkeakoulu hyötyy sijainnistaan Helsingin ja Tampereen 

välissä. Suuret kaupungit vetävät opiskelijoita puoleensa ensisijaisesti ja monille HAMK 

on seuraava vaihtoehtoisesti harkittava opiskelupaikka. Hämeenlinnan 

korkeakoulukeskus ja koko kampuksen kehittyminen on Hämeenlinnalle suuri 

mahdollisuus. Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksen uskotaan kasvavan 2030 mennessä 

Etelä-Suomen suurimmaksi ammatillisen korkeakoulutuksen korkeakoulukeskus –

alueeksi tarjoten opiskelupaikan 6000 opiskelijalle. Teknologiakeskukseen uskotaan 

syntyvän 100 uutta työpaikkaa ja 1000 uutta yritystä 2030 mennessä.  

Uutta tiede- ja yrityspuistoa halutaan rakentaa smart city –pohjalta älyteknologian 

mahdollisuudet hyödyntäen.  

Korkeakoulukeskus –kampus itsessään tarjoaa loistavan kokeilualustan älykkään 

kaupungin mahdollisuuksien pilotoimiseen. 
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Korkeakoulukeskukseen synnytetään klustereita, joissa tiede, yritykset ja opiskelijat 

kohtaavat - bioala ja teräsrakentaminen kärkinä.  

Koko kaupunki ja HHT halutaan nähdä oppimisalustaa, johon HAMKilaisten opiskelut 

integroituvat edistäen samalla Hämeenlinnan yritysten ja kaupungin elinvoimaa.  

Suomen kasvukäytävän nähdään avaavan hämeenlinnalaisille yrityksille uusia kasvun 

mahdollisuuksia mm. seuraavasti: 

- yritysverkostot kasvukäytävällä  

- vientiin tähtäävä yhteistyö  

- teollisen internetin ja automaation hyödyntäminen  

- uudet energiamuotojen hyödyntäminen ja energiatehokkuus 

Hämeenlinnalaisilta edellytetään kasvukäytävä –yhteistyössä aktiivisuutta sekä 

verkostoissa toimimisen osaamista. Yksilöiden aktiivisuus ratkaisee, ei edustuksellisuus.  

Yritykset toivovat enemmän Hit and run –tyyppisiä toimeksiantoja yrittäjien, 

virkamiesten, kehittäjäyhtiöiden ja opiskelijoiden yhteistyönä.  
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6. Älykäs kaupunki –malleja Suomesta ja maailmalta 

Osana selvitystä on haettu malleja erikokoisten kaupunkien älykäs 
kaupunki –sovellutuksista. Case –kaupungeiksi valittiin seuraavat 

kaupungit: 
 

6.1 Helsinki  
6.2 Tampere 

6.3 Oulu   
 

6.4 Mikkeli  
6.5 Lappeenranta 

6.6 Seinäjoki  
 

6.7 Suomen seutukaupunkipilotit  

 
6.8 Kööpenhamina 

6.9 Chattanooga  
6.10 Barcelona  

 
Tiedot koottiin kaupunkien kotisivuilta, yhteistyökumppanien sivuilta, 

tiedotusvälineiden sivustoilta sekä TEMin sivuilta. 
 

Caset osoittavat älykäs kaupunki –mallin moninaisuuden sekä sen, että 
kyseessä on globaali trendi, jonka mahdollisuudet ovat rajattomat ja 

jossa kehityksessä on syytä kaikkien olla mukana.  
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Case Helsinki     www.helsinki.fi 

 

Helsinki Euroopan Smart Citien kärkijoukossa  

Euroopan parlamentti julkaisi helmikuussa 2014 tutkimuksen Euroopan 

kaupunkien Smart City -kehityksestä. Helsinki valikoitui 468 kaupungin 
joukosta kuuden kärkikaupungin joukkoon yhdessä Amsterdamin, 

Barcelonan, Kööpenhaminan, Manchesterin ja Wienin kanssa. 

Tutkimuksen aineistona ja lähteenä käytettiin internetissä saatavilla olevia 
eri kaupunkien Smart City –tietoja.   

Tutkimus kattaa 50 Smart City -projektia 37 kaupungista. Yksi 
päähavainnoista on, että yli kaksi kolmasosaa näistä projekteista on yhä 

joko suunnittelu- tai pilotointivaiheessa.  

Tutkimuksen mukaan Helsingin Smart City -kehityshankkeissa 

rohkaistaan kehittäjiä käyttämään hyödyksi kaupungin avaamaa avointa 
tietoa kehittäessään palveluja ja sovelluksia kaupunkilaisille. Suurin osa 

paikallisista hankkeista tähtää julkisen tiedon avaamiseen tai kansalaisten 
osallistamiseen. Smart City -palveluja testataan Helsingin seudulla osana 

kaupunkilaisten päivittäistä elämää. (www.europarl.europa.eu). 

 

http://www.helsinki.fi/
http://www.europarl.europa.eu/
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www.forumvirium.fi 

Forum Virium Helsinki kehittää uudenlaisia digitaalisia palveluja 
yhteistyössä yritysten, Helsingin kaupungin ja muiden toimijoiden kanssa. 

Sen toiminta on keskittynyt kehitys- ja innovaatiohankkeisiin ja niiden 
vetämiseen. Yksi monista hankealueista on Älykäs kaupunki. 

 
Forum Virium Helsinki kuvaa verkkosivuillaan Älykäs kaupunki -hankkeen 

tavoitteeksi palveluiden ja palvelutuotannon ekosysteemin kehittämisen.  
Tarkoituksena on hyödyttää koko kaupunkiyhteisöä eli niin kaupunkilaisia, 

kaupunkiorganisaatiota, yrityksiä kuin esimerkiksi kehittäjiäkin. Silloin 
koko kaupunki voisi hyötyä uusista innovaatioista: kaupunkilaiset saisivat 

käyttöönsä uusia sähköisiä palveluja, kehittäjät työkaluja sekä rajapintoja 
palveluiden kehittämiseen, ja yritykset uusia  

liiketoimintamahdollisuuksia.  

 
Forum Viriumilla on käynnissä runsaasti isoja ja pieniä ja erilaisia Älykäs 
kaupunki –hankkeita, joista tässä muutama esimerkki: 

 
Apps4Finland: 

 
 

 
 

avoimen datan innovaatiokilpailu, joka kannustaa niin julkista sektoria kuin 
muitakin toimijoita avaamaan tietojaan kansalaisten ja kehitta jien 

hyo dynnetta viksi. Kisaan on voinut osallistua datanavausten lisa ksi niin uusin 

sovelluksin, visualisoinnein kuin ideoidenkin kera.  

 

Kiinnostus Apps4Finland-kilpailua kohtaan on lisa a ntynyt vuosi vuodelta. Kisaan on 

osallistunut jo yli 600 kilpailutyo ta . Eri kisasarjojen voittajat on palkittu vuosittain 

erisuuruisin rahapalkinnoin. 

 

Kilpailussa on ollut mukana esimerkiksi liikenteeseen, kansalaisten 
osallistumismahdollisuuksiin ja hallinnon la pina kyvyyteen liittyvia  kilpailuto ita . To issa  on 

ka ytetty mm. Helsingin kaupungin, Helsingin seudun liikenteen, Maanmittauslaitoksen, 

VR:n ja Tilastokeskuksen dataa seka  erilaisia kartta-aineistoja.  

http://www.forumvirium.fi/
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Monet kilpailuto ista  ovat olleet mobiilisovelluksia. Voitokkaita ovat olleet esimerkiksi 

BlindSquare, Stormwind Simulator ja ParkkiNappi (nyk. ParkMan) seka  datanavausten 

puolella OpenAhjo. Vuonna 2014 kilpailu sai Helsingin kaupungilta Pro Urbe Digitali -

palkinnon digitaalisten innovaatioiden edista misesta . 

Helsinki Region Infoshare: 

 

 

Helsinki Region Infoshare -hankkeessa tavoitteena on jakaa Helsingin seutua koskevaa 

tietoa mutkattomasti ja nopeasti kaikille kiinnostuneille. Avattava data on kuntien 

tuottamaa numeerista ja tilastollista tietoa, joka on aiemmin ollut pääosin vain kuntien 

johdon ja työntekijöiden käytössä.  

Taustalla on ajatus siitä, että julkisin varoin tuotettu julkinen tieto tulisi olla kaikkien 

käytössä ja vapaasti hyödynnettävissä. Tiedon avaamista on aiemmin kokeiltu joissakin 

alueen kunnissa, mutta tämä on ollut ennemmin tapauskohtaista kuin laajamittaista ja 

koordinoitua toimintaa. Helsinki Region Infoshare -hankkeessa avattava tieto liittyy 

esim. elinoloihin, talouteen, työllisyyteen ja liikkumiseen.  

Avattu seututieto verkossa  

Hankkeessa rakennetaan verkkopalvelua, jonka avulla avoin tieto on löydettävissä ja 

hyödynnettävissä. Hankkeessa on edetty käyttäjälähtöisesti, testaamisen ja oppimisen 

kautta. 

Helsinki Region Infosharea ryhdyttiin valmistelemaan vuoden 2010 alussa ja varsinainen 

suunnittelu käynnistyi kesäkuussa 2010. Verkkopalvelun ensimmäinen versio julkaistiin 

maaliskuussa 2011. Tämän jälkeen on avattu paljon erilaisia tietoaineistoja ja 

verkkopalvelun kehittämisessä on edetty käyttäjälähtöisesti testaamisen ja oppimisen 

kautta. Vuonna 2013 toiminnan painopisteenä oli avaamisen käytäntöjen 

vakiinnuttaminen kunnissa. Vuodesta 2014 alkaen tiedon avaaminen ja verkkopalvelun 

operointi jatkuvat osana kuntien normaalia toimintaa. 

Tietoa tarjotaan niin kuntien hallinnon kuin yritysten, yliopistojen ja korkeakoulujen, 

tutkimuslaitosten ja kansalaisten käyttöön. Tieto on hyödynnettävissä vapaasti ja 

maksutta.  

 

http://blindsquare.com/
http://www.youtube.com/watch?v=vQEjlqnP1sA
http://parkmanworld.com/parkkinappi
http://dev.hel.fi/apis/openahjo
https://www.forumvirium.fi/lehdistotiedotteet/helsingin-kaupunki-palkitsi-digitalisoitumista-edistavan-avoimen-tiedon-kisan
https://www.forumvirium.fi/lehdistotiedotteet/helsingin-kaupunki-palkitsi-digitalisoitumista-edistavan-avoimen-tiedon-kisan
http://www.hri.fi/fi/
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Tavoitteena uutta liiketoimintaa  

Hankkeessa kannustetaan sovelluskehittäjiä rakentamaan tiedon pohjalta esimerkiksi 

uusia web-sovelluksia. Ajatuksena on, että julkisen tiedon avaaminen ja hyödyntäminen 

synnyttäisi seudulle uusia palveluita ja liiketoimintaa. Hankkeella halutaan edistää myös 

tutkimusta ja kehitystoimintaa sekä lisätä kansalaisten ymmärrystä ja aktiivisuutta oman 

alueensa toimintaan liittyen. 

Helsingin kaupungin tietokeskuksen koordinoimassa hankkeessa ovat mukana Espoon, 

Helsingin, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit, Forum Virium Helsinki sekä Suomen 

itsenäisyyden juhlarahasto Sitra. Forum Virium Helsingin vastuulla on erityisesti 

hankkeen projektisuunnittelu, osaprojektien käynnistäminen ja koordinointi. Vuoden 

2014 alusta HRI jatkuu osana Helsingin kaupungin päivittäisiä toimintoja. 

CitySDK – rajapinnoilla parempia kaupunkipalveluja 

 

CitySDK kokoaa tyo kalupakin digitaalisten kaupunkipalveluiden kehitta miseen. Pakin 

avulla kaupungit voivat yha  tehokkaammin hyo dynta a  kehitta ja yhteiso ja  uusien 

palveluiden tekemisessa . Tyo kaluihin kuuluvat paitsi avoimet ja harmonisoidut 

digitaaliset palvelurajapinnat, myo s prosessit, ohjeistukset ja ka ytetta vyysstandardit. 

 

CitySDK rakentaa avoimia rajapintoja, jotka toimivat yhteen kaupunkien ja maiden 

rajojen yli. Hankkeen pilotit liittyva t kaupunkilaisten osallistumiseen, liikenteeseen ja 

matkailuun. 

Kustakin teemasta toteutetaan ensin yhden kaupungin ka rkipilotti, jonka kokemuksia ja 

oppeja hyo dynneta a n myo hemmin muissa kaupungeissa. 

Rajapintojen avaamisen ohella hankkeessa on koottu tyo kalupakki, jonka avulla 

kaupungit voivat tarjota omia, avoimia rajapintoja jatkossa. Na in julkiset toimijat voivat 

yha  tehokkaammin valjastaa ka ytto o nsa  niin kaupunkilaisten kuin kehitta jienkin 

osaamisen. 

Kaupungin palautekanavat ka ytto o n 

Helsingissa  tuodaan kaupungin palautekanavat tehokkaammin asukkaiden saataville ja 

ka ytto o n. Kaupunki on yhdessa  Sanoma Kaupunkilehtien ja Forum Virium Helsingin 

kanssa avannut palvelun, josta kaupunkilaiset voivat antaa palautetta paikallisen Metro 

fiksaa -sivuston kautta. Tiedot meneva t kaupungin keskitetyn palauteja rjestelma n avulla 

http://www.citysdk.eu/
http://www.citysdk.eu/
http://fiksaus.metrolive.fi/
http://fiksaus.metrolive.fi/
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oikealle taholle kaupungin sisa lla . 
 

Tammikuussa 2012 alkanut CitySDK pa a ttyy vuonna 2014. Mukana on kahdeksan 

eurooppalaista kaupunkia: Helsinki, Amsterdam, Barcelona, Istanbul, Lamia, Lissabon, 
Manchester ja Rooma. Forum Virium Helsinki koordinoi hanketta. Vuoden 2014 ja lkeen 

tyo ta  jatketaan perustettavan verkoston keskuudessa. 

 

Linked Events – kohti yhtenäisempää tapahtumatietoa 

 

 
Erilaisia tapahtumia järjestävät niin kaupunki, yritykset kuin yksityiset ihmisetkin. Tähän 

mennessä kukin taho on ylläpitänyt omaa tapahtumakalenteriaan. Tällöin tieto on eri 

paikoissa ja sirpaleista, eikä sitä ole helppo löytää. Sama tapahtuma voi olla useassa eri 

tietokannassa, pahimmillaan erilaisin tiedoin. Tietoja on ollut työlästä etsiä eri lähteistä, 

ja sen lisäksi on pitänyt varmistua niiden oikeellisuudesta.  

Toimijoita auttaisi yksi yhteinen kanava, jossa olisi kootusti tietoa tapahtumista. Linked 

events -hankkeessa edistetään nykyistä yhtenäisempää tapahtumatietojen jakelua, jotta 

päällekkäinen työ ja rinnakkaisten tietokantojen ylläpitotarve vähenisi. Tällöin myös 

tapahtumien tiedot ovat varmasti oikein ja ajantasaiset.  

Avoin rajapinta tapahtumiin 

Tapahtumatietojen dataformaatti on yhdenmukaistettu, ja tiedot jaetaan avoimena 

datana. Kuka tahansa voi siis hakea ja hyödyntää tapahtumatietoja avoimen rajapinnan 

kautta ilmaiseksi. Hankkeen tavoitteena onkin mahdollistaa myös uutta liiketoimintaa ja 

helpottaa esimerkiksi erilaisten sovellusten kehittämistä tietojen pohjalta. 

Linked events -rajapinta löytyy osoitteesta api.hel.fi/linkedevents. Rajapinnan kautta voi 

hakea Helsingin kaupungin kulttuurikeskuksen ja matkailu- ja kongressitoimiston sekä 

Helmet-kirjastopalvelun tapahtumatietoja. Paikkatiedot on linkitetty Helsingin kaupungin 

palvelukarttaan, jossa on tietoja muun muassa tapahtumapaikkojen esteellisyydestä. 

Koottu tapahtumatietokanta 

Linked events -hankkeessa yhtenäistetään tapahtumatietoja ja edistetään niiden jakelua 

yhdessä eri toimijoiden kanssa, Tiedot ovat tarjolla avoimena datana ja avoimen 

rajapinnan kautta, jolloin ne ovat kenen tahansa hyödynnettävissä vapaasti ja 

ilmaiseksi. 

 

 

http://api.hel.fi/linkedevents
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Street Smart - mobiilikokeiluja Helsingissä 
 

 

 

Street Smart -projektissa kokeillaan, miten pelaamista ja opastusta voisi 

yhdistää. Lisäksi suunnitellaan palveluita, jotka avaavat kaupunkirakenteen 

tulevaisuutta ja historiaa lisätyn todellisuuden keinoin.  

 

Helsingissä tehtiin keväällä 2014 teknologiaseikkailupeli Millennium-tapahtumaan. 

Yläkoululaisille suunniteltu Professori Millenniumin kadonnut laboratorio tutustutti nuoria 

teknologioihin. Pelissä kalasymboli ohjasi nuoria seuraavalle rastille  Peliin osallistui 

pääkaupunkiseudulta useita kouluja ja 20 avustajaa Helsingin kaupungilta, jotka pitivät 

yllä rasteja.  

Osana digitaalista opastusta on mietitty, miten sähköiset palvelut voivat avata 

ympäröivää kaupunkia, sen historiaa tai vaikka aluerakentamishankkeita. Syksyllä 2014 

testataan, miten lisättyä todellisuutta voitaisiin hyödyntää kaupunkisuunnittelussa sekä 

matkailijoiden ja kaupunkilaisten palveluissa. Pilotteja on kaksi, ja ne luotaavat 

tulevaisuuteen ja menneisyyteen.  

Kehitetään yhdessä tulevaa 

Syksyllä 2014 Forum Virium Helsinki, VTT ja Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 

testaavat yhteisessä pilotissa mobiilisovellusta, joka hyödyntää lisättyä todellisuutta. 

Tarkoitus on visualisoida tulevia suunnitelmia sekä helpottaa vuorovaikutusta 

kaupunkilaisten kanssa ja kerätä heiltä palautetta suunnitteluun uudella tavalla. 

Luotaus historiaan 

Syksyn toisessa pilotissa etsitään keinoja tuoda Helsingin kaupunginmuseon sisältöjä 

museon seinien ulkopuolelle. Pilotissa suunnitellaan yhdessä kaupunginmuseon ja VTT:n 

kanssa lisätyn todellisuuden mobiilisovellus, joka valottaa kaupungin rakennuksiin 

liittyvää historiaa käyttäjän sijainnin mukaan. Sovellus avaa Helsingin historiaa niin 

kaupunkilaisille kuin matkailijoille. Pilotti tukee Uuden kaupunginmuseon palveluiden 

kehitystä. 

Helsingin pilotit ovat osa kansainvälistä Street Smart -hanketta, joka toteutetaan vuonna 

2014. Kokonaisuutta rahoittaa Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti EIT ICT 

Labs. Konsortiossa ovat mukana Nokia, Deutsche Telekom, Telecom Italia, Aalto 

University, INRIA, KTH Royal Institute of Technology, Politecnico di Milano, TU-Berlin, 

VTT ja Forum Virium Helsinki. 

 

http://forumvirium.fi/uutiset/koululaisten-teknologiaseikkailu-millennium-paviljongissa
http://taf.fi/tapahtumat/millennium-paviljonki/teknologiaseikkailu/
http://www.uusikaupunginmuseo.fi/
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Kehittäjäsivusto 

Avoimet datavarannot muuttuvat hyo dyllisiksi vasta kun niita  ka yteta a n. Helsingin 

kaupunki ja Forum Virium Helsinki ja rjesta va t yhdessa  sa a nno llisia  kehitta ja tapaamisia 

kaupungin avoimien tietovarantojen ja rajapintojen hyo dynta misen vauhdittamiseksi. 

Kehitta ja sivusto pita a  kiinnostuneet ajan tasalla tietola hteista  ja tulevista 

tapahtumista.  

 

Helsinki aloitti sa a nno lliset sovelluskehitta ja tapaamiset keva a lla  2012. Tyo pajat tarjoavat 

kehitta jille ajankohtaista tietoa avoimesta datasta ja rajapinnoista. 

Kehitta ja t pa a seva t jakamaan kokemuksiaan ja osaamistaan niin keskena a n kuin 

kaupungin tyo ntekijo idenkin kanssa. Samalla he saavat ka yta nno n tukea 

koodaustyo ho n. Tyo pajoissa on pohdittu esimerkiksi, mihin eri tarkoituksiin 

kaupunkilaisen taskusta lo ytyvia  joukkoliikenteen matkakortteja voisi ka ytta a . 

Ajatusten vaihtoa 

Kaupungin yhteistyo ta  sovelluskehitta jien kanssa edista a  myo s Helsinki Developer Portal 

-kehitta ja sivusto osoitteessa dev.hel.fi. Se kannustaa avoimen tiedon hyo dynta miseen 

sovelluskehitystyo ssa  seka  esittelee kaupungin avaamat datarajapinnat.  

Sivustolla yhteiso  voi myo s osallistua rajapintojen ma a rittelyyn ja testaamiseen. Lisa ksi 

sivustolla kerrotaan tulevista tapaamisista ja kehitta jille suunnatuista kilpailuista. Ta lla  
hetkella  Helsingin kaupunki tarjoaa kehitta jille seuraavat avoimet ohjelmointirajapinnat: 

•          Issue reporting API 

•          OpenAhjo API 

•          Geocoder API 

•          Tourism API 

•          Service Map REST API (Palvelukartan REST API) 

•          Snowplows API  (Aura-autot kartalla) 

Helsingin kaupungin sa a nno llisissa  kehitta ja tapaamisissa tarjotaan ajankohtaista tietoa 

avoimesta tiedosta ja rajapinnoista. Verkkosivusto kokoaa avoimet rajapinnat yhteen 

paikkaan ja tiedottaa tulevista tapahtumista. 

 

 

http://dev.hel.fi/
http://dev.hel.fi/
http://dev.hel.fi/?q=node/11
http://dev.hel.fi/?q=node/10
http://dev.hel.fi/?q=node/33
http://dev.hel.fi/?q=node/15
http://www.hel.fi/palvelukarttaws/rest/ver2_en.html
https://github.com/codeforeurope/aura/wiki/API
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Fiksu Kalasatama – älykäs kaupunginosa 

 

Helsingin Kalasatamaan nousee parhaillaan uusi työpaikka- ja asuinalue, jossa 

kokeillaan uudenlaista älykästä kaupunkirakentamista. Aluetta kehitetään 

joustavasti ja kokeilujen kautta, hyödyntäen ICT-teknologiaa ja dataa. 

Näin Kalasatamasta tulee älykkään kaupunkirakentamisen mallialue, Fiksu Kalasatama. 

Sen ytimessä on kaupungin, yritysten ja asukkaiden tekemä yhteistyö. Tavoitteena on 

edistää asukaskeskeistä kehitystoimintaa, uutta liiketoimintaa sekä innovaatioita. 

 

Kalasatamaan perustetaan kehittämisympäristö, joka tuo yhteen yritysten tutkimus-, 

kehitys- ja innovaatiotoiminnan, kaupungin palveluiden kehittämisen sekä Kalasataman 

asukkaiden tarpeet, toiveet ja ideat. Yritykset ja kaupunki tuovat Fiksuun Kalasatamaan 

omia kehityshankkeitaan, joita viedään eteenpäin alueen asukkaiden ja alueella 

työskentelevien ihmisten kanssa. 

Kokeiluissa hyödynnetään myös avointa dataa. Sillä tarkoitetaan julkishallinnolle, 

yrityksille, organisaatioille ja yksityishenkilöille kertynyttä jalostamatonta informaatiota, 

joka on kenen tahansa käytettävissä.  

Kaupunki ja yritykset mukana 

Vuosina 2013–2014 Kalasatamassa keskitytään toiminnalle keskeisten mallien, 

rakenteiden ja muiden edellytyksien luomiseen. Forum Virium Helsinki vie hanketta 

käytännössä eteenpäin kaupungin alihankkijana. Vastuullinen toteuttaja on Helsingin 

kaupungin talous- ja suunnittelukeskus. 

Fiksussa Kalasatamassa ovat mukana keskeiset toimijat Helsingin kaupunkikonsernista 

sekä joukko yrityksiä, joilla on kehittämistoimintaa alueella. Tekesillä on käynnissä Fiksu 

kaupunki -ohjelma, jonka ensimmäinen pilottikohde Fiksu Kalasatama on.   

Kalasataman aluetta rakennetaan aina 2030-luvulle asti. Alueelle muuttaa 20 000 

asukasta ja sinne odotetaan syntyvän 8 000 työpaikkaa.  

www.kalasatama.fi 

 

http://www.kalasatama.fi/
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   www.6aika.fi 

6Aika – Avoimet ja älykkäät palvelut on kestävän kaupunkikehityksen strategia, jota 

toteuttaa Suomen 6 suurinta kaupunkia yhdessä. 6Aika sisältyy Suomen uuteen 

rakennerahasto-ohjelmaan, josta se siis saa rahoitusta hankkeilleen. 

6Aika -strategian tavoitteena on synnyttää Suomeen uutta osaamista, liiketoimintaa ja 

työpaikkoja. Suurimpien kaupunkiseutujen käyttö uusien innovaatioiden kehitysalustana 

vahvistaa Suomen kilpailukykyä, koska kehitysalusta on riittävän suuri maailmanluokan 

referenssikohteeksi. 

6Aika –strategian päämääränä on mahdollistaa entistä paremmat ja tehokkaammat 

kaupunkien ja kaupunkiseutujen palvelut, parantaa liiketoiminnan kilpailukykyä niiden 

alueella sekä ottaa höytykäyttöön koko kaupunkiyhteisön innovointikapasiteetti. Lisäksi 

palvelujen saatavuutta, vaikuttavuutta ja tuottavuutta parannetaan mm. kehittämällä 

toimivia verkkopalveluja perinteisten palvelumuotojen rinnalle. 

Avoimet innovaatioalustat ja avoin tieto ovat keskeisiä seikkoja mm. kuntien ICT-

toiminta-arkkitehtuurin kehittämisessä, ja toiminta-arkkitehtuurin kehittäminen onkin 

yksi koko 6Aika-työn yksi perustavoitteita. 

6Aika-strategian kolmesta painopistealueesta avoimet innovaatioalustat -painopisteen 

hankkeissa kaupungit mahdollistavat avoimuuden avulla uusien tuotteiden ja palveluiden 

luomisen ja testaamisen todellisissa kaupunkiympäristöissä ja innovaatioalustoissa, 

hyödyntäen mm. uudenlaisia hankintaprosesseja. 

Avoin data ja rajapinnat -painopisteen avulla kuutoskaupungit avaavat tietovarantojaan 

mahdollisimman laajasti avoimeksi dataksi yhteisiä toimintamalleja noudattaen.  

Avoin osallisuus -painopistealueen tavoitteena on luoda kansalaisille yhä paremmat 

mahdollisuudet osallistua ja kokea osallisuutta 

6Aika-strategialle ja sen hankkeille on avattu verkkosivusto osoitteessa www.6aika.fi. 

Hakua, hakuehtoja yms. koskeva informaatio julkaistaan myös tässä sivustossa, kun 

kuutoskaupunkien ja Forum Virium Helsingin henkilöstöstä muodostuva strategiatoimisto 

aloittaa loppukeväästä työnsä. 

 

 

 

 

 

 

http://www.6aika.fi/
http://www.forumvirium.fi/sites/default/files/screen_shot_2014-04-30_at_13.48.35.png
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Case Tampere   www.tampere.fi 

Smart cityn kärkinä uudistuva teollisuus, älyliikenne ja tulevaisuuden terveys 

  

Havainnekuva Tampereen rautatieaseman alueen suunnittelukilpailun voittajatyöstä.  

Asemakeskuksen alue on Tampereen merkittävin julkinen rakennuskohde 

tulevaisuudessa. Kaupungin ydinkeskustaan halutaan toimiva juna-, bussi- ja 

raitiovaunuliikenteen risteyskohta. 

 

Tampereen Älykäs kaupunki –visio 2020: ”Tampereen kaupunkiseutu on 
luonut kansainvälisesti arvostetun osaamisen ja liiketoiminnan yleisen 

toimintaympäristön, jonka tuotteet ja palvelut ovat sovellettavissa 
vientituotteina maailmalle. Tampere kuuluu Euroopan älykkään ja 

kestävän kaupunkikehityksen referenssialueiden kärkijoukkoon.”  
 

”Haluamme siis tehdä kaupungista alustan yritysten innovatiivisille 
kaupunkirakentamisen ja –palveluiden ratkaisuille. Tampereen seutu 

kasvaa 4000 asukkaalla vuodessa. Pelkästään Tampereella rakennetaan 
vuosittain noin 2000 uutta asuntoa. Tämä tarjoaa suuren mahdollisuudet 

uusien asumisen, liikkumisen, palveluiden ja infran ratkaisuille”.  Anna-

kaisa Ikonen, Fiksu kaupunki – ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita 
hyödyntäen, Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.2013 

http://www.tampere.fi/
http://img.yle.fi/uutiset/tampere/article7504562.ece/ALTERNATES/w960/Tampere+Travel+and+Service+Center_01_credit+COBE.jpg
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Tampere tähyää eurooppalaisten älykaupunkien ytimeen  

Tampereen kaupunki ja VTT ovat sopineet älykkään kaupungin suunnittelu-, tutkimus- ja 

kehitystyöstä vuosina 2014–2020. Tavoitteena on luoda Tampereesta kansainvälisesti 

kilpailukykyinen innovaatioympäristö yrityksille, jotka kehittävät älykkään kaupungin 

teknologiaa, tuotteita ja palvelujärjestelmiä. Yhteistyökohteita ovat muun muassa älykäs 

liikenne, energia, rakentaminen ja palvelut. Yhtenä konkreettisena kohteena on 

Tampereen asemanseudun kehittäminen.  

Tampereen kaupunki ja VTT allekirjoittivat keskiviikkona 2.7.2014 sopimuksen älykäs 

kaupunki -teeman strategisesta yhteistyöstä sekä tutkimus- ja kehityshankkeista, joita 

osapuolet valmistelevat ja toteuttavat yhdessä kumppaniverkostojen kanssa. 

Yhteistyösopimuksen taustalla on tämän vuoden alussa käynnistynyt Innovatiiviset 

kaupungit eli INKA -ohjelma, jonka Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus –

teemasta Tampere vastaa kansallisesti. Ohjelman tavoitteena on luoda Suomeen 

uusia kasvualoja erityisesti biotalouden, cleanteachin, digitalisaation ja aineettomien 

arvojen ympärille.  

– Tampere haluaa nousta eurooppalaisten Smart City -kaupunkien ytimeen. Meillä on 

siihen mainiot edellytykset onnistuneiden elinkeinorakenteen muutosten ja korkean 

osaamisen ansiosta. VTT:n kanssa tehtävän yhteistyön avulla haluamme koota parhaat 

osaajat niin yrityksistä kuin tutkimuksesta kehittämään fiksun kaupungin toimintaa ja 

järjestelmiä. Ne voivat olla esimerkiksi älykästä liikkumista, rakentamista, infraa tai 
palveluja, sanoo johtaja Kari Kankaala Tampereen kaupungilta.  

Kankaalan mukaan kaupungin motiivina on ratkoa isoja ongelmia, kuten sitä, miten 

kaupunki voi kasvaa kestävästi ja vähäpäästöisesti, miten vastataan uusiin 

palvelutarpeisiin tiukassa taloustilanteessa sekä talouden rakennemuutoksen ja 

työllisyyden haasteeseen.  

- Tässä haetaan uudenlaisia toimintatapoja ja ratkaisurakenteita kaupungin 

kehittämiseen yritysten kanssa tehtävin erilaisin yhteistyöratkaisuin. Kaupunki ei tarjoa 

rahaa, vaan alustan, kuten uudistustarpeessa olevan kadun, korttelin tai palvelun. 

Yritykset kehittävät innovatiiviset tuotteet ja järjestelmät yksin tai yhteistyössä 

tutkijoiden kanssa. Tavoitteenamme on kaupungin oman toiminnan kautta luoda 

liiketoimintamahdollisuuksia elinkeinoelämälle, erityisesti pk-sektorille, Kari Kankaala 
sanoo. 

VTT:n asiakasjohtajan Harri Airaksisen mukaan nyt tehty sopimus terävöittää yhteisiä 

tavoitteita ja paaluttaa pitkäjänteisen yhteistyön jatkuvuutta.  

– Tampereen kaupunki kuuluu suomalaisten kehittäjäkaupunkien eturiviin, joten tämä 

yhteistyösopimus on VTT:lle erittäin merkittävä. VTT:llä ja Tampereen kaupungilla on 

pitkäaikainen kehittämiskumppanuus muun muassa ikäihmisten palvelujen ja 

terveyspalvelujen kehittämisessä sekä hankkeiden vaikuttavuuden arvioinnissa. 

Mielenkiintoinen uusi kehittämisalue ovat innovatiiviset julkiset hankinnat, joilla voidaan 
vauhdittaa myös elinkeinopolitiikkaa, Harri Airaksinen sanoo. 

Älykäs kaupunki on keskeinen teema VTT:n tutkimus- ja kehitystyössä. Siinä yhdistyvät 

muun muassa rakennetun ympäristön energiantuotanto, liikkuminen ja älykkäät ICT:hen 

pohjautuvat palvelut. VTT:n ja Tampereen kaupungin yhteistyönä valmistellaan useita 

tutkimus- ja kehityshankkeita, joihin haetaan kumppaneiksi yrityksiä ja rahoittajiksi 

muun muassa Tekesiä ja EU:n ohjelmia. Hankkeista näyttävimpiä on Asemakeskus, josta 
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on parhaillaan käynnissä kansainvälinen ideakilpailu. Tavoitteena on kehittää 

rautatieaseman ympäristöstä kaikkien liikennemuotojen älykäs solmupiste, jossa on 

myös monipuolisesti uutta liike- ja palvelutoimintaa. Kaupunki valmistelee VTT:n kanssa 

asemanseudun hankkeesta EU:n Horizon 2020 -ohjelman Smart City Lighthouse -

hakemusta vuodelle 2015. Horizon 2020 -ohjelmaan haetaan kansainvälisesti 
merkittäviä älykkään kaupungin kehityshankkeita, joille myönnetään EU-rahoitusta. 

– Tällä kaupungin ja VTT:n yhteistyöllä otamme selkeän ja konkreettisen askeleen kohti 

tavoitettamme olla kansainvälisesti entistä merkittävämpi innovaatiokaupunki, toteaa 
pormestari Anna-Kaisa Ikonen. 

www.investintampere.fi                        

 

INKA-kaupunki: Kehitysympäristöjen ja kansainvälitystymisväylien sekä rahoitus ja 

yhteistyömallien luominen yrityksille 

PK-yritykset: Pääsy nopeasti kiinni toimintamalleihin ja markkinoihin, joihin yksinään ei 

olisi mahdollisuutta   

Suuret yritykset: Mahdollisuus hyödyntää pienten yritysten innovointikykyä ja -

palveluita toiminnan uudistamiseen ja kilpailukyvyn ylläpitämiseen pitkällä tähtäimelle

 

http://www.investintampere.fi/
https://www.facebook.com/TampereAllBright
https://twitter.com/Treallbright
http://www.youtube.com/user/Pirkanmaanbrandi
http://www.pinterest.com/treallbright/
http://instagram.com/tampereallbright
http://www.linkedin.com/groups/TALENT-TAMPERE-Linking-Bright-Business-4703673?gid=4703673&mostPopular=&trk=tyah&trkInfo=tas:talent tampere,idx:1-1-1
http://instagram.com/tampereallbright
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Uudistuva teollisuus - Tampere 

TAVOITTEET 

1. Koneista syntyvästä tiedosta luodaan rohkeasti uutta liiketoimintaa, 

vientituotteita ja -palveluita pohjautuen vahvaan ja kehittyvään 

ICT-osaamiseen ja huippututkimukseen. 

2. Monipuolinen kansainvälisesti menestyvä vientikokonaisuus syntyy 

yritysten uusien tehokkaiden toimintatapojen sekä älykkäiden 

tuote- ja palveluratkaisujen avulla. 

3. Pienten ja keskisuurten yritysten osaaminen terävöityy niin 

rahoituksen ja myynnin kuin uusien kansainvälisten markkinoiden 

suhteen. 

4. Suuret ja pienemmät yritykset tekevät yhteistyötä terveissä 

globaaleissa ekosysteemeissä. 

5. Kansainväliset toimijat ja investoijat kiinnostuvat muutoksesta ja 

luovat merkittävän osan uudesta kasvusta. 
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Case Oulu    www.oulu.fi 

Oulu nousi maailman seitsemän älykkäimmän kaupungin joukkoon 

 

                     

     Oulun kaupungintalo. Juhani Niiranen / HS julkaistu: 10.4.2013  

Suomalainen Oulu on jo maailman seitsemän älykkäimmän kaupungin 
joukossa - nyt etsitään älykkäintä.  

Mitä yhteistä on pohjoispohjalaisella entisellä tervakaupungilla Oululla, 

Columbuksella (Ohio, USA), Stratfordilla (Ontario, Kanada), Taichung 

Cityllä (Taiwan), Tallinnalla (Viro), Taoyuanilla (Taiwan) ja Torontolla 

(Ontario, Kanada)? 

 

Robert Bellin johtama think tank eli ajatushautomo nimeltä The Intelligent 

Community Forum on kelpuuttanut nämä seitsemän kaupunkia 

loppusuoralle etsiessään maailman älykkäintä kaupunkia. Bellin 

lempitermi on "laajakaistatalous". 

 

Älykaupungin pitää olla tietoteknisesti edistynyt, bisnestä ja innovaatioita 

ymmärtävä ja koulutusta arvostava. Ehkä tärkein on kuitenkin hyvä 

laajakaistaverkko. 

Viime vuonna maailman älypääkaupunki oli Kalifornian Riverside. 

Kilpailusta kertoi verkkosivuillaan Daily Mail.  

 

 

http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=robert%20bell
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2303962/Most-intelligent-cities-Worlds-seven-smartest-cities-named-vie-title-Intelligent-Community-Year.html
http://is13.snstatic.fi/img/978/1288555490945.jpg
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HEALTH CARE IS CHANGING  www.ouluhealth.fi 

An aging population, shortage of healthcare workers and skyrocketing cost of 

medical services are prompting municipalities to a more efficient use of 
communication technology to provide better health services. 

By strategically combining several related sectors, OuluHealth can facilitate close 
cooperation between professionals in health technology, boost business 

development and give citizens a greater control of their health.  

Oululla on valtakunnallinen vetovastuu INKA –ohjelman tulevaisuuden terveys 

teemassa. Visiona INKAssa on nostaa Suomi tulevaisuuden terveyden 

edelläkävijäksi.  Ouluhealth kehittyy INKAn avulla. INKA –ohjelman OuluHealth 

– ekosysteemin tavoitteet:  

 Innovaatiot erityisesti ICT- ja terveys-sektorien rajapinnassa 

 Tuotteet, palvelut ja työpaikat 

 Kansainvälistyvät kasvuyritykset 

 Kustannustehokkaat terveyshyödyt 

INKAN toteutus perustuu seuraaviin ideoihin: 

 Nopeat kokeilut, demot ja pilotit 

 Innovatiiviset hankintaprosessit 

 Kokeiluympäristöt 

 Innovaatiokeskittymät 

 Monistettavat ratkaisut 

 Kansainvälinen liiketoimintapotentiaali 

Millaisille yrityksille? 

 Sote/hyve-palvelualan yritykset, jotka haluavat kehittää toimintaansa 

 ICT-yritykset, jotka haluavat kehittää uusia tuotteita, palveluja tai järjestelmiä 

terveys- ja hyvinvointialalle 

 LifeSci-alan yritykset, joilla on radikaaleja innovaatioita terveyden ja sairauden 

hoitoon sekä sairauksien ennaltaehkäisyyn 

 Startup-, PK- ja suuryritykset, jotka ovat valmiit toimimaan yhteistyössä keskenään ja 

julkisten toimijoiden kanssa 

 Vakavaraisia ja kasvuhakuisia yrityksiä, jotka pystyvät hankkimaan projektien 

vaatiman omarahoitusosuuden 

 Yritykset joiden liiketoiminta on terveellä pohjalla tai joiden liikeidea on uskottava 

Meneillään olevia Oulun INKA – hankkeita: 

http://www.ouluhealth.fi/fi/ikkuna-sivut/health-care-is-changing.html
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 FISCHe, Mari Koskinen, BusinessOulu 

Suunnitteilla olevia INKA -hankkeita 

 SoteLabs, Timo Alalääkkölä, PPSHP 

 Kaupalliset kehitysympäristöt, Markku Uimonen, BusinessOulu 

 Pohjoismaiset sairaalaverkostot, Timo Alalääkkölä, PPSHP 

 Biopankki ICT, Pia Nyberg, PPSHP 

 Älykäs valaistus muistisairaan tukena, Aki Mäyrä VTT 
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Case Lappeenranta  

Lappeenranta ja LUT valittiin kesällä 2013 WWF:n Earth Hour City Challenge –
kilpailussa 14 parhaan kaupungin joukkoon. Kaupunki mittaa kaupunkien 
ilmanmuutoksen vastaisia toimia esim. energiassa ja liikkumisessa. 

Kestävimmäksi kaupungiksi valittiin Kap kaupunki.  
Tuomaristo kiitti Lappeenrantaa siitä, että se on tehnyt rohkeita ratkaisuja 

siirtyessään pois fossiilisten polttoaineiden käytöstä. Erityisesti kaupungin 
aurinkoenergialla toimiva vedenlämmitysjärjestelmä sai tuomareilta kiitosta.  
 

Lappeenrannan strategian mukaan kaupungista kehitetään ympäristöä 
säästävän toiminnan mallikaupunki, jossa elinkeinoelämän innovatiivinen kasvu 

nousee puhtaasta elinympäristöstä ja jätteettömästä maailmasta. Toteutuksessa 
kaupungin kanssa keskeisiä toimijoita ovat LUT, Kaukaan Voima Oy, lukuisat 
kasvuyritykset sekä asukkaat ja opiskelijat. 

 

Creen Campus - Vihreitä edistysaskelia www.lut.fi 

Suomen ensimmäinen Green Campus osoittaa, miten tieteen ja teknologian 

avulla voidaan ratkaista ekologisia ongelmia ja rakentaa kestävää maailmaa. 

Green Campus on ainutlaatuinen tutkimus- ja opetusympäristö, jossa 

konkreettisesti käytetään yliopiston energiaosaamista ja hyödynnetään omia 
innovaatioita. 

Näin näytämme esimerkkiä, miten tieteen, teknologian ja liiketoiminnan avulla 

voidaan ratkaista ekologisia ongelmia. Green Campuksella rakennamme 
maailmasta sellaista kuin sen mielestämme pitäisi olla. 

LUT:lle ympäristösertifikaatti ensimmäisenä yliopistona Suomessa 

http://www.lut.fi/uutiset/-/asset_publisher/h33vOeufOQWn/content/id/355793
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LUT:lle on myönnetty ISO 14001 -standardin mukainen ympäristöjärjestelmän 

sertifikaatti. LUT on ensimmäinen yliopisto Suomessa, jossa 
ympäristöjärjestelmä kattaa koko toiminnan: tutkimuksen, opetuksen, 

yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen sekä tukitoiminnot. 

LUT:ssa tehdään positiivista tulosta energiatehokkuudella 

Yliopiston ympäristönäkökohtia jalkautetaan osaksi työyhteisön jatkuvaa 

toimintaa yliopistolle rakennetun ympäristöjärjestelmän avulla. Pitkän 
aikajänteen työhön on yliopistolla tartuttu aktiivisesti yhteistyössä kiinteistöjä 
vuokraavan Suomen yliopistokiinteistöt Oy (SYK Oy) kanssa. 

Kaupunkiliikenteen päästöt kuriin hybridibussilla 

LUT:ssa rakenteilla oleva CAMBUS-hybridibussi on viittä vaille valmis 

tutkimuskäyttöön. Kaupunkiliikenteessä bussi voidaan nähdä muutaman vuoden 
kuluttua. Auto on rakennettu yhteistyössä Saimaan ammattikorkeakoulun ja 

Saimaan ammattiopiston kanssa. 

Lappeenrannan kaupungin sivuilla kannustetaan uusien energiamuotojen 

käyttöön     

www.lappeenranta.fi 

Harkitsetko aurinkoenergian hyödyntämistä? 

Huippuasiantuntijat ke 8.10. klo 17.30-21 kaupungintalolla kertomassa 
aurinkoenergian hyödyntämisestä  lue lisää.. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lut.fi/green-campus/ajankohtaista/energiatehokkuus-parantunut
http://www.lut.fi/uutiset/-/asset_publisher/h33vOeufOQWn/content/id/353950
http://www.lappeenranta.fi/
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Case Mikkeli   http://mikkelismartcity.blogspot.fi/ 

Tarkoituksena aidosti asukaslähtöinen digitaalisuus ja tavoitteena 

tähtääminen Suomen ensimmäiseksi digitaaliseksi kaupungiksi. 

              

            

 
         

Mikkeli Smart City 2020-ohjelmassa Mikkelin kaupunki etsi kuntalaisten 
arkea helpottavia ja kuntasektorin tuottavuutta parantavia digitaalisia 

ratkaisuja, joista voisi saada todellista hyötyä. Ratkaisu voisi olla ajan, 
rahan ja resurssien säästöä tai elämänlaadun parantumista. Käytännössä  

järjestettiin kilpailu, johon voi osallistua Hilman kautta. Hilma on työ- ja 
elinkeinoministeriön ylläpitämä julkisten hankintojen sähköinen 

tiedotuskanava. Kilpailu innovatiivisista, arkea helpottavista digitaalisista 
ratkaisuista tuotti paljon erilaisia tuloksia, joista parhaat, 

innovatiiviset ideat palkittiin.  

 
 

 
 

 
 

http://mikkelismartcity.blogspot.fi/
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Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut - kilpailu 21.10.-

15.11.2013  

Mikkeli tähtää Suomen ensimmäiseksi digitaaliseksi kaupungiksi 

Mikkelin kaupungin tavoitteena on olla kuntatalouden tuottavuuskehityksen johtava 

kaupunki Suomessa siten, että toiminta on samalla sosiaalisesti ja kulttuurisesti 

sopusointuista ja minimoi luonnolle ja ympäristölle aiheutuvan rasituksen. 

Lupauksen lunastaminen 

Mikkeli 1) uudistaa hallintorakenteensa ja 2) palvelujen tuottamisprosessit. 

Uudistamistyössä hyödynnetään uusia sähköisiä palveluja siten, että Mikkelistä 

ensimmäinen digitaalisten palvelujen kaupunki Suomessa. 

Mikkeli haastaa yritykset ja kuntalaiset arkea helpottavien digitaalisten 

palvelujen ideointiin ja kehittämiseen 

Kunnissa ei ole varaa entiseen toimintamalliin, vaan on saatava aikaan vähemmällä 

enemmän. Kuntapalvelujen sähköistämisellä on saatavissa satojen miljoonien säästöt, 

sujuvampi arki kuntalaisille ja työtä yrityksille. Mikkeli haastaa yritykset ja kuntalaiset 

arkea helpottavien digitaalisten palvelujen kehittämiseen ja avoimeen yhteistyöhön 

kaupungin kanssa ensimmäisenä kaupunkina Suomessa. 

Mikkelin kaupunki haluaa uudistaa hallintorakenteensa ja palvelujen 

tuottamisprosessit. Julkisella sektorilla ei ole varaa entiseen toimintamalliin, vaan on 

saatava aikaan vähemmällä enemmän. Kuntapalvelujen sähköistämisellä on saatavissa 

satojen miljoonien säästöt, sujuvampi arki kuntalaisille ja työtä yrityksille. 

Uudistamistyössä hyödynnetään uusia sähköisiä palveluja siten, että Mikkelistä rakentuu 

ensimmäinen avoin digitaalisten palvelujen kaupunki Suomessa. 

 

Mikkeli haastaa avoimen kilpailun kautta yritykset ja kuntalaiset arkea helpottavien 

digitaalisten palvelujen ideointiin ja kehittämiseen sekä avoimeen yhteistyöhön 

kaupungin kanssa. 

Kilpailu käynnistyy maanantaina 21.10.2013. 

Avoimessa kilpailussa ratkaisuja etsitään kahdessa sarjassa 

Mikkelin kaupunki etsii kuntalaisten arkea helpottavia ja kuntasektorin tuottavuutta 

parantavia digitaalisia ratkaisuja, joista saadaan todennettavaa hyötyä. Se voi olla ajan, 

rahan ja resurssien säästöä tai elämänlaadun parantumista. Haastamme 

edelläkävijäyrityksiä ja kansalaisia mukaan kehittämään kuntapalveluja yhteistyössä ja 

kuntien kumppaneina suorien hankintojen sijaan. Mikkelin kaupunki pyytää esityksiä 

kuntalaisten arkea helpottavista ja kuntasektorin tuottavuutta parantavista digitaalisista 

ratkaisuista seuraavissa sarjoissa: 

Sarja1. Innovatiiviset digitaaliset ideat – kansalaisten sarja 

Innovatiivinen idea voi olla suuri tai pieni kansalaisten arkea helpottava ja kaupungin 

tuottavuutta parantava digitaalinen ratkaisu. Voisiko kaupungin asioita hoitaa 
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sujuvammin ja fiksummin? Miten asiointi voisi olla sujuvampaa? Voisiko palveluja 

tuottaa uudella tavalla?  

Sarja 2. Tuottavat digitaaliset ratkaisut - organisaatiosarja 

Tuottavat ratkaisut -sarjassa haemme digitaalisia ratkaisuja, joiden avulla asukkaiden 

arki helpottuu ja tuottavuus lisääntyy. Ratkaisuja voidaan viedä eteenpäin seuraavin 

keinoin: 

 

A. Kaupungin ja kilpailuun osallistuvan organisaation yhteiseen kehitysprojektiin 

tähtääviä ratkaisuja - Kehittämiskumppanuus 

 

B. Kaupungin hankintavalmisteluun lähteviä ratkaisuehdotuksia - Hankintakumppanuus 

tai  

C. Suoraan hankintaan tähtääviä nopeita pilotteja - Suorahankintapilotit 

Lisätietoja kilpailuun osallistumisesta löydät hankintakanava HILMAsta sekä alla olevasta 

tarjouspyynnöstä: Tarjouspyyntö: Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut -avoin kilpailu 

              

Mikkeli myös haastoi edelläkävijäyrityksiä ja kansalaisia mukaan 

kehittämään kuntapalveluja yhteistyössä ja kuntien kumppaneina suorien 

hankintojen sijaan. Innovatiivisia ratkaisuja haettiin seuraaville osa-
alueille: kotona asumisen mahdollistaminen, maankäyttö ja kaavoitus, 

sujuva liikkuminen ja arjen pienet ratkaisut. Kilpailun voittajien ideoita 
lähdetään toteuttamaan vuonna 2014. Tarkoituksena on toteuttaa 

ideoista palveluja kaupunkilaisten käyttöön. Uudenlaisia tehostettuun 
digitaaliseen toimintaan tähtääviä palveluja lisäämällä Mikkeli pyrkii 

vapauttamaan työvoimaa varsinaiseen tekemiseen. 
 

 

http://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2013-025648/
https://docs.google.com/file/d/0B3FkVE6771cRQmM0WkNiSU9vWUU/edit?usp=sharing
http://mikkelismartcity.blogspot.fi/
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Case Seinäjoki      www.seinajoki.fi 

Smart Station - Älykäs asema-alue 

Suomessa on menossa useita hankkeita, joilla asemanseuduista 

kehitetään elinvoimaa uhkuvia alueensa dynamoja ja eri kulkumuotojen 

älykkäitä yhdistäjiä. Suuria uudistajia ovat tällä hetkellä Seinäjoki ja 

Tampere.  

Hankkeen tarkoituksena on kehittää menetelmiä, joilla kaupungit voivat 
suunnitella, hankkeistaa ja valmistella asema-alueidensa toteuttamista 
osana kaupunkikeskustojen kehittämisprosesseja. 

Smart Station-hanke  

- edistää ja kehittää laaja-alaisten, monen erilaisen omistajan hallussa 

olevien maa-alueiden monipuolista täydennys ja uudisrakentamista,  
- edistää asema- ja ratapiha-alueen kehittymistä osana 

kaupunkikeskustan suunnittelua kestävän kehityksen mukaisesti 
asumisen, palveluiden, vapaa-ajan, kulttuurin, innovaatioympäristön ja 

liike-elämän toiminnoille, sekä 
- kehittää markkinoita ja rakentamista uudenlaisella julkisella 

hankintatavalla, jossa käyttäjien osallisuus ja yhteisöllisyys korostuvat. 

Hankkeen toteutusaika 1.9.2013 – 31.8.2014. Hankkeen rahoittavat 
Tekes ja Seinäjoen kaupunki. 

Ratapihat ja asemanseudut ovat nousemassa yhä tärkeämmiksi kaupunkien 

kehittämiskohteiksi. Alun perin ratalinjat ja niihin kytkeytyvät asemat sijoitettiin 

kaupunkikeskustojen reunoille, kun rautateiden rakentaminen alkoi 1870-luvulla Suomen 

teollistuessa. Ajan myötä kaupungit ovat kuitenkin rakentuneet asemien ympärille, ja tästä 

johtuen ratapihat saavat aikaan estevaikutuksia, joita pyritään ehkäisemään tunneleilla ja 

silloilla. Lisäksi ratapiha-alueita on nyt jäämässä käyttöä vaille, kun logistiset toiminnot 

muuttavat pois keskusta-alueilta erillisille logistiikka-alueilleen. Asemanseuduista ja rata-

alueista on kaupunkien laajetessa tullut arvokasta keskustojen tonttimaata, mutta samalla 
myös haasteellisia suunnittelukohteita. 

Vaikeuskerrointa lisäävät yhdyskuntarakenteelliset tekijät sekä monimuotoinen toimijakenttä. 

VR:n toimialaan on perinteisesti kuulunut rataverkon ylläpito ja liikennöinti, mutta nyt siitä on 

kehkeytymässä yksi keskeinen toimija kaupunkikeskustojen kehittämisessä. Koska kyseessä 

on kaupunkien ydinkeskustat, on erilaisten toimintojen, toimijoiden ja käyttäjien diversiteetti 

korkealla tasolla. Monimuotoisuutta lisää vielä asemanseutujen rooli läheltä ja kaukaa 

tulevien ihmisvirtojen keskittäjinä ja välittäjinä. Rataverkkoon tukeutuvat työssäkäyntialueet 

ovat yhä laajempia ja käyttäjät vaativampia, joten asemanseutujen on kyettävä 

intermodaalisuuden ohella tarjoamaan myös uudenlaisia palveluja työympäristöistä 

majoitukseen ja asumiseen suurten lentokenttien tapaan. Rautateiden matkustajaliikenne ei 

yksistään riitä pitämään yllä asemien korkeaa palvelutasoa, jonka vuoksi hyvä kytkeytyminen 
kaupunkikeskustoihin on välttämätöntä. 
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Suomen seutukaupunkipilotit   www.tem.fi 

Työ- ja elinkeinoministeriö on valinnut neljä pilottia seutukaupunkien 

yhteistyön ja kilpailukyvyn edistämiseksi. Tavoitteena on tukea 
innovatiivisia avauksia, kaupunkiyhteistyötä vahvuuksiensa ja 

kasvupotentiaalinsa hyödyntämisessä sekä edistää kilpailukykyä. 

Käynnissä oleva alueiden rakennemuutos edellyttää rohkeaa 

uudistumista. Haastamme seutukaupungit hyödyntämään 
kasvupotentiaalinsa ja ketteryytensä niin toimintatavoissa kuin yritysten 

toimintaympäristönä. Pilotit tarjoavat uudistumiseen hyvän välineen, 
korostaa elinkeinoministeri Jan Vapaavuori. 
 

Seutukaupunkipilottien teemat ja vastuutahot ovat:  
 

1.  arktisuus (vastuutahona Kemin kaupunki) 
 

2.  pk-teollisuuden uudistaminen ja kilpailukyky (vastuutahona Rauman 
kaupunki)  

3.  älykkään ja vihreän kasvun kaupungit (vastuutahoina Suupohjan 
elinkeinotoimen kuntayhtymä ja Kauhajoen ja Kurikan kaupungit)  

4. liikunta- ja urheilumatkailun kehittäminen (vastuutahona Imatran 

kaupunki) 
 

Olennaista seutukaupunkipiloteissa on kokeilevuus, kumppanuudet ja 

linkit yrityksiin. 

 

Tiivistetysti perusideana on, että ryhmä seutukaupunkeja edistää ja kokeilee 

omalla alueellaan erityyppisiä ”älykkään ja kestävän kasvun konsepteja” 
yhteistyössä yritysten, oppilaitosten yliopistojen, tutkimuslaitosten 

kanssa.  
  
Pilotit toteutetaan vuosina 2014 - 15. Yhteensä 37 kuntaa on 
osallistumassa niihin. Piloteilla edistetään myös seutukaupunkien 

kytkeytymistä Innovatiiviset kaupungit –ohjelmaan.  
 

Seutukaupunkeja on Suomessa noin 50. Seutukaupungeilla tarkoitetaan 
maakuntakeskuksia pienempiä työssäkäyntialueensa keskuksia, 

maaseudun keskuksia ja aluekeskusten reunakaupunkeja.  
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Case Kööpenhamina - maailman paras pyöräilykaupunki 

Forum Virium Helsinki tutustui toukokuussa yhdessä Helsingin kaupungin edustajien 

kanssa Kööpenhaminaan Smart City -näkökulmasta. Matkan tavoitteena oli löytää 

Helsingin kannalta hyödyllisiä kontakteja ja benchmark-kohteita erityisesti Kalasataman 

alueen kehittämistä ajatellen. Kööpenhamina oli valittu matkakohteeksi siksi, että sitä 

pidetään yleisesti yhtenä maailman johtavista älykaupungeista muun muassa 

ympäristötavoitteita tai kaupungin elävyyttä mitattaessa. Myös Kööpenhaminan 

strateginen tavoite olla ”maailman paras pyöräilykaupunki” houkutteli tutustumaan 

kaupunkiin. 

Käyttäjälähtöistä kaupunkisuunnittelua avointa dataa hyödyntäen 

 

Kööpenhaminan kaupungin Smart City -asiantuntijat, digitalisaation ja avoimen datan 

parissa työskentelevät Henrik Aagraard Sorensenin ja Kim Spiegelberg Stelzer valottivat 

Kööpenhaminan kaupungin intressejä ja tavoitteita älykkään kaupungin näkökulmasta. 

Toimintaa alleviivaa käyttäjälähtöisyys eli palveluita pyritään luomaan aitojen tarpeiden 

pohjalta. Kaupunkilaisia osallistetaan myös suunnittelutyöhän ja esimerkiksi 

Hackathonissa on kehitetty sovellus, joka kertoo ruuhkaisimmat parkkialueet. Myös 

rekoille ja linja-autoille on tehty sovelluksia, jotka informoivat kuljettajia, millä 

nopeudella pitää ajaa, jotta pääsee ajamaan seuraavista liikennevaloista pysähtymättä. 

Kaupungin linjaukset ovat vaikuttaneet siihen, että Kööpenhaminasta on tullut maailman 

pyöräily-ystävällisin suurkaupunki. Tällä hetkellä peräti 45 % kööpenhaminalaisista 

taittaa työmatkansa polkupyörän satulassa. Pyöräilyä tuetaankin monin eri tavoin, 

esimerkiksi Kööpenhaminan sisääntuloväylille ollaan rakentamassa 25h/km ”express”-

pyöräteitä tavallisten rinnalle. Pyöräilyyn kannustetaan myös tarjoamalla 

sähköpumppuja, pyöräilijöille suunniteltuja vinoja roskakoreja ja optimoituja 

liikennevaloja. Paitsi ruuhkaiset pyöräreitit niin myös pyörien parkkeeraus tuovat 

haasteita kaupunkisuunnitteluun. Kööpenhaminassa onkin pakollista rakentaa 

pyöräparkit toimistotalojen yhteyteen ja käytössä on lisäksi yleisiä pyöräparkkeja. 

http://www.compass4d.eu/
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Kööpenhamina pyöräilijöiden silmin 

 
Kööpenhaminassa seitsemän kilometrin säteellä suurin osa matkoista 

tehdään pyörällä ja vain 5 % kantakaupunkilaisista edes omistaa auton. 

Pääsimme pyöräilyaktivisti Mikael Colville-Andersen johdolla testaamaan 
maailman pyöräiltypääkaupungiksi nimetyn Kööpenhaminan 

liikennekäytäntöjä ja kuulimme samalla, mitä konkreettisia toimia 
kaupunki on tehnyt pyöräilyn lisäämiseksi. 

 
Colville-Andersenin mukaan pyöräilyä edistää parhaiten sen tekeminen 

nopeimmaksi ja sujuvammaksi liikkumismuodoksi kaupungissa. 
Ympäristösyyt sen sijaan jäävät taka-alle, – yllättäen vain 1 % 

kööpenhaminalaisista pyöräilee ympäristöä säästääkseen. 
Kööpenhaminassa hyödynnetään Desire lines -konseptia, jonka mukaan 

kaupunkitilaa pitäisi rakentaa ihmisten luontaisien kulkureittien mukaan. 
Ihmiset eivät mieluusti riko liikennesääntöjä, mutta mikäli kaupunki ei 

rakenna käyttäjien tarpeita tukevaa pyörätieverkostoa, pyöräilijöille ei 
juuri jää vaihtoehtoja. 

 

Kööpenhamina on tuonut pyöräilijöille myös arjen luksusta, sillä 
pyöräilijöitä hemmotellaan muun muassa risteyksissä olevilla 

levähdystangoilla, joiden ansiosta ei tarvitse nousta satulasta valojen 
vaihtumista odottamaan ja liikkeelle lähtö on ripeää. Leveillä pyöräteillä 

on tilaa keskustella vierustoverin kanssa samalla kuin kiireisemmät 
pyöräilijät ohittavat kolmatta kaistaa. 
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Kestävän kehityksen rakentamista Nordhavnissa 

 
Rambollin konsultti Lars Ostenfeld Riemannin vei meidät kiertoajelulle 

Nodhavenin alueelle, joka on yksi pohjoismaiden laajimpia kestävän 
kehityksen aluerakennusprojekteja. Kööpenhaminan kaupungin 

kunnianhimoisena tavoitteena on tehdä Nordhavnin alueesta kestävän 
kaupunkisuunnittelun esimerkki. Nordhavniin rakennetaan asunnot yli 40 

000 asukkaalle ja sinne on kaavailtu noin 20 000 työpaikkaa vuoteen 
2150 mennessä. Visiona on luoda hiilineutraali ja vihreä älykkään 

asumisen mallialue, joka on suunniteltu jalankulkijoiden, pyöräilijöiden ja 
joukkoliikenteen ehdoilla. Kaikessa rakentamisessa pyritään 

hyödyntämään ihmisen kokoisia ratkaisua eli ”human scale” -periaatetta. 

 
Nordhavnissa pääasiallisiksi liikenneväyliksi on suunniteltu nostettu 

metroraide ja pyöräilyverkosto. Pyörätien päällä kulkeva metroraide 
helpottaa ympärivuotista pyöräilyä. Autot sen sijaan ohjataan 

”kiertoteille”, jotta pyöräilyn ja joukkoliikenteen pariin saadaan ohjattua 
mahdollisimman paljon ihmisiä. 

 
Kotiin viemisinä matkalta tarttui hyviä kontakteja, erinomaisia 

benchmark-esimerkkejä sekä muutama vastavierailu. Esimerkiksi 
Helsingin ja Kööpenhaminan kaupungit tiivistävät yhteistyötään erityisesti 

liikennedatan markkinapaikka-konseptin osalta. Lisäksi Kööpenhaminan 
kaikkea kaupunkisuunnittelua alleviivaava ihmislähtöisyys antoi ajatuksia 

siihen, miten myös helsinkiläisten arki voitaisiin saada toimivammaksi 
hyvinkin pienillä innovaatioilla – erityisesti pyöräilijöiden näkökulmasta. 

  

Case Chattanooga  

http://travel.nationalgeographic.com/travel/special-features/traveler-50/ 
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National Geographic has named Chattanooga one of the top 50 smartest 

cities in the world. 

In its October issue, the monthly magazine lists Chattanooga among its 

2014 Traveler 50 and includes Chattanooga as one of the essential places 

"that have turned the world's most intelligent cities into travelers' hottest 

tickets." 

Ian MacFarlane, a consultant for National Geographic Channel's Smart 

Cities program, says each of the cities selected among the smartest in the 

world have a sense of place. 

"A city needs a heart and soul — typically the center, where people 

congregate for work and leisure," MacFarlane tells the magazine. "Smart 

cities are well-connected locally and internationally, have a sustainable 

lifestyle, and are places where people come first." 

National Geographic lists Chattanooga in its ranking of smartest cities, 

praising Chattanooga for is gigabit-per-second Internet service from EPB 

and its walkable downtown along the riverwalk and other riverfront 

development. 
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"Techies call Chattanooga “Gig City” for its lightning-fast Internet," writer 

George W. Stone said. "But what do locals do when not digitizing? They 

bike and hike along the revitalized Riverwalk path, part of a $250 million 

reinvention along the banks of the Tennessee." 

San Francisco tops the list.   
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Case Barcelona  

http://cityclimateleadershipawards.com/barcelona-barcelona-smart-city/ 

 

Challenges 

The Barcelona Smart City programme includes seven strategic initiatives: 

- Smart Lighting: Barcelona developed a master plan in 2012 that 

includes projects to remotely control street level lighting in addition 
to transitioning 50 streets and a total of 1,155 lampposts to LED 

technology. 
 

- Smart Energy: From smart grid projects to self-sufficient blocks, the 
City has developed a programme to achieve greater energy 

efficiency and has currently deployed more than 19,500 smart 
metres in the Olympic Villa. 

 

- Smart Water: Barcelona is well on its way to implementing a 
programme that includes remote irrigation control for the City’s 

green spaces. Thus far, 77 fountains are controlled remotely. 
 

- District Heating and Cooling: Two networks provide hot water in 64 

buildings spanning an area of 21km. 
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- Smart Transportation: The City developed a master plan in 2012 to 
improve public transport efficiency by deploying orthogonal bus 

lines, five of which began running in October 2012. 
 

- Zero Emissions Mobility: As part of an extensive plan to foster the 
use of electric vehicles, Barcelona is deploying electric charging 

stations, as well as electric vehicle fleets and car rentals. To date, 

the city has more than 500 hybrid taxis, 294 public electric vehicles, 
262 recharging points, 130 electric motorbikes and an estimated 

400 private electric vehicles on its streets. 
 

- Open Government: The City has developed a programme to make 
municipal government activities more transparent to its citizens, 

starting with the deployment of 44 “citizen’s attention” kiosks and 

the launch of an Open Data portal in 2010. 

Projected Outcomes 

Barcelona Smart City has already had a large impact, both in terms of 

improving efficiency and the quality of life of city residents. For example, 
50 percent of Barcelona’s lighting power is controlled remotely, and it is 

estimated that 12 percent of parks will have remote irrigation control by 
the end of 2013. While the long-term impacts of these measures are 

difficult to quantify in their various stages of development, it is clear that 
Barcelona Smart City has already and will continue to serve as a best 

practice for other global cities seeking to employ the best available 
technologies to develop long-term sustainability initiatives in the best 

interest of their citizens. 
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Älykäs kaupunki –Smart city 

• Smart Citeissä pyritään ekotehokkuuteen ja parempaan elämänlaatuun 
nopeasti kasvavissa kaupungeissa  

• Keinoina yleensä hyödynnetään  informaatio- ja viestintäteknologian 
uusia mahdollisuuksia 

• Teknologissosiaalinen kehitys tuottaa uusia mahdollisuuksia arjen 
toimivuuteen, hyvinvointiin ja onnellisuuteen 

• Smart City –lupaus kaupungeille on säästää aikaa, rahaa ja resursseja 

• Älykäs kaupunki –hankkeet kattavat laajasti arjen toimintoja: 

o fiksu hallinto –Smart Covermance 

o fiksut kaupunkilaiset – Smart  People 

o fiksu eläminen – Smart Living 

o fiksu liikkuvuus – Smart Mobility 

o fiksu talous – Smart Economy 

o fiksu ympäristö – Smart Environment 
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Smart City-lähestymistapoja 1. 

Valtava markkina 

• Globaali Smart City- markkina vuonna 2020 on 408 miljardia dollaria  

(UK hallituksen arvio) 

• Älykkäiden sähköverkkojen laitevalmistajille syntyy 750 miljardin 

markkinat seuraavan 30 vuoden aikana (Goldman Sachs) 

• Tulevaisuuden markkinat ovat kaupungeissa ja digitalisaatio läpäisee 

lähes kaiken inhimillisen toiminnan 

• Voidaankin nähdä Smart City – markkinan koskevan lähes kaikkia 

toimialoja ja liiketoimintaa oppimisratkaisuista kotiautomaatioon ja 

elintarvikelogistiikkaan 

• Mitkähän olisivat markkinat ja missä painotukset Hämeenlinnan 

seudulla? 
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Smart City-lähestymistapoja 2. 

Rakentuuko Smart City ylhäältä alas vai alhaalta ylös? 

• Top-down lähestyminen älykaupunkiin uskoo Big Datan 
keskityksen voimaan hallinnon, turvallisuuden ja toimintojen 
ohjauksessa  

o Rio de Janeiron hallintojärjestelmä ja kriisitilanteiden 
komentokeskus 

• Bottom-up lähestymisessä hyödynnetään Big Dataa avoimen 
datan ja avointen palauterajapintojen kautta 

o New Yorkin kaupunkilaisia osallistava kaupunkisuunnittelu 
o Amsterdam sitouttaa kaikki kaupunkilaiset mukaan Smart City 

brändäämiseen 

• Suomessa laajojen infraratkaisujen toteuttajina ovat mukana sekä 
ihmiset, että hallinto 

o Tampereen INKA-hanke 

• Asukkaat ja toimijat mukaan  Älykkään Hämeenlinnan  
rakentamiseen 
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Smart City-lähestymistapoja 3. 

Liiketoiminnan mahdollistaminen 

• Smart-City –kehitys tuo aiemmin täysin erilliset liiketoiminta-alueet 

yhteen ja luo merkittäviä uusia markkinoita mukana olijoille. 

• Suuret keskitetyt top-down – ratkaisujen tuomat  uudet 

liiketoimintamahdollisuudet kiinnostavat suuria globaaleita toimijoita 

• Paikallisissa  bottom-up –ratkaisuissa on kulttuurinen etu paikallisilla 

palvelun tuottajilla  

• Suomessa Smart City-aihioissa  ja hankkeissa aktiivisia kv-yrityksiä 

ovat olleet IBM, Siemens, ABB, Schneider; älykkäissä 

aluerakentamishankkeissa aktiivia ovat olleet Helen, Fortum, 

Skanska, SRV ja YIT 

• Olennaista on löytää toimiva tasapaino globaalien ja paikallisten 

resurssien välille 
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Smart City-lähestymistapoja 4. 

Fiksuja palveluratkaisuja 

• Smart Cityssä syntyy uusia palvelumalleja, jotka 

innovatiivisesti yhdistävät datan ja modernin teknologian 

tuomia mahdollisuuksia 

• Syntyy uusia palvelu- ja liiketoiminnan ekosysteemejä ( esim. 

anturoitu tieto generoi suoraan tietoa käyttäville tahoille 

signaaleja palvelumahdollisuuksista) 

• Teknologiaa tiedon hankintaan on olemassa, mutta puuttuu 

palvelun tarjoajia 

• Kehittyvät kaupunkipalvelut muuttavat huomattavasti nykyisiä 

kulutuksen ja tuotannon rakenteita sekä kaupunkilaisten 

käyttäytymistä 
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Smart City-lähestymistapoja 5. 

Uutta ja vanhaa Smart City-kaupunkia 

• Kaupungin elinkaarella on vaikutus Smart City-

suhtautumiseen 
o Uusi älykäs Masdar –kaupunginosa Abu Dabissa rakennetaan täysin 

tyhjän päälle 

o Lontoon energiaa säästävät älyverkot rakennetaan osaksi olemassa 

olevaa rakennuskantaa 

o Helsingin Kalasataman ja Tukholman  Royal Seaportin uutta infraa 

hyödynnetään myös lähellä sijaitsevien alueiden retrofitting-

operaatioissa 

• Uudisrakentaminen on aina edullisempaa, koska on vaikeaa päästä 

eroon olemassa olevasta polkuriippuvuuksista 
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Smart City-lähestymistapoja 6. 

Retrofitting     

• Vanhojen kaupunkirakenteiden uudistaminen –retrofitting, on aina 

monin verroin kalliimpaa ja monimutkaisempaa kuin uuden 

rakentaminen 

• Energiakäyttäytymiseen ja kiinteistöautomaatioon liittyvä älyistys ovat 

kuitenkin perusteltavia muuallakin kuin älykaupungeissa: 
o Asuntojen energiatehokkuuden lisääminen ja vanhojen kiinteistöjen 

uudet älyverkot saattavat nopeastikin maksaa itsensä takaisin 
vähentyneenä energian kulutuksena. 

• Monet älykaupunkisovellukset vaativat ympärilleen varsin tiivistä 

kaupunkirakennetta  

• Kuinka vanhat lähiöt voisivat hyötyä älykkäiden kaupunkien 

muista kuin rakentamiseen ja energiatehokkuuteen  liittyvistä 

palveluratkaisuista? 
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Smart City mahdollistajat 
• Resurssiviisaus – Kaupunkien kokonaisinfrastruktuurin (tiet, jätteiden käsittely, 

rakennukset, sähköverkko jne) osalta suurin Smart City mahdollisuus liittyy 
hukkaresurssien hyödyntämiseen. 

• Monipuoliset mittarit – Viime vuosikymmenen mikroantureiden ja tieto-
teknologian yhtäaikainen kehittyminen ovat mahdollistaneet uudenlaisten 
antureiden ja sensorien kustannustehokkaan valmistuksen. Sensorit tuottavat 
valtavan määrän dataa, jota voidaan käyttää Smart Cityjen älykkäiden palvelujen 
rakennusaineena. 

• Asioiden Internet – Vuonna 2020 netissä on kymmenen laitetta jokaista 
internetiä käyttävää ihmistä kohden (Cisco). Näissä olevat 50 miljardia anturia 
viestivät keskenään; syntyy Internet of things 

• Big Data – Älysovellukset lisäävät datan määrää merkittävästi –Smart Cityn 
yhdeksi tärkeimmistä rakennusaineista muodostuu Big Data, jonka tuottavat 
kaupunkilaiset itse kantamalla mukanaan älypuhelinta, sykeantureita ja 
käyttämällä älysovelluksia 

• Automaatio – Automaatio voidaan jakaa kahteen eri katergoriaan: algometriseen 
automaatioon ja robotiikkaan. Molemmat toimivat Smart Cityn rakennusaineena          
(esim. datakyselyjen ohjelmointi, robottiautot) 

• Avoin data – Maksuton tieto, joka on vapaasti kaikkien hyödynnettävissä, innoittaa 
kaupunkilaisia luomaan palveluja itse (esim avoin paikkatieto) 
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Fiksu liikkuvuus 

• Liikkuminen on kiihtyvän urbanisaation ehkä suurin haaste. 

• Logistiikka on tärkeä osa älykästä liikkumista 

• Monissa onnistuneissa liikenneratkaisuissa on panostettu eri 

tavoin joukkoliikenteen sujuvuuteen ja älykkyyteen: 
o Seoulissa on panostettu metroliikenteen aikatauluhaasteisiin lukuisten 

matemaatikoiden avulla 
o Helsingissä ratkaisuja on haettu uusilla metrolinjoilla, raideliikenteen 

uudelleensuunnittelulla ( uudet raitiovaunulinjat, pisararata jne), kutsubussien 
käytöllä. 

o Lontoon onnistunut ruuhkamaksu innosti myös Tukholman ottamaan 
käyttöön keskusten ruuhkamaksut 

o Singaporessa on luotu erittäin toimiva  ja kattava joukkoliikenneverkosto 
samalla kun yksityisautoilua on rajoitettu tiukoilla säädöksillä ( autovero yli 
100%, auton osto-oikeus maksaa 75 000€ 

• Monessa älykkäässä kaupungissa on pyöräily nostettu 

liikennesuunnittelun ytimeen ja myös pyöräilyä älyistetään 
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Fiksu liikkuvuus -kokeiluja      
ja hankkeita Suomessa 

Ratkaisu Missä/kuka Taustaa 

Liikkumisvälineiden 

yhteiskäyttö 

Mikkeli, Helsinki, 

Turku 

- Mikkelissä pohditaan matkojen yhdistämistä (koulukuljetukset, 

vammaispalvelut, sosiaalihuollon kyydit ja KELA -kyydit) 

- Helsingin yhteiskäyttöpolkupyörät 

- Turussa uusiin kaupunginosiin suunniteltu polkupyörien ja autojen 

yhteiskäyttöä 

Pyöräily Oulu, Tampere - Oulussa pyöräillään noin kaksi kertaa enemmän kuin muissa 

kaupungeissa Suomessa 

- Tampereen Minä poljen – kampanja 

Innovatiiviset 

joukkoliikenne-

ratkaisut 

Tampere, Helsinki - Tampere tavoittelee olla älyliikenteen kehittämisympäristöjen 

mallikaupunki Euroopassa (raitiovaunut, kaasubussit) 

- Helsingissä monia innovatiivisia joukkoliikennekokeiluja 

(tilausbussi, kaasu- ja sähkölinja-autot, reaaliaikainen liikennevirta 

-data kaikkien saatavilla) 

Liikkumisvälineiden 

yhteiskäyttö 

Piggy Baggy, 

Weegos, Kyyti.net 

- Kyyti.netin kokonaiskonsepti koostuu älykkäästä verkkopalvelusta 

sekä sitä tukevasta pysäkki- ja asemaverkosta – tavoitteena 

uudenlainen kimppakyyti -kulttuuri 

- Weegos on  Fleet Share – palvelu, joka mahdollistaa 

organisaatioiden autojen älykkään ja tehokkaan yhteiskäytön ja 

hallinnan ( auton varaus, avaimeton käyttö, GPS-seuranta, 

ajopäiväkirja jne) 

- PiggyBaggy on joukkoistettu pakettien jakelupalvelu, joka käyttää 

resurssinaan autoilevia ihmisiä 

Virta.fi - Virtapiste on sähköautojen valtakunnallinen 

latausoperaattoriyhtiö, jonka ovat perustaneet 17 suomalaista 

energiayhtiötä 
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Fiksu ympäristö 
• Energiakäyttäytymiseen – sen tuotantoon ja kulutukseen – liittyvät kysymykset ovat 

fiksujen kaupunkien ydinkysymyksiä 
o Uusiutuvat energianlähteet voivat muuttaa energiantuotannon täysin 

o Kun öljy kallistuu, nousevat valtiot siirtyvät uusiutuviin energianlähteisiin  ( esim patohankkeet Kiinassa, 

Etiopiassa ja Brasiliassa). Tämä ei useinkaan ole mahdollista Smar Citeissä. 

o Panostetaankin sähkön kulutuksen vähentämiseen älykkäiden mittareiden avulla saatavalla informaatiolla 

• Hajautettu energiantuotanto ja älykkäät sähköverkot muuttavat markkinakentän; 
uusistuvaa energiaa voidaan tuottaa myös hajautuneesti. 

o Aurinkoenergian tuotannon mahdollisuudet hajauttaa energiatuotanto paikallisiin kannattaviin yksiköihin 

o Älykkäät sähköverkot, Smart Gridit, mahdollistavat  sähkön myynnin takaisin verkkoon, sähkölaitteiden  

kytkemisen älykkäästi yhteen sekä älykkäät sähkömittarit 

• Asuminen ja rakentaminen tulee muuttaa älykkääksi 
o New Yorkissa 2% asuinrakennuksista käytti 48 % energiasta – Energiasyöpöt asunnot olivat kaikkein 

kalleimpia asuntoja 

o Suomessa rakennusten energiajalanjälkeä tarkastellaan kokonaiselinkaaren kannalta 

• Fiksujen talojen kiinteistöautomaation avulla voidaan kontrolloida lämpötilaa, 
sähkölaitteita, valvoa kulkemista, ilmastointia ja vesijohtojen toimintaa 

o Tulevaisuudessa erilaiset asumisen datavirrat yhdistyvät palveluiksi ja visualisoinneiksi niin kotona kuin 

kiinteistönhuollossakin 

o Fiksu asuminen saattaa tulevaisuuden kaupungissa hajaantua aivan uudella tavalla: omassa kodissa 

nukutaan, yhteiskeittiössä syödään ja kirjastohuone onkin eräänlainen jaettu olohuone. Vierashuoneen voi  

tarvittaessa varata helposti lähikortteleiden vapaista huoneita 

o Yhteistiloja ja tilojen jakamista koskevat ratkaisut  sopivat  kerrostalovaltaisille ja tiiviisti rakennetuille alueille. 

Toisaalta yhteisöllisyys vaatii syntyäkseen yhteisiä käytäntöjä ja uudenlaista yhteisöllisyyttä synnyttäviä 

alustoja. 

o Asioiden Internet, käyttäjätunnistukset ja mobiilivarmenteet tekevät käytöstä läpinäkyvää ja sosiaalinen 

kontrolli vähentää vapaamatkustajuutta 
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Fiksu ympäristökokeiluja ja   
pilotteja Suomessa 
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Fiksut palvelut 2. 

Ratkaisu Missä/kuka Taustaa 

Matalaenergia-

rakentaminen 
Oulu - 90% Ouluun rakennettavista taloista on matalaenergiataloja 

- Vuoteen 2015 mennessä tavoitteena on rakentaa vain passiivitaloja 

- Vuoteen 2020 mennessä hiilineutraaleja taloja 

- Artic Smart City – Hiukkavaara 20 000 asukkaan älykäs kaupunki 

Maankäytön 

suunnittelun 

digitalisointi 

Mikkeli - Mikkeli on Suomen suurin mökkikaupunki, mistä aiheutuu runsaasti 

valituksia maankäyttöön liittyen 

- Kaupunkisuunnittelussa on tavoitteena valitusprosessien digitalisointi 

Älykkäät mittarit ja 

Smart Gridit 
Helsinki - Älykkäät mittarit on asennettu koko kaupunkiin 

- Kalasatamassa on meneillään Smart Grid –pilotti 

- Uudet alueet ( Kalasatama, Jätkäsaari) suunnittelun keskiössä 

Uusiutuvat 

energianlähteet 
Tampere - Hiilidioksidipäästöt pudonneet 26% vuodesta 2006 

- Energiapuun käyttö lisääntynyt merkittävästi. 

- Maakaasu merkittävin energiatuotannon raaka-aine 

Sähkövarasto Siemens - Viikin ympäristötaloon tulee Suomen ensimmäinen kiinteistöön 

asennettava tuotantokäytössä oleva akkuvarasto, joka varastoi 

aurinkosähköä, tasaa kulutushuippuja ja mahdollistaa älylataukset 

Jätteen putki-imu Helsinki  
Jätkäsaari,Kalasatama 

- Järjestelmä imee asukkaiden esilajittelemat jätteet 70 km/h nopeudella 

keräysasemalle 

Hukkatilan 

hyödyntäminen 
Hukkatila Venuu - Hukkatila on kiinteistökehitysyhtiö, joka hyödyntää tyhjillään olevia tiloja  

- Venuu vuokraa ja välittää erilaisia tiloja juhlien järjestäjille 

Älykkäät mittarit Asema 

Verisure There 

- Aseman järjestelmä tekee kodin sähkönhallinnasta älykästä kuvaamalla 

sähkönkäytön ja mahdollistamalla etäkäytön 

- Verisure mahdollistaa kodin etäohjaamisen ja valvomisen kännykän kautta 



Fiksut kaupunkilaiset 
• Smart City - vai Smart Citizen. Kaikkein tärkein Smart Cityn toteuttaja on fiksu, 

osallistuva kaupunkilainen 
o Kaupunkiin osallistutaan sekä fyysisesti että digitaalisesti, virallisesti ja epävirallisesti 

o Euroopassa älykaupunki -aloitteissa korostetaan inklusiivisuutta ja kaupunkilaisten roolia uusien 

ratkaisujen suunnittelussa ja käytössä 

o Bottom-up älykaupunkikehityksessä fiksut kaupunkilaiset tuottavat ja kokeilevat uusia ideoita ja 

osallistuvat erilaisten toimijaverkostojen isompiin hankkeisiin 

• Osallisuus ympäröivään yhteiskuntaa vaatii yhä teknisempiä laitteita ja järjestelmiä, 

joiden käyttö edellyttää yhä edistyneempää kykyä niiden käyttämiseen 
o Seoulissa digitalisten palvelujen saavutettavuutta edistetään jakamalla vanhoja älypuhelimia 

syrjäytyneille ja vanhuksille sekä opettamalla digitaalisten välineiden käyttöä 

o Suomessa koulut panostavat ICT-taitojen oppimiseen 

o Fiksut kaupunkilaiset panostavat tulevaisuudessa vertaisoppimiseen 

• Rajapintojen avaamisella osallisuutta. CitySDK (City Service Development Kit) 

on suomalaisjohtoinen menestystarina osallisuuden lisäämisestä ja Smart City 

harmonisoinnista Euroopan laajuisesti 
o CitySDK-hankkeessa edistetään datarajapintojen yhteen toimivuutta kaupunkien väillä Euroopassa 

o Hankkeessa on mukana kahdeksan kaupunkia, jotka ovat yhteistyössä määritelleet ja avanneet 

kaupunkien osallistumisen, liikenteen ja matkailun rajapintoja 

o Kaupunkien tarjotessa sekä työkaluja että avointa dataa, sovelluskehittäjät kokevat mielekkääksi 

osallistua yhteisten palvelun kehittämiseen 
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Fiksut palvelut 3. 



Fiksun kaupunkilaisen rooliin 
liittyviä pilotteja Suomessa 
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Fiksut palvelut 3. 

Ratkaisu Missä/kuka Taustaa 

Kaupunki 

kehitysalueena 
Helsinki 

Mikkeli 

- Kaupunki tarjoaa kaupunkilaisille alustoja, kuten avointa dataa ja 

kaupunkitilaa 

- Helsingissä tavoitteena on pitää alue yhtenä johtavista digitaalisten 

palvelujen kehittämisympäristöistä 

- Mikkelissä kehitysalustaksi koetaan koko kaupunki, jonka vuoksi on 

järjestetty älykkääseen kaupunkiin liittyviä innovaatiokilpailuja 

Perifeerisen 

osallistumisen tilat 
Helsinki 

Turku 

- Turussa uusiin Skanssin ja Linnakaupungin kaupunginosiin suunnitellaan 

mm yhteisiä saunoja kaupunkilaisille 

- Helsingissä kokeiltiin World Design City- vuonna 2012 matalan 

osallistumisen tiloja, kuten Paviljonkia 

 

”Pitäsikö fiksata” + 

City SDK,  

Digitaalinen 

palauterajapinta 

kaupunkilaisille 

Metro-lehti ja 

Helsingin 

kaupunki 

- Pilotti tarjoaa kaupunkilaisille Open 311-palautekanavan, joka on 

standardoitu ja mahdollistaa yritysten sovelluskehittämisen avoimen data 

avulla (esim. Metro- lehden ”Pitäiskö Fikstata” – palvelu) 

 

Koulu: 

PopUp-koulu 

Lasten tilastollinen 

vuosikirja 

Dreamdo Schools 

Helsingin 

kaupunki 

- Koulujen yhteisöllisen kehitys- ja kokeilukultturin opettamista opettajille ja 

oppilaille 

- Uusien  digitaalisten ratkaisujen luonti ja oppiminen 

Miten varmistetaan Smart Citizen –tulevaisuus Hämeenlinnan seudulla? Kehitys 
lähtee koulutuksesta  ja yhteisöllisyydestä 



Fiksu eläminen 
• Fiksuun elämiseen kuuluu kulttuurien elävyys. Kaduilla ja toreilla 

tapahtuu ja ihmiset kohtaavat 

• Fiksun elämisen kokeilut ja käytännöt ovat tyypillisesti bottom-up-
vetoisia ( naapuruston yhteiset kirpputorit, ravintolapäivät, 
kyläfestivaalit jne) 

• Uudet teknologiat, Big Data, algoritmisoituminen, kaikkialla läsnä 
olevat sensorit ja avoin data mahdollistavat uudenlaisen 
osallisuuden terveys- ja hyvinvointialueella. 

o Ihmiset voivat kerätä itsestään terveystietoja arkipäivän toiminnoissaan 

o Liikuntaa harrastavat seuraavat jo nyt  erilaisin mittarein sykevälivaihteluaan, energian 
kulutustaan ja palautumistaan – näistä tulee fiksujen kaupunkilaisten arjen käytäntöjä 

• Fiksut palvelut ikäihmisille aktivoivat heitä sosiaalisten suhteiden 
ylläpitoon ja tulevat arkipäivän askareissa 

o Active Life Village  Espoossa on koonnut hyvinvointilaatikkoon ikääntyneidän itsenäistä 
asumista tukevaa digitaalista teknologiaa ( aktiivisuutta seuraavia mittalaitteita, 
muistelupalvelu, lääkkeiden otosta muistuttava kello) 
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Fiksut palvelut 4. 



Fiksun elämisen pilotteja 
Suomessa 
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Fiksut palvelut 4. 

Ratkaisu Missä/kuka Taustaa 

Ravintolapäivä 

Siivouspäivä 

Talkoopäivä 

Useissa 

kaupungeissa 

- Kaupunkilaisten itse järjestämät ja yhteisölliset teemapäivät käyttävät 

tapahtumien organisointiin sosiaalista mediaa ja digitaalisia työkaluja 

- Tällaiset konsepti leviävät nopeasti kaupungista toiseen ja ulkomaille 

Osallistuva 

terveydenhoito 
Tampere, Oulu, 

Mikkeli 

- Tampere haluaa turvata kaupunkilaisten terveyden 

esimerkiksiyhteisöllisyyttä tuottavilla kampanjoilla 

- Oulun terveyspalveluissa kokeillaan osallistuvampaa palvelua esim. 

OuluHealth 

- Mikkeli panostaa kotona asumisen mahdollistamiseen – HyvinvointiTV -

konsepti 

Jakamistalous Sharetribe 

City Car Club 

- Sharetribe tarjoaa alustan, jonka avulla voi helposti käynnistää oman 

jakamistalouspalvelun. Markkinapaikka voi olla  esimerkiksi yliopiston 

kurssikirjatori, toisilleen polkupyöriä vuokraava yhteisö jne 

- City Car Club tarjoaa jäsenilleen ajoneuvoja yhteiskäyttöön 

 

Yhteistekeminen Let´s eat 

together 

- Yhdessä syömisestä kiinnostuneiden yhteisö, joka mahdollistaa ravintolan 

perustamisen kenen tahansa kotiin 

Miten varmistetaan fiksu eläminen Hämeenlinnan seudulla?  
Voisiko tältä alueelta löytyä sote -toimintoihin Hämeenlinnan erikoistumisalue? 



Fiksu hallinto 
• Osallistuva kaupunkilainen haluaa vaikuttaa kaupunkinsa 

päätöksentekoon. Kaupungin päätöksenteko tuleekin avata 

läpinäkyväksi. 

• Sähköinen hallinto – E-hallinto on laaja käsite, joka kattaa 

monenlaiset sähköiset vuorovaikutustavat hallintoelinten kanssa 
o Suomessa on kokeiltu joukkoistettua lainvalmistelua maastoliikennelain puitteissa 

o Sähköiset äänestämisen pilotit 

• Suuri mahdollisuus liittyy tuotannon ja kulutusten rakenteiden  

hajauttamiseen 
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Fiksut palvelut 5. 



Fiksun hallinnon pilotteja 
Suomessa 
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Fiksut palvelut 5. 

Ratkaisu Missä/kuka Taustaa 

Päätöksenteon 

avoin data 
Pääkaupunkiseutu - Helsinki on merkittävä avoimen datan edelläkävijä (Open ahjo, HRI) 

E-hallinto Helsinki, Mikkeli - Mikkeli haluaa olla maailman ensimmäisen täysin digitaalinen kaupunki 

uudistamalla hallintorakenteet ja palveluiden tuotentoprosessit 

Osallistumis-

ympäristö 
Oikeusministeriö - Otakantaa.fi tarjoaa mahdollisuuden vaikuttaa yhteisiin päätöksiin jo 

valmisteluvaiheessa 

Kansalaisaloite 

 

 

Avoin ministeriö - Avoin ministeriö on palvelu, jonka tarkoituksena on tuottaa 

joukkoistamisen avulla laadukkaita kansalaisaloitteita 

Millä hallinnon alueilla Hämeenlinna haluaa olla maailman ykkönen?  
Mitä toimintoja se edellyttää? 



Fiksu talous 
• Älykaupunkien uudenlaisessa taloudessa korostuu yrittäjyys 

• Pk-yrittäjillä on merkittävä rooli uudenlaisten liiketoimintamallien 

kehittämisessä ja kokeilussa, esimerkiksi jakamistalouden pilotit  

     ( City Car Club, Sharetribe jne ovat kaikki startup-lähtöisiä) 

• Tärkeää on fiksujen kaupunkien linkittyminen veturiyritystensä 

kautta globaaleihin arvoverkkoihin, joka mahdollistaa uusiutumisen 

ja hyvien käytäntöjen ja ratkaisujen viennin ja taloudellisen vaihdon 

• Taloutta parantaa liikenteessä kuluvan ajan pieneneminen, energian 

hukkakäytön minimointi ja työn tekemisen joustavat käytännöt 
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Fiksut palvelut 6. 



Fiksuun talouteen liittyviä 
pilotteja Suomessa 
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Fiksut palvelut 6. 

Ratkaisu Missä/kuka Taustaa 

Jakamistalous City Car Club 

Herttoniemen 

Stadin 

aikapankki 

Kyydit.net 

- Resurssien jakaminen ja yhteiskäyttö on vahva trendi 

- City Car Club on alan pioneeri autojen yhteiskäytön operaattorina 

- Urbaanit ruokaosuuskunnat pyörittävät omia peltojaan puutarhureineen 

- Aikapankeissa naapurusto tarjoaa  toisilleen palveluita aikaperusteisesti 

Ekosysteeminen 

startup-

kehittäminen 

Espoo 

Tampere 

Oulu 

- Espossa startup- toimintaa Startup-Saunassa ja Open Innovation 

Housessa 

- Business-Oulu tukee startup-toimintoja 

- Avoin Tampere on uusi tehdas, jossa innovoidaan  tietoyhteiskunnan 

älykästä ekotaloutta 

Globaalien yritysten 

ja startuppien uusi 

yhteistyö 

GE Health Care 

Start – up 

Kampus 

Vallila, Helsinki 

- GE perustaa suomalsille alan Startup-yrityksille kampuksen Vallila 

toimipisteeseensä, josta he yhdessä pienten yritysten kanssa pyrkivät 

viemään markkinoille uutta  innovaatiota 

Mikä on uusi kasvavan talouden alue Hämeenlinnan seudulla? Miksi?  
Miten edetään kehittämistyössä? 



Suomen Smart City kärkihankkeita ja 

julkisia toimijoita  1. 
Kaupungit Kärkihankkeita 

Helsinki 

Forum Virium Helsinki 

• Helsinki Region Infoshare (HRI), Avoin Data 

• Fiksu Kalasatama, älykaupunki living lab 

• Liikenteen tilannekuvahanke 

• 6aika – Avoimet ja älykkäät palvelut 

• Suomen kuuden suurimman kaupungin yhteistyöstrategia 

palveluiden parantamiseksi mm. avoin datan avulla 

Oulu • Hiukkavaaran Artic Smart City 

Tampere • Vuores, puuranteinen älykaupunki living lab;  

• ECO2 Ekotehdas Tampere 2020 

• ITSFactory (älyliikenteen valtakunnallinen innovaatio ja 

kehitysympäristö) 

• Aseman seudun älyistäminen 

• Härmälänrannan nollaenergia-alue 

• Tesoman korjausrakennusprojekti 

• Nurmi-Sorila 

• Hiilineutraali aurinkokaupunki 
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Suomen Smart City kärkihankkeita ja 

julkisia toimijoita 2. 

Kaupungit Kärkihankkeita 

Espoo • Espoo on vahvasti ehdolla Euroopan  

innovaatiopääkaupungiksi 2014 

• Suurpellon alueella uusia ratkaisuja, mm logistiset 

jakelueteiset 

• T3 (Tapiola, Otaniemi, Keilaniemi) – aluekehitysprojekti 

• Finnoon seutu 

Turku • Skanssi, Linnakaupunki 

Jyväskylä • Kankaan alue 

Kotka • Kantasatama, erityisesti energiaratkaisut 

Mikkeli • Satamalahti 

• Digitaalinen kaupunki 

Sipoo • Sibbesborg, kestävän kehityksen yhdyskunta 70-100 000 

asukasta - ideakilpailu 

Orimattila • Henna 

Hinku-kunnat • Tavoitteena hiilineutraalisuus 
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Kiinnostavia Smart City esimerkkejä Suomesta ja Pohjois-Euroopasta 

1. 

Kööpenhamina –vihreä 

pyöräilykaupunki 
 

• Kööpenhaminan tavoitteena on olla ensimmäinen hiilineutraali 
pääkaupunki vuonna  2025 

o Kunnallinen strateginen ympäristösuunnitelma 

o 50 käynnistettävää aloitetta hiilipäästöjen pienentämiseksi  20%:lla vuoteen 2015 

o 36% kaupungin asukaista liikkuu työ- ja opiskelumatkansa polkupyörällä, tavoite 50% vuonna 

2050 

• Nordhavn – The future of sustainable living 
o Pohjoismaiden laajin ja kunnianhimoisin kestävän kehityksen aluerakennusprojekti 

o Asunnot 40 000 asukkaalle 

o 40 000 työpaikkaa 50 seuraavan vuoden aikana 

o Pääsasialliseksi liikenneväyläksi on suunniteltu nostettavan metroraide ja pyöräilyverkosto 

o Viiden minuutin periaate - Joukkoliikenteen pysäkit löytyvät viiden minuutin kävely- tai 

pyörämatkan päästä. Myös koulut ja muut palvelut viiden minuutin matkan päässä kotoa 

• Matalaenergiarakentamista ja energiatehokkuutta 
o Nordhavnin rakentamisessa on tavoitteena käyttää mahdollisimman vähän energiaa ja 

hyödyntää alueellista kaukolämpöverkostoa 

o Kaukojäähdytys, geoterminen energia ja aurinkopaneelien käyttö sähkön tuotannossa  

o Maailman laajin lämmitysvaranto varastoi ylimääräisen energian kesäkuukasien aikana ja 

käyttää sen talvella 
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Kiinnostavia Smart City esimerkkejä Suomesta ja Pohjois-Euroopasta 

2. 

Stockholm – Royal Seaport 

• Vuonna 2010 Tukholma valittiin  Euroopan ensimmäiseksi vihreäksi 

pääkaupungiksi  

• Kaupunkisuunnittelun tavoitteena on  ”Käveltävä kaupunki” 

• Royal Seaport – kestävän kehityksen kaupunginosa 
o Rakentaminen alkoi vuonna 2010 

o Hyvien liikenneyhteyksien varrelle  on suunnitteilla 12 000 uutta kotia ja 35 000 työpaikkaa 

o Vanhalta teollisuusalueelta kävely-yhteys keskustaan ja luonnonläheisyys 

o Jokaisessa korttelissa tasapainoisesti asuintiloja, toimistotiloja ja palveluita 

• Ympäristökriteereitä  kestävässä aluerakentamisessa 
o Royal Seaportissa edellytetään rakennuksilta  aluksi passiivirakennusten tasoa 55 kWh/brm² 

o Täysin reaaliaikainen ja helppokäyttöinen energiamittarointi kaikissa rakennuksissa 

o Passiivista viilennystekniikkaa käytössä 

o CHP-voimala, joka käyttää biopolttoainetta 

• Space Time – yhteisöllinen matkasuunnittelutyökalu 
o Kaupunkilaisille yhteisölliset ratkaisut älykkääseen liikkumiseen 

o Joukkoliikenneinformaatio ja yhteydet sosiaaliseen verkostoon 

o Ollut testikäytössä Pohjois- Tukholmassa vuonna 2013 –otetaan laajempaan käyttöön vuonna 

2014 

25 



Kiinnostavia Smart City esimerkkejä Suomesta ja Pohjois-Euroopasta 

3. 

Amsterdam Smart City 

• Tavoitteena on, että kestävän kehityksen hankkeiden avulla 

Amsterdam pienentäisi  40% hiilidioksidipäästöistään vuoteen 2025 

mennessä verrattuna vuoden 1990 lukuihin 

• 67% matkoista tehdään polkupyörällä 

• Amsterdam Snart City –alusta 
o ASC –alusta on vuonna 2009 perustettu yksityisen ja julkisen sektorin toimijoiden 

yhteistyöverkosto ja living lab-alusta 

o Vuonna 2013 yli 70 partneria oli mukana 37 eri hankkeessa, joissa testattiin  

innovatiivisia tuotteita ja palveluja. 

o ASC –alusta pyrkii parantamaan asukkaiden elämän laatua ja edistämään Amsterdamin 

metropolialueen taloudellista kehitystä – lähtökohtana ei ole teknologia vanna yhteistyö, 

yhteiskehittäminen ja kumppanuudet kaupungin sidosryhmien välillä 

o Climate Street –projektissa katu toimii inkubaattorina ja testauspaikkana uusille kestävän 

kehityksen innovaatioille 

o Health Lab –projektin tavoitteena on tuottaa yhteistyöympäristö, jossa eri yhteisöt 

tuodaan yhteen kehittämään terveydenhuollon ratkaisuja –keskeinen rooli on käyttäjillä 
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Kiinnostavia Smart City esimerkkejä Suomesta ja Pohjois-Euroopasta 

4. 

Oulun Hiukkavaara – pohjoinen 

talvikaupunki 
 

• 20 000 asukkaan älykäs asuinalue, jonka keskus Hiukkavaara 
palvee 40 000 lähiseudulla asuvaa oululaista 

• Hiukkavaarassa älykkyyttä nivotaan rakentamiseen ja asumiseen, 
energia-, liikenne- ja palveluratkaisuihin sekä digitaalisiin 
innovaatioihin ja tietoliikenneinfraan 

• Arctic Living Lab 
o Suunnittelussa on alusta pitäen otettu huomioon lumen ja pakkasen 

asettamat vaatimukset rakentamiselle 
o Talojen sijoittelu, kunnossapito ja energiaratkaisut pohditaan talven 

vaatimusten mukaan 

• Osallistuminen 
o Hiukkavaarassa halutaan osallistaa alueen suunnitteluun monipuolisesti niin  

yhteistyökumppaneita kuin kaupunkilaisiakin 
o Aluetta koskeviin kyselyihin ja keskusteluihin voi kuka tahansa osallistua  

PATIO-foorumilla 
o Uusiutuva energia merkittävässä roolissa 
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Kiinnostavia Smart City esimerkkejä Suomesta ja Pohjois-Euroopasta 

5. 

Helsinki – Fiksu Kalasatama 

• Helsinki on eurooppalaisessa SmartCity – kentässä profiloitunut 
avoimeen dataan ja hallintoon liittyvissä hakkeissa, kuten HRI ja 
Open Ahjo.  

• Fiksu kalasatama hanke lähti liikkeelle 2013 tavoitteena kokeileva 
älykkään kaupunkirakentamisen  ja innovatiivisten palveluiden 
mallialue 

o 20 000 ihmistä 
o 8 000 työpaikkaa 
o Valmistuu 2030-luvun alkupuolella 

• Julkisen tiedon avaamisella uusiin palveluinnovaatioihin 
o Helsingissä ja Kalasatamassa panostetaan vahvasti julkisen tiedon 

avaamiseen ja avoimen datan hyödyntämiseen 
o Kuka tahansa voi kehittää dataan perustuvia palveluita – esim entistä 

ajantasaisempaa tietoa liikenteestä ja sen poikkeuksista 

• Fiksu arki ja fiksut asukkaat 
o Arjen sujuvuus ja toimijoiden  (asukkaat, yritykset jne) vahva rooli 

suunnittelussa ja käyttöönotossa 
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Yhteenveto Smart City markkinoiden 

kehityksestä 

• Älykkäitä kaupunkeja rakennetaan kiivaaseen tahtiin niin Suomessa kuin 
maailmalla 

• Yksittäiset, rajatut alueet ( esim Hammarby Sjöstad Ruotsissa ja  Abu 
Dhabin Masdar) ovat niin riippuvaisia muusta yhteiskunnasta, etteivät ne 
yksin pysty kääntämään hiilijalanjälkiä ja kulutustottumuksia toisiksi. 

• Kuitenkin Smart City –hankkeiden merkitys kokeilualustoina ja uusien 
ratkaisujen esikuvina on huomattava 

• Sellaiset hankkeet menestyvät, joilla on selkeät konkreettiset ja skaalattavat 
tavoitteet, laaja tuki ja jotka pyrkivät ratkaisemaan akuutteja ongelmia 

• Hyviin tuloksiin pääsemistä kokeileva ote ja eri sidosryhmien osallisuus, 
kaupunkilaisia unohtamatta 

• Suomessa Helsinki, Tampere ja Oulu ovat pärjänneet hyvin kansainvälisissä 
Smart  City –vertailuissa. Suomessa näkyy painotus ympäristökysymyksiin 
ja älyliikenteeseen. 

• Suomessa ollaan vahvoilla fiksuun hallintoon ja elämiseen liittyvissä 
hankkeissa. Samoin yksityisen ja julkisen sektorin välinen yhteistyö ja 
toimiva innovaatiojärjestelmä ovat Suomen vahvuuksia. 
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Lähde: Liikenne- ja viestintäministeriön Älykäs kaupunki -julkaisu 12/2014 

Lähde: Liikenne- ja viestintäministeriön Älykäs kaupunki -julkaisu 12/2014 

Lähteet:  

- Liikenne- ja viestintäministeriön Älykäs kaupunki –julkaisu 12/2004 

- Fiksu Tampere –raportti Innovatiiviset kaupungit, helmikuu 2013 

- Forum Viriumin verkkosivut 
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HHT kasvukäytäväverkosto  Muistio 

Eero Holstila    31.3.2014 

 

Raportti HHT -elinkeinotyöpajasta Heurekassa 27.3.2014 

 

HHT –kasvukäytäväverkosto järjesti 27.3.2014 elinkeinoelämän edustajille ja elinkeinopolitiikan toimijoille 

työpajan Vantaalla. Tilaisuuden ohjelma, osanottajat ja pidetyt alustukset ovat saatavissa tämän muistion 

liitteiksi. 

Työpajan tavoite 

Tilaisuuden tarkoituksena oli innostaa yrityksiä ja elinkeinopolitiikan vaikuttajia HHT –vyöhykkeen 

mahdollisuuksien hyödyntämiseen sekä koota osapuolten voimia yhteiseen kehitystyöhön ja 

edunvalvontaan. 

 Työpajatyöskentelyn tavoitteena oli  

- tunnistaa vyöhykkeen dynamiikka ja sen tarjoamat mahdollisuudet yritysten kilpailukyvyn kannalta 

- löytää elinkeinoelämän kannalta keskeisimmät vyöhykkeen kehittämiskohteet 

- tuottaa aineistoa HHT –vision muotoutumiseen. 

Työryhmien toiminta 

Tilaisuudessa toimi neljä työryhmää, joiden teemat olivat: 1) työvoiman liikkuvuus, 2) kysyntävetoinen 

kasvu, 3) kansainvälisyys ja 4) kaupunki-investoinnit kehitysalustana. Kuhunkin ryhmään osallistui 10-12 

osanottajaa, jotka edustivat monipuolisesti vyöhykkeen paikkakuntia yksityiseltä ja julkiselta sektorilta. 

Kustakin työryhmästä on laadittu erillinen keskustelumuistio. Alla oleva yhteenveto perustuu ryhmien 

vetäjien raportointiin ja mainittuihin muistioihin. 

Ryhmätöiden keskeisimmät tulokset HHT –visiotyön ja jatkohankkeiden kannalta 

Työpajan tärkeintä antia olivat osanottajien kokemat uudet oivallukset vyöhykkeen mahdollisuuksista, joita 

he voivat hyödyntää omassa työssään. Työpajassa kokosi yhteen henkilöitä, jotka eivät muissa yhteyksissä 

ole tavanneet. Nämä uudet verkostosuhteet jäävät hyödynnettäväksi jatkossa.  

Moderaattorin näkemyksen mukaan työpajassa esille nousseista teemoista erityisesti seuraavat 10  on 

syytä ottaa HHT –verkostossa jatkovalmisteluun: 

1) ”Sirpaleista timantiksi”. HHT –vyöhyke on monien hallinto- ja sektorirajojen pilkkoma tilkkutäkki. 

Tarvitaan visio, joka yhdensuuntaistaa osapuolten toimet. Vision keskeinen elementti on puolen 

miljoonan asukkaan kasvu, joka voi tapahtua kestävällä tavalla.  

2) ”Rajojen ajatuksellinen ylittäminen”. Elinkeinoelämän kannalta vyöhykkeen rikkovat maakunta- ja 

kuntarajat on madallettava siten, että palvelujen käyttö ja uuden liiketoiminnan rakentaminen voi 

tapahtua joustavasti myös maakuntien ja kuntien raja-alueilla. Tämä vaatii ensi vaiheessa uutta 

asennetta julkisen hallinnon toimijoilta sekä ELY -keskuksissa, maakuntaliitoissa että kunnissa. 



3) ”Saaren voittaminen”. Suomi on lähes saari. Lentoliikenteen merkitys on poikkeuksellisen 

korostunut. Helsinki –Vantaan lentoaseman kansainvälinen iskukyky on varmistettava. HHT –

kasvuvyöhykkeen kannalta sitä tulee kehittää Helsinki-Tampereen lentoasemana.  

4) Lentoradat. Vantaan kehärata parantaa junayhteyksiä lentoasemalle. Helsingin pisararata parantaa 

aikanaan pääradan välityskykyä. Pitkällä aikavälillä (2040 mennessä) Suomen pääradat tulee ohjata 

kulkemaan lentoaseman kautta. Tämä tulee ottaa HHT –visiossa huomioon. 

5) Vyöhykkeiden synergia. Turku-Helsinki-Pietari vyöhykkeen kehittäminen on hyvässä vauhdissa. Via 

Baltica ja Rail Baltica ovat koko Suomen saavutettavuuden kannalta elintärkeitä hankkeita. HHT on 

nähtävä Suomen kasvukäytävänä, joka on osa Euroopan pohjoisen kasvuvyöhykkeen dynamiikkaa. 

Helsingin metropoli on vahvojen itä-länsi ja etelä-pohjoisakseleiden keskus. Valtiovallan ja 

pääkaupunkiseudun tulee yhdessä panostaa tämän synergiaedun hyödyntämiseen. 

6) Saumattomat matkaketjut. Ihmisten työssäkäyntiä HHT –vyöhykkeellä voidaan ja tulee 

merkittävästi helpottaa. Julkisen liikenteen kääntämiseksi nousuun tarvitaan matkaketjujen 

sujuvoittamista. Keinoina ovat mm. ajantasaisen matkatiedon tarjoaminen mobiililaitteisiin, 

liityntäpysäköinnin lisääminen, juna-, bussi- ja taksimatkojen yhteinen maksu- ja 

tietopalvelujärjestelmä ym. älykkäät ratkaisut.  

7) Lähijunaliikenne nousuun. Raideliikenne muodostaa tulevaisuudessa vyöhykkeen selkärangan. 

Lähijunaliikenteen kehittäminen taajamien välillä vaatii pitkäjännitteistä kehittämistä, joka koskee 

sekä kysynnän että tarjonnan lisäämistä. Pääradalla tarvitaan kapasiteettia lisääviä investointeja. 

Vyöhykkeen kuntien ja VR:n väliseen kehittämiskumppanuuteen on panostettava.  

8) Asemanseutujen kehittäminen. Valtiovalta on avaamassa asemanseutujen maanomistuksen 

solmuja. Tämä tarjoaa isoja mahdollisuuksia keskusta-asumisen, uudentyyppisten toimitilojen, 

matkaketjutoimintojen ja elämyspalvelujen sijoittumiseen radanvarren kaupunkien ja taajamien 

ytimiin.  Samalla kohennetaan paikkakuntien imagoa, esimerkkikohteeksi on ehdolla Akaan Toijala.  

9) Kaupunkien hankinta-allianssi. Vyöhykkeellä edessä olevat kaupunkirakentamisen investoinnit 

muodostavat ison potentiaalin innovaatiolle ja yritysten uusiutumiselle. Tarvitaan vyöhykkeen 

kaupunkien allianssi, joka kykenee toteuttamaan merkittäviä innovatiivisia hankintoja. 

10) Opiskelijat tulevaisuuden tekijöinä. Yliopistot, ammattikorkeakoulut ja ammatilliset oppilaitokset 

muodostavat vyöhykkeen taloudellisen kehityksen moottorin ja vetovoiman ytimen. 

Korkeakoulujen johdon lisäksi opiskelijajärjestöt tulee kutsua mukaan kehittämistyöhön.  

 

 

 

  

 



MIKÄ KASVUKÄYTÄVÄ”HANKE”?

Helsinki-Hämeenlinna-Tampere
KANSAKUNNAN
KASVUSUONI

HHT-kasvukäytävätyö, elinvoimatyöpaja
Heureka, Vantaa 260314

Anna-Mari Ahonen, projektijohtaja



Verkostotyön taustoja

• HHT on Suomen ainoa eurooppalaisen mittakaavan kasvukäytävä
(väestö, palvelut, sosioekonominen rakenne) ja valtakunnan tärkein 
kasvun alue

• Suomen bkt:sta 45 % tuotetaan tämän valtasuonen varrella, 
yritysten liikevaihdosta 50 % 

• Työpaikoista n. 40 % sijaitsee kasvukäytävällä
• Väestöstä n. joka kolmas asuu kasvukäytävän varressa (sis. pk-

seutu)
• Pääkaupunkiseudun kasvun tärkein purkautumiskanava, alueensa 

kuntien ”kasvuautomaatti”, ruokkii myös suurta osaa 
pohjoispuolelleen jäävästä Suomesta

• Kansallisen kilpailukyvyn kannalta ydinalue: vienti, osaaminen, 
koulutustarjonta, innovaatiotoiminta, muuttoliikkeen kohde jne.

• Saavutettavuus erinomaista, pendelöinti yleistä ja pendelöintimatkat 
pitkiä > HHT muodostaa yhtenäisen työmarkkina-alueen

• Nauhakaupunki, ”pitkä metropoli”

HHT-verkosto 28.3.2014

Akaa, 
Hattula, 
Hausjärvi, 
Helsinki, 
Hämeenkyrö,
Hämeenlinna, 
Janakkala, 
Lempäälä, 
Loppi, 
Kangasala, 
Nokia, 
Pirkkala, 
Pälkäne, 

Riihimäki, 
Tampere, 
Valkeakoski, 
Vesilahti, 
Ylöjärvi, 
Hämeen liitto, 
Pirkanmaan liitto,
Uudenmaan liitto,
Helsingin kauppakamari, 
Hämeen kauppakamari, 
Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari ja
Tampereen kauppakamari.

+
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• HHT-kaupunkiverkosto haluaa varmistaa, ettei hallinnon rajojen 
sirpaloima kehityskäytävä jatkossa enää alisuorittaisi

• Alueesta irti koko sen kehityspotentiaali
• Kasvua saatava aikaan ja sitä on kyettävä ohjaamaan viisaasti ja 

kestävästi
• Kaupunkiverkoston sisällä toimintatapoja petrattava

Verkostotyön taustoja

• Kasvukäytävän kaupungit ja kunnat havahtuneet tilanteessa, jossa 
kasvun jatkuminen epävarmempaa kuin aiemmin

• Aluetaloudet mukana yhä kovenevassa globaalissa kilpailussa
• Aluekehittämisen suunta: kansainvälisen kilpailukyvyn varmistaminen?
• Kansallisesta merkityksestään huolimatta kasvukäytävää ei ole 

kehitetty kokonaisuutena 

Verkostotyön taustoja



Alueen ja kehitystyön taustoja

 Suomen väkiluku kasvoi 138 000 henkilöllä
vuosina 2005-2010,  luonnollinen 
väestönlisäys 44 % ja maahanmuutto 56 % 
(!)

 Helsingin ja Tampereen välisellä 
kasvukäytävällä asui joka kolmas (35,7 %) 
suomalainen

 Hki-Hml-Tre -kasvukäytävän luonnollinen 
väestönlisäys oli 52 800 hlöä (koko maa 61 
320 hlöä) vuosina 2005-2010 

• Hki-Tre –kasvukäytävä sai muuttovoittoa 
maassamuutosta 31 400 henkilöä ja 
maahanmuutosta 36 600 henkilöä (koko 
maa 76 652 hlöä) vuosina 2005-2010

Kartta: Timo Widbom
Analyysi: Timo Aro

Alueen ja kehitystyön taustoja

2

Väestönmuutokset ja muuttoliike

Väestön 
kokonaismuutos

Luonnollinen 
väestönmuutos

Maan sisäinen 
muuttoliike

Maahanmuutto
(netto)



****** -kunnat

 Kuuden tähden kunnat (kaikki 
muuttoliikkeen kuusi määrällistä ja 
laadullista mittaria positiivisia)  

 94 kuuden tähden kuntaa, joista:
 Uudellamaalla 23 
 Varsinais-Suomessa 14
 Pirkanmaalla 12
 Pohjois-Pohjanmaalla 9
 Kanta-Hämeessä 6
 Ahvenanmaalla  6

Kartta: Timo Widbom
Analyysi: Timo Aro

 Kuntien välisen nettomuuton 
kunnallisveronalaiset 
tulokertymät kunnittain ja 
maakunnittain vuosina 2001-
2010 (euroa per asukas)

 Suurimmat hyötyjät Etelä-
Suomen laajenevalla 
työssäkäyntialueella

Lähde: Kytö ja Kral-Leszczynska 2013



Työllisten osuus väestöstä

Työlliset

Muuttovirrat
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Muuttovirrat Helsingin ja Tampereen seutukunnissa

Helsinki Tampere



Työpaikkojen määrän muutos HHT:lla 1990-2010

1990-2000                                     2000-2010         

Työpaikkojen määrän muutos

Työpaikkojen määrän muutos Suomessa 1980-2009

Työpaikkojen määrän muutos



Työpaikkajakauma

Esimerkkejä työpaikkajakaumasta HHT-kasvukäytävällä

Taide ja virkistysala...       ...ja majoitus- ja ravitsemisala          

Esimerkkejä työpaikkajakaumasta HHT-kasvukäytävällä

Teollisuus...       ...ja rakennusala          

Työpaikkajakauma



HHT-kasvukäytävä on yhtenäinen työmarkkina-alue, jonka 
sisällä PENDELÖIDÄÄN usein yli maakuntarajan.

Pendelöitsijät muodostavat alueelle valtavan 
TYÖVOIMARESERVIN.

HHT työn paikkana

ASUMINEN on erityisroolissa koko kasvukäytävällä.

HHT asuinpaikkana



KIITOS!

Kartat: 
Suomen ympäristökeskus SYKE ja Timo Aro & Timo Widbom 
(Aineistot ja pohjakartta: Tilastokeskus ja Maanmittauslaitos)
Valokuvat: NASA, Mikko Saarinen, Annukka Virnes, Anna-Mari Ahonen

anna-mari.ahonen@hameenlinna.fi

HHT-kasvukäytävä tarvitsee oman vision!



HHT-vyöhykkeen potentiaali 2030
Juha Kostiainen, Heureka, 27.3.2014



Virtaava maailma (Castells 1996 ja Kostiainen 2002, soveltaen)

• Pääoma
• Teknologia
• Informaatio
• Kulttuurillinen 
sisältö

• Asiantuntijat
• Opiskelijat
• Matkailijat
• Organisaatiot, 
yksiköt, 
työtehtävät

• Logistiikka

Soeul
Lontoo

Pietari

Piilaakso

H-H-TBeijing

Fyysiset virrat ICT-välitteiset virrat



Väestönmuutos 2012-2030,% (Kuntaliitto)

ja Etelä-Suomen työssäkäyntialue (Sotarauta & Kostiainen 2008)

Etelä-Suomen työssäkäyntialue

• Kehittyvät liikenneyhteydet 
keskusten välillä

• Keskusten sisäiset 
yhteydet

• Liityntäpysäköinti
• Tehtaasta studioon, etätyö, 

diginatiivit
• Kaupunkiseudut kilpailevat 

asumisella ja palveluilla
• Kannustus elinkeinopolitiikkaan 

yhteisöveron jakosuhteen 
muutoksella?

• Kaupungistuminen
• Työn luonteen muutos kohti palveluita ja asiantuntijuutta
• Mixed-use eli työn, asumisen sekä julkisten ja yksityisten 

palveluiden yhdistäminen
• Lisäarvoa luovien toimintojen keskittyminen globaalisti
• Olemassa olevan parempi infrastruktuurin hyödyntäminen
• Joukkoliikenteen kehittäminen ja kehittyminen
• Omistajuudesta käyttöön, investoinneista olosuhteiden 

hankintaan (elinkaarimalli, PPP)
• Co-creation, yhteiskehittely

Kehitystrendejä



• Laajan, monipuolisen ja kasvavan työvoimapoolin
• Kasvavat kaupan, palveluiden ja asumisen markkinat
• Mahdollisuuden yhä erikoistuneempien palveluiden 

kehittämiseen ja tarjoamiseen
• Kehittyvät liikenneyhteydet; mahdollisuuden optimoida 

sijaintia tarpeen mukaan
• Kehittyvien yliopistojen (6 kpl) osaamispohjan
• Imagohyötyä kehityksestä ja kasvusta
• Maankäytön suunnittelun, liikennejärjestelmien suunnittelun 

ja kaavoituksen kokonaisvaltaisempaa otetta 
(Metropolihallinto ym.)?

HHT tarjoaa yrityksille

Väestötietoa 2012 ja 2030
Kaupunki Vuosi Väkiluku Huoltosuhde Työikäisiä Lapsia ja

vanhuksia
Työllisiä / 

Työikäisiä * Työllisiä

Helsinki
2012 603 968 40,8 410 059 193 909 0,72 294 019

2030 692 183 51,2 457 793 234 390 328 245

Hyvinkää
2012 45 592 51,3 28 228 17 364 0,73 20 714

2030 50 053 71,5 29 185 20 868 21 417

Hämeenlinna
2012 67 497 56,9 40 337 27 160 0,71 28 526

2030 75 574 76,6 42 794 32 780 30 263

Järvenpää
2012 39 646 44,3 25 719 13 927 0,76 19 472

2030 43 928 66,3 26 415 17 513 19 999

Kerava
2012 34 491 45,8 22 188 12 303 0,75 16 636

2030 41 171 68,4 24 448 16 723 18 331

Lempäälä
2012 21 440 58,1 12 573 8 867 0,75 9 477

2030 27 823 70,7 16 299 11 524 12 286

Riihimäki
2012 29 215 51,6 18 062 11 153 0,72 12 938

2030 34 145 69,9 20 097 14 048 14 396

Tampere
2012 217 421 43,4 144 205 73 216 0,66 95 364

2030 241 978 55,7 155 413 86 565 102 776

Valkeakoski
2012 21 172 59,7 12 347 8 825 0,68 8 335

2030 23 316 73,0 13 477 9 839 9 098

Lähde: Tilastokeskus * Oletus 2030 = 2012



• Määrätietoista liikenneratkaisujen kehittämistä: kaupunkien 
sisäinen joukkoliikenne, liityntäpysäköinti, kaupunkien 
välinen joukkoliikenne, maksukäytännöt ja lippujärjestelmät, 
lentoliikenne jne.

• Liikenteen solmukohtien kaupallisten palveluiden 
kehittämistä

• Invest promotion –toiminnan vahvistamista
• Koordinoitua maankäytön suunnittelua ja kaavoitusta, 

MALPE-strategia (Liikennerevoluutio 2011)

• Asumisen vaihtoehtojen mahdollistamista
• Laajempaa ymmärrystä elinkeinopolitiikasta

Hyötyjen saaminen edellyttää mm.

• Kasvavan ja kehittyvän asuin- ja elinympäristön
• Kiinnostavat työmarkkinat kahdelle korkeasti koulutetulle
• Mahdollisuuden vaihtaa työtä ilman muuttoa
• Erilaisia asumisen vaihtoehtoja
• Erikoistuvia palveluita, jotka ovat saavutettavissa yhä 

kauempaa
• Mahdollisuuden valita kotikunta useasta vaihtoehdosta

HHT tarjoaa kuluttajakansalaiselle



Teknologiaan perustuva markkina-arvo

Lähde: Jeannerat 2012

• Innovatiiviset miljööt, paikalliset klusterit, 
osaamiskeskukset – paikallisuuteen sidottu T&K 
ja tuotanto

• Oleellista tuoteominaisuudet ja tuottavuus
• Tavaroiden liikkuvuus, vienti

• Ei suhdetta tuottajan ja kuluttajan välillä
• Suomen vallitseva kehitysmalli yli 20 vuotta; 

Oulu, Tampere, Jyväskylä, Kuopio, Espoo ym.
• Menettämässä merkitystään arvoverkkojen 

organisoituessa globaalisti tehtävätasolla

Teknlogia-
perusteinen
innovaatio

Jakelu

Tuottaja KäyttäjäObjektivaatio

“Tavaraistuminen”

Lopullinen osto

Sertifiointi
(standardit ym.)

Asumisen heimot

Yhteisö VarikkoArvoLuonto

Omassa rauhassa

”Kaunis, moderni, edustava 
koti arvostetulla alueella”

”Rauhallinen, hieno sijainti 
- tilaa asua ja harrastaa”

”Rauhallinen, edullinen ja 
tilava perheasunto”

”Helppo sijainti, palvelujen 
äärellä koko perheen 

kodiksi”

”Turvallinen, muokattava 
perheen koti, johon haluan 

panostaa”

”Tietyllä arvostetulla, 
arvonsa säilyttävällä 

alueella lähellä keskustaa”

”Arvostetulla, arvonsa 
säilyttävällä alueella 

perheelle koti”

”Edullinen, rauhallinen ja 
kompakti”

”Keskustassa elämän 
keskellä ”

Kartanoasujat

Pesänrakentajat

Sosiaaliset Urbaanit

Arvoalueiden 
kodinrakentajat Humun keskellä

Edullisesti lähiössä

Esteetikot



Elämyksellisyyteen perustuva
markkinarvo

Yllätykselli-
syyteen

perustuva
innovaatio

Nähtävyys, 
esitys, 

tapahtuma

Järjestäjä VierasElämyksellisyys

Maksu
Sisäänpääsy

Lähde: Jeannerat 2012

• Paikkaan sidottu tuotanto ja kulutuksen 
konteksti

• Temaattiset kokonaisuudet, tapahtumat
• Yllätyksellisyys: teeman muuntelu, syvällisempi 

kokemus

• Perustuu ihmisten liikkuvuuteen sekä
asukkaiden ja vierailijoiden sitouttamiseen

• Tuotteiden ja palveluiden laatu kytkeytyy paikan 
laatuun

• Suomessa Helsinki edelläkävijä, Turku, Tampere 
ja muut seuraavat

“Eventification” (Jakob 2013)



”Maailma on pelkkää monimuotoisuutta ja erilaisuutta.” 
Michel de Montaigne (1533-1592) 

www.nokkelakaupunki.fi



Työpajan tavoite

• Inspiroitua vyöhykeajattelusta

• Tunnistaa HHT:n potentiaali ja sen yrityksille tarjoamat 
mahdollisuudet

• Hioa ja syventää esille tulleita teemoja kohti yhteistä 
tekemistä

• Uusi vaihde voimien kokoamiseen

HHT-työpaja 27.3.2014

Eero Holstila
Futuro Consulting Helsinki Oy



HHT-vyöhykkeen potentiaali 
yrityksille
• Sujuva ihmisten ja tavaroiden liikkuvuus

• Suomen osaavin työvoima

• Kasvuvyöhykkeen generoiman kysynnän kasvu

• Saavutettavuus maailmalta ja maailmalle

• Helppo löytää läheltä kumppaneita ja verkostoitua

• Kasvavat kaupungit innovaatioiden alustana

Muutosvoimia 

• Resurssitehokkuuden vaatimus ohjaa 
yhdyskuntakehitystä ja liikkumista

• Digitaalinen vallankumous mullistaa kaupan ja palvelut

• Työn luonteen muutos, tyhjenevät toimistotalot

• Kaupunkien voittokulku ja uusi urbanismi

• Helsingin ja Tampereen kaupunkiseudut kasvavat 
yhteensä puolella miljoonalla asukkaalla vuoteen 2040 
mennessä



Työpajan kulku

• Vetäjä esittää lyhyen orientoivan johdannon

• Keskustelussa tunnistetaan kolme kiinnostavinta aihepiiriä

• Ryhmä työstää yhden perustellun hankeaihion ja 
edunvalvontatehtävän

• Vetäjä raportoi päätösistunnossa

Työpajojen aiheet

1 Vyöhyke osaavan työvoiman liikkuvuuden edistäjänä

2 Vyöhykkeen vetovoima tuomaan lisäkysyntää yrityksille

3 Vyöhyke edistämään kansainvälistymistä ja 
saavutettavuutta

4 Vyöhykkeen kaupunkirakentamisen investoinnit 
yritysten uusiutumisen moottorina



Väestönkasvun ja 
matkailuvetovoiman 
hyödyntäminen
• Vyöhykkeen vetovoiman lisääminen

• Matkailun kasvun vauhdittaminen

• Vyöhykkeen yhteismarkkinointi

• Kysyntävetoisen yritystoiminnan edellytysten turvaaminen 
kaupunkisuunnittelun keinoin

Vyöhyke edistämään osaavan 
työvoiman saatavuutta
• Työmatkaliikenteen pullonkaulojen poistaminen

• Junaliikenne palvelemaan työmatkaliikennettä

• Älykäs liikenneinfo ja yksinkertainen lippujärjestelmä

• Asemien ja asemanseutujen kehittäminen, esim. 
liityntäpysäköinti



Kaupunki-investoinnit 
innovaatioiden alustana
• Kaupunkirakentamisen huikea volyymi vyöhykkeellä 

vuoteen 2040

• Asumisen, liikkumisen ja työn uudet ratkaisut ja näihin 
liittyvät innovatiiviset julkiset hankinnat

• Asemanseutujen kehittäminen kehitysalustana

Kansainvälisen saavutettavuuden 
edistäminen
• Väyläratkaisut

• Junaliikenteen pullonkaulojen poistaminen

• Lentoasemainvestoinnit

• Lentoaseman saavutettavuus

• Vyöhykkeiden yhteistoiminta: Pietari-Moskova ja Via 
Baltica



















































 Älykäs arki älykkäässä kaupungissa  

–esiselvitys (A32537)  

/ Innopark Programmes Oy  

 

 

 

Työpaja 4  

Hämeenlinna 10.6.2014 

 

 

 

 

 

    



HHT-Kasvukäytäväverkosto järjestää työpajan yhteistyössä Älykäs arki älykkäässä 
kaupungissa -hankkeen kanssa. 
 

  
 

 
 
Älykäs arki Hämeenlinnassa HHT:n varrella  -työpaja 
 
Aika: 10.6.2014 klo 11:30 – 15:00 
Paikka: Raatihuone, Hämeenlinna  
 
 
 
Ohjelma: 
 
11:30  Ilmoittautuminen, tarjolla kahvia suolaisen kera 
 
12:00  Työpajan avaus ja kaupunginjohdon evästys, Juha Isosuo, 

apulaiskaupunginjohtaja HML 
 
12:15  HHT –kasvukäytävätyössä esiin nousseita yhteisen tekemisen 

teemoja, Anna-Mari Ahonen, HHT-verkoston projektijohtaja 
 
12:40  Yhteenvetoa hämeenlinnalaisten haastatteluista, Pia Niemikotka, 

Innopark Programmes/Linnan Kehitys 
 

keskustelua edellisistä   
tauko, kahvia 

 
13:30  Johdatukset ryhmätyöskentelyyn (Anna-Mari Ahonen, Ari Räsänen, 

Juuso Heinisuo) 
 
14:00 Jakaudutaan pienempiin ryhmiin keskustelemaan ja työstämään 

valittuja teemoja toimenpiteiksi ja tiekartoiksi   
  
14:40 Yhteenvedot ryhmätöistä ja työpajan päätös 
 
 
 



    Hämeenlinna profiloituu hyvän asumisen    
    kaupunkina - kuinka hyvän ja kenen mielestä?   
  
 o Mikä on HML:n tavoite HHT:n ennakoidusta kasvusta?  

   10.000 vai 50.000 vai 100.000 vuoteen 2050 mennessä?  
 

o HHT – käytävällä työmahdollisuuksia koko työuran aikana ehkä 
eniten koko Suomessa. Perhe voi asua Hmlssa työpaikkojen 
vaihtuessa 

 
 Saavutettavuus käytävällä ylivoimainen  
+  koti järven rannassa keskustan tuntumassa  
+  edullisempaan hintaan 
+  hyvin IT- varusteltuna 
= lyömättömän kilpailuedun ainekset ? 

 
o lapsiperheitä ja eläkeläisiä  
o hyvätuloisille sinkuille pitäisi olla “pöhinää” 

 
 

 
2 10.06.2014 

Älykäs arki älykkäässä kaupungissa  -esiselvitys 

 
   Visio fiksusta Hämeenlinnasta HHT –    
    kasvukäytävällä - yhteenvetoa haastatteluista   
    
   kysymyksiä   
   Miten Hämeenlinna hyötyisi HHT –kasvukäytävästä    
   maksimaalisesti?  
   HMLn rooli kasvukäytävällä? 
   Mitä olisi älykäs arki Hämeenlinnassa? 
   Älyteknologiaa elinvoimaan ja asumiseen?  
   Mitä toimenpiteitä tarvitaan? 
 
   näkökulmia  
   virkamies, kehittäjä, yrittäjä/yrityksen edustaja, pendelöijä, kaupunkilainen,  
   perheellinen, opiskelija, vapaa-ajan asukas, aluekehittäjä, rahoittaja 
 
    
   Työpaja 10.6.2014, Pia Niemikotka & Virpi Messman  

1 10.06.2014 

Älykäs arki älykkäässä kaupungissa  -esiselvitys 



 
 
 
    Hämeenlinna on autokaupunki - 
   joukkoliikenne uudelle tasolle   
 
 
 

 matkaan kuluva aika + vaivattomuus ja hinta ratkaisevat 
 

• helppoutta liikkumiseen 
• helppoutta tiedonsaantiin 
• sujuvat liityntäpysäköinnit ja vaihdot / matkareitit 
• kutsuohjattu joukkoliikenne mahdollisuus ? 
• yksi lippu bussiin ja junaan / vyöhykeajattelu ja -hinnoittelu 
• matkakeskus Hml ? 
• Lisää pikajunia  
• Lisää lähijunia (Iittala, Turenki, Parola)  
 
Liikennesuunnittelusta liikkumissuunnitteluun! 

4 10.06.2014 

Älykäs arki älykkäässä kaupungissa  -esiselvitys 

 
Pendelöivien määrä HMLssa kasvaa – 
sujuva liikenne ja sähköiset palvelut ! 
 

1. Liikkumisen aika ja vaiva minimiin +    
     matkanteosta miellyttävämpää.  
     Vaivaton liikkuminen Hki-Tampere –akselilla!!! 

 
2. Sähköinen/mobiili välineriippumaton asiointi  

 
3. Toimivat langattomat yhteydet kohtuuhintaan! 
  
4.  Joustavat palvelut 

3 10.06.2014 

Älykäs arki älykkäässä kaupungissa  -esiselvitys 

100 Megaa  
       2 Megaa (1,5 käytännössä) 
         8 Megaa  
”Katumalla tökkii Youtube kännykässä” 
” Tuulokseen vedetään valokuitua” 



 
Uudenlainen joukkoliikenteen muoto 
Hämeenlinnaan?  
 

• sähköraideauto? 
• moderni föri? 

 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BM Design Oy, Suomi. PRT (Automated personal transportation) – joustavuutta, pienemmät 
perustamiskustannukset ja energiankulutus, helpompaa sovitettavuutta olemassa olevaan 
kaupunkirakenteeseen. 
  
Aurajoki jakaa Turun kahtia, ”täl puol jokke” ja ”tois puol jokke”. Föri kuljettaa ihmisiä maksutta joen yli  
 
 
  
 
 
 

 

6 10.06.2014 

Älykäs arki älykkäässä kaupungissa  -esiselvitys 

  Asemaseudun älykäs palvelujen ja tiedon     
  hermokeskus – Mitä uutta HML voisi luoda? 

• Parkkipaikka löydyttävä aamuisin  
• Aistiva älyrakennus osana uutta asuinaluetta, palveluja ja 

liikkumista. Jättiscreenillä päivittäin vaihtuvat tapahtumat, 
liikennereitit ja päivän tarjoukset.. 

• Onko ratapihalle muita sijaintivaihtoehtoja? 
• Avoin netti (mieluiten koko Hml:n keskustassa) + rauhalliset 

omat tuolit – odottamisesta miellyttävä kokemus 
• Meeting point / urban office – hyvinvarusteltu neuvottelutila +  

työpisteitä   
• Kauppa, päiväkoti, pesula, Alko, postikaappi, kahvila, hyvät 

jatkoyhteydet kaikkialle 
• Entä Iittala, Parola ja Turenki ? 

  
 

5 10.06.2014 



Sähköisten/mobiilipalvelujen kehittäminen 
- viranomaiset ja ICT –osaajat yhteen 
 

 esim.  
• Henkilökohtainen portaali henkilökuljetuksiin?  
• Kouluihin sähköisin menetelmin lisää vaihtoehtoja  
• Liikunnan ja kulttuurin virtuaalireitit  
• Matkareitit 

  
• Datan avaamisessa järkevää toimia teknisesti 

yhdenmukaisesti Tampereen ja Helsingin kanssa 
• Mobiilipalvelujen kehittämisen mukaan yritysten mainosrahaa 
• Kaupungilta kehittäjien käyttöön rajapinnalta esim. 

palvelukartat ja bussiaikataulut ja –reitit sekä tiedot kaupungin 
palveluista 

 

8 10.06.2014 

Älykäs arki älykkäässä kaupungissa  -esiselvitys 

 
Hämeenlinnasta sähköpyöräilykaupunki? 
 

 
 
 

 
 
 

• Yksisuuntaiset pyörätiet + asennemuovausta 
• Pyöräparkkeja + liityntäpysäköintiä 
 
• Liikkumissuunnittelua! 

 
 
 
         
 
 
 

 

7 10.06.2014 

Älykäs arki älykkäässä kaupungissa  -esiselvitys 



 
 
   
 
 
 
Sijaintihyötyjiä HHT:sta:   
Verkatehdas, golf –kentät, Vanajanlinna, Aulangon  
kylpylä, Ahveniston hiihtoladut, Iiittalan lasimäki,  
Tervakosken Puuhamaa…  

 
• Päivämatkat ja elämyspaketit 
• Reititetyt mobiilisovellukset  

• Lapset ja nuoret kohderyhmä 
 

Some –osaamista kaikille toimijoille lisää! 

10 10.06.2014 

 Hämeenlinnasta elävä kulttuuri- ja elämyspuisto 
- Elämyksissä kasvupotentiaalia 

 
 
HML:n roolina pitää Hgin ja Treen välinen alue 
elinvoimaisena 
 
 

• HHT –hankkeen vetovastuu Hämeenlinnassa 
  Hml Helsingin ja Tampereen lähentäjänä?  

 
• HAMK –seuraava vaihtoehto Hgin ja Treen 

jälkeen 
  Korkeakoulukeskus –kampus suuri mahdollisuus 
  - koko kaupunki oppimisalustaksi ja kehittämisprojektien   
  hyväksiluku opinnoissa 
   
 
   
 
 
 
         
 
 
 

 

9 10.06.2014 

Älykäs arki älykkäässä kaupungissa  -esiselvitys 



 
 
 

  Uusien yritysten sijoittuminen Hämeenlinnaan  
  - vetovoimatekijät tien ja tontin lisäksi? 
 

• Tavarayritykset – paras logistinen sijainti  
 
• Yritykset, joille alueella on sopivaa työvoimaa 
 
• Tavoitteeksi klusterit, joissa tiede, yritykset ja opiskelijat 

kohtaavat (bioala ja teräsrakentaminen etunenässä) 
 
• KV-yrityksiä kalastamaan koko HHT –verkoston kanssa 

 
 

12 10.06.2014 

Älykäs arki älykkäässä kaupungissa  -esiselvitys 

 
 
 
 

 
• Tiedot tapahtumista yhdestä paikasta 

  – tiedot sitä kautta myös kansallisiin ja kv-tietoihin 
  

• Myös kaupungin liikuntahallien varaukset tätä kautta 
• Pimeän kaupan ilta  -tyyppisiä tempauksia lisää  
• Yhdistykset mukaan sisällön tuottajiksi  

 
 

11 10.06.2014 

Älykäs arki älykkäässä kaupungissa  -esiselvitys 

Hämeenlinna Apps 
- tiedot yhdestä paikasta kännykkään helposti 



 
 
 
   
  Ihmisten verkostoja, aktiivisuus ja innostus ratkaisevat  
   
  Vähemmän suunnittelua, enemmän  “hit and run” –tyyppisiä   
  toimeksiantoja yrittäjien, virkamiesten, kehittäjäyhtiöiden ja  
  opiskelijoiden yhteistyönä.  
 
  Yhteisiä törmäyttäviä tiloja tarvitaan, vrt Konseptori ja Suisto 

14 10.06.2014 

Älykäs arki älykkäässä kaupungissa  -esiselvitys 

Verkostojen hallintaa ja johtamista  

 
 
 

  HHT –verkostoyhteistyön mahdollisuuksia  
   

• Matalan kynnyksen kv-markkinoille tähtäävä yritysten 
neuvonta- ja kehittäjäverkosto (BSR –hanke?)  

• HHT –akselin pk -yrityksille yhteinen kehittämisohjelma 
kasvun ja kilpailukyvyn vauhdittamiseksi?  
 

• Älyteknologian hyödyntäminen yrityksissä, teollinen intrenet 
    
 
  

13 10.06.2014 

Älykäs arki älykkäässä kaupungissa  -esiselvitys 



 
 
 

          Pidä maisema – hyödynnä vesi! 

  

15 10.06.2014 

Älykäs arki älykkäässä kaupungissa  -esiselvitys 

Kiitos ! 



Älykäs arki älykkäässä kaupungissa - esiselvitys / henkilöhaastattelut 
Miten Hämeenlinna hyötyisi HHT-kasvukäytävästä maksimaalisesti?

Mikä olisi Hämeenlinnan rooli kasvukäytävällä?

Mitä olisi älykäs arki Hämeelninnassa?

Miten älyteknologiaa voitaisiin hyödyntää elinvoimassa ja asumisessa?

Mitä toimenpiteitä tarvitaan?

Nimi Tehtävä Taustaorganisaatio Haastateltu Haastattelija

1 Arto Ranta-Eskola Director, research Ruukki

Advisory Board 

8.5.2014

P.Niemikotka, 

V.Messman

2 Matti Koivula toimitusjohtaja Martela-keskus Häme 10 Oy

Advisory Board 

8.5.2014

P.Niemikotka, 

V.Messman

3 Kari Mäkinen toimitusjohtaja Kiertokapula Oy

Advisory Board 

8.5.2014

P.Niemikotka, 

V.Messman

4 Janne Salminen vararehtori HAMK

Advisory Board 

8.5.2014

P.Niemikotka, 

V.Messman

5 Riku Moisio tietohallintojohtaja

Hämeenlinnan kaupunki, kehittämispalvelut, 

tietohallinto 9.5.2014 V.Messman

6 Päivi Saloranta tilaajajohtaja

Hämeenlinnan kaupunki, 

Yhdyskunta-, ympäristö- ja rakentamispalvelujen 

tilaajayksikkö 26.5.2014 P.Niemikotka

7 Jari Jokivuo arkkitehti 

Hämeenlinnan kaupunki, 

Yhdyskunta-, ympäristö- ja rakentamispalvelut 26.5.2014 P.Niemikotka

8 Harri Hilden yrittäjä Tulosto Oy 30.5.2014 P.Niemikotka

9 Vekka Tapio toimitusjohtaja Vekka liikenne Oy 4.6.2014 P.Niemikotka

10 Miia Antin varainhoitaja Sp Rahastoyhtiö Oy 4.6.2014 P.Niemikotka

11 Matti Lipsanen kehittämisjohtaja Hämeen liitto 4.6.2014 P.Niemikotka

12 Eero Holstila hallituksen jäsen

Hämeenlinnan Eteläranta Oy, 

Futuro Consulting Oy 5.6.2014 P.Niemikotka

13 Markku Rimpelä tilaajajohtaja

Hämeenlinnan kaupunki, 

Lasten, nuorten ja elämänlaadun tilaajayksikkö 5.6.2014 P.Niemikotka

14 Antti Karrimaa tilaajapäällikkö opetuspalvelut

Hämeenlinnan kaupunki,

Lasten, nuorten ja elämänlaadun tilaajayksikkö 5.6.2014 P.Niemikotka

15 Mika Mäkelä palvelujohtaja, opetuspalvelut

Hämeenlinnan kaupunki,

Lasten ja nuorten palvelujen hallinto 5.6.2014 P.Niemikotka

16 Esa Sairanen kehitysjohtaja Kunta Pro 6.6.2014 P.Niemikotka

17 Titi Tamminen kehityspäällikkö Suomen eOppimiskeskus ry 6.6.2014 P.Niemikotka

18 Joni Kukkaniemi harjoittelija Konseptori -hanke HAMKin opiskelija 6.6.2014 P.Niemikotka

19 Reima Väyrynen toimitusjohtaja IT Hämeenlinna 13.6.2014 P.Niemikotka

20 Jouko Astor toimitusjohtaja Verkatehdas 16.6.2014 P.Niemikotka

Linnan Kehitys Oy:n henkilöstö henkilöstöinfossa HHT -workshop Linnan Kehitys Oy  23.5.2014 AM.Ahonen

Kaupungin sähköinen virkamieskysely 

kaupungin johtavia virkamiehiä/ 

4 vastausta Hämeenlinnan kaupunki ennen 10.6.2014 J.Heinisuo

8 yritysedustajaa 

5 kaupungin virkamiestä 

5 muuta kehittäjää

2 osaamisen kehittäjää 

Lisäksi Linnan Kehitys Oy:n henkilöstöinfon yhteydessä esiin nousseita ajatuksia 

Lisäksi kaupungin virkamiehille tehdystä sähköisestä kyselystä saadut vastaukset 



2 

Yhteinen napanuora 
 Ari Räsänen 10.6.2014  

1 



4 

3 

Koordinaatit 61°10′N, 024°15′E 

Sijainti Kanta-Häme & Pirkanmaa 
Pinta-ala 119 km² 
Pinnankorkeus 79,4 m 
Rantaviiva 457 km 
Keskisyvyys 8 m 
Tilavuus 0,952 km³ 
Virtaus 73 m³/s 



Vesi 

6 

Heinäkuussa 
liikenteeseen tuleva 
Suomen Hopealinjan 
uusin alus Silver Sky 
on laskettu vesille 
Turkissa Mustanmeren 
rannalla Ereglin 
kaupungissa.  
 
Alus on 
varustelaiturissa, jossa 
siihen asennetaan 
kalusteet. Samalla 
tapahtuu myös 
koneiden koekäyttö. 

Vesi 

5 



Vesi 

•SYKE selvittää Vanajaveden viihtyisyyttä ( 
2012) 
 
•Veneiden tankkausväli Vanajavedellä on 
pitkä: Valkeakoskelta Hämeenlinnan 
Virvelinrantaan. Tämä on suurin yksittäinen 
puute, 05/2014 
 
•Varikonniemen ja Hämeenlinnan 
rautatieaseman seudun arkkitehtikilpailu 
04/2014 
 

•Rakennusyhtiö Jatke Oy:n ehdotus ”Vanajan 
kosketus” nousi kärkikolmikosta voittajaksi 
uimahallin alueen ideakilpailussa 

8 

Vesi 

•Selvitys vapaa-ajanveneilystä Vanajavedellä, 
2013 
 
•Vanajavesikeskus saa seuraavan neljän 
vuoden ajaksi taustatuekseen yhdeksän 
pääyhteistyökumppania. 11/2013 
 

•Kelluvista taloista äänestettiin  06/2014 
 

•Virvelinrannan kaikki 100 laituripaikkaa on 
varattu. Jouko Malin onkin rakennuttamassa 
lisää 50 paikan verran. 05/2014 
 

•Vanajavesikeskus hoitaa Hämeen vesiä ja 
kulttuurimaisemaa, virkistää elinkeinoelämää 
sekä sopeuttaa seutua ilmastonmuutokseen. 
 

7 



10 

Venepaikat 379 kpl 

9 
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11 



LUOTA 
Hämeenlinnan seudulla on eri elinkeinoelämän strategisissa keskusteluissa linjattu 
kehittämistoiminnan kärjiksi tiettyjä alueellisia kokonaisuuksia, joiden merkitys 
elinkeinoelämän kehittymiseen ja yritystoiminnan ja työllistymisen lisääntymiseen 
seudulla on erityisen tärkeä.  Näitä kokonaisuuksia ovat 1.Iittalan keskustan 
kehittäminen 2.Kantolan  alueen kehittäminen ja erityisesti tapahtumapuiston 
sisällöllisen toiminnan käynnistäminen 3. Aulangon alueen toiminnallinen 
kehittäminen 4. Ahveniston Olympiapuiston ja moottoriradan toiminnallinen 
uudistaminen 5.Hämeenlinnan historiallisen ruutukaavakeskustan ja vanhan 
Linnan alueen liiketoiminnan kehittäminen  
Kärkihankkeiden lisäksi on linjattu erilaisia teemoja, jotka ovat luontaisesti vahvoja 
Hämeenlinnan seudulla ja joiden kautta voidaan löytää uusia avauksia ja uusia 
innovaatioita liiketoimintaan ja kehittämishankkeisiin. 1.vesi (Vanajavesilaakso) 
2.musiikki 3. (kulttuuri)historia ja 4. puutarha/viherrakentaminen. Akuutteina 
ja ajankohtaisina teemoina kaikkia kehittämiskokonaisuuksia läpileikaten ovat 
5. Hämeenlinnan Kaupungin 375-v. juhlavuosi 2014 ja Sibelius 150 v. –
juhlavuosi 2015.  
 

14 

Esimerkkialaotsikko 

13 

Kelluvaa asumista ja lomailua  



Kysymykset 
 
Vesi vanhin voitehista. 
 
Miten saadaan: 
1. Uusia yrityksiä /työntekijöitä 
2. Uusia asukkaita 
3. Uusia matkailijoita 
4. Millaista rahoitusta /projektia 
5. Miten priodisoidaan ja edetään askel akseleelta 

16 

15 

Cable wakeboarding tarkoittaa 
lautailua tai vesihiihtoa 
sähkökäyttöisen vaijeriradan 
avustuksella. 
 
10-metristen pylon-pylväiden 
välisen vaijerin pituus on 235 
metriä. 
South Beach Wake oy  avasi 
lajin keskuksen 
Hämeenlinnaan 
Vikmaninlahdelle 
Vanajavedelle 
 
 Avoinna tänä kesänä 24.5.–
31.8. 
Rannassa on lähtölaiturin 
lisäksi kaksi merikonttia, joihin 
tulee vuokraamo, pukuhuone, 
varasto ja pieni kesäkahvila 





















Uutisarkisto  Tilaa uutiskirje

 
 

 
Linnan Kehitys Oy:n uutiskirje

Kesäkuu 2014
  

 

 
   
 anna palautetta |

 

 

 
Älykäs kaupunki toimii arjen tasolla

Helsinki–Hämeenlinna–Tampere-akseli on jo nyt yksi suuri työssäkäyntialue ja ainoa eurooppalaisen
mittakaavan täyttävä kasvukäytävä Suomessa. Tosiasia on, että Hämeenlinnan sijainti HHT:n
ytimessä antaa kaupungille valtavia mahdollisuuksia. Älykäs kaupunki liittyy asiaan tiiviisti, sillä uuden
ajan ratkaisuilla pyritään lisäämään akselilla sijaitsevien kaupunkien vetovoimaa ja kilpailukykyä
tuomalla entistä fiksumpia ja joustavampia palveluja asukkaille. Muun muassa näin HHT-akselin
valmistelutyön projektijohtaja Anna-Mari Ahonen avasi osallistujille HHT:n merkitystä Hämeenlinnan
kannalta.
– HHT on suuri toiminnallinen alue, jota kehitetään yli hallintorajojen ja maakuntaliittojen. Tavallaan
toimimme valtion tontilla ja jatkossa ministeriön olisi otettava alueen kehittämisestä isompi vastuu,
hän korosti.

HHT:n kehittämisessä on kunnianhimoisia tavoitteita energian, liikkumisen, innovatiivisuuden,
elämyksellisyyden ja arjen sujumisen suhteen. Yksi suuri tavoite on energiaomavaraisuus, johon jo
valmisteilla oleva tiukka ilmastolakikin ohjaa. Monipuolisen ja tiedontäyteisen päivän yhteenvetona
Ahonen toivoi, että kasvukäytävän merkitys kirkastui osallistujille ja raapaisu toimintatavoistakin
saatiin esille.
– HHT ei ole hanke, joka loppuu joskus. Sen kautta on pakko ajatella asioita, koska kaupunki sijaitsee
akselilla, hän sanoi.

Linnan Kehityksen asiantuntija Pia Niemikotka esitteli Älykäs arki älykkäässä kaupungissa
-esiselvitystä, johon oli haastateltu noin 20 ihmistä ja tehty myös kaupungin puolesta kysely. Visio
fiksusta Hämeenlinnasta sisältää monia näkökulmia yrittäjistä pendelöijiin, joita haastateltavista oli
suuri osa. Monet ajatukset liittyivät nimenomaan liikkumiseen ja sen sujuvoittamiseen.

Uuden ajan ideoita

Työpajassa haettiin älykkäitä ideoita teemoihin liikkuminen ja saavutettavuus, vesi ja vetovoima sekä
avoin data. Liikkumisen osalta Hämeenlinnan ongelmat liittyvät joukkoliikenteen vahvistamiseen ja
käyttäjien määrän kasvattamiseen. Matkaketjujen sujuvoittaminen ja hyvät liityntäpalvelut
parkkeineen tukisivat pendelöijiä. Muun muassa kaupungin järjestämien henkilökuljetusten
yhdistäminen voisi olla keino uudenlaisen tehokkuuden löytämiseen. Koko HHT-akselin kattavan
sähköisen reittioppaan toteutuminen olisi Hämeenlinnan kannalta olennainen asia. Muita uusia
sovelluksia, jotka palvelisivat esimerkiksi julkisen liikenteen käyttäjiä, voitaisiin hakea ideakilpailun
kautta.

Veden ja vetovoiman ideatiimissä haettiin konkreettisia parannuksia Hämeenlinnan vesiväylille ja
rannoille vesitaideteoksista ja veneilijöiden palveluihin. Vesimatkailureitit kaipaisivat nekin
mobiilisovelluksia käyttäjien avuksi. Rantojen kunto ja virkistyspalvelut vaatisivat nopeita
toimenpiteitä. Kelluvat talot ja mökit voisivat olla oiva loma-asuntomessujen kohde.

Avointa dataa hyödynnetään Tampereella esimerkillisesti. Ideana on, että julkinen organisaatio avaa
tietoa kaikkien käyttöön ja sen ympärille kehittyy yritysten luomia palveluita, esimerkkinä
reaaliaikainen bussiliikenne. Katso miten avoin data toimii Tampereella www.avoindata.net. sekä
www.tampere.fi.
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Aktiivisella tekemisellä tuloksiin

Työpaja oli Linnan Kehityksen HHT-kasvukäytäväverkoston yhteistyön tulosta.
– Tehtävämme on hakea uusia kasvun mahdollisuuksia yrityksille ja kaupungille. Palveluiden ja
toimintaprosessien toimiminen on elinkeinojen kannalta tärkeää, mutta myös fyysisen ympäristön
pitää olla kunnossa. HHT-yhteistyössäkin on kyse kasvun itujen etsimisestä, sanoo yritys- ja
kaupunkikehitys -yksikön johtaja Hanna Nordlund.

Kehittämistyöhön kuuluvat myös kokeilut, jotta voidaan löytää paras tapa toimia.
– Yhden hyvän idean löytämiseen on tutkittava kymmeniä erilaisia ideoita. Kun hyvä idea löytyy,
saatamme yhteen erilaisia toimijoita, jotta suunnitelma myös toteutuu. Usein myös erilaiset selvitykset
ovat tärkeitä ja perusteellisen valmistelutyön pohja. Tapahtumapuisto on hyvä esimerkki tällaisen työn
tuloksesta, koska idea on lähtenyt eri toimialojen yrittäjien yhteistapaamisesta. On tärkeää olla
aktiivinen; uudet avaukset eivät ole matalalla roikkuvia omenoita, joita vain poimitaan. Me itse
teemme tai olemme tekemättä oman menestyksemme. Hyvästä tuloksesta vain pieni osa on hyvää
ideaa, loppu on toimeenpanokykyä tiiviissä yhteistyössä kumppaneiden kanssa, hän muistuttaa.

Kehittämistyössä on järkevää katsoa ensin ympärilleen, jotta pyörää ei tarvitse keksiä uudelleen.
– Tutkimme, mitä muualla on tehty ja miten samoja asioita voisi hyödyntää Hämeenlinnassa. Monet
suurten kaupunkien ideoista eivät kuitenkaan ole suoraan siirrettävissä tänne, koska volyymi puuttuu.

Linnan Kehityksessä on siirrytty tietoisesti vanhasta hankevetoisesta kulttuurista yrityslähtöiseen
toimintaan.
– Hankkeet ovat tärkeitä rahoituksellisia instrumentteja, joilla pystytään tarjoamaan palveluja
edullisesti yrittäjille, Nordlund sanoo.

Yritys- ja kaupunkikehityspalvelut
Linnan Kehitys Oy:n yritys- ja kaupunkikehityspalveluiden tehtävänä on tukea yritysten ja kaupungin
kasvua. Se tarjoaa monipuolisia liiketoiminnan ja tuotekehitystoiminnan kehityspalveluja sekä
verkostoitumispalveluja alueen yrityksille. Yksikön projektityöosaaminen, eri rahoituskanavien
löytäminen ja nopea reagointi ovat tärkeä osa työn onnistumista. Hankkeet ovat yksi rahoitusmalli ja
käytännön työkalu tavoitteiden toteuttamiseksi.  Lisäksi yksikkö tuottaa kaupunkikehityspalveluja
Hämeenlinnan kaupungille. Kaupunkikehityspalveluihin kuuluu uusien avausten etsiminen ja
tutkiminen sekä erilaisten kaupunki- ja aluekehitysprojektien valmistelu ja toteuttaminen
palvelusopimuksen mukaisesti. Yhtiö huolehtii myös yritysvaikutusten huomioonottamisesta
kaupungin päätöksenteossa. Yhteystiedot.

Teksti ja kuvat Jenni Mankonen
 

 

   

 

Etusivun kuva:
Vesiteema kirvoitti yhden työpajan ryhmistä pohtimaan tuoreita
ideoita kaupungin vesistön kehittämiseksi.

Kuva vasemmalla:
HHT-akselilla pendelöi jo nyt yli 300 000 ihmistä ja luku on
kasvussa. Hämeenlinnan asemanseudun kehittäminen nousi
työpajan keskusteluissa jalustalle. Kyse ei olisi pelkästään
asemanseudun parkkipaikoista, vaan parhaimmillaan
älytalosta, jossa voisi olla monipuolisia ja uudella tavalla
toteutettuja palveluja. Raatihuoneen valtuustosalissa puhetta
johti Linnan Kehityksen asiantuntija Pia Niemikotka.
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