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KALASATAMA ON HELSINGIN ILMASTOTAVOITTEIDEN PIONEERI
Helsinki tähtää hiilineutraaliksi 2035 mennessä. Fiksu Kalasatama kehittää 

ja kokeilee keinoja siihen arjessa.



ÄLYKÄS JA KESTÄVÄ KAUPUNGINOSA kokeilualustana uusille 
digitaalisille palveluille.



TUNTI LISÄÄ AIKAA päivään älykkäillä ratkaisuilla.



KOLMASOSA 
ASUKKAISTA JA 140 
YRITYSTÄ mukana 
asuinalueen 
kehittämisessä. 1000 
asukasta ja yli 140 
yritystä kehittävät 
Kalasatamaa 
yhteistyössä 
kaupungin kanssa.



Smart Kalasatama 

Innovation District

Aluerakentaminen käynnissä 2011-

2035

25 000 asukasta
10 000 työpaikkaa
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Fiksun kaupungin mallialue

Visio: tunti lisää aikaa
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3 tärkeintä tavoitetta 2018-20:

• 1. Skaalautuva innovaatioalusta

• Tarjotaan yrityksille pääsy kaupunkiympäristöön ja innovaatioyhteisöön, jossa voi

kiihdyttää uusien ratkaisujen kehitystä. Samalla kehitetään innovaatioalustaa ja 

prosesseja, joita voi skaalata kaupungin muille alustoille.

• 2. Tiekartan mukaiset projektit sidottu ilmastotavoitteisiin

• Sidotaan kehitystyö kaupungin ilmastotavoitteiden saavuttamiseen. Tiekarttaan

priorisoidaan noin 20 hanketta, joita pilotoimalla Kalasatamassa näytetään

esimerkkiä resurssiviisauteen –ja pyritään levittämään ratkaisuja laajemmalle

• 3.  Indikaattorit käyttöön

• Otetaan käyttöön indikaattoreita, joilla mitataan uusien ratkaisujen ja 

innovaatiotoiminnan vaikuttavuutta.



Kehitetyt mallit leviävät

• Nopeiden kokeilujen ohjelman konsepti levinnyt kaikkiin 6AIKA-

kaupunkeihin

• Yhteensä yli 60 kokeilua 2016-18,

• Joustotilat nähdään syksyn 2018 Asuntomessuilla Jätkäsaaressa

• Kehittäjien klubi –toiminta käynnistyy mm. Orimattilan Hennassa 

13.6.2018

• Älykaupunki tontinluovutusehtoja kysytään mm. Skanssiin 

Turkuun

• Innovaatioalustamalli tukee koko kaupungin alustamallin kehitystä

• ”Smart Kalasatama” osallistava älykaupungin kehitysmalli

esitellään mm. osana Etelä-Korean älykaupunki strategiaa



Resurssiviisaat ratkaisut

• Tuup Oy: Mobility as a service – Älykäs liikkumisen suunnittelupalvelu 

asukkaille
Tuupin tavoitteena on yhdistää eri liikkumisen palvelut yhteen sovellukseen: pysäköinnin, joukkoliikenteen, taksit, vuokra-

autot ja lainapyörät. Kalasatamassa Tuup kokeili, miten ihmisten liikkumisvalintoihin ja jaettujen ajoneuvojen käyttöön 

voisi vaikuttaa. Parisenkymmentä kalasatamalaista saivat kokeilun ajaksi käyttöönsä Tuupin mobiilisovelluksen

• Kalasataman Palvelu oy ja taloyhtiöt: Älyä katuroskiksiin
Kalasataman alueen taloyhtiöissä hakivat kokemuksia älykkäiden roska-astioiden käytöstä ja siitä, miten dataa voi 

hyödyntää parantamaan asukasviihtyvyyttä. Lisäksi testattiin palautejärjestelmää, jonka avulla asukkaat voivat antaa 

kännykällään palautetta roskisten ja kalusteiden kunnosta.

• Foller: Ruokahävikki pienemmäksi sensori-/IoT-teknologian avulla
Foller vähentää reaaliaikaisen hinnoittelun ja viestinnän avulla ruoan hävikkiä sen koko elinkaaren ajan. Keväällä 2016 palvelua kokeiltiin 

Kalasataman kodeissa, Foller mm. muistutti asukkaita kotona olevasta vanhenevasta ruoasta, antoi vinkkejä vanhentuneen ruoan käytöstä 

sekä tarjosi mahdollisuuden jakaa hukkaan menevää ruokaa kokeilijoiden omassa Facebook-ryhmässä

• Yhteismaa ry: Paikallinen palveluiden yhteiskehitys – ihan nappi 

naapurusto
Naapurustojen sosiaalinen media Nappi Naapuri keräsi Kalasatamasta oppeja paikallisesta ideoinnista: voisiko palvelu auttaa asukkaita 

ideoimaan kaupunginosan kehitystä, järjestäytymään, testaamaan ideoita sekä mahdollistamaan niiden toteutuksen? Nappi naapuriin 

yhdistettiin kokeilussa Mesenaatti.me-joukkorahoituspalvelu.



Ilmastopositiiviset ratkaisut

• The Natural Step (+Seneqon ja Miils.comin): Kotihiili
Kotihiili on kotitalouksien kanssa tehtävä, ilmastofiksuja käytäntöjä ja kannustimia synnyttävä projekti. Se yhdistää uudenlaisella tavalla 

reaaliaikaisen hiilijalanjälkitiedon, arjen valinnat ja paikallisen jakamistalouden mahdollisuudet.

• InnoGreen: Kaupunkikeidas
Kaupunkikeidas on kasviseinästä sekä istutusalueista koottu hulevedenhallintayksikkö sadeveden vaalimista varten kotipihalla ja 

kiinteistöissä.

• Elwedo: Aurinkosähkö
Elwedon palvelu jakaa taloyhtiön tuottaman aurinkosähkön hyödyn asukkaille ja tekee talosta aktiivisen toimijan sähkömarkkinoille. 

Kalasataman kokeilussa asukkaat saavat kokeilla palvelua reaaliaikaisella datalla. (teoreettinen tarkastelu)

• Parkkisähkö Oy
Parkkisähkö kokeilee Kalasatamassa uudenlaista sähköautojen kiinteistölatauspalvelua. Smart minigrid -kokeiluun kuuluu myös 

aurinkosähköjärjestelmä, jolla tuotetaan osa autojen tarvitsemasta sähköstä. Parkkisähkö tuo sähköautojen lataukseen palvelumallin, jonka 

ansiosta kiinteistön ei tarvitse itse ostaa ja ylläpitää latausjärjestelmää, vaan Parkkisähkö toteuttaa tämän palveluna.

• Witrafi Oy: Rent-a-park
Rent-a-park on parkkipaikkojen vertaisvuokrauspalvelu, joka yhdistää paikkojen tarjoajat ja autoilijat. Paikan voi varata ja maksaa 

etukäteen. Parkkipaikkojen nykyiset omistajat voivat vuokrata paikan muiden käyttöön silloin kun he eivät sitä tarvitse.



21 NOPEAA KOKEILUA

(2015-2018) 
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Malli levinnyt laajalti 6Aika kaupunkeihin ( + 60 kokeilua) 
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Fiksu Kalasatama

• Kotimainen ja kansainvälinen KNX Award –

palkinto myönnettiin 2018

• Nopeat kokeilut 

• 16 nopeaa kokeilua vuosina 2015 – 2017 

• 2 kokeilua käynnissä

• Nopeiden kokeilujen Cook Book
https://fiksukalasatama.fi/nopeat-kokeilut/cookbook/

• Joustotilahanke 

• Oppaat joustotilojen toteuttamiseksi:
https://fiksukalasatama.fi/joustotilat/

• Roadmap 2018-2020

• Energia

• Liikkuminen

• Tunti lisää aikaa päivään

https://fiksukalasatama.fi/nopeat-kokeilut/cookbook/
https://fiksukalasatama.fi/joustotilat/


Älykkäät 
energiajärjestelmät
• Mahdollistavat kysynnänjouston

• Toteutetaan sellainen tekninen ratkaisu, että 

asukas voi omalla päätöksellään liittyä mihin 

tahansa kulutustietoja hyödyntävään 

palveluun (kulutustyyppikohtainen, 

huoneistotason mittaus mahdollistaa 

kulutusta ohjaavia palveluja suoraan 

asukkaalle)

• sähköautojen latauksen toteutus myös 

käytännössä (direktiiville riitti pelkkä putkitus)

• varautuminen paikallisen tuotannon 

edistämiseen ilmastotavoitteiden tukemiseksi



Älykkäät energia-
järjestelmät
• Älykkäät energiajärjestelmät mahdollistavat 

siirtymisen kohti hajautetumpaa ja 

vähähiilistä tulevaisuutta 

• Ne lisäävät kaupunkilaiselle 

mahdollisuuksia osallistua 

energiamarkkinoille, parantavat 

toimitusvarmuutta ja tarjoavat uusia 

palveluita

• Ne luovat yrityksille uusia 

liiketoimintamahdollisuuksia



Älykkäät energia-
järjestelmät

Kokeiluohjelmilla voidaan tukea 

uusien palveluiden kehittämistä 

älykkäiden energiajärjestelmien 

päälle: Kalasatamassa on 

esimerkiksi avattu kotitalouksien 

tarkkaa energiadataa uusia 

ratkaisuja kehittävien yritysten 

käyttöön asukkaiden 

suostumuksella



Uuden kaupunginosan laajuinen KNX-standardin käyttöönotto tarjoaa 
mahdollisuuden kehittää ja levittää erilaisia energia- ja 

kiinteistöautomaatioratkaisuja



Yritysten toivotaan hyödyntävän 

Kalasataman KNX-väylää 

kekseliäästi erilaisiin asumisen- ja 

älyenergiapalveluihin: Kalasataman 

tiekartalla 

(https://fiksukalasatama.fi/fiksu-

kalasatama/tiekartta-2018-2020/) 

korostuvat esimerkiksi energian 

kysyntäjouston uudet ratkaisut –

miten KNX-standardi voi tukea 

tällaisten ratkaisujen syntymistä.

https://fiksukalasatama.fi/fiksu-kalasatama/tiekartta-2018-2020/


Kuva: Westpro cc Oy

Arkkitehtiryhmä A6 Oy

SMART KALASATAMA 2013-2018          +30 projects, piloting programs

STARTUPS

&SME’S

120

COMPANIE

S

25+

UNIVERSITI

ES

4+

CITIZEN

S

1000+

PUBLIC 

SECTOR

City of 

Helsinki 

6PACK 

CITIES

INNOVATIO

N 

TOURISTS

500/ year

4P: Public-Private-

People

Partnership

* Kokeiluohjelmat, projektit ( +30) 

* Yhteiskehittämisen mallit

* Kalasatama Urban Lab –tila (marraskuu 2018)

* Kehittäjien Klubi –verkosto alueen kehittäjille

* Yhteistyöverkostot Nordic Climate Kic, Nordic Smart Cities 

Network 

FIKSU  KALASATAMA INNOVATIOALUSTA



Kalasataman innovaatioturistit
2015-2018; Hanke emännöinyt 1884 innovaatioturistia (131 
ryhmää) (Kevät 2018: 202 turistia, 18 ryhmässä )



Tilat palveluna…

…mahdollistavat työn, huvin, harrastukset lähellä



Kalasataman 3D-digikaksonen

● Visualisoidaan älykaupunkia: Luodaan 
Kalasatamasta digitaalinen malli, jota 
kehittäjäyhteisö voi hyödyntää

● Pohjana maailman huippua oleva MESH-malli 
Kalasatamasta sekä City GML -malli

● Hankittu Cityplanner-käyttöliittymä vuoden 
ajaksi käyttöön (AIA/6aika): mahdollistaa 
projektien esittämisen 3D-mallin päällä, 
uusin datasettien lisäämisen malliin, sekä 
vuorovaikutuksen käyttäjäyhteisön kanssa

● Yhteistyössä kaupungin 3D-tiimi (saanut 
lisäksi Kira-digi rahoitusta loppuvuodelle)

● Cityplannerin avulla 
Kalasatamaa voi 
esitellä puhelimen, 
tietokoneen, screenien 
kautta online

● digitaalinen “site visit” 
vierailijoille

● 20 projektia, teemoja:
-data näkyväksi: esim. 
energiadata, 
liikennedata
-simulaatiot: esim. 
tuulisuus, tulviminen
-kokeilut: esim. 
oppimisympäristöt

● asukkaiden ja 
kehittäjäyhteisön 
vuorovaikutuksen 
parantaminen

● esim. kaupunkisuunnittelun 
vuorovaikutusprosessit



Aktiivista

viestintää



Kokeilut skaalaavat

NAPPI NAAPURI (2016)

Kokeilu Kalasatamassa, jossa 

palvelu toimi alustana alueen 

asukkaiden aloitteille. Mukaan 

saatiin 100+ asukasta. Nyt 

palvelu on aktiivinen useassa 

kaupunginosassa. 

AUNTIE  (2016)

Ensimmäiset  

digichattiterapiakokeilut

Kalasatamassa. Nyt Health 

Tech startuppina kartalle 

noussut Auntie mukana 

Kalasatama Wellbeing -

ohjelmassa, jossa 

kokeillaan tekoälyä 

hyödyntävää chattia osana  

palvelua.

PARKKISÄHKÖ (2017)

Kalasatamassa taloyhtiöille 

suunnattu palvelu jossa 

perinteisiä lataustolppia 

muutettiin sähköauton 

latauspisteiksi. Nyt 

Parkkisähkö BMW:n 

kanssa pilotoimassa

älykästä sähköautojen 

lataus- ja parkkiratkaisua

pilotoimassa. 
https://forumvirium.fi/biotope-

sahkoauto-lataus-parkki/ 




