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Mitä?
 Yhteiskehittäminen on ihmisten välistä tasavertaista ja 

verkostomaista työskentelyä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi 
joko fyysisessä tai virtuaalisessa ympäristössä. 

Miksi?
 Verkostomainen monenkeskinen työskentely- ja organisointitapa 

mahdollistaa kompleksisten kokonaisuuksien paremman 
hallinnan.  

 Aluekehitys on laajuutensa vuoksi vaativa yhteiskehittämisen 
kohde osapuolien määrän ja tehtävän kompleksisuuden myötä. 

 Tällaiseen kontekstiin kestävyyden tavoitteiden ja uusien 
ratkaisujen implementointi muodostaa erityisen haasteen.

Yhteiskehittäminen
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 Yhteiskehittämisen organisoinnille on olemassa erilaisia 
muotoja (mm. projekti, hanke, verkosto, ekosysteemi, allianssi, 
yhteisyritys), joiden tarkoituksenmukaisuus riippuu tehtävän tai 
hankkeen luonteesta sekä tarvittavan yhteistyön tiiviyden ja 
syvyyden asteesta. Myös yhteiskehittämiseen sitoutumisen 
sopimusmallit vaihtelevat. 

 Yhteiskehittämisen tarvitsee oikeanlaisia tiloja ja ohjausta. 
Yhteiskehittämistä edistävät erilaiset työskentelymenetelmät 
ja työkalut. 

 Yhteiskehittämisen kannalta olennaisena on nähty kyvykkyys 
yhteistoimintaan, integraation johtaminen, kollaboratiivinen 
identiteetti ja mahdollisuuksien hallinta. 

Yhteiskehittäminen
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McKinsey, 2018

Älykkäät kaupungit
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Ihmisen tarpeisiin paremmin vastaavat kestävät ja tehokkaat  kaupungit

McKinsey, 2018
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 Tavoitteena on muodostaa selkeä ja havainnollinen 
yhteiskehittämisen malli kestäville älykaupunkialueille. 

 Yhteiskehittämisen mallin tulee olla systemaattinen esitys siitä, 
miten erilaisia kestäviä ja älykkäitä kaupunkialueita voidaan 
kehittää yhteistyössä kaupunkiorganisaation, yritysten, 
oppilaitosten, tutkimuslaitosten, muiden organisaatioiden ja 
järjestöjen sekä asukkaiden kanssa yhdessä. 

 Mallilla pyritään luomaan ratkaisuja erityisesti siihen, miten 
kestävien ja älykkäiden ratkaisujen tavoitteita voidaan 
määritellä yhdessä eri sidosryhmien kanssa ja sisällyttää alueen 
kehittämiseen eri tasoilla hyötyjä luoden ja samalla eri 
toimijoiden välistä tiedonkulkua parantaen. 

Tavoitteet
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 Tavoitteena on tarkastella ja kehittää ratkaisuja sille, miten 
erilaisia alueellisia älykaupunkiratkaisuja voidaan ottaa 
huomioon jo alueen suunnitteluvaiheessa.

 Samalla kuvataan maankäytön kaupunkikehityksen 
prosesseja osallistamisen näkökulmasta: missä vaiheessa 
ja kenellä on vaikutusmahdollisuuksia ja minkä tason 
asioihin. 

 Lähtökohtana on jatkuva parantaminen (operational
excellence) eli yhteiskehittämisen mallissa tulee voida 
arvioida asioiden tilaa kriittisesti ja kehittää eri toimijoiden 
yhteistyölle perustuvaa toimintaa eteenpäin.

Tavoitteet
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 SPARCS (Sustainable energy positive & zero carbon communities) 
-projektin yhteiskehittämisen malli pilotoidaan ensin 
Keran alueen kehittämisen kontekstissa, minkä jälkeen 
mallia yleistetään koskemaan koko Espoota

Yhteiskehittämisen malli kasvaa orgaanisesti aiemmin 
tehdyn yhteiskehittämisen työn perustalle Kerassa sekä

 Kehittämistyölle kiertotalouden kumppanuuden 6Aika –
KIEPPI -hankkeessa ja 

 LuxTurrim5G/Neutral Host Pilot -älyverkkohankkeissa. 

 Tiedonkeruu ja kartuttaminen koko prosessin keston 
ajan 

Lähtökohdat ja case-alue Kera
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 Yhteiskehittämisen malli itsessään kehitetään 
yhteiskehittämisen menetelmin 
prosessimaisesti, osallistaen kehittämiseen eri 
sidosryhmiä mahdollisimman laajasti. 

 Työssä hyödynnetään yhteiskehittämisen 
menetelmien lisäksi allianssityöskentelystä 
tuttuja työtapoja. 

 Ilmapiiri on salliva ja avoin 

Työskentelytapa
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Tavoitteet helmikuun sprintissä

 Jakaa tietoa älykkäiden ja kestävien yhteiskehittämisen 
tavoista case-esimerkein ja kokemustietoa jakamalla

 Tunnistaa kriittiset pisteet yhteiskehittämisen 
näkökulmasta 

 Tunnistaa mahdollisia ratkaisuja ja hyviä käytäntöjä 
yhteiskehittämisen teemoihin liittyen sekä maankäytön 
suunnitteluprosessiin liittyen
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Mallin kehitystä jatketaan tulevissa kahdessa kevään 2022 aikana
järjestettävissä Design Sprintissä:

2. Mallin muodostaminen

 2 puolen päivän tilaisuutta viikolla 11 maaliskuussa

 15.3. klo 8.30-12 ja 17.3. klo 8.30-12

3. Mallin räätälöinti Keraan

 2 puolen päivän tilaisuutta viikolla 17 huhtikuussa

 26.4. klo 8.30-12 ja 12.30-16

Design Sprinttien tuloksia esitellään tuloskahvit webinaareissa.

1. webinaari järjestetään 2.3.2022 klo 8.15-9.00.

Mitä seuraavaksi? 
Seuraavat Design Sprintit - Save the date
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Verkkosivusto ja tuloskahvit maaliskuusta alkaen

 Verkkosivustolla julkaistaan 
kaikki olennainen aineisto

 Design Sprinttien tuloksia 
esitellään lisäksi tuloskahvit 
-webinaareissa

Projektin lopputuotos verkkosivusto:
Älykkään ja kestävän kaupungin 
yhteiskehittämisen työkalupakki
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Espoon kaupungin kestävän kehityksen yksikkö

 Elina Wanne , kehittämispäällikkö

 Angela Bartel, erityisasiantuntija, energia

 Jani Tartia, erityisasiantuntija, liikkuminen

 Mia Kaurila, asukasviestintä ja osallistaminen

 Joni Mäkinen, erityisasiantuntija, energia

Ohjausryhmä
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WSP + KORKIA Consulting

 Terhi Tikkanen-Lindström, projektin vetäjä, yhdyskuntien 
kestävyysmuutos, tulevaisuus

 Ruut Haapamäki, projektisihteeri, älykäs liikkuminen

 Elisa Lähde, erityisasiantuntija, kestävyys, vihreä 
infrastruktuuri ja menetelmät

 Susanna Harvio, yhteiskehittäminen, fasilitointi

 Eerik Klemetti, yhteiskehittäminen, fasilitointi

 Katja Koskela, kauppa ja palvelut

 Ari Kujala, graafikko, WordPress-alusta, infografiikka

Konsultin työryhmä
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Espoon kaupungin yksiköt ja kumppanit 

 Kumppaniyritykset

 Keran maanomistajat ja kehittäjät

 Tutkimuslaitokset ja yliopistot

 Seudulliset palveluorganisaatiot (HSL, HSY jne.)

 6Aika-kaupungit

 Yhdyskuntien alan yhteisöt 

 Asukkaiden edustuksellinen ryhmä

 Muut asiantuntijat (haastattelut)

Sidosryhmät
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Green Building Council Finland
haluaa osaltaan edistää Suomen
yhdyskuntien kestävää kehittämis-
tä. Tätä varten on valmisteltu
oheinen 2020 päivitetty määrittely
kestävää alueiden käytön suunnit-
telua tukemaan. Määritelmä
koostuu taulukoista, joihin kestä-
vän rakentamisen teemat on ryh-
mitelty selostuksineen.

Kestävät alueet eivät ylitä planee-
tan kantokyvyn rajoja ja toteuttavat
rakentamisen ja elinkaaren vaiheis-
sa hyvin kaikkien kestävyyden osa-
alueiden tavoitteiden saavuttamis-
ta. Nämä alueet ovat lisäksi jous-
tavia erilaisten ulkoapäin tulevien
paineiden ja disruptioiden sekä
tulevaisuuden kehityksen varalta.

Kestävä alue LIIKKUMINEN
ENERGIA

KIERTO-

TALOUS

DIGITALISAATIO

ILMASTO

LUONTOKATO
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Seuraavaksi:
Yksilötyöskentelyä ja orientoitumista aihepiiriin
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Sustainable energy Positive & zero cARbon CommunitieS

CASE-esimerkkejä ja 
kokemuksia

14.2.2022
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Hunsaker B T & Knowles J, 2021

ONNISTUMISEN EDELLYTYKSIÄ

1. INNOVAATIOT Innovaatiot palvelevat strategista tavoitetta 
muutokseen. 

Strategisen muutoksen kolme päätyyppiä:

1     Vahvistetaan tai laajennetaan olemassa olevaa

2     Ajatellaan toiminta tai lopputuote uudelleen

3 Muutetaan suuntaa kokonaan

Aluekehityksen kannalta tärkeitä ovat myös  
toimintaympäristöstä tarjoutuvat innovaatiot ja 
ratkaisut – sekä niille tarjoutuvat testiympäristöt  
ja markkinat.
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Fiksu Kalasatama, Virtuaalivehreä-hanke, 2020

ONNISTUMISEN EDELLYTYKSIÄ

2. YHTEISTOIMINTA

Kyky ja tahto, toiminnan 
legitimiteetti, organisoituminen

Tärkeitä asioita yhteiskehittämisessä 
suunnittelussa:

1 Ratkaistavan ongelman, tarpeen ja tavoitteiden 
tunnistaminen

2 Keskeisten sidosryhmien tunnistaminen

3 Tarvittavat lähtökohdat ja tiedot kehittämiselle

4 Konkreettinen ja luova ongelmanratkaisu

5 Tulosten hyödyntäminen
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ONNISTUMISEN EDELLYTYKSIÄ

3. RAHOITUSPOHJA JA  
KAUPALLISET MALLIT

Taloudellinen pohja löydyttävä kokonaisuudelle ja 
osaprojekteille. 

Yritysvastuu, sääntely ja rahoituslaitosten lainaehdot 
ohjaavat yrityksiä kestävän toimintaan ja 
lopputuotteisiin. 

Keskeisiä:

1  Yritysten liiketoimintaan integroidut tuotantotavat

2  Ulkopuolinen T&K rahoitus

3  Uudet kestävien yhdyskuntien rahoitusmallit
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JOKERI

VÄHENTÄMINEN 
ARVONLISÄN LUONNISSA

Ihmisillä on luontainen taipumus jättää systemaattisesti 
huomiotta vähentävät muutokset.

Useimmin ratkaisuksi ehdotetaan lisää resursseja tai 
välineitä. 

Vähentämisellä toimintaperiaatteena on potentiaalia, 
varsinkin kun tavoitellaan kestävyyttä; resurssitehokkuutta 
ja haitattomuutta.

Mitä jos muutoksen tekijät eivät ota huomioon 
vähentämistä?

1  Muistuta ihmisiä siitä, että vähentäminen on vaihtoehto.

2  Tee vähentämisestä käytäntö.

3  Tee todisteet hyvistä vähennyksistä näkyväksi.

Adams, G et al., 2022
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JOKERI – CASE Kiertotalous

YHTEISTOIMINNALLA 
UUSIIN RATKAISUIHIN

Rester Oy on perustettu yhdessä muutaman uudistus-
mielisen tekstiilialan toimijan yhteisprojektina.
Perustajilla on ollut alusta saakka selkeä, yhteinen visio
ja näkemys tekstiilien kierrätyksen ja jatkojalostuksen
mahdollisuuksista Suomessa.

Kaksi vuotta perustamisen jälkeen järjestettiin Resterin
avajaiset Paimiossa 2.11.2021. Kumppanuuksien solmi-
minen sekä vastaanotettavan poistotekstiilin että ulos-
myytävän uusiokuidun osalta käy vilkkaana.

Pohjois-Euroopassa ensimmäisenä Rester Oy vastaan-
ottaa yritysten poistotekstiilejä sekä tuotannon
sivuvirtoja ja avaa ne mekaanisesti takaisin kuiduksi.
Vastaanotettu materiaali on erittäin laadukasta, joten
siitä voidaan valmistaa esimerkiksi lankaa, erilaisia
kuitukangasmateriaaleja, eristeitä, akustiikkalevyjä ja
suodatinkankaita sekä komposiitteja.

Perustajissa mm. Pure Waste ja Touchpoint, 
sekä Lounais-Suomen jätehuolto koti-
talouksien tekstiilijätteen pilotilla.

-> Samankaltainen kuin 6Aika-KIEPPI 
hankkeessa kehitetty kiertotalouden 
kumppanuusmalli
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Varhainen älykaupungin kehittäjä ja edelläkävijä: 
Amsterdam
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ÄLYKAUPUNGIN 
YHTEISKEHITTÄMINEN

MITÄ VOIMME OPPIA 
AMSTERDAMISTA

”Älykäs kaupunki on myös tapa 
organisoida sen saavuttamista.”

Amsterdam on varhain edennyt vahvalla kokonais-
valtaisella älykaupunki-strategialla, joka on ollut
läheisesti sidoksissa kaupunkisuunnitteluun.

Amsterdam Smart City (ASC) –innovaatioalusta
tulevaisuuden kestävälle kaupungille. Alusta
perustuu nopeasti kasvavaan 400 organisaation ja yli
5000 henkilön yhteisöön, mukaan lukien monet
startupit. Yhteisön jäsenet ovat käynnistäneet monia
projekteja, mukaan lukien kansainvälisesti tunnet-
tuja projekteja, kuten Circular Amsterdam ja City-
zen. ASC tekee yhteistyötä Amsterdam Economic
Boardin kanssa, säätiön kanssa, joka luo yhteistyötä
tutkimuslaitosten, yliopistojen, yritysten ja halli-
tusten välillä.

Amsterdam Economic Boardin ja ASC:n strategia
asettaa vahvasti etusijalle alhaalta ylöspäin suun-
tautuvan kaupunkipolitiikan kehittämisen.
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ÄLYKAUPUNGIN 
YHTEISKEHITTÄMINEN

MITÄ VOIMME OPPIA 
AMSTERDAMISTA

Yritykset ja start-upit mukana

Älykkään kaupungin kuratointi ja 
kuraattori vuodesta 2016 alkaen.

Amsterdan Smart City –projekti
Tavoitteena on testata älykkäitä teknologioita, jotka
säästävät energiaa ja helpottavat kestäviä valintoja
Amsterdamin alueella.

Kaksi päätavoitetta:
1.energiansäästö ja hiilidioksidipäästöjen vähentäminen
2. innovaatioihin perustuva talouskasvu.

Hankkeessa on yhdistetty lähestymistapa kestävään
energiaan ja vihreään liiketoimintaan / älykkäisiin tekno-
logioihin laajan ja täydentävän paikallisen kumppanuuden
kautta. Hanke keskittyy vahvasti innovaatioihin keskeisillä
energiatehokkuuden osa-alueilla ja perustuu arviointiin.
Tulosten kestävyys on varmistetaan yksityisen sektorin
osallistumisella. Projekti on hyvä esimerkki sovelletusta
innovaatiosta EU:n suurille kaupungeille kestävän
sosiaalisen, taloudellisen ja kaupunkikehityksen saavut-
tamiseksi, jolla on merkittäviä alueellisia vaikutuksia.
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KESTÄVÄN KAUPUNGGIN 
YHTEISKEHITTÄMINEN

MITÄ VOIMME OPPIA 
AMSTERDAMISTA

Hiilineutraalisuustiekartta vuoteen 2050 sisältää vahvasti 
yhteistoiminnallisen ydinajatuksen: mitä kaupunki voi tehdä, mitä 
satamaorganisaatio voi tehdä, mitä kuntalainen voi tehdä.



This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under Grant Agreement No. 864242
Topic: LC-SC3-SCC-1-2018-2019-2020: Smart Cities and Communities

CASE-ESIMERKKEJÄ

FIKSU KALASATAMA
Innovaatioprosessien 
fasilitaattori 2013-2021

Hanke jatkuu Fiksu kaupunki- ohjelmana –
mukaan uusia kaupunginosia

Kalasatamassa halutaan mahdollistaa uusien ratkaisujen
innovointi ja testaaminen aidossa toimintaympäristössä sekä
yhteistyömallit eri toimijoiden välille.
Fiksu Kalasatama –hanke vastasi innovaatioprosessien fasili-
toinnista, verkostojen ylläpidosta, tulosten jalkauttamisessa
sekä uusien ideoiden käyntiin saattamisesta. Se vastasi myös
tiiviistä yhteistyöstä kaupungin aluerakentamisen kanssa, mikä
helpotti muun muassa kokeiluihin tarvittavien lupien ja
resurssien saamista.

Nopeiden kokeilujen ohjelma tuottaa innovatiivisia palveluja,
edistävät kokeiluja ja kiihdyttävät hyvien mallien kehittymistä
uusiksi palveluiksi ja liiketoiminnaksi. Ohjelma auttaa kokeilujen
käynnistämisessä ja käyttäjien tavoittamisessa.
Kehittäjien klubi on yhteistyöverkosto, joka kokoaa kehittäjät
yhteen, jonka seurauksena yhteistyökumppaneiden löytäminen
ja yhteisten projektien suunnittelu helpottuu. Klubi kokoontuu
neljä kertaa vuodessa. Toimijat saavat säännöllisesti tietoa
toistensa kuulumisista, tulevista tapahtumista ja suunnitteilla
olevista projekteista.
REDIssä sijaitseva Kalasatama Urban Lab –tila tarjoaa tilan
alueen kehittäjien tapahtumille ja verkostoitumiselle.
Kehittämisen ja innovaatiotoiminnan taustalla on digitaalinen
kaksonen –tietomalli sekä alueen älykäs energiaverkko, joka
mahdollistaa erilaiset älykkäät energiaratkaisut.
.
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YHTEISKEHITTÄMINEN

ALLIANSSI OPETTAA 
KANTAMAAN VASTUUTA 
YHDESSÄ

”Rakennusalalla on totuttu lokeroimaan hankkeiden vastuut ja 
valtava määrä energiaa kuluu sen arviointiin, onko kunkin vastuut 
ymmärretty oikein. 

Vuosikymmenen mittainen taival allianssimaailmassa on tuottanut 
yhteistyön välähdyksiä, mutta opettelu on vielä kesken. Allianssi ei 
ole patenttiratkaisu jokaiseen hankkeeseen, mutta jos hankkeen 
sisältöä tai riskejä ei pystytä riittävästi määrittelemään, kannattaa 
allianssia harkita. 

Mallissa kaikkien osapuolten pitää heittäytyä ja hyväksyä erilainen 
toimintamalli ja ennen kaikkea yhteinen riskien kantaminen. 

Jokainen allianssi on tekijöidensä näköinen ja mallin ideologia ja 
riskien yhdessä kantaminen pitää oppia käytännössä. Rakennusala on 
lähtenyt opin tielle, mutta vielä on matkaa ennen kuin tosissaan 
uskalletaan kantaa riskit yhdessä. Vanhasta toimintamallista pois 
oppiminen on varmaakin se vaikein rasti, mikä koskee kaikkia 
hankkeen osapuolia.”

Ville Alajoki, Kruunusillat-allianssin projektinjohtaja
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YHTEISKEHITTÄMINEN

ALLIANSSI KAUPUNGIN 
NÄKÖKULMASTA

Kaupungin organisaatiorakenne ja sitoutuminen ovat keskeisiä alli-
anssin onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä. Allianssi vaatii kaupungin
henkilöstöltä enemmän sitoutumista ja osallistumista kuin perintei-
nen kehittämistapa. Kaupunki tarvitsee lisäresursseja, jotteivat muut
tehtävät jää allianssin jalkoihin ja toisaalta, jotta allianssiin voidaan
resursoida riittävästi kaupungin työpanosta.

Allianssi ei ole yksiselitteisesti aina ole paras toteutusmalli, eikä
välttämättä tule perinteistä tapaa edullisemmaksi kokonaiskustan-
nuksiltaan. Malli on raskas ja vaatii perusteellisen kehitysvaiheen
toimiakseen. Vastapainoksi toteutusvaiheesta tulee tällöin löytää
kustannussäästöjä, jotteivat kustannukset kasva perinteistä mallia
korkeammiksi. Kaupungin kannalta keskeisin tavoite on loppujen
lopuksi se, että raha käytetään järkevästi, jolloin tulee arvioida
tapauskohtaisesti paras toteutusmalli kuhunkin tilanteeseen.

Allianssi toimiikin parhaiten kohteisiin, joissa halutaan innovoida
uutta ja on paljon kehittämisen mahdollisuuksia, eikä asioita ole liikaa
lukittu. Tällöin yhteiskehittämisellä voidaan uusien ratkaisujen lisäksi
löytää myös merkittäviä kustannussäästöjä.

Allianssi mahdollistaa perinteistä mallia paremmin uusien ratkaisujen
ja innovaatioiden kehittämisen.

Kaupungin alueprojektin johtaja
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YHTEISKEHITTÄMINEN

ALLIANSSIN TILAAJAN 
PROJEKTINJOHTAJAN 
NÄKÖKULMA

Tampereen raitiotien rakentamisesta päätettiin valtuuston kokouksessa vuonna
2016. Samalla päätettiin myös raitiotieyhtiön perustamisesta. Tampereen
raitiotie Oy vastaa tilaajana Tampereen raitiotieinfrastruktuurin rakentamisesta,
kalustohankinnasta ja rahoituksen järjestämisestä sekä raitiotiejärjestelmän
toimivuudesta. Yhtiö mahdollistaa muiden kuntien liittymisen järjestelmään.

Raitiotien suunnittelusta ja rakentamisesta vastaa Raitiotie-allianssi, jonka
muodostavat tilaajaosapuolet Tampereen kaupunki ja Tampereen Raitiotie Oy
sekä palveluntuottajaosapuolet. Tampereen kaupunki sekä jatkossa myös muut
mukana olevat kunnat maksavat yhtiölle infran investoinneista, kunnossapidosta
sekä liikennöinnistä

Hankkeen onnistumisen takana on muun muassa kaupungin organisaatiomalli,
joka on mahdollistanut avoimen keskusteluyhteyden virkamiesten ja luotta-
mushenkilöiden välillä.

Allianssin hyödyt hankkeessa liittyvät erityisesti yhteistyön laatuun.
Allianssimallille määritellään tavoitteet ja kannustinjärjestelmä, joiden johdosta
tilaajalla, suunnittelulla, rakentajilla on yhteiset intressit laadukkaan loppu-
tuloksen tuottamiseen sekä budjetissa ja aikataulussa pysymiseen. Kehitysvaihe
on allianssiprojektin kannalta merkittävä, sillä silloin määritellään, mitä hanke
tulee maksamaan ja millä aikataululla se voidaan toteuttaa sekä millainen
kannustinjärjestelmä siihen liittyy. Samalla voidaan määritellä, miten
kestävyysnäkökulmat tai älykkäät ratkaisut halutaan kytkeä osaksi hanketta.
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YHTEISKEHITTÄMINEN

RAKENNUSLIIKKEEN 
NÄKÖKULMA

Jotta toteuttajataho sekä ratkaisuja tarjoavat yritykset olisivat kiinnostuneita
antamaan osaamistaan ja aikaansa yhteiskehittämiseen ja suunnitteluun, on
niiden saatava siitä liiketoiminnallista hyötyä.

Aluekehityshankkeiden alussa ei vielä voida kilpailuttaa erikseen urakoita,
joiden kautta saataisiin urakoitsijat mukaan kehittämiseen. Allianssi on näissä
tilanteissa mahdollinen yhteiskehittämisen toimintamalli. Sen ytimessä on
kuitenkin kaupallinen malli, jolle se perustuu. Sopimusvaiheessa tulee
määritellä se, mitä toimijat saavat vastineeksi osallistumisestaan: esimerkiksi
saavat vastattavakseen infran tai julkisten rakennusten rakentamisen alueella.

Innovatiivisia ratkaisuja, niin älykkääseen kuin kestäväänkin kaupunkiin
liittyen voidaan kartoittaa muun muassa innovaatiokilpailuiden kautta.
Niissäkin oleellisena näkökulmana on se, miten ratkaisujen tuottaja hyötyy siitä,
että antaa panoksensa yhteiseen suunnitteluun. Myös jonkin tyyppinen ali-
allianssi mahdollinen. Innovatiivisten ratkaisujen käyttöönoton kannalta on
tärkeää, että lupaviranomainen on mukana riittävän varhaisessa vaiheessa.
Rakentaminen on täynnä erilaisia prosesseja, jotka tulisi integroida
kokonaisprosessiin. Jo kehittämisen alkuvaiheessa olisi hyvä saada pohdittua
erilaisten ratkaisujen hyväksyttävyys ja säästöpotentiaali.

Älykkäästä kaupungista puhuttaessa olisi tärkeää, että alueelliseen älykkääseen 
verkkoon voivat liittyvä mukaan myös yksittäiset kiinteistöt, jolloin alueellinen 
älykäs infrastruktuuri ja rakennusten älykkäät järjestelmät voivat keskustella 
keskenään ja hyötyä toisistaan.

Toimialajohtaja
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YHTEISKEHITTÄMINEN

VASTUULLISUUDEN  
NÄKÖKULMA

”Kestävyysmurroksessa ei riitä se, että suunnittelutiimissä on mukana
kestävyysasiantuntija, vaan on tärkeää, että jokainen asiantuntija ymmärtää,
mitä kestävyys heidän sektorillaan tarkoittaa. Omassa asiantuntijuudessa
ollaan yleensä varmoja ja tiedetään, miten asiat tehdään. Kestävyys-
murroksessa tämä ei enää pidäkään paikkaansa. Jos halutaan saada porukka
yhteiskehittämään, pitää luoda avoin ja luottamuksellinen ilmapiiri, jolloin
osallistujat ovat valmiita ottamaan uutta tietoa prosessiin ja yhdessä
pureskelemaan sitä. Yhteiskehittäminen kestävyysteemassa edellyttää
valmiutta kyseenalaistaa sitä, mitä tiedetään ja purkaa totuttuja tekemisen
tapoja ja malleja.

Allianssimuotoisessa tekemisessä tavoitteen pitää olla kirkas, sillä hankkeissa
voi olla satoja suunnittelijoita, asiantuntijoita ja kaavoittajia. On myös
huomioitava, että ymmärrys siitä, mitä kestävyys tarkoittaa pitäisi määritellä
tarkemmin tavoitteiden asettamisen yhteydessä.

Kestävyys pitää pystyä myös yhdessä konkretisoimaan toimenpiteiksi, jotta se
toteutuu ja toteutumista voidaan seurata.

Kalasatamasta Pasilaan -hankkeessa tavoitteita jalkautettiin muun muassa
selkeästi määriteltyjen arvojen, perehdyttämisprosessin sekä arviointi-työ-
kalujen avulla. Lisäksi oleellisena osana allianssissa on hankkeen sisäiset
kannustinjärjestelmät ja innovaatiopalkkiot.

Nykytilanteessa on tärkeää, että kaikkien osapuolien ymmärrystä esimerkiksi
ekosysteemipalveluista ja niiden tuottamista hyödyistä lisätään. ”

Raitiotieallianssin 
kestävyyssertifioinnin vastuuhenkilö
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CASE-ESIMERKKEJÄ

Sertifioinnit ohjauskeinoina

HIEDANRANTA

Hiedanranta on älykkään ja kestävän kaupunkikehittämisen
kehittämisympäristö ja yhteistyöalusta. Tavoitteena on CO2 –
negatiivinen Hiedanranta, joka tuottaa enemmän kuin
kuluttaa.

BREEAM Communities –sertifikaatti on maailmanlaajuisesti
tunnustettu ja Euroopan johtava aluehankkeiden kestävyyden
arviointimenetelmä. BREEAM -työskentelyn tarkoituksena on
varmistaa, että Hiedanranta suunnitellaan sosiaalisesti, talou-
dellisesti ja ympäristön kannalta kestäväksi. Arvioinnissa
korostetaan asukkaan näkökulmaa sekä huomioidaan paikalli-
set olosuhteet ja ilmasto.
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CASE-ESIMERKKEJÄ

Sertifioinnit ohjauskeinoina

KaPa-RAITIOTIEPROJEKTI

Allianssihankkeen vastuullisuustyö on laajaa ja kattavaa, seitä
ohjaa kansainvälinen CEEQUAL-infrarakentamisen sertifiointi-
järjestelmä.

CEEQUAL kannustaa ja edistää korkean taloudellisen,
ympäristöllisen ja sosiaalisen suorituskyvyn saavuttamista
tunnistamalla ja soveltamalla parhaita käytäntöjä. Se auttaa
asiakkaita, suunnittelijoita ja urakoitsijoita parantamaan
kestävän kehityksen suorituskykyä ja strategiaa projektissa tai
sopimuksessa määrittelyn, suunnittelun ja rakentamisen aikana.
Järjestelmä palkitsee projekti- ja sopimustiimejä, jotka ylittävät
oikeudelliset, ympäristölliset ja sosiaaliset vähimmäis-
vaatimukset saavuttaakseen työssään positiivisesti erottuvan
ympäristöllisen ja sosiaalisen suorituskyvyn.

Kalasatamasta Pasilaan hankkeessa kestävyystavoitteita
jalkautettiin työn alussa muun muassa selkeästi määriteltyjen
arvojen, perehdyttämisprosessin sekä arviointityökalujen
avulla. Lisäksi oleellisena osana allianssissa on hankkeen sisäiset
kannustinjärjestelmät ja innovaatiopalkkiot.
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CASE-ESIMERKKEJÄ

KALASATAMA
Vähähiilisen viherkorttelin 
laatukilpailu  (kyltk 18.1.2022)  

Lautakunnan esitys 
kaupunginhallitukselle 
toteutussopimuksen ja 
kiinteistökaupan esisopimuksen 
hyväksymisestä. 

Arvioinnissa vähähiilisyys ja 
ympäristöarvot, painoarvo 50 % 
(energiatehokkuus, hiilijalanjälki ja 
viherkerroin) ja arkkitehtuuri ja 
kaupunkikuva 50% . 
Arviointiryhmä päätti yksimielisesti 
esittää kuvan Grün in der Mitte –
ehdotusta kilpailun voittajaksi, joka sai 
parhaat kokonaispisteet. 
Arkkitehtuurin ja kaupunkikuvan osalta 
ehdotus sai parhaat pisteet. 
Hiilijalanjäljen ja energiatehokkuuden 
(E-luku) osalta ehdotus sai 
molemmista toiseksi parhaat pisteet ja 
oli myös viherkertoimen osalta 
ehdotusten parhaimmistoa.
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Vähähiilinen viherkortteli - Verkkosaari
• Asuinkerrosalaa yhteensä 17 000 k-m2
• Liiketilaa (kr-tilaa ja li-tilaa) yhteensä 500 k-m2

Kilpailun tarkoituksena oli:

• tuottaa arkkitehtonisesti korkeatasoinen mahdol-
lisimman vähähiilinen ja erittäin energiatehokas
viherkortteli, josta muodostuu kaupunkikuvallisesti
omaleimainen ja toteutuskelpoinen suunnitelma
tonttien 10656/1-2 toteuttamisen perustaksi

• vastata Hiilineutraali Helsinki 2035 –tavoitteeseen
• valita asuinkerrostalotonteille toteuttaja ja suunnit-

telija.

Materiaaliin tuli liittää viherkertoimen tuloskortti. Viher-
kerroin painottaa hulevesien hallintaa, luonnon moni-
muotoisuutta ja vihreän pinta-alan määrää tonteilla.
Pyydettiin esitys hulevesien hallinnan periaatteista sekä
kuvaus kasvillisuuden luonteesta

Hiilijalanjäljen laskenta tulee tehdä ympäristöministeriön
valmisteleman rakennusten hiilijalanjäljen arviointimene-
telmän mukaisesti. Taulukko liitetään osaksi palautettavaa
aineistoa. Suurimmat hiilijalanjälkeen vaikuttavat ratkaisut
tulee laskelmien lisäksi kuvata sanallisesti ja/tai kaavioin.

Suunnittelu- ja lupavaiheessa rakentamismääräysten mukai-
nen energiaselvitys. Talon energiatehokkuutta arvioidaan
laskennallisen E-luvun avulla, jonka suuruuteen vaikuttaa
energian-kulutuksen lisäksi myös energialähteen laatu. E-
luku -laskelma tulee liittää osaksi palautettavaa aineistoa.
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Muita vaatimuksia:

Velvollisuus liittyä alueellisella jätteen putkikeräys-
järjestelmällä ja ryhtymään po yhtiön osakkaaksi ja alueel-
lisen palveluyhtiön osakkaaksi.

Alueellinen palveluyhtiö on perustettu asemakaavaan
merkittyjen korttelikohtaisten yhteispihatonttien,
maantasoisten autopaikkatonttien ja asemakaavassa
määriteltyjen yhteiskerhotilojen sekä alueportaalin
toteuttamista, rahoittamista, käyttöä ja ylläpitoa varten.
Palveluyhtiö toteuttaa omakustannusperusteisia palveluja
osakkeenomistajilleen.

Asuntojen omistus/hallinta:
Tontille 1 tulee toteuttaa säätelemättömiä vapaarahoit-
teisia omistus- ja/tai vuokra-asuntoja siten, että tontille
toteutettavasta asuinrakennusoikeudesta enintään 50 %
saa olla vuokra-asuntoja. Tontille 2 vapaa-rahoitteisia
omistus-asuntoja Hitas I-ehdoin.

Palvelut: Lisäksi tontille 1 tulee toteuttaa liiketilaa (kr-
tilaa) 300 k-m2 ja (li-tilaa) 200 k-m2, joka saadaan raken-
taa asemakaavaan merkityn asuinkerrosalamäärän lisäksi.

Vuokralainen/ostaja on kaupungin niin vaatiessa
velvollinen täyttämään kunkin tontin osalta liitteenä
18 olevat Kalasataman älykkäät energia-järjestelmät,
tontinluovutusedot 23.6.2020.

Vuokralainen / ostaja velvollinen osallistumaan
alueryhmätyöskentelyyn.
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Laatukilpailuun osallistuneita muita ehdotuksia

Lisätietoa: Helsingin kaupunki

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kaupunkiymparisto-asiakirja?year=2022&ls=11&doc=Kymp_2022-01-18_Kylk_2_Pk
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CASE-ESIMERKKEJÄ

HELSINGBORG 
Kestävän kehityksen 
joukkovelkakirjalainat

Sijoituskehys on kehitetty yhteistyössä 
Danske Bankin kanssa ja Kansainvälisen 
pääoma-markkinayhdistyksen 
Sustainability-Linked Bond Principles -
periaatteiden mukaisesti.

Helsingborg on asettanut tavoitteeksi nollan kasvi-
huonekaasupäästöt vuoteen 2035 mennessä, ja kaupunki on
laskenut liikkeeseen kestävään kehitykseen sidottuja
joukkovelkakirjoja. Rahoitusvälineen tulos-indikaattorina tulee
olemaan kunnan päästövähennys seuraavina vuosina.

Joukkovelkakirjalainojen tavoitteena on houkutella pääomaa
rohkeampien ja laajempien vihreiden aloitteiden toteutta-
miseen, jotta elämänlaatu paranee ja ympäristön tila kehittyy
parempaan suuntaan. Toimenpide tekee Helsingborgista
ensimmäisen kunnan, joka on kokeillut tätä lähestymistapaa.

On mahdollista rakentaa joukkovelkakirjoja, joissa otetaan
huomioon, onko kaupunki saavuttanut kullekin vuodelle
asetetun päästövähennystavoitteen. Jos päästövähennykset
eivät vastaa tavoitetta, joukkovelkakirjalainan kuponkikorkoa
voidaan korottaa tai suorittaa lisämaksu, kun joukko-
velkakirjalaina on erääntynyt.

SEB Investment Management -yhtiö on ostanut Danske Bankin
välittämän ensimmäisen 500 miljoonan Ruotsin kruunun (noin
47,8 miljoonan euron) arvoisen joukkovelkakirjalainan uusien
puitteiden mukaisesti.
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Kiitos – työ jatkuu klo 14.30 

Ruut Haapamäki
ruut.haapamaki@wsp.cpm

Terhi Tikkanen-Lindström 
terhi.tikkanen-lindstrom@wsp.com

mailto:ruut.haapamaki@wsp.cpm
mailto:terhi.tikkanen-lindstrom@wsp.com
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@SPARCSeu

https://www.sparcs.info/
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Ohjelma

Tervetuloa Älykkään ja kestävän kaupungin yhteiskehittämisen malli -
projektin ensimmäiseen Design Sprint –tilaisuuteen!

Tilaisuus järjestetään kaksipäiväisenä etätyöskentely Design Sprinttinä 
14-15.2.2022. 

Päivä 1  14.2.2022

12.30 Tervetuliaissanat ja tilaisuuden avaaminen 

12.35 Älykkään ja kestävän kaupungin yhteiskehittämisen malli: 
Hankkeen tavoitteet ja kevään aikataulu / Terhi Tikkanen-Lindström, WSP 
Finland Oy

13.00 Yksilötyöskentelyä & orientoituminen aihepiiriin –
Onnistumisen paikkojen ja kriittisten pisteiden tunnistaminen  
yhteiskehittämisen näkökulmasta

13.30 Case-esimerkkejä ja kokemuksia – esimerkkejä ja kokemuksia  
yhteiskehittämisen käytännöistä

Tauko klo 14.00 

14.30 Pienryhmätyöskentelyä 
- Kriittisten pisteiden ja haasteiden yhdessä tunnistaminen
- Toimivia yhteiskehittämisen tapoja älykkäiden ja kestävien kaupunkien 
suunnitteluun

15.45 Päivän yhteenveto 

16.00 Lopetus 

Päivä 2  15.2.2022

9.00 Tervetuloa  ja edellisen päivän opit

9.15 Teema liikkuminen, 

Alustuspuheenvuoro Riku Huhta, WSP Finland Oy

Pienryhmätyöskentely

10.05 Teema tulevaisuuden urbaanit palvelut, 

alustuspuheenvuoro Katja Koskela, WSP Finland Oy

Pienryhmätyöskentely

Tauko klo 10.50

11.00 Teema energia, 

alustuspuheenvuoro Elina Seppä, Korkia Consulting Oy

Pienryhmätyöskentely

11.45 Päivän yhteenveto  ja seuraavat askeleet

12.00  Lopetus

Sprintin jälkeen kaikille 
osallistujille lähetetään 

jälkikysely tarkentavien 
kommenttien keräämiseksi.

Kannattaa osallistua 
molempiin päiviin, mutta 
voit halutessasi osallistua 

vain toiseen!

Design Sprintin tavoitteet
• Antaa tietoa älykkäiden ja 
kestävien kaupunkien 
yhteiskehittämisen 
malleista case-esimerkein ja 
kokemustietoa jakamalla
• Tunnistaa kriittiset 
pisteet yhteiskehittämisen 
näkökulmasta (mm. 
kaavoitusprosessi)
• Tunnistaa mahdollisia 
ratkaisuja ja hyviä 
käytäntöjä 
yhteiskehittämiseen eri 
teemoihin liittyen sekä 
kaavoitusprosessiin liittyen


