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” Käyttäjäkeskeisten tutkimusmenetelmien avulla
voidaan oikeassa asuinympäristössä (Living
Labs) kehittää, integroida ja käyttöönottaa
moniulotteisia ratkaisuja, joita tarvitaan yhä
enemmän evoluutiomaisesti muuttuvissa
elämisen ympäristöissä. ”

(W. Mitchell 2003)

Living Lab-toiminnan lähtökohta



Digitaaliset palvelut  - kermavaahtoa
lautasella vai pala kakkua?



Digitaalisen palvelutoiminnan
haasteet
Haasteet enemmän organisatorisia kuin teknisiä
• Kuilu teknologian tuottajien ja perinteisten

palveluntarjoajien välillä
• Kuilu palveluntarjoajien ja käyttäjien välillä
• Käyttäjien erilaiset kyvyt, mahdollisuudet ja

intressit



Teknokraattinen lähestymistapa:
Living lab:in tehtävät digitaalisten

palveluiden kehittäjänä
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Demokraattinen lähestymistapa:
Käyttäjäkeskeisistä käyttäjälähtöisiin
palveluihin
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Mutta millä edellytyksin käyttäjät / kansalaiset

voivat toimia tasavertaisena kumppanina?



Palveluiden kehittäminen verkostomaisen
oppivan kehittämisen kautta
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Ubiikki-Helsinki t&k-hanke
Maunulassa ja Herttoniemessä

Ubiikki Helsinki
tutkimus

VTT ja TKK Ubiikki
palveluympäristö
= Alpakka-hanke

Helka ry.
Hgin kaupunki

Paikalliset toimijat
Pk-yrittäjät

Ubiikki
Helsinki

Yritykset =
Forum Virium



Living Lab-ympäristö eli Alpakka palvelupilotointi

Alueryhmä ja
aluefoorum toiminta

Tapahtumat ja toiminta

Kohtaamispaikat
Paikalliset tiedotusvälineet
- sanomalehdet
- Kotikatu-sivut

Paikallinen
verkostoituminen

Paikallisen kehittämisen
välineet ja menetelmät

Anssi Rauhala/ Helka ry.



Ubiikki-Helsinki hankkeen prosessi

Jokapäiväinen
elämä arjessa ja

asuinympäristössä
Visio palveluista Prototyypit

Palveluiden
määrittelyt ja
käyttööotto

Käyttäjien ja suunnittelijoiden välinen jatkuva iteraatio
ja juurruttaminen

Perinteinen käyttäjäkeskeinen suunnittelu

Uusi käyttäjäystävällinen suunnittelu



Kumppanuuksiin ja semanttisen
webiin perustuvat palvelut

”Päivän tarjotin”
paikalliset tapahtumat
ja uutiset

”Palvelutiski”
auton huolloista
kirjojen lainaukseen
ja vapaaehtoisavun saamiseen



Web ja mobiilityökalujen paikallinen
ulottuvuus (mukaillen Metaverse Roadmap 2007)

Lisätty todellisuus Live bloggaaminen
(Augmented reality) (Lifelogging)

Peilimaailmat Virtuaali todellisuus
(Mirror Worlds) (Virtual Worlds)

Täydentävä

Simuloivat

SisäinenUlkoinen

?



Living Lab-toiminta - uudenlaisen
paikallisen kehittämisen malli?


