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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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 Sustainable energy positive & zero carbon communities
(SPARCS) -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 jatkuu ja tieto karttuu 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. 

Työskentelytapa



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

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, proj.siht, 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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Verkkosivusto ja tuloskahvit maaliskuusta alkaen

 Verkkosivustolla julkaistaan 
kaikki olennainen aineisto

 Design Sprinttien tuloksia 
esitellään lisäksi tuloskahvit 
-webinaareissa

Projektin lopputuotos verkkosivustolle:

Kaupungin yhteiskehittämisen 

työkalupakki
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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. Ilmoittautumislinkki löytyy tämän viestin alaosasta. 

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

Ilmoittautuminen linkin kautta 10.2 mennessä: https://as-wsp.typeform.com/to/ew0SvGdj

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

https://as-wsp.typeform.com/to/ew0SvGdj
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Hankkeessa muodostetaan yhteiskehittämisen 
malli älykkäille ja kestäville kaupunkialueille. Malli 
kuvaa, miten erilaisia kestäviä ja älykkäitä 
kaupunkialueita voidaan kehittää yhteistyössä 
kaupunkiorganisaation, yritysten, oppilaitosten, 
tutkimuslaitosten, muiden organisaatioiden ja 
järjestöjen sekä asukkaiden kanssa yhdessä. 

Malli pilotoidaan ensin Keran alueen kehittämisen 
kontekstissa, minkä jälkeen mallia skaalataan ja 
yleistetään koskemaan koko Espoota - ja yleensä 
kaupunkialueita.

Mikä on SPARCS –
Yhteiskehittämisen malli?

Mallin kehitystä jatketaan tulevissa kahdessa
kevään 2022 aikana järjestettävissä Design
Sprintissä:

2. Mallin muodostaminen

 2 puolen päivän tilaisuutta viikolla 11
maaliskuussa

3. Mallin räätälöinti Keraan

 2 puolen päivän tilaisuutta viikolla 17
huhtikuussa

Design Sprinttien tuloksia esitellään tuloskahvit
webinaareissa. 1. webinaari järjestetään 2.3.2022
klo 8.15-9.00.

Varaathan ajankohdat kalenteriisi. Tarkempi
ohjelma sekä ilmoittautumislinkki lähetetään
lähempänä tilaisuutta.

Mitä seuraavaksi? 
Seuraavat Design Sprintit - Save the date

Yhteyshenkilöt:
Elina Wanne

elina.wanne@espoo.fi

Terhi Tikkanen-Lindström
terhi.tikkanen-

lindstrom@wsp.com

mailto:elina.wanne@espoo.fi
mailto:terhi.tikkanen-lindstrom@wsp.com
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Kiitos!

Yhteyshenkilö:

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

mailto:terhi.tikkanen-lindstrom@wsp.com
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Kera-projektin näkökulma                                                                     
Pekka Vikkula, Espoon kaupunki
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Kysymykset ja keskustelu
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Kiitos!

Yhteyshenkilöt:

Elina Wanne  
elina.wanne@espoo.fi

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

mailto:elina.wanne@espoo.fi
mailto:terhi.tikkanen-lindstrom@wsp.com
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@SPARCSeu

https://www.sparcs.info/


