
WDC Helsinki 2012 Ideointipäivänä 
luotiin yli kaksi tuhatta ideaa. 

Hub Helsinki osuuskunta haluaa edistää 
niistä kahta yhtenä ajatuksena 

muutaman yhteistyötahon kanssa. 

Hub Helsinki valmistelee WDC 
hankesuunnitelman 11.2. 2011 

mennessä. 



Urban Bug Tracker (idea esitettiin englanniksi) 
Software developers use a shared system called bugtracker to identify and resolve issues 
they find. The same idea can be used at the scale of a city: potholes, water-main breaks, 
power outages and other emergent situations can be followed and fixed with a minimal 
effort.

Design Apu -kansanliike
Crowdsourcing-periaatteella ja InnoCentive-ideaa kopioimalla luodaan malli, jossa kuka 
tahansa voi esittää kohteita jotka tarvitsevat design-apua.

Internetissä sivusto jonne kansalaiset voivat lähettää ehdotuksensa jostain 
havaitsemastaan arkea hiertävästä epäkohdasta (esim. roskaiset puistot, humalaiset 
teinit, yksinäiset vanhukset, valintamyymälöiden rumat ikkunateipit, epäviihtyisät 
metroasemat).

Jokaiselle kohteelle etsitään spronsori joka maksaa tietyn summan rahaa sille joka keksi 
hyvän ratkaisun ongelmaan. Ongelman toteuttamiseksi kootaan työryhmä joka toimii 
tuottajana. Tätä osastoa pitää vielä siis miettiä (että kuka maksaa sen varsinaisen 
ongelman ratkaisemisesta tulevat kustannukset).

WDC Helsinki 2012 Ideointipäivä
kaksi ideaa



Esimerkki:  FixMyStreet,  UK



Creek Watch on mobi i l isovel lus,  jonka avul la kaupunki la iset 
pystyvät  raporto imaan läh ia lueen ves istönsä t i lasta. 

Esimerkki:  Creek Watch, US

http://www.creekwatch.org/
http://www.creekwatch.org/


"Helsinki - Korjaa Katuni" - palvelu

Ilmoita
havaintosi

Webpalvelu
Ja mobiili

Pilotti Ratkaisu

Kaupungin prosessiin 
(Kaupunki rahoittaa)

Kaupunkilaiset tiimiytyvvät: 
Talkoot

Kaupunkilaiset tiimiytyvvät: 
Yritys sponsoroi

Kaupunkilaiset tiimiytyvvät: 
Vertaisrahoitus (laina, lahjoitus 
vrt. Kiva.org, kisckstarter.com)

Kaupunkilaiset tiimiytyvvät: 
Syntyy yritys ongelman 

ympärille

Havainnoi ympäristöä ja ilmoita kaupunkikuvaan 
liittyvistä ideoista ja puutteista

Ratkaisumalli

WDC Helsinki 2012 Ohjelmahaku: Palvelun konseptointi ja pilotointi. 
(Rahoitus: WDC, Vertaisrahoitus, Yhteistyökumppanit)

Jäljitettävyys: Kukin taho tietää mikä on asian etenemisen tilanne 
ja mitä tapahtuu seuraavaksi ja kenen toimesta



Referenssit ja linkitykset: 

Helsinki Region Infoshare: 
http://www.hri.fi

World Design Capital 2012 Ideointipäivä. 
http://wdc2012helsinki.fi/ideointipaiva/idea/design-apu-kansanliike
http://wdc2012helsinki.fi/ideointipaiva/idea/urban-bug-tracker

Esimerkit Suomesta: 
Fillarikanava - http://fillarikanava.hel.fi/
Aloitekanava.fi
Suuntaamo - suuntaamo.org

Esimerkti maailmalta: 
Fix My Street - http://www.fixmystreet.com/ , http://fixmystreet.ca/
SeeClickFix - http://www.seeclickfix.com/
CreekWatch - http://creekwatch.researchlabs.ibm.com/

Vertaistyö - Stadin Aikapankki, Jobita.fi
Vertaisrahoitus - Lainaaja.fi , Kickstarter.com, Kiva.org

"Helsinki - Korjaa Katuni" - palvelu
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Hub Helsinki on uudenlainen toiminta- ja 
työympäristö, jonka tavoitteena on edistää 

sosiaalisia innovaatiota ja muutosta. 

Hub Helsinki osuuskunta tarjoaa eri toimijoille 
yksityisestä julkiseen ja kolmanteen sektoriin 
jäsenyyttä ja toimitilaa, järjestää tapahtumia, 

koordinoi ja fasilitoi yhteiskunnallisesti merkittäviä 
muutoshankkeita ja mahdollistaa kohtaamisia. 

HUB LYHYESTI


