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Toisessa Design Sprintissä keskityttiin konkreettisten yhteiskehittämisen käytäntöjen
tunnistamiseen osana älykkään ja kestävän kaupungin kehittämistä

Miro-työskentelyalusta
Osallistujat: 3kpl 3-5 hlö ryhmä

Design Sprintin 2 tavoitteet
Sprintin 2 tavoitteena on kehittää
uudenlainen yhteiskehittämisen
kokonaiskonsepti
1.Tunnistaa keskeiset prosessin osat ja
menetelmä, joilla vastataan tunnistettuihin
älykkään ja kestävän kaupungin
kehittämisen haasteisiin

Lähtökohtana edellisen sprintin tulokset
(kriittiset pisteet ja kehittämisen haasteet)
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Sprintissä tunnistettuja konkreettisia yhteiskehittämisen tapoja liittyen kaikkiin teemoihin

Suunnittelusta vastaavat tunnistavat eri vaiheiden sidosryhmät ja painopisteet
sekä vastuunjaon ja velvollisuudet yhdessä sidosryhmien kanssa
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Tavoitteiden, ministandardien asettaminen yhdessä ideointityöpajoissa
ja niistä viestiminen

Tavoitelähtöisen seurantamallin luominen yhteiskehittämällä,
sidosryhmät mukana tavoitteiden seurannassa

Toisilta oppiminen ja benchmarking, oppien hyödyntäminen mm.
kaupunkien ja toimialoijen yhteisillä foorumeilla ja platformilla
(monikanavaisuus)

Vaikutusten arviointi yhteiskehittämällä hyödyntäen
mm. sidosryhmäpajoja ja arviointikyselyitä, vertaisryhmien
käyttö uusilla aluiella

Tarpeiden, mahdollisuuksien ja nykyisen käytön tunnistaminen mm.
karttakyselyin ja haastatteluilla ja jalkautumalla

Jatkuva viestintä ja vuorovaikutusmahdollisuus koko
suunnittelun ajan (nettisivut, kommentointimahdollisuus,
osallistava havainnollistaminen, monikanavaisuus,
”erätaukokeskustelut”)

Sitoutumisen työkalut: hyötyjen näkyväksi tekeminen, pitkän ajan
vaikutusten osoittaminen, elinkaariajattelu, yhteiset kestävän
kehityksen sitoumukset  (jo varhainen vaihe)

Seuranta, vaikutusten arviointi
ja mittarointi yhdessä loppukäyttäjä mukaan lukien,
arviointi eri näkökulmista, avoimuus (myös data) ja
tuloksista viestiminen

Yhdessä pilotointi/demot alueilla

Keskusteleva lupaprosessi (ideaprosessi) Yhteisten toimintaperiaatteiden määrittely varhaisessa vaiheessa,
yhteiset avoimuusvaatimukset (mm. seurannan data)

Erilaisten tulevaisuuspolkujen, skenaarioiden ja halutun vision
asettaminen yhdessä ideointityöpajoissa ja niistä viestiminen jatkuvasti
mm. havainnollistamalla, backcasting (visiosta tavoitteisiin ja toimenpiteisiin)

Tiedon vaihtaminen ratkaisutoimittajien,
rakentajien ja kaavoittajien välillä, ei
päällekkäisiä ratkaisuja

Kokonaiskestävyyden varmistaminen yhdessä

Teemakohtaiset sidosryhmätapaamiset, mm. energia-illat
(ratkaisujen vaikutukset)

Mahdollisen allianssin tai laaja-alaisen
kehittämiskonsortion/foorumin perustaminen ja jatkuva
roolituksen tarkistus

Kokemusten ja oppien jakaminen onnistuneista ja
epäonnistuneista kokeiluista, piloteista ja käytännöistä
avoimesti, mm. yhteistapaamiset eri kaupunkien tai
kaupungin eri osastojen kesken.
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Sprintissä tunnistettuja konkreettisia yhteiskehittämisen tapoja teemoittain ENERGIA
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E3: Alueellisen energiaverkon ja energiatuotannon vision rakentaminen
työpajakokonaisuudessa yhteisesti kaupungin, energiatoimialan
yritysten, asiantuntijoiden ja asukkaiden kanssa

E1: Energiaverkon kestävyyden ja älykkyyden tavoitteiden asettaminen
kaupunkistrategian pohjalta ja vuorovaikuttaminen kaupunkistrategiaan ja
kunnalliseen päätöksentekoon

E5: Alueellisen energiayhteisön toimintamallin, roolien ja
periaatteiden rakentaminen yhteisesti tietokartoituskyselyn, teknisen
esiselvityksen ja työpajakokonaisuuden avulla

E4: Vision kommunikointi ja kommentointi- ja
kehityskierroksen järjestäminen hankkeen verkkosivuilla.
Jatkuvan dialogimahdollisuuden avaaminen kaikille sidosryhmille.

E7: Kaavoitusratkaisujen iterointi yhdessä energiayhteisön toimijoiden
kanssa, sekä teknologia- ja ratkaisukilpailut ja markkinavuoropuhelu
(elinkaariratkaisujen huomioiminen)

E2: Energiaverkoston suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon
kiinnittyvien toimijoiden tunnistaminen alustavana
markkinavuoropuheluna ja kaupungin sisäisenä työnä.

E8: Energiayhteisön toimijoiden sitoumuksellinen sitominen laadittuun ehdotukseen
ja asetettuihin kestävyyden ja älykkyyden tavoitteisiin ja mittareihin

E6: Energiaverkon visualisointimallin rakentaminen vision ja
yhteisömallin pohjalta ja asettaminen kommentoitavaksi hankkeen
verkkosivuille

E9: Rakentamisvaiheen allianssi/konsortiomallin rakentaminen ja
toimijoiden sopimuksellinen sitouttaminen kestävyyden ja älykkyyden
tavoitteisiin

E10: Rakennuttamisvaiheen jatkuva tiedottaminen ja tavoitteiden
seurantamallin käyttöönotto julkisesti kaikille näkyvänä
työkaluna

E13: Kokonaiskestävyyden varmistaminen jatkuvalla tiedottamisella
ja uusien tulijoiden opastamisella

E12: Tuloksien ja oppien jakaminen avoimesti muihin
aluekehityshankkeisiin

E11: Toteutuksen onnistumisen ja vaikutusten jatkuva
arviointi ja näkyväksi tuominen avoimena rajapintana

Haaste: miten sitouttaa eri toimijat toimimaan kokonaiskestävyyden näkökulmasta optimaalisella tavalla?
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Sprintissä tunnistettuja konkreettisia yhteiskehittämisen tapoja teemoittain LIIKENNE JA
PALVELUT
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L&P1: Kestävän ja älykkään liikenteen tavoitteiden asettaminen yhdessä
alueen sidosryhmien kanssa

L&P 5: Liikenteen ratkaisujen ja verkoston yhteinen yleissuunnittelu
sekä kaavallisten ratkaisujen tarve.

L&P 2: Alueen käyttäjien palvelu- ja liikkumistarpeiden arvioiminen
yhdessä palvelutarjoajien ja käyttäjien kanssa

L&P 3: Alueellisen palvelu- ja liikenneverkoston kehittäminen
yhdessä alueen sidosryhmien kanssaL&P 9: Liikenne- ja katuverkoston muutostöiden yhtenäinen

ilmoitus ja tiedonantokanava avoimena kaikille osapuolille

L&P 10: Muuntojoustavien tilojen muutostarpeiden
tunnistaminen ja yhteiskehittämisen

L&P 4: Jakamis-, kiertotalous-, ja datapalvelumahdollisuuksien
alueellinen tunnistaminen ja sovittaminen aikaisemmin luotuun
suunnitelmaan

L&P 7: Muuntojoustavuuden kehittäminen ja varmistaminen
kaavoitusprosessissa. Muuntojoustavuuden arviointi yhdessä
toimijoiden kanssa.

L&P 8: Alueelliset kokeilut ja pilotoinnit avoimena alustana
osallistaen alueen sidosryhmiä. Alueen rakentamisvaiheen
liikkumispalveluiden erityisratkaisut ja joustava joukkoliikenteen
palveluhankinta.

L&P 6: Alueellisen palvelu- ja liikenneverkoston visualisointimallin
kehittäminen ja asettaminen nähtäville laajalle yleisölle

L&P 11: Kunnossapidon laatutason seuranta sekä
raportointivastuun että käyttäjien palautteen avulla.

Haaste: miten tunnistaa tulevaisuuden kysyntä, tarjonta ja varmistaa riittävä muuntojoustavuus?
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Sprintissä tunnistettuja konkreettisia yhteiskehittämisen tapoja teemoittain LUONTO
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LU2: Yksityisen ja julkisen sektorin toimijoiden roolien
ja kustannusvastuiden määrittely alueen sinivihreän infrastruktuurin
toteuttamisessa. Toteutuksen ja ylläpidon mallit.

LU1: Alueen sinivihreän infrastruktuurin suunnitteluun, rakentamiseen ja
ylläpitoon kiinnittyvien toimijoiden tunnistaminen alustavana
markkinavuoropuheluna ja kaupungin sisäisenä työnä.

LU3: Luonnon tilan, arvojen, virtojen ja ekosysteemipalveluiden
potentiaalin selvitys ja kuvaus asiantuntijatyönä sekä lähiluonnon
erityiskohteiden ja merkityksellisen paikkojen tunnistaminen kyselyin.

LU4: Lähiluonnon ja sinivihreän infrastruktuurin ratkaisujen sekä niiden
valmiuden ja ylläpidon tavoitetason määrittely kaupungin ja
kansallisten strategisten tavoitteiden valossa yhdessä
markkinavuoropuhelun konsortion kanssa. Tavoitteiden
kiteytys havainnolliseksi visioksi ja kaavalliset tarpeet.

LU5: Sinivihreän infrastruktuurin vision kommunikointi ja
kommentointi- ja kehityskierroksen järjestäminen hankkeen
verkkosivuilla. Jatkuvan dialogimahdollisuuden avaaminen kaikille
sidosryhmille.

LU6: Sinivihreän infrastruktuurin tavoitetason tarkistus palautteiden
perusteella ja suhteessa kaavan muihin tarpeisiin. Sisällön
pääperiaatteista sopiminen ja niiden kuvaaminen. Kaavallisten
ratkaisujen tarkistus.

LU7: Sinivihreän infrastruktuurin toteuttamisen sitoumuksen ja
mittareiden muodostaminen. Palautemahdollisuus markkina-
vuoropuhelun toimijoille ja muille alueen toteutuksesta kiinnostuneille.

LU8: Yksittäisten kohteiden (tontti, puisto, katu) ratkaisujen
jalostaminen, innovointi ja tarkentaminen suunnittelun sekä
kilpailujen tms avulla. Ylläpidon tason ja toimijoiden kuvaus ja
ratkaisujen vaikuttavuuden todentaminen suhteessa mittareihin
(biodiversiteetin nettolisä, CO2, viilennys, kestävä sadevesien käsittely,
toiminnallinen monipuolisuus, ruoka/viljely jne.) + vuorovaikutus

LU10: Ylläpidon tason ja keinojen täsmentäminen
neuvottelumenettelyllä alueen/kohteen valitun ylläpidon
urakoitsijan kanssa ja sisällöllisiin tavoitteisiin sitoumus.

LU11: Asukkaiden toiminnallinen ja ylläpidollinen startti työpajoin
jossa ylläpidon urakoitsija tai huoltoyhtiö mukana.

LU9: Urakoitsijan kehitysideoiden peilaus ja arviointi. Ylläpidon
tavoitetason sitoumuksen ja sopimusasiakirjojen luominen.

Haaste: kuinka tieto tavoitteista saadaan läpi vaiheiden ja pysymään yllä/kehittymään/mitattua elinkaaressa?

LU12: Kohteiden kehittäminen ja alueellinen tavoitteiden toteutumisen
mittaaminen vuosikatselmuksin maanomistajat ja kaupunki. Mahdolliset
korjaavat toimenpiteet.
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Mitä seuraavaksi?

Design Sprint 3
järjestetään
26.4 klo 9-12
ja
28.4 klo 13-16

Kutsu tilaisuuteen
ja ilmoittautumis-
linkki lähetetään
erikseen


