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Metropolialueen tavoitteet 
kehittämistoiminnalle
Metropolialueen aiehakemus työ- ja elinkeinoministeri-
ön ”Innovatiiviset kaupungit” (INKA) - ohjelmaan hakee 
resursseja alueen kehittämiseen vuoteen 2020 mennessä 
yhdeksi maailman johtavista innovaatiokeskittymistä. IN-
KA-ohjelmaan esitetään viittä painopistettä, joiden avulla 
luodaan ratkaisuja avoimeen dataan perustuvien älypal-
veluiden kehittämiseksi, ilmastoviisaan metropolialueen 
luomiseksi, ihmisten hyvinvoinnin parantamiseksi, luovan 
osaamisen laaja-alaiseksi hyödyntämiseksi sekä teknolo-
giaratkaisuiden käyttöönottamiseksi ja hyödyntämiseksi 
kaupunkiympäristöissä.

Metropolialueen ohjelmakokonaisuus tukee alueen kilpai-
lukykystrategian ”Elinvoimainen Metropoli – tulevaisuu-
den tekijät 2025” toteuttamista. Kilpailukykystrategian 
osa-alueet (1) saavutettavuus ja sujuvuus, (2) kokeilevuus 
ja sallivuus sekä (3) hyvinvointi ja kestävyys ovat ohjan-
neet ohjelman valmistelua. Aiehakemuksen sisältö pohjau-
tuu kilpailukykystrategian mukaisesti osaamiseen, kump-
panuuteen sekä tahtoon onnistua ja tehdä asioita yhdessä. 

Ohjelmaan esitettävät viisi painopistealuetta kokoavat 
yhteen ratkaisukeskeisesti monialaista osaamista. Paino-
pistealueet on valittu laaja-alaisessa yhteistyössä eri toimi-
joiden kanssa. Painopistealueiden sisältöjä ovat ohjanneet 
kaupunkien kehittämistarpeet. Uusia ratkaisuja ehdote-
taan erityisesti julkisten palvelujen uudenlaiseksi järjestä-
miseksi ja rakennetun ympäristön kehittämiseksi kestävän 
talouden periaatteita noudattaen. 

Painopistealueiden kokonaistavoitteena on aikaansaada 
uutta liiketoimintaa sekä luoda uusia työpaikkoja metro-
polialueelle. Ohjelma edistää osaltaan pääkaupunkiseudun 
kaupunkien välistä keskinäistä yhteistyötä ja verkos-
tomaista työskentelytapaa. Se luo uudenlaisia kehittämis-
kumppanuuksia kaupunkien, yritysten, korkeakoulujen ja 
tutkimuslaitosten välille. 

Onnistuneiden demonstraatiohankkeiden ja edelläkävijä-
markkinoita luovien avausten avulla edistetään yritysten 
kansainvälistymistä ja tuote- ja palveluvientiä sekä hou-

Luovuudella lisäarvoa ja liiketoimintaa

Teknologiaratkaisut ja palvelut

Älypalvelut Ilmastoviisas 
metropoli

Hyvinvoiva 
ihminen

Kuva 1. Painopistealueiden muodostama kokonaisuus metropolialueella
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kutellaan alueelle kansainvälisiä investointeja. Onnistu-
misten aikaansaamisessa avainasemassa on kaupunkien 
kysyntä- ja käyttäjälähtöinen toimintatapa. Keinoina hyö-
dynnetään järjestelmällisesti esikaupallisia hankintame-
nettelyjä, innovatiivisia julkisia hankintoja sekä kehitys- ja 
kokeiluympäristöjen käyttöönottoa.

Aiehakemukseen valmistellut viisi painopistealuetta esi-
tellään tulevissa luvuissa. Jokaisen luvun alussa on paino-
pistealueen tiivistelmä, jossa kiteytetään kolme keskeistä 
vaatimusta: 

1. liiketoiminnallisen vision selkeys ja uskottavuus

2. askeleet uuden liiketoiminnallisen vision saavutta-
miseksi

3. valintaa tukeva osaamisperusta. 

Metropolialueen 
innovaatiokeskittymä ja sen 
kehittämistarpeet 

Pääkaupunkiseutu kehyskuntineen on ainoa merkittävä 
metropolialue Suomessa. Nykyisellä vajaan 1,4 miljoonan 
asukkaan väestömäärällään se yltää jo kooltaan kan-
sainvälisesti varteenotettavaksi pilotointiympäristöksi. 
Alueella sijaitsee Suomen ainoa kansainvälinen lentokent-
tä. Metropolialueella asuu 60 prosenttia Suomen maahan-
muuttajista.

Metropolialueen vahvuuksia ovat kansainvälisesti korkea-
tasoinen tutkimusympäristö sekä monipuolinen yritys-
kenttä. Helsingin yliopisto on maan vanhin, suurin ja kan-
sainvälisesti arvostetuin yliopisto. Kolme korkeakoulua 
yhdistäneellä Aalto-yliopistolla on uusi, dynaaminen 
toimintamalli. Kaikille yhteistä on voimakas kansainvä-
listyminen. Pääkaupunkiseudulla sijaitsee myös monia 
sektoritutkimuslaitoksia, kuten Valtion teknillinen tutki-
muskeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Ilmatieteen 
laitos ja Suomen ympäristökeskus. Tärkeimmät kampu-
salueet ovat Otaniemi, Meilahti, Töölön bisneskampus, 
Keskustakampus, Kumpula, Arabianranta ja Viikki. Lisäksi 
ammattikorkeakoulut muodostavat kampuksia eri puolille 
pääkaupunkiseutua. Alueen korkeakouluihin tulee vuo-
sittain 2 500 uutta ulkomaista tutkinto-opiskelijaa sekä 
3 000 vaihto-opiskelijaa.

Pääkaupunkiseudun nykyisiä vahvoja toimialoja ovat tek-
nologiateollisuus, erityisesti tieto- ja viestintätekniikkaan 
keskittynyt ICT (radio, tv, tietoliikennevälineet) ja siihen 
tukeutuva sisältötuotanto. Vahvoja toimialoja ovat niin 
ikään terveys- ja hyvinvointipalveluja edustava toimiala, 
osaamisintensiiviset liike-elämän palvelut (KIBS), edellisen 
kanssa osittain päällekkäiset kulttuuri- ja kustannusalat, 
matkailu, cleantech, logistiikka sekä agentuurin ja kaupan 
laaja toimiala.

Alueen merkittävin talouden rakenteeseen kohdistuva 
muutos koskee ICT-toimialaa sekä koko teknologiateol-
lisuutta liitännäisaloineen. Uusia kasvualoja odotetaan 
syntyvän kaupunkiasumisen ja älykkäiden liikennepalve-
luiden, hyvinvoinnin ja terveydenhuollon tarpeisiin. Näillä 
toimialueilla julkisilla hankinnoilla on merkittävä rooli 
tieto- ja viestintäteknologian käyttöönotossa, ja kyseisillä 
toimialueilla on jo olemassa olevaa kasvuhakuista yritys-
toimintaa. INKA-ohjelmalla tuetaan elinkeinorakenteen 
sekä sen osaamispohjan uudistamista metropolialueella.

Kehitys- ja käyttöympäristöjä vahvistamalla 
luodaan uutta liiketoimintaa ja houkutellaan 
kotimaisia ja kansainvälisiä investointeja 

Metropolialueella on useita kilpailukykyisiä kehitysym-
päristöjä, joiden tarjoamia mahdollisuuksia ei uusien 
yritysten ja uuden liiketoiminnan syntymisessä ole täy-
sin hyödynnetty. Lisäksi näiden rinnalle tarvitaan de-
monstraatiohankkeita varten pääsyä todellisiin testi- ja 
käyttöympäristöihin. 

Kehitysympäristöinä voidaan mainita Pasilaan rakentu-
massa oleva monipuolisen sisällöntuotannon sekä Mei-
lahden sairaala-alueen terveyden ja hyvinvoinnin keskit-
tymät. Erittäin olennaisia ovat myös Viikin ja Kumpulan 
luonnontieteiden ja Otaniemen teknistieteellinen sekä 
Aviapolis-alueen innovaatioympäristö. 

Pilotointien ja demonstraatiohankkeiden kannalta mer-
kittäviä suuria kaupunkikehittämisen ja -rakentamisen 
kohteita on tarjolla kaikissa pääkaupunkiseudun kunnissa. 
Merkittävimpiä näistä ovat Helsingissä rakenteilla olevat 
Kalasatama, Länsisatama ja Östersundom, Espoossa Tapi-
olan, Otaniemen ja Keilaniemen T3-alue, Hista ja Finnoo 
sekä Vantaalla Aviapoliksen ja Kivistön alueet. Näiden 
lisäksi nopean soveltamisen demonstraatiohankkeita voi-
daan toteuttaa julkisissa tiloissa ja rakennuksissa, kuten 
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sairaaloissa, vanhainkodeissa ja kouluissa. Erinomaisia 
toteuttamiskohteita tarjoavat myös julkisten palveluiden 
kehittäminen muotoilun keinoin sekä liikenteen ja sen 
ohjauksen kehittämishankkeet.

Edelläkävijämarkkinoita kehittämällä edistetään 
innovatiivisten tuotteiden ja palveluiden 
käyttöönottoa

Edelläkävijämarkkinoiden avulla luodaan kysyntää innova-
tiivisille tuotteille ja palveluille. Yksityisen ja julkisen sek-
torin kumppanuusmalleja kehittämällä edistetään uusien 
innovaatioiden syntymistä ja pääsyä markkinoille. Näin 
voidaan kohentaa julkisten palvelujen käyttäjälähtöisyyt-
tä, saatavuutta, tuottavuutta ja vaikuttavuutta. 

Ohjelman tavoitteena on rakentaa uusi kysyntälähtöinen 
toimintamalli, jossa kunnat ja kuntayhtymät tunnista-
vat yhdessä keskeisiä yhteiskunnallisia haasteita, joihin 
haetaan ratkaisuja yritysverkostojen, korkeakoulujen ja 
tutkimuslaitosten kanssa. Esimerkkeinä voivat toimia en-
naltaehkäisevän terveydenhoidon, ihmisten ja tavaroiden 
älykästä liikkumista sekä energiatehokasta rakentamista 
tukevat ratkaisut. Ratkaisun hakemisessa hyödynnetään 
käyttäjälähtöisiä kehittämismalleja sekä aitoja testausym-
päristöjä. 

Keskiössä liiketoiminnan kehittäminen ja 
kansainvälistymisen edistäminen 

Ohjelman tuloksena syntyy uutta liiketoimintaa joko 
uusina yrityksinä tai nykyisten yritysten liiketoiminnan 
uudistumisena. Kaupungit sitoutuvat luomaan edellytyk-
siä yritysten kasvulle ja kansainvälistymiselle. Kaupun-
kiympäristössä toteutettavissa demonstraatiohankkeissa 
syntyy tuotteita ja palveluita, joille luodaan yhdessä Team 
Finland -toimijoiden kanssa laajennettavat kansainvälisty-
mismallit ja kehitetään mukanaolevien yritysten kansain-
välisen kaupan edellyttämiä valmiuksia.  

Kotimaisten ja kansainvälisten investointien 
edistäminen pääkaupunkiseudulle

Ohjelman tavoitteena on kehittää pääkaupunkiseutua 
kansainvälisesti vetovoimaisena innovaatiokeskittymänä 
siten, että se vetää puoleensa niin kotimaisten kuin ulko-
maistenkin yritysten tuotannollisia ja tutkimus- ja kehi-
tysinvestointeja. Yhtenä pääpainopisteenä on jo alueelle 
sijoittautuneiden, toistaiseksi pelkästään myyntitoimintaa 

harjoittavien kansainvälisten yritysten t&k-investointi-
en saaminen Helsingin seudulle. Toisena painopisteenä 
on innovaatiokeskittymää täydentävien kansainvälisten 
veturiyritysten houkuttelu alueelle. Tältä osin tehdään 
tiivistä yhteistyötä INKA-ohjelmatoteuttajien sekä Greater 
Helsinki Promotionin kanssa. Lisäksi painopistealueiden 
kannalta tärkeää osaamista täydennetään kansainvälisten 
toimijaverkostojen avulla. 

Kaupunkiseutujen välinen yhteistyö INKA-
ohjelmassa

Metropolialueen tavoitteena on tehdä tiivistä yhteistyötä 
INKA-ohjelman toteutuksessa muiden keskeisten kaupun-
kiseutujen kanssa. Esimerkiksi älypalvelut, ilmastoviisas 
metropolialue ja hyvinvoiva ihminen -painopistealueiden 
osalta yhteistyömahdollisuuksia on tunnistettu Tampe-
reen, Turun ja Oulun kaupunkiseutujen kanssa. Esikau-
pallisten ja innovatiivisten hankintojen osalta yhteistyötä 
voidaan tehdä kaikkien kaupunkiseutujen kanssa. Yh-
teistyömahdollisuuksia kansallisella tasolla on kuvattu 
tarkemmin aiehakemuksen painopistealuekohtaisissa 
kuvauksissa. 

Metropolialueen INKA-ohjelman 
koordinaatio ja vastuuorganisaatio 
Metropolialue tulee nimeämään lopullisen hakemuksen 
yhteydessä vastuuorganisaation, joka vastaa ohjelman 
toteutuksen vaatimasta toimijakentän aktivoinnista, 
toiminnan suunnittelusta, paikallisesta verkottumisesta, 
hankevalmistelun tuesta sekä niin haluttaessa toteutuksen 
koordinoinnista ja raportoinnista. 

Vastuuorganisaation valinnassa kiinnitetään huomiota 
siihen, että se kykenee joustavasti ja uudistavasti tuotta-
maan ideoita ja yhdistämään erilaisia osaamisia ja toimi-
joita. Se on kyvykäs mobilisoimaan paikallisesti erilaisia 
voimavaroja. Koordinointi- ja aktivointitehtävät tullaan 
toteuttamaan merkittävältä osin osana hankkeita, joista 
luodaan suuria kokonaisuuksia.
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Visio

Suomi on 2020 edelläkävijämaita avoimen datan älypal-
veluissa. Tarvelähtöiset innovatiiviset julkiset hankinnat 
mahdollistavat pilotoinnin, uudet markkina-avaukset ja 
uuden liiketoiminnan luomisen. Metropolialueen kette-
ryys ja avoimuus houkuttelee alueelle ulkomaisia inves-
tointeja, toimijoita, monialaista kansainvälistä huippu-
osaamista ja yrityksiä.

Tiekartta 

Älypalveluiden painopistealueella kehitetään kansainväli-
sesti kilpailukykyisiä älypalvelumarkkinoita ja niiden syn-
tymistä tukevia mahdollistajia, testialustoja ja -ympäris-
töjä. Keskiössä on älypalveluiden tuottaminen avaamalla 
ja harmonisoimalla tietoa ja rajapintoja sekä rakentamalla 
yksityisen ja julkisen sektorin yhtenäistä tietoalustaa. 
Kaupunkien hankintavoimaa käytetään innovaatioiden 
synnyttämiseksi. Älypalveluilla parannetaan liikenteen 
kokonaissujuvuutta ja rakennetaan liikenteen kokonais-

hallinnan ja -ohjauksen järjestelmää.  Älypalveluilla kehi-
tetään myös kaupunkitilan palveluita sekä solmukohtien 
toimivuutta ja liityntäpysäköintiä. 

Osaamisperusta

Metropolialue on ollut edelläkävijä julkisen tiedon avaa-
misessa ja on kansainvälisesti tunnustettu ja houkutteleva 
ICT -innovaatioekosysteemi. Meneillään oleva raken-
nemuutos vaatii uudistumista. Älypalveluihin rakentuu 
uudenlaista huippuosaamista. Painopistealueen teemat 
nivoutuvat strategisesti metropolialueen kilpailukykystra-
tegiaan, seudullisiin liikennestrategioihin sekä Helsingin 
yliopiston, Aalto-yliopiston, EIT1/ICT-laboratorion stra-
tegioihin, kuten myös liikenne- ja viestintäministeriön 
älystrategiaan, ICT 2015 -selvitykseen ja hallitusohjelmaan 
ja Suomi2030 -ennakointihankkeeseen. Pääkaupunkiseutu 
on kansainvälisesti verkottunut, ja merkittävät kansainvä-
liset pääkumppanuudet luovat pohjan älypalvelut -alueen 
kehittämiselle.

1  European Institute of Innovation & Technology.

Älypalvelut
Digitalisoituminen on suurin tuottavuutta kasvattava tekijä sekä 
yrityksissä että julkisella sektorilla. Digitalisoitumisen luoma 
tehokkuus perustuu ratkaisujen nopeuteen ja laajennettavuuteen. 
Syntyvän ICT-ekosysteemin on oltava yhtenäinen ja mahdollisimman 
avoin. Älypalveluiden liikkeelle panevana voimana ovat eri toimialoja 
yhdistävät tieto- ja palvelualustat, erityisesti avoin data ja rajapinnat. 
Älykäs kaupunki syntyy siitä, että toimialat hakevat koordinoidusti 
yhdessä, yhteisillä työkaluilla ja avoimin menetelmin uusia ratkaisuja.  
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Painopistealueen visio

Suomen suurin uusi globaali kasvumahdollisuus on digi-
taalisessa taloudessa. Suomella ja pääkaupunkiseudulla on 
digitaalisen talouden kehittämiseen monia vahvuuksia. 

Painopistealueen vision 2020 mukaan Suomi on edellä-
kävijämaita avoimen datan älypalveluissa. Pääkaupunki-
seudulle syntyy kansainvälisesti merkittäviä uusia liike-
toiminta-avauksia, markkinoita, työpaikkoja, yrityksiä ja 
liiketoimintaa valituille toiminta-alueille.

Metropolialueen kunnat ovat panostaneet ICT:n kokonai-
sarkkitehtuurin määrittelyyn sekä rajapintojen ja datan 
avaamiseen. Tämä on johtanut kattavaan perustietovaran-
tojen ja tietojärjestelmien yhteensopivuuteen.  Tieto virtaa 
kuntien, valtion ja julkisrahoitteisten toimijoiden keskeis-
ten tietojärjestelmien ja kaupallisten toimijoiden palvelui-
den välillä mahdollistaen paremman palvelutason ja tuot-
taen vientikelpoista liiketoimintaa yrityksille. Tehokkaampi 
toiminta tuottaa merkittäviä säästöjä julkiselle sektorille.

Liikenteen tietovarantojen yhteensopivuudesta kansalli-
sella ja kansainvälisellä tasolla on syntynyt maailmanluo-
kan osaamista ja vahvoja vientituotteita. Suomi on viiden 
edistyneimmän maan joukossa. Infrastruktuuriratkaisujen 
tueksi on syntynyt monimuotoinen kirjo palveluita, jotka 
ohjaavat kaupunkilaisia älykkäämpään liikkumiseen. Vi-
ranomaisilla on aikaisempaa parempi kokonaisvaltainen 
tilannekuva niin liikenteestä kuin muistakin kaupungin 
toiminnoista suunnittelun ja päätöksenteon tueksi.

Tietovarantojen avaaminen on mahdollistanut myös mui-
den kaupungin avaintoimintojen, kuten rakentamisen, 
jätehuollon, energianjakelun ja hyvinvoinnin älypalvelu-
tarjonnan nopeamman kehittämisen. Kaupunkilaiset ja 
yritykset kykenevät paremmin informoituina tekemään 
järkevämpiä ja kestävämpiä ratkaisuja ja viihtyvät toimi-
vassa kaupungissa.

Kansainvälinen ja kansallinen 
liiketoimintapotentiaali

Älypalvelu- ja älyliikennemarkkina on tällä hetkellä maa-
ilmanlaajuisesti kasvava markkinamahdollisuus. Vuoteen 
2016 mennessä tulee maailmassa olemaan 3 miljardia 
Internetin käyttäjää, lähes puolet maailman väestöstä. 
Älypalveluiden ja Internetin vaikutus ulottuu myös kaikille 
perinteisille toimialoille. Älypalvelut ylittävät helposti mai-
den ja toimialojen rajat. 

Suomen IT-markkinoiden kokonaismarkkina-arvo vuonna 
2012 oli 5,7 Mrd €. IT-palvelumarkkinoilla aukeaa uusia 
liiketoimintamahdollisuuksia entistä älykkäämmille pal-
veluille2. Euroopan komissio on arvioinut julkisen tiedon 
avaamisen tuottavan 40 miljardia euroa vuodessa3. 

Älyliikennemarkkinan kehitys korreloi suoraan kasvavan 
liikenteen ja sen mukanaan tuomien haasteiden kanssa. 
Globaali älyliikennemarkkina oli 19 Mrd € vuonna 2010, 
ja se kasvaa 22 % vuoteen 2015 mennessä4. Suomen 
IT-markkinan volyymin on arvioitu vuoden 2010 osalta 
olleen 300 M€, ja alan työllistäneen 1 700 henkilöä5.

Metropolialueella toimii kansallisella tasolla merkittävin 
kokonaisuus, reilusti yli puolet alan kansainvälisen tason 
huippututkimuksesta, liikevaihdosta (45 Mrd €/Suomi), 
viennistä, BKT:sta (10 %) ja työpaikoista (100 000). Puolet 
ICT-alan yrityksistä ja osaajista on pääkaupunkiseudul-
la. Suomi ja etenkin metropolialue on verkottunein niin 
Eurooppaan, Aasiaan kuin Yhdysvaltoihinkin6. Tämä 
ainutlaatuinen mahdollisuus ja korkea osaaminen mahdol-
listavat, että ICT ja älypalvelut ovat tulevaisuudessa yksi 
metropolialueen ja koko Suomen tärkeimmistä hyvinvoin-
nin ja kilpailukyvyn takeista7.

Kansainvälinen, kansallinen vaikuttavuus ja 
kiinnostavuus Helsingin seudun kehittämiseen

Helsingin seutu on jo tällä hetkellä kansainvälisesti tun-
nustettu innovaatioekosysteemi. Se houkuttelee etenkin 
ICT-alan kansainvälisiä yrityksiä, investointeja ja osaajia 
(vrt. Intel, Samsung, Huawei).

Älypalveluiden ja digitalisoinnin avulla toteutetaan metro-
polialueen kilpailukykystrategiaa sekä uudistetaan ja 
tehostetaan metropolialueen palvelutarjontaa8. Tämä ja 
metropolialueen vahva kuntien yhteistyö mahdollistavat 
kansainvälisen edelläkävijämarkkinan luomisen älykkäille 
palveluille9.

2  Teknologiateollisuus ry.
3  Tekes 2012.
4  BCC Research 2010.
5  LVM: Älystrategialuonnos 2013.
6  World Economic Forum –vertailussa sija 3.
7  ETLA, Teknologiateollisuus ry.
8  Koko palvelutarjonnan laajuus on yli 20mrd €.
9  Katainen 29.11.12.
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Tiekartta 2014 – 2020 

Suomi2030 -ennakointihankkeen mukaan digitaalinen 
arvonluonti kasvaa yhtä suureksi kuin materiaalinen. Digi-
taalisuus ja tiedon avoimuus, kuten julkisten tietokantojen 
avaaminen, luovat uudenlaisia, globaaleja liiketoiminnan 
mahdollisuuksia; suunnittelu ja simulointi sekä uudet tuo-
tantomenetelmät, kuten 3D-tulostus ovat vuonna 2030 
arkipäivää. Myös digitaalinen hallinto on Suomen mahdol-
lisuus. 10 

Askeleet visiosta toimintaan 

Älypalveluissa luodaan kansainvälisiä edelläkävijämark-
kina-avauksia. Metropolialueella nostetaan palveluiden 
digitaalisuusastetta kehittämällä ja ottamalla käyttöön 
riittävä määrä uusia digitaalisia palveluja (esimerkiksi 
mobiilisovelluksia). Lisäksi edesautetaan ja luodaan edel-
lytyksiä uusien kansainvälisten digiyritysten syntymiselle 
sekä työllistämiselle. Pääkaupunkiseutua kehitetään digi-

10  Ennakointihanke Suomi2030.

taalisesti vuorovaikutteiseksi kaupunkiympäristöksi, joka 
hyödyntää kuntalaisia ja heidän tuottamaansa tietoa.

Askeleet
1. Edelläkävijämarkkinan rakentaminen avoimessa 

datassa ja älypalveluissa, etenkin älyliikkumisessa 
metropolialueella alkaen vuodesta 2014 sekä näihin 
liittyvät testialustat, pilotit, edelläkävijämarkki-
na-avaukset ja orkestrointi toimenpiteineen

2. Edelläkävijämarkkinoiden luominen innovatiivisilla 
julkisilla hankinnoilla (kaikista julkisista hankin-
noista innovatiivisia 1-5 %)

•	 vaihe 0: T&K -osaamisen hyödyntäminen, 

•	 vaihe 1: tarveselvitys (yritykset mukana), 

•	 vaihe 2: tarvepohjainen pilotointi, 

•	 vaihe 3: tarvepohjainen kilpailutus, 

•	 vaihe 4: ratkaisut sekä niiden kansainvälistä-
minen.

3. Edelläkävijyys kansainvälisillä älypalvelumarkki-
noilla vuonna 2020

Kuva 1: Älypalvelut painopistealue ja sen linkittyminen Suomi2030 –ennakointihanke 
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Kuva 2. Älypalvelut painopistealue ja sen linkittyminen Suomi2030 -ennakointihanke
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Kärkihankkeet 

Avoin data ja rajapinnat toimivat älypalvelujen mahdollis-
tajina läpi toimialojen luoden uusia digitaalisten palvelu-
jen liiketoimintamahdollisuuksia. Eri toimialoja yhdistävät 
älypalvelu- ja avoin data -palvelualustat tekevät kestävästä 
kaupungista älykkään ja tehokkaan kaupungin (kuva 3).

Älyliikenteen osalta metropolialueella INKA toteuttaa 
LVM:n älyliikennestrategiaa, jonka mukaan Suomi on 
älyliikenteen palveluiden ja tuotteiden käytössä maailman 
viiden edistyneimmän maan joukossa sekä merkittävä 
älyliikenteen palveluiden ja tuotteiden tuottaja ja viejä 
vuonna 2020, Liikenneviraston tuoreen ”Liikenteenhal-
linta 2017” –strategian mukaisia liikenteenhallinnan pai-
nopistealueiden kehittämiskohteita11 ja Helsingin seudun 
liikenteenhallinnan linjauksia12.

11  (1) Liikenneverkon aktiivinen ja ennakoiva hallinta, (2) 
aktiivinen yhteistyö suurilla kaupunkiseudulla sekä (3) sähköisen 
väylä- ja liikennetiedon laadukas hallinta.
12  Linjausten mukaan (1) hyödynnetään laajaa tietopohjaa 
viranomaisten tilannekuvan tarkentamisessa Helsingin seudun lii-
kenteenhallintakeskuksessa, (2) toteutetaan varoitus- ja tiedotuso-
pasteita päätieverkon ongelmallisimpiin kohteisiin, (3) toteutetaan 
liikennetilanneohjauksen mahdollistavia vaihtuvia nopeusrajoitus-
järjestelmiä, (4) parannetaan viranomaisten välistä tiedonkulkua 

Helsingin seudun älyliikenteenhallinnan keskeisiä IN-
KA-tavoitteita ovat: (1) Älypalveluiden edistäminen13 sekä 
(2) Älykkään liikenteen kokonaishallinta ja -ohjaus.

Älypalveluiden ja älyliikenteen kärkihankkeet on esitetty 
tiivistetysti taulukossa 1. Taulukossa on kuvattu jokaisen 
hankkeen osalta keskeiset hanketoimijat.

häiriötilanteissa, (5) kehitetään kaupalliset tietopalvelut loppu-
käyttäjäpalveluiksi ja (6) nopeusvalvonnan kehittäminen (Uuden-
maan Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen erillisjulkaisu 
2013: Nopeusrajoituspolitiikka ja liikenteenhallinta).
13  Näitä ovat avoin data mahdollistajana, reaaliaikaisen 
sujuvuustiedon tuottaminen, HSL:n alueen joukkoliikenteen 
häiriönhallinta ja liikenteenhallinta, liikenteen vaihtuva ohjaus 
ja informaatiopalvelut, liityntäpysäköinti ja maksujärjestelmän 
kehittäminen.

Älykkäämmän ja kestävämmän kaupungin palvelut
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Kuva 3. Avoimen datan hyödyntäminen digitaalisten kaupunkipalveluiden kehittämisessä kaupungin eri toimialoilla
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Taulukko 1. Älypalvelut ja älyliikenne –kärkihankkeet ohjelmakaudella 2014-2020 tarkentaen toimijoiden kanssa

Kärkihankkeet 2014 – 2020 Toimijat

Avoimen datan harmonisointi sekä yksityisen ja 
julkisen sektorin data-alusta

Kaupungit (HRI), Forum Virium Helsinki, EIT ICT 
Labs, HSL, HSY, PK-yritykset, yksityiset kehittäjät

Suuryritykset, karttapalvelut ja 
paikkasidonnaisuus

Tilastokeskus, Maanmittauslaitos, 
Ilmatieteenlaitos

Yliopistot, tutkimuslaitokset ja korkeakoulut 

Kaupunkilaisten osallistumisen digitaaliset työkalut kuten edellä

Digitaaliset palvelut ja sisällöt –kuntapilotti Kaupungit, EIT ICT Labs, PK-yritykset, yksityiset 
kehittäjät

Suuryritykset: teleoperaattorit, Tieto, Logica, 
Nokia

Tilastokeskus, Yliopistot, tutkimuslaitokset ja 
korkeakoulut

Älypalvelut ja älyliikenne

Avoimeen dataan perustuvien palvelujen mahdollistaminen

LVM, TEM, Liikennevirasto, LMV, Trafi, ITS 
Finland, Ilmatieteen laitos, kaupungit, yritykset, 
tutkimuslaitokset, Maanmittauslaitos,  
avoimen datan sovelluskehittäjäyhteisöt

Älykkään liikenteen kokonaishallinta ja –ohjaus  
metropolialueella

( Sis. sähköisen liikenteen)

kuten edellä
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Seuraavassa yksittäisiä kärkihankkeita on kuvattu  
yksityiskohtaisemmin

Kärkihanke 1:  
Avoimen datan harmonisointi sekä 
yksityisen ja julkisen sektorin data-
alusta

Edellytyksenä Helsingin seudun tehokkaalle älypalvelu-
kehitykselle on laadukas ja yhtenäinen tietoperusta sekä 
kitkattomasti käytettävät rajapinnat näihin tietoihin. 

Helsingin seudulla on tehty merkittävää työtä tietovaran-
tojen avaamisessa erityisesti Helsinki Region Infoshare 
-hankkeessa. Työ on ollut kansallisesti ja myös kansainvä-
lisessä vertailussa huomattavaa ja on luonut seudulle tun-
nettuutta edelläkävijänä. Se vakiintuu vuoden 2013 aikana 
osaksi pääkaupunkiseudun kaupunkien toimintaa. 

Saavutetun edelläkävijyyden säilyttämiseksi ja vahvis-
tamiseksi tarvitaan vielä merkittäviä investointeja pe-
rustietovarantojen yhtenäistämiseen ja laajentamiseen. 

Näitä tietovarantoja ovat esimerkiksi paikkatiedot. Myös 
tiedon vastaanottamiseen täytyy määritellä ja ottaa käyt-
töön rajapintoja, esimerkkinä palautteen vastaanottami-
nen ja CitySDK-hankkeessa Helsingissä käyttöönotettu 
Open311-rajapinta, jota pitää kehittää edelleen ja joka 
pitää saada seudulliseen käyttöön. Tiivis yhteistyö yritys-
ten kanssa ohjaa avaamaan tietoa ja rajapintoja, joilla on 
suurin kysyntä ja liiketoimintapotentiaali. Hanke vakiin-
nuttaa mutkattomat prosessit julkisen sektorin, yritysten 
ja kehittäjien välisessä vuorovaikutuksessa dataa hyödyn-
nettäessä. Kaupungeilla on keskeinen rooli ekosysteemin 
jatkokehittämisessä.

Kärkihanke mahdollistaa avoimen datan älypalvelut muilla 
toimialoilla, esimerkiksi älyliikenteessä, energiatehokkaas-
sa rakentamisessa ja energiankulutuksessa. INKA-hank-
keen tuoma lisäarvo tulee erityisesti vahvan koordinaatto-
rin roolista, joka ohjaa muiden hankkeiden ja toimijoiden 
työtä kohti yhteistä visiota14.

14  21 Polkua Kitkattomaan Suomeen.

2013
Metropolin 
nykytilanne

2014
Kärkihankkeet
käynnistetään

↑ 2017
Välitavoitteet

↑ 2020
Tulos

↑

Kuva 4. Tiekartta vision saavuttamiseksi

•	 Kansainvälisesti tunnettu 
innovaatioekosysteemi

•	 ICT-alan rakennemuutos 
käynnistynyt

•	 Älypalvelut tunnistettuna 
kasvualana

1. Avoimen datan harmo-
nisointi sekä yksityisen 
ja julkisen sektorin da-
ta-alusta

2. Kaupunkilaisten osal-
listumisen digitaaliset 
työkalut

3. Digitaaliset palvelut ja 
sisällöt –kuntapilotti 

4. Älypalvelut ja älyliikenne

5. Älykkään liikenteen koko-
naishallinta ja ohjaus

•	 Testialustat, pilotit ja 
edelläkävijämarkki-
na-avaukset todennetta-
vissa

•	 Kärkihanketoteutukset 
käynnissä, ensimmäiset 
älypalvelut ja  älyliiken-
nesovellukset pilotoitu

•	 Uusia yrityksiä ja työpaik-
koja syntynyt

•	 Edelläkävijyys avoimen 
datan älypalveluissa

•	 Suomi viiden edisty-
neimmän maan joukossa 
älyliikennepalveluissa

•	 Merkittäviä uusia kan-
sainvälisiä liiketoimintoja 
syntynyt

•	 Syntynyt uusia markki-
noita, yrityksiä ja työ-
paikkoja 
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Kärkihanke 2:  
Kaupunkilaisten osallistumisen 
digitaaliset työkalut

Uusi hyvinvointiyhteiskunta on vuorovaikutteinen. Digi-
talisoituminen ja sosiaalinen media edistävät kansalaisten 
omaehtoista aktiivisuutta. Kehitys edellyttää hallinnon 
keventämistä, lähidemokratiaa, poikkihallinnollisuutta 
ja sujuvia prosesseja. Tiedon ja prosessien avaaminen luo 
innovaatioita ja uudenlaisia kansalaisten osallistumismah-
dollisuuksia, lisää hallinnon tehokkuutta ja parantaa julki-
sen päätöksenteon ja hallinnon läpinäkyvyyttä. 

Mobiliteetti ja sosiaalinen media on integroitava pää-
töksenteon ja hallinnon järjestelmiin innovaatioiden 
luomiseksi. Metropolialueella on mahdollisuus digitaa-
lisen hallinnon edelläkävijäksi. Digitaalinen hallinto on 
vientituote, jonka kilpailuetu muodostuu nopeudesta ja 
reagointiherkkyydestä sekä ihmislähtöisyyden ja taloudel-
lisen tehokkuuden yhdistelmästä. Hankkeessa kehitetään 
uusia digitaalisia palveluja ja työkaluja, jotka muodostavat 
potentiaalin eHallinto- ja eOppiminen -vientimarkinnoille.

Kärkihanke 3:  
Digitaaliset palvelut ja sisällöt 
-kuntapilotti

Kuntien palveluissa digitaalisuusaste palveluiden laadun, 
saatavuuden, saavutettavuuden ja tuottavuuden paranta-
miseksi on parhaissakin kunnissa muutaman prosentin 
luokkaa. Kuntien pilotissa tunnistetaan joukko konkreet-
tisia palveluja, joiden digitalisointi vaikuttaa nopeimmin ja 
tehokkaimmin kuntien talouteen ja asiakkaiden saamaan 
hyötyyn. Pilotti käynnistetään esikaupallisena kilpailuna, 
jossa yritykset, kolmannen sektorin organisaatiot, kansa-
laisyhteenliittymät ja kuntalaiset voivat tehdä ehdotuksia. 
Ensimmäisiä pilottihankkeita kehitetään ICT 2015 –
työ-ryhmän raportin mukaisesti Mikkelin, Oulun, Espoon, 
Tampereen ja Salon johdolla laajentaen INKA-ohjelman 
kautta koko metropolialueelle. 

Metropolialueen kuntapilotin tavoitteena on merkittävällä 
tavalla tuoda uusia etenkin tuottavuutta lisääviä ratkaisuja 
kuntien järjestämiin palveluihin, esimerkiksi sosiaali- ja 
terveydenhuollon asiakaspalveluiden, kunnallisten tieto-
palveluiden, eOppimisen ja -opetuksen sekä ikääntyvän 
väestön kotona asumisen osalta. Pilotin toimenpiteitä ovat 
1) kokonaisarkkitehtuurin määritteleminen, (2) palvelujen 

tarjonta ja palveluarkkitehtuuri; valitut digitalisoitavat 
palvelut ja (3) innovatiivinen julkinen hankintamenettely.

Kärkihanke 4:  
Älypalvelut ja älyliikenne 

Tavoitteena on kehittää houkutteleva ja ketterä liikkumi-
sen palveluketju ja älyliikenteen sovellusalue metropolialu-
eelle. Näiden kehittämisessä on keskeistä avoimen datan 
harmonisointi ja hyödyntäminen. Älypalveluiden avulla 
kehitetään liityntäpysäköinnin ja liikenteen solmukohtien 
lisäksi muun muassa matkaketjujen hallintajärjestelmää ja 
reitin valitsemista. 

Liityntäpysäköinnissä tavoitteena on päästä mahdollisim-
man lyhyisiin autoliityntämatkoihin ja tehokkaisiin mat-
kaketjuihin muun muassa kytkemällä pysäköintipolitiikka 
kiinteämmin maankäytön suunnitteluun, kehittämällä 
maksujärjestelmiä (esim. integroimalla liityntäpysäköin-
nin maksaminen lippujärjestelmään), parantamalla ajan-
tasaista tiedotusta sekä liityntäpysäköintiohjausta (esim. 
RFID-teknologiaa hyödyntämällä). Pyrkimyksenä on mah-
dollistaa uuden merkittävän kansainvälisen liiketoiminnan 
syntyminen.

Kärkihanke 5:  
Älykkään liikenteen kokonaishallinta ja 
ohjaus

Metropolialueelle luodaan älykkään ja kestävän liikkumi-
sen kokonaispalvelurakenne ja ohjaus. Ytimen muodostaa 
seudullisen liikenteenhallintakeskuksen toiminnan kehit-
täminen ja laajentaminen, mikä mahdollistaa asukkaiden 
kaikki liikennemuodot, ekologisen ja viisaan liikkumisen 
sekä sähköisen liikenteen tulevaisuuden ratkaisut. Tavoit-
teena on kehittää houkutteleva, ketterä, eri liikkumismuo-
toja yhdistävä palveluketju, sen hallinta ja ohjaus. 

Älykkään liikenteen kokonaishallinnan kehittämisessä 
korostetaan asiakaslähtöisyyttä sekä poikkihallinnollisen 
ja julkisen/yksityisen sektorin yhteistyön tarjoamia mah-
dollisuuksia. Konkreettisina toimenpiteinä ovat muun 
muassa yhtenäisen joukkoliikennejärjestelmän edelleen 
kehittäminen, älykäs liikennevalvonta sekä reagoivat ja 
ennakoivat turvajärjestelmät, joiden pohjalta tavoitellaan 
ratkaisuihin perustuvaa merkittävää kansainvälistä liike-
toimintaa.
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Osaamisperusta

Kysyntälähtöisyys sekä poikki- ja monialaisuus 
teemojen valinnassa

Kansainvälisistä megatrendeistä digitalisoituminen vai-
kuttaa merkittävästi kansakunnan kilpailuetuun sekä 
työn, tuotannon ja tuottavuuden uusjakoon. Olemme 
siirtymävaiheessa kohti digitaalista palveluyhteiskuntaa15, 
joka on merkittävä tuottavuuskasvun ja uuden liiketoimin-
nan lähde.16

Älypalveluiden kohdalla kysymys on horisontaalista il-
miöstä, josta saadaan suurin hyöty rikkomalla tietoisesti 
toimialarajoja, soveltamalla yhdellä liiketoiminta-alueella 
kehitettyjä toimintamalleja uudelle sektorille. Tämä vaatii 
ketterien toimintamallien ja toimijoiden valjastamista 
muutoksen tekijöiksi. Tiedon, konseptien ja osaamisen 
avoin jakaminen helpottaa prosessia. Älypalvelut -paino-
pistealueella käyttäjälähtöisyys ja monialaisuus ovat kes-
kiössä rakennettaessa digitaalista palveluyhteiskuntaa.

Metropolialueella liikenneinfrastruktuuria parannetaan 
vahvasti lähivuosien aikana. Liikenneverkon toimivuuteen 
investoidaan yhteensä satoja miljoonia euroja. Inves-
tointikohteista voidaan mainita Kehärata, Länsimetron 
rakentaminen, Kehä III:n ja Hämeenlinnan väylän perus-
parannustyöt. Alue tarjoaa siten merkittävän pilotointi- ja 
demonstrointialustan älykkäille liikennepalveluille. Lisäksi 
liikenteen määrät ovat maan suurimmat.  

Osaamisen kansainvälinen vahvuus ja 
kiinnostavuus 

Metropolialueen älypalvelut -painopistealue rakentuu 
ainutlaatuiselle osaamisperustalle kaupunkien, korkea-
koulujen, tutkimuslaitosten ja yritysten kesken. Älypal-
veluiden liiketoiminta on keskittynyt Helsingin seudulle: 
ICT-sektorilla on noin 4000 yritystä ja 50 000 osaajaa. 
Nopeasti kasvavat Internet- ja media-alat ovat vielä keskit-
tyneempiä, esim. pelialan yrityksistä lähes 70 % sijaitsee 
Helsingin seudulla. 

15  Palvelualojen osuus Suomen taloudesta on lähes 70 % 
(Tilastokeskus, Suomi lukuina, 8/2011), julkisen sektorin osuus 
noin 20 % taloudesta ja 26 % työvoimasta.
16  Kitkaton Suomi 2013, ETLA, Suuri hämmennys ja Uutta 
arvoa palveluista, 2012, Hallitusohjelma, Sininen kirja, Himanen 
2012.

Älypalvelut -painopistealueella perusosaamista edus-
tavat pääkaupunkiseudun vahvimmat tutkimustahot: 
Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, näiden yhteinen 
tietotekniikan tutkimuslaitos HIIT ja VTT. Myös alueen 
ammattikorkeakouluissa on vahvaa osaamista; IT-alan 
palvelualojen osaajia eri painotuksin koulutetaan alueen 
oppilaitoksista mm. Metropoliassa, Laureassa ja Haa-
ga-Heliassa. 

Suomella ja metropolialueella on vahvaa näyttöä avoi-
mesta IT-kehittämisestä. Maailman Internet -sivustoista 
suuri osa pyörii avoimen koodin LAMP-alustalla (Linux, 
Apache, MySQL ja PHP). Näistä sekä avoin käyttöjärjes-
telmä Linux että avoin tietokanta MySQL ovat suomalai-
sia innovaatioita. Avoimen datan, avointen rajapintojen 
sekä laajojen datamassojen (big data) alueilla metropo-
lialueella on vahvaa osaamista Aalto-yliopistossa sekä 
perustieteiden että kauppatieteiden kouluissa, HIITissä, 
Helsingin yliopistossa ja VTT:llä. Aallon Medialaborato-
rio ja Media Factory ovat olleet edelläkävijöitä avoimen 
koodin osaamisessa sekä kansainvälisesti merkittävän 
Open Knowledge Foundationin toiminnan ulottamisessa 
Suomeen17. Huippututkimusta alueella on mm. Aallon 
laskennallisen päättelyn huippuyksikössä, semanttisen 
laskennan yksikössä, HIITin koneoppimisen ja mallinta-
misen sekä data-analyysin ohjelmissa sekä käyttäjäkes-
keistä innovaatiota ja avoimia palvelualustoja tutkivassa 
verkostoyhteiskuntaohjelmassa. VTT on keskittynyt 
semanttiseen tietojenkäsittelyyn ja informaation visuali-
soinnin kysymyksiin.

Metropolialueella on toimijoiden kesken yhteinen tah-
totila älypalveluiden kehittämiseksi. Alueen keskeiset 
toimijat on koottu ja sitoutettu mukaan kehittämistyö-
hön18. 

(1) Avoin data ja digitaaliset älypalvelut

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT) 
osaamis- ja innovaatioyhteisöt keskittyvät tieto- ja vies-
tintäyhteiskuntaan (EIT ICT Labs19), josta Helsingin seu-

17  Open Knowledge Festivaali järjestettiin Helsingissä 
syksyllä 2012.
18  Esimerkkinä voidaan mainita Helsinki Region Infosha-
re -hanke, jota Forum Virium Helsinki koordinoi.
19  EIT ICT Labs keskittyy toiminnassaan koulutuksen 
kehittämiseen, tulevaisuuden internetin infrastruktuureihin, 
tieto- ja viestintäteknologiaan pohjautuviin palveluihin, käyttä-
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dulla oleva noodi on vetovastuussa. Sen lisäksi EIT:ssä 
on myös kestävän energian  sekä ilmastonmuutoksen 
yhteisöjä. Aalto-yliopisto, VTT ja Nokia ovat EIT ICT Labs 
-yhteisön suomalaiset ydinpartnerit, ja liitännäispartne-
reita ovat esimerkiksi Helsingin yliopisto, Tivit, Hermia ja 
Forum Virium.RHR

Keskeisimpiä EIT ICT Labsin innovaatioalueista ICT:n ja 
älypalveluiden lisäksi ovat Intelligent Mobility, Digital 
Cities, Smart Spaces, ja Smart Energy Systems. Alan isot 
yritykset ja pk-yritykset ovat Teknologiateollisuus ry:n 
jäsenyrityksiä ja start up:t on listattu mm. www.digi.fi.

(2) Älykäs liikkuminen 

Älykäs liikkuminen -painopistealueella perusosaamista 
edustavat pääkaupunkiseudun vahvimmat tutkimustahot: 
Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, näiden yhteinen Tieto-
tekniikan tutkimuslaitos HIIT ja VTT. 

Organisaatiot: ELY, HSL, Liikennevirasto, TraFi, LVM,VTT, 
Autoalan Keskusliitto ry, Geodeettinen laitos, HIIT, Ilma-
tieteen laitos, SKAL ry, Autoalan Keskusliitto ry, Aalto-yli-
opiston liikennelaboratorioja tietoliikennelaboratorio

Yrityksiä: Ajelo Oy, Aplicom Oy, Corenet Oy, Daimler Fin-
land Oy, Digia Finland Oyj, EC-Tools Oy, Elisa Oyj, Emtele 
Oy, ESRI Finland Oy, Foreca Consulting Oy, Gecko Sys-
tems Oy, Havainne Oy, Indagon Oy, Infotripla Oy, Innolii-
to Konseptitoimisto, Oy International Business Machines 
Ab, IBM, Kapsch TrafficCom AB, Logica, Oy Matkahuolto 
Ab, Mattersoft Oy, Mediamobile Nordic Oy, Mobisoft Oy, 
Nevia Oy, Noptel Oy, Peek Traffic Finland, Proactum Oy, 
Siemens Osakeyhtiö, Strafica Oy, Sunit Oy, Swarco Finland 
Oy, Taipale Telematics Oy, TeliaSonera Finland, Tieto Fin-
land Oy, Traficon Oy, Trafix Oy, Vaisala Oyj, YSP Oy.

Kansallinen ja kansainvälinen verkottuminen 
tekemisen tasolla

Älypalvelut -painopistealueen teemat nivoutuvat strategi-
sesti metropolialueen kilpailukykystrategiaan, seudullisiin 
liikenne- ja ympäristöstrategioihin sekä Helsingin yliopis-
ton ja Aalto-yliopiston, ammattikorkeakoulujen, EITn 
ICT-laboratorion strategioihin sekä LVM:n älystrategiaan, 

jäkeskeisiin ratkaisuihin tutkimus- ja kehitystyössä sekä euroop-
palaisen avoimen innovaatioekosysteemin luomiseen tietoteknii-
kassa ja sen sovelluksissa.

ICT 2015 -selvitykseen, hallitusohjelmaan ja Suomi2030 
-ennakointihankkeeseen. 

Älypalvelut -painopistealue on kansallisesti verkottunut. 
Keskeiset toimijat pääkaupunkiseudun lisäksi ovat Tam-
pere, Oulu ja Turku. Kaikissa painopisteen alueissa kansal-
linen yhteistyö on vahvaa suurimpien kuutoskaupunkien 
kesken. 

Helsingin seudulla on jo käynnissä älypalveluiden kan-
sainvälisiä kumppanuuksia muun muassa Itämeren alueen 
kaupunkien kesken. Lisäksi hankkeita on käynnissä Eu-
rocities, Connected Smart Cities  ja European Network 
of Living Labs -verkostojen kumppaneiden kanssa (mm. 
Amsterdam, Barcelona, Berliini, Eindhoven, Istanbul, Tuk-
holma, Malmö, Pariisi, Trento, Barcelona, Pietari).
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Visio

Metropolialue on vuonna 2020 Euroopan johtava viisaiden 
energia- ja materiaalitehokkaiden järjestelmien ja tuottei-
den soveltaja. Siitä on syntynyt Suomelle merkittävä vien-
tiala. Alueelle on luotu kansainvälistä huippuosaamista 
yritysten, tutkimusorganisaatioiden ja kuntien käyttäjä-
lähtöisten tarpeiden tunnistamisen ja yhteiskehittämisen 
kautta. MAL-prosessien rinnalle on rakentunut vaikutta-
vuudeltaan merkittäviä ilmastoviisaan metropolialueen 
toteuttamisen kehittämisalustoja.

Tiekartta

Seudullisten toimijoiden, yritysten ja kaupunkien kanssa 
tehdään laaja-alaista ja pitkäjänteistä yhteistyötä nykyis-
ten ratkaisujen tehostamiseksi ja uusien löytämiseksi. 
Hankkeissa luodaan uusia markkina-avauksia sekä kestä-
vää liiketoimintaa innovatiivisilla strategisilla toimenpi-
teillä ja hankinnoilla ottaen huomioon sekä taloudelliset 
että ekologiset vaatimukset. Demonstraatiohankkeita 
toteutetaan valituissa aluerakentamiskohteissa osaamis-

lähtöisen uuden liiketoiminnan synnyttämiseksi. Aluksi 
kärkihankkeita toteutetaan seuraavilla teema-alueilla: 
rakentamisessa, kuluttajakäyttäytymisessä, liikenteessä, 
lähimatkailussa, ympäristöteknologiassa ja -monitoroin-
nissa, vesiverkostoissa, urbaanissa ruokahuollossa sekä 
ekologisten ratkaisujen viennissä.

Osaamisperusta

Alueen yrityksissä, yliopistoissa sekä tutkimus- ja kehit-
tämisorganisaatioissa on kansainvälisesti tunnustettua 
osaamista ympäristöteknologiassa, mittauksessa ja mo-
nitoroinnissa, suunnittelussa, rakentamisessa ja palve-
luissa, joita täydentävät eri toimijoiden monialaiset kan-
sainväliset kumppanuudet. Alueella on käynnissä useita 
ilmastomuutoksen hallintaan tähtääviä erillisiä prosesseja 
ja hankkeita. Liiketoiminnan kehittämisessä on mahdolli-
suus hyödyntää tehokkaasti uusinta tutkimustietoa, testi-
alustoja, esikaupallisia ja innovatiivisia julkisia hankintoja 
sekä palvelumuotoilua. 

Ilmastoviisas metropoli
Ilmastonmuutoksen hillinnän kautta syntyvät muutos- ja 
kehittämistarpeet ovat merkittäviä globaaleja haasteita. Ekotehokkaan 
elinympäristön saavuttamiseksi kaupungeissa on keskityttävä 
luonnonvaroja säästäviin sekä vähän päästöjä ja jätettä tuottaviin 
ratkaisuihin. Ekologisen yhteiskunnan ja uusien energiajärjestelmien 
toteuttamistarpeet luovat kysyntää uusille tuotteille ja palveluille. 
Tarvitaan teknologioita ja toimintatapoja, jotka mahdollistavat 
metropolialueen kaupungeissa asuvien, työtä tekevien ja vapaa-
aikaa viettävien ihmisten sekä yritysten kestävät valinnat. Viisaat 
demonstraatiot luovat liiketoiminnan kasvua ja kansainvälistymistä.
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Liiketoiminnallinen visio 

Metropolialue on vuonna 2020 Euroopan johtava viisaiden 
energia-, materiaali- ja ympäristötehokkaiden järjestelmi-
en ja tuotteiden soveltaja. Näistä on syntynyt Suomelle 
merkittävä vientiala. Alueelle on luotu kansainvälistä 
huippuosaamista yritysten, tutkimusorganisaatioiden ja 
kuntien käyttäjälähtöisten tarpeiden tunnistamisen ja 
yhteiskehittämisen kautta.

Vaikuttavuus yhteiskuntaan, kaupunkiseutuun ja 
innovaatioympäristön kehittymiseen

Painopistealueella toteutettavat kärkihankkeet luovat 
liiketoimintamahdollisuuksia ja edistävät innovaatioiden 
syntymistä poikkisektoraalisesti muun muassa ympäristö-, 
rakentamis- palvelu- ja ICT-aloille. Elinkaarikustannuksiin 
perustuvia hankinta- ja investointimalleja käytetään uu-
sien ratkaisujen pilotointiin, kansainvälisten markkinoi-
den avaamiseen sekä uuden liiketoiminnan aikaansaami-
seen. Ilmastoviisas metropolialue on kokonaisuus, jonka 
moottorina ovat innovatiiviset julkiset hankinnat sekä 
toimialoja yhdistävä osaaminen. 

Tavoitteena on synnyttää uusia ratkaisujen kehittämis- ja 
testausympäristöjä sekä kotimaisille että ulkomaisille toi-
mijoille. Toimialojen (cleantech, rakentaminen, palvelut) 
vuotuinen keskimääräinen kasvuennuste prosentteina on 
10–15 %.

Ilmastoviisas ja resurssitehokas kaupunkiympäristö on 
energia- ja materiaalitehokas sekä luonnonvarojen sääs-
tävyyteen kannustava. Painopistealueella toteutettavat 
kärkihankkeet tukevat kaupunkien ja alueen vuosille 2020 
ja 2050 ulottuvien ilmasto- ja energiatavoitteiden saavut-
tamista sekä toimivat katalysaattorina uuden energia- ja 
materiaalitehokkaan tekniikan käyttöönotossa. 

INKA-ohjelman eri painopistealueiden välisen yhteis-
työn kautta syntyy uudenlaista aluekehittämisen, ICT-, 
liikenne-, energia-, materiaali- ja rakentamistoimialoja 
yhdistävää osaamista yrityksiin, tutkimukseen ja julkiselle 
sektorille.

Kiinnostavuus osaamisen houkuttelemiseksi 
keskittymän yhteyteen 

Metropolialueella tullaan toteuttamaan mittavia täy-
dennys- ja korjausrakentamiseen liittyviä hankkeita ja 
liikennehankkeita sekä rakentamaan kokonaan uusia 

kaupunginosia ja asuinalueita. Metropolialue on energiate-
hokkuuteen liittyvän liiketoiminnan kehittämisen kannal-
ta maan tärkein pilotointi- ja kokeilualue.

Hallituksen strateginen Cleantech-ohjelma tavoittelee 
vuoteen 2020 mennessä alan liikevaihdon kaksinkertaista-
mista ja 40 000 uutta työpaikkaa. Tämän toteuttamisessa 
metropolialue nopeasti kehittyvänä alueena on avainase-
massa. Energian säästöön liittyvä liiketoimintapotentiaali 
on kokonaisuudessaan pääkaupunkiseudulla 400-900 
miljoonaa euroa vuodessa. Tämä työllistäisi asennustoi-
minnassa 2000–3000 ihmistä, ja laitevalmistukseen liitty-
vät työvoimavaikutukset ovat merkittävästi suuremmat. 
Vuonna 2011 Suomessa oli 20 000 työpaikkaa 2000 clean-
tech-yrityksessä. Pääkaupunkiseudulla on 800–900 alan 
yritystä ja merkittävimpien yritysten pääkonttorit. 

Puurakentamisen suurimmat kasvumahdollisuudet ovat 
kaupunkiympäristössä. Puukerrostalojen markkinaosuut-
ta on tavoitteena nostaa uudisasuntotuotannossa noin 
yhdestä prosentista kymmeneen hallituskauden aikana. 
Jalostettujen puutuotteiden viennin arvo on määrä kak-
sinkertaistaa. Mittava markkinavolyymi ja kilpailukyky 
on mahdollista saavuttaa lähiökerrostalojen julkisivujen 
energiakorjauksissa sekä lisäkerros- ja täydennysrakenta-
misessa. 

Energiatehokkuuden parantaminen kustannustehokkailla, 
korkealaatuisilla ja uuteen teknologiaan perustuvilla täy-
dennys- ja korjausrakentamisen ratkaisuilla on ajankoh-
taista kaikissa suurissa kaupungeissa. Tavoitteena on, että 
kaupunkien oma rakennuskanta käyttää 25 % nykyistä 
vähemmän energiaa vuoteen 2020 mennessä ja vähentää 
samalla tuontienergiakustannuksia. Tämä säästöpoten-
tiaali on noin 150 miljoonaa euroa vuodessa, ja sillä on 
suora vaikutus alueen asumisen ja palvelujen kustannus-
tasoon. 

Elintarviketeollisuus on Suomen suurin kulutustavaroiden 
valmistaja ja neljänneksi suurin teollisuudenala. Se työl-
listää suoraan 32 500 henkeä 1900 toimipaikassa. Elintar-
viketeollisuuden tuotannon bruttoarvo on 11,3 miljardia 
euroa. Ala kehittyy vakaasti maailmantalouden nopeasti 
muuttuvissa suhdanteissa. 

Kaupunkiympäristön houkuttelevuuteen ja asuinpaikan 
lähistölle suuntautuvaan lähimatkailuun on kohdistunut 
uutta mielenkiintoa mm. designpääkaupunkivuoden myö-
tä. Valmisteilla oleva hankekokonaisuus kehittää uusien 
ja olemassa olevien alueiden houkuttelevuutta asumisen, 
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lähimatkailun ja vapaa-ajan ympäristöinä. Helsingillä ja 
Espoolla on yhteensä lähes 300 km rantaviivaa, jonka lähi-
alueet ovat sekä suosittuja ja arvostettuja asuinalueita että 
merkittäviä virkistyksen ja vapaa-ajan paikkoja. Vantaalla 
on laajoja ulkoilu- ja virkistyskäyttöön tarkoitettuja luon-
nontilaisia, lajistoltaan monimuotoisista metsä- ja pelto-
alueista.  Näille alueille sijoittuvia aluekehittämiskohteita 
tullaan hyödyntämään nykyistä tehokkaammin vapaa-ajan 
palveluiden kehittämisessä. 

Tiekartta – strategia uuden 
liiketoiminnan synnyttämiseksi

Painopistealueen toimijat tekevät laaja-alaista ja pitkäjän-
teistä yhteistyötä uusien ratkaisujen löytämiseksi. Ilmas-
tomuutoksen hallintaan tähtäävien erillisten hankkeiden 
toimijat tuodaan yhteen, ja tätä kautta saadaan vaikut-
tavampia kokonaisratkaisuja aikaiseksi. Kärkihankkeet 
toteutetaan seudullisten toimijoiden, yritysten ja kaupun-
kien vastuuyksiköiden kanssa (kuva 5). 

Valitut aluerakentamiskohteet tai niihin liittyvät rajatut 
alueet toimivat kokeiluympäristöinä, joissa toteutetaan 
demonstraatiohankkeita osaamislähtöisen uuden liike-
toiminnan synnyttämiseksi. Valmisteluvaiheessa alueiksi 
on suunniteltu T3, Finnoo, Hista, Länsisatama, Kalasa-
tama, Östersundom, Kivistö, Aviapolis ja Tikkurila sekä 
Keski-Uudenmaan alueella Tuusulan Rykmentinpuisto. 
Liiketoiminnan kehittämisessä hyödynnetään tehokkaas-
ti uusinta tutkimustietoa, testialustoja, esikaupallisia ja 
innovatiivisia julkisia hankintoja sekä palvelumuotoilua. 
Valitut kärkihankkeet kokoavat laaja-alaisesti erilaista 
osaamista. Niillä on tärkeä rooli liiketoiminnan arvoketju-
jen uudenlaisessa kokoamisessa ja uusien teknologioiden 
käyttöönotossa. 

Askeleet uuden liiketoiminnan synnyttämiseksi:

1. Tavoitteet ja tiedon tuottaminen ratkaisujen kon-
septointia varten kaupunkien, yritysten, tutkimus-
laitosten ja käyttäjien kesken: asiakastarpeiden ja 
markkinoiden analyysit, elinkaarimalleihin perustu-
vat geneeriset rahoitus- ja liiketoimintamallit 

2. Ratkaisukonseptien kehittäminen: kansallinen ja 
kansainvälinen vertailu, yhteiseen kehittämiseen si-
touttaminen, systeemisten ratkaisujen konseptointi

3. Demonstraatiohankkeiden toteuttaminen kaupun-
kien pilotointiympäristöissä: kysyntälähtöisten 
monistuskelpoisten ratkaisujen nopea testaus kehi-
tysalustoissa, vaikuttavuuden arviointi

4. Skaalaus ja monistettavuus: edelläkävijämarkki-
noiden luominen esikaupallisilla ja innovatiivisilla 
julkisilla hankinnoilla ja investoinneilla, monia-
laisen ekosysteemin rakentaminen, tuotettujen 
ratkaisujen kaupallistamisen ja viennin tukeminen, 
pk-yritysten tukeminen ja auttaminen kaupunkike-
hitystyöhön sekä sitä kautta kansainvälisille mark-
kinoille. 

Kärkihanke-esitykset

1. Urbaani, energia- ja ympäristötehokas 
puurakentaminen

Puun käyttö rakentamisessa avaa mahdollisuuksia saa-
vuttaa energiatehokkuutta rakentamisessa, kiinteistöjen 
käytössä ja ylläpidossa. Kehitys- ja testaustarpeita on mm. 
seuraavilla osa-alueilla: tuoteosaratkaisut, liiketoimin-
ta- ja palvelukonseptit, rakentamisen tekninen prosessi, 
talotekniikan integrointi sekä informaatioteknologian 
yhdistäminen teolliseen puurakentamiseen. Teollisen puu-
rakentamisen kehitysympäristöjä toteutettaessa saadaan 
edelläkävijämarkkinoilla tarvittavaa kokemusta ja viitteitä 
uusista ratkaisuista. 

Kärkihankkeessa tuodaan yhteen kaupunkien osoittamat 
teollisen puurakentamisen kilpailukyvyn testaamisen 
konkreettiset kohteet, tutkimus-, koulutus- ja kehitysor-
ganisaatiot sekä alan yritykset. Vantaalla edistetään puu-
rakentamista Kivistön alueella, ja asuntomessualueelle on 
suunniteltu matalaa ja tiivistä puurakentamista. Espoossa 
on tavoitteena kehittää T3-alueesta puurakentamisen 
esimerkkialue. Finnoon alueen teemana ovat puuraken-
taminen ja energiatehokkuus, joista osaaminen siirretään 
Histan alueen toteutukseen. Helsingissä puurakentamisen 
painopiste on Town House -konseptien kehittämisessä, 
täydennysrakentamisessa kerrostalokortteleissa (mm. 
Jätkäsaaren puukaupunkikortteli). INKA mahdollistaa 
urbaanin puurakentamisen hyvien käytäntöjen tehokkaan 
hyödyntämisen metropolialueella.



Ilmastoviisas metropoli

21

Toimijoita: Aalto-yliopisto (PRA-klusteri), Metropolia, 
Puu-Info Oy, Finnish Wood Research Oy, Etelä-Suomen 
puuverkosto/ Kouvola (Korian alue), rakennusliikkeet ja 
alan pk-yritykset

2. Ekotehokas täydennys- ja 
korjausrakentaminen

Metropolialueella kaupunkirakenteen tiivistämistä varten 
tarvitaan uusia tuotteita ja toimintatapoja. Hankkeessa 
rakennetaan kaupunkien ja toimialan osaajien kanssa täy-
dennys- ja korjausrakentamisen klinikkakonsepti. Tavoit-
teena on, että yhteen paikkaan kerääntyy systemaattisesti 
uusin tieto energiatahokkaasta korjaus- ja täydennysra-
kentamisesta sekä tarjolla olevista tuotteista ja palveluista. 
Toisena toimenpiteenä kehitetään Myllypuron aluetta ve-
tovoimaisena täydennysrakentamisen ja energiaosaamisen 
sekä siihen liittyvän yrittäjyyden ja liiketoiminnan keskit-
tymänä. Toiminnan keskiössä on Myllypuroon rakentuva 
Metropolia Ammattikorkeakoulun uusi kampus. 

Toimijoita: Helsinki (TASKE, KSV, HKR) ympäristökeskus, 
Metropolia, rakennusyritykset, kiinteistöhuolto- ja etäval-
vontayritykset, ilmastointi-, valaistus-, lämpöpumppu- ja 

kiinteistöautomaatiotekniikan yritykset, sopimusjuridiik-
kayritykset sekä rahoittajatahot. 

3. Käyttäjien kestävien valintojen 
mahdollistaminen

Hankkeen tavoitteena on toteuttaa kehitysalusta interak-
tiivista käyttöliittymää varten. Se palvelee asukkaita sekä 
alueen palveluyritysten tarpeita monipuolisesti. Asukkailla 
ja palveluyrityksillä on reaaliaikaiset tiedot sekä mahdol-
lisuus optimoida toimintaansa kokeilukorttelissa vuoden 
2015 aikana. Käyttöliittymään tullaan kokoamaan esimer-
kiksi kiinteistöpalvelut, kuten turvallisuus, sää, energia, 
vesi ja jätehuolto sekä kaupunkiympäristöön liittyvät pal-
velut, kuten julkinen liikenne ja sosiaali- ja terveyspalvelut. 

Kansallisia hankkeita, toimijoita ja liittymäkohtia ovat 
mm. CLEEN Oy:n SGEM-tutkimusohjelma, SITRA, ener-
gialaitosten mittaustiedot, kiinteistöjen RAU-järjestelmät, 
HSY:n tuottama tietopohja, sähköautojen EVE-ohjelma, 
HSL-reittiopas, FMI Helsinki test bed, SYKE, Forum Vi-
rium, Helmet, , ABB, YIT, TEKESin ohjelmat, Horizon 
2020 -ohjelmat, VTT, Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, 
Metropolia, STOK.

Kuva 5. Painopistealueenvaikuttavuudeltaan merkittävät alueelliset hankkeet yhdistetään kansallisiin ja 
kansainvälisiin kehityshankkeisiin

Kansalliset ja kansainväliset kehityshankkeet

MAL-hankkeet

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Kansallinen INKA-yhteistyö

Ilmastoviisas metropolialue
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4. Liikenteen solmukohtien ympäristöjen 
ja palvelujen kehittäminen 

Hanke mahdollistaa liikenteen solmukohtien kokonais-
valtaisen kehittämisen ja uusien sovellusten pilotoinnit ja 
kokeilut niissä. Metropolialueella palveluiden saavutetta-
vuus on merkittävä yksilöiden arkiliikkumista ja ajankäyt-
töä ohjaava tekijä. Helsingin yleiskaavassa suunnitellaan 
verkostokaupunkia; sen näkökulmasta liikenteen solmu-
kohtien kehittäminen on tärkeää myös poikittaisliiken-
teen kehittämisen kannalta. Keskeisiä kehittämiskohteita 
ovat asemanseutujen ja liikenneterminaalien palveluiden, 
esteettömyyden ja viihtyisyyden parantaminen. Hankkees-
sa luodaan uusi yhteistyömalli liikenteen solmukohtien 
monille eri toimijoille. Liikenteen solmukohtien kehittä-
misalustoina voivat toimia Vantaan Tikkurila kehittyvänä 
pääkaupunkiseudun merkittävänä asemana ja matkakes-
kuksena sekä lentokenttäalue kokonaisuudessaan. Tik-
kurilan aseman ja matkakeskuksen kehittämishankkeen 
valmistelu tehdään yhteistyössä kaupunkien, HSL:n, Hel-
singin yliopiston ja yritysten kanssa. Lentokenttäalueen 
kehittämishanke kokoaa yhteen lento- ja satamaliikenteen 
sekä rata- ja tieverkon matkustaja- ja tavaravirrat sekä 
niihin liittyvät palvelut. 

5. Lähimatkailun palveluliiketoiminnalla 
vetovoimaa kaupunkialueille

Kärkihankkeessa hyödynnetään metropolialueen valittuja 
aluekehittämisen kohteita kehitys- ja kokeiluympäristöi-
nä uusien matkailu-, vapaa-ajan ja virkistyspalveluiden 
kehittämiseksi. Hanke tukee metropolialueen kestävää 
kehittämistä lisäämällä lähipalveluiden hyödyntämistä ja 
liikkumisen ekologisuutta alueen asukkaille ja matkailijoil-
le. Kehittämiskohteet liittyvät merenranta-alueiden virkis-
tyskäytön edistämiseen Helsingissä, erityisesti kansainvä-
listen matkailijoiden kauttakulkualueella Länsisatamassa 
ja Hernesaaressa, sekä Espoon Finnoon alueella. Vantaalla 
virkistysalueet mahdollistavat lentoaseman matkustajille 
lähimatkailumahdollisuuksia.

Hankkeiden toimijat: Palvelualan yritykset, matkailu-, 
virkistys-, harrastus- ja vapaa-ajan palveluita tarjoavat yri-
tykset, arkkitehtitoimistot sekä ympäristöalan suunnitte-
lutoimistot, kaupungit, Metropolia-ammattikorkeakoulu, 
Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto, Haaga-Helia, Laurea.

6. Jätteenkäsittelykeskuksesta  
teollisen ekologian keskus 

Pääkaupunkiseudun jätteenkäsittely muuttuu oleellisesti 
Vantaan Energian jätevoimalan käynnistyessä keväällä 
2014. Lisäksi vuonna 2016 orgaanisen jätteen kaatopaik-
kakielto tulee vähentämään loppusijoitettavaa jätemäärää 
oleellisesti. Muutokset ohjaavat Ämmässuon jätteenkäsit-
telykeskuksen toiminnan painopistettä jätteen jalostuksen 
ja hyödyntämisen suuntaan. Lisäksi keskuksessa otetaan 
käyttöön uusia jätteenkäsittelytekniikoita. Uuden tilan-
teen myötä on syntynyt visio, jossa Ämmässuon alueesta 
luodaan uudenlainen teollisen ekologian ajatukseen pe-
rustuva teollisuuspuisto. HSY:n toimintojen välittömään 
läheisyyteen syntyy erilaisiin kumppanuuksiin ja yritys-
yhteistyöhön nojaavaa uutta tuotantoa, palveluita ja jäte-
materiaalien uutta jalostusta. Keskeinen haaste on seudun 
runsaan rakennus- ja purkujätteen hyödyntäminen uu-
siotuotteiden synnyttämisessä, uudelleenkäytössä ja kier-
rättämisessä. Myös alueinfrastruktuuria tullaan jatkossa 
kehittämään entisestään. 

Lisäksi HSY voi tarjota alueillaan mahdollisuuden perustaa 
tutkimus- ja demonstraatiotoimintaa esim. jätemateri-
aalien jalostuksesta kiinnostuneille yrityksille. INKAssa 
luotavien seudullisten yritysverkostojen avulla voidaan 
oleellisesti nostaa rakennusjätteen synnyn ehkäisyä ja sen 
hyödyntämisastetta sekä säästävän purkamisen ja talonra-
kentamisen materiaalitehokkuutta ja samalla vauhdittaa 
seudullisin toimenpitein valtiovallan asettaman rakennus-
jätteen materiaalihyödyntämisasteen 75 %:n tavoitteen 
saavuttamista.

7. Kaupunki-ilman laatutiedon  
uudenlainen hyödyntäminen

Kaupunki-ilman laatu
Hanke hyödyntää jo olemassa olevaa kaupunki-infraa 
ja tuottaa välineitä kaupungin toimialoille, palveluita 
kaupunkilaisille sekä tukee INKA-alueen yritysten ja 
kaupunkien yhteistyötä. Kaupunki-ilman hiukkaset ovat 
merkittävä terveysriski. Lisäksi hiukkaset ovat suurin il-
mastonmuutoksen mallintamiseen liittyvä epävarmuuste-
kijä. Hankkeessa luodaan monipuolinen mittausverkosto 
ja työkalu liikenteen, energiantuotannon, teollisuuden ja 
pienpolton päästöjen sekä katupölyn ja kaukokulkeuman 
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haitallisten komponenttien mittaukseen ja hallintaan. 
Työssä hyödynnetään jo olemassa olevaa HSY:n ilman-
laadun mittausverkkoa sekä Helsingin yliopiston ja Ilma-
tieteen laitoksen tutkimusasemaa. Mittausverkko toimii 
kehitys- ja testialustana suomalaisille hiukkasten mitta-
laitteille ja –menetelmille. Tehtävät toimenpiteet edistävät 
kokonaisuuden kaupallistamista ja Kumpulan kampuksen 
innovaatiotoimintaa. Hankkeessa kehitetään mittausver-
koston kokonaisuutta tuottamaan entistä parempaa tietoa 
hiukkasista sekä niiden ilmanlaatu- ja terveysvaikutuksis-
ta. Lisäksi verkosto tuottaa dataa ilmastonmuutostutki-
mukseen. Tietoa käytetään edelleen riskinarvioinneissa 
ja kehitetään sovelluksia kaupunkisuunnittelun apuväli-
neiksi. Hankkeessa tuotetaan uusia kaupallisia sovelluksia 
ympäristötiedon välittämiseen, joilla saadaan aikaan uutta 
kansainvälistä liiketoimintaa. Lisäksi kehitetään uusia 
menetelmiä ilmanlaatutiedon välittämiseksi asukkaille, 
viranomaisille sekä muille organisaatioille. 

Hankkeessa ovat mukana Hiukkasfoorumi20, Ilmatieteen 
laitos, HSY, Helsingin yliopisto/Kumpula, VTT, Airmodus 
Oy, Pegasor Oy, Ibisense Oy, Tampereen teknillinen yli-
opisto, Itä-Suomen yliopisto ja Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitos/Kuopio. Hankevalmistelussa selvitetään seuraavaksi 
synergia Cleenin MMEA-projektin ympäristömonitorointi-
teeman ja alla kuvatun hankkeen valmistelun kanssa.

Ympäristömonitoroinnin kehitysalusta sitouttaa pääkau-
punkiseudun mittausosaajat tuottamaan kaupunkisovel-
luksia kuluttajien tarpeisiin. Alusta ratkaisee ensin genee-
risiä kysymyksiä, joita ovat mittausdatan laatuhaasteet, 
yhteensopivuuskysymykset ja metadataperiaatteet. Datan 
avoimuuden lisääntyessä kansallisen, seudullisen ja paikal-
lisen datan yhdistäminen luo uusia palvelumahdollisuuk-
sia, joihin yrittäjät ja kansalaiset voivat tarttua. Alusta 
demonstroi suomalaista huippuosaamista, kasvuyritysten 
kehitystä ja kansainvälistymistä. Hankevalmistelun on 
käynnistänyt Green Net Finland ja keskusteluja on käyty 
seuraavien tahojen kanssa: Vaisala Oyj, Cleen Oy, Ilmatie-
teen laitos, HSY ja VTT.

20  Hiukkasfoorumi riippumattomana järjestönä kerää 
yhteen Suomen aerosoleista ja nanohiukkasista kiinnostuneet 
asiantuntijat. Järjestössä on jäseninä yli 120 organisaatiota.

8. Viisaat vesiverkostot  
ja niiden hallinta

Pääkaupunkiseudulla on 7 800 km vesijohto- ja viemäri-
verkostoa. Uusiin vesihuoltoverkostoihin ja niiden laittei-
siin investoidaan pääkaupunkiseudulla vuosittain 50 M€ ja 
saneerauksiin 25 M€. Talousvesiverkoston hävikki on  
20 %. Sekä talous- että viemäriverkon vuotovedet aiheut-
tavat merkittävän lisän puhdistuslaitosten energia- ja 
kemikaalikustannuksiin sekä kapasiteettitarpeeseen niin 
verkostoissa kuin tuotantolaitoksillakin. Nykytilanteessa 
tieto niin verkoston fyysisestä kuin toiminnallisestakin 
kunnosta on riittämätön. Älykkäät verkostot mahdollistai-
sivat piilovuotojen sekä äkillisten vuotojen reaaliaikaisen 
löytämisen. Laatuhäiriöiden reaaliaikainen havainnointi ja 
toimenpideohjeiden integrointi osaksi kokonaisuutta pie-
nentävät laaturiskiä oleellisesti. 

Älykkäät verkostot edellyttävät uusia ja innovatiivisia 
ratkaisuja mittaustiedon tuottamiseen, langattomaan 
tiedonsiirtoon sekä tiedon jalostamiseen ja yhdistelyyn. 
INKAn avulla on mahdollista saavuttaa merkittävä pa-
rannus älykkään teknologian hyödyntämiseksi seudulli-
sen vesihuoltoverkoston korjausvajeen vähentämisessä, 
verkoston ylläpidossa, vesitaseen hallinnassa ja ilmaston 
muutokseen sopeutumiseen liittyen. Samalla HSY tarjoaa 
INKAn avulla uusia liiketoimintamahdollisuuksia alan 
kasvuyrityksille.

Avaintoimijat: HSY ja yhteistyökumppaneina vesihuol-
lon suomalaiset toimijat sekä mm. mittaus- ja ICT-alan 
osaajat. 

9. Urbaani ruokahuolto:  
ennakoiva elintarvikeketju ja jätteetön 
ruokahuolto
Ruokahuollon innovaatiot perustuvat koko arvoketjun 
järjestelmätasoiseen toimintaan. Se luo osaamispohjaista, 
kestävää liiketoimintaa koti- ja vientimarkkinoille: erityi-
sesti kysyntää ennakoivia ja arvoketjun materiaalivirtoja 
optimoivia ohjausratkaisuja ruokaturvan lisäämiseksi ja 
vähenevien sivuvirtojen hyödyntämiseksi. Ruokahuollon 
aiheuttaman jätekuorman keventämistä varten tarvitaan 
jätteen synnyn vähentämisen ja sen paikallisen hyöty-
käytön lupaus ja kannusteet koko elintarvikeketjulle. 
Tavoitetilaan 2020 kuuluu mm., että kuluttaja on elintar-



Metropolialueen aiehakemus Innovatiiviset kaupungit -ohjelmaan

24

vikeketjun kehittymistä ohjaavassa aktiivisessa roolissa, 
paikallinen ruokahuolto on ennakoivaa, terveellistä ja tur-
vallista, syntyy säästöjä kuntien, yritysten, kotitalouksien 
materian ja energian käytössä sekä tehokkaita ratkaisuja 
ympäristökuormituksen vähentämiseksi. Tavoitteena on, 
että elintarvikejäte on vähentynyt 50 % nykytilanteeseen 
verrattuna. Liiketoiminnallisina tavoitteina ovat systee-
miset älykkään ruokaketjun innovaatiot ja niiden toimivat 
vientikonseptit. Lisäksi kansainvälisesti kiinnostavat 
kehitysalustat tuottavat monistettavaa liiketoimintaa. 
Liiketoiminnallisen vision saavuttaminen edellyttää jär-
jestelmätasoisten sekä kysyntälähtöisten palvelu- ja tek-
nologiaratkaisujen nopeaa konseptointia, kehittämistä ja 
testausta kaupunkikehityshankkeissa.

Avaintoimijat: HSBP, HSY, HRI, Ladec, Keski-Uudenmaan 
ympäristökeskus, MTT, VTT, ETL, PTR, JLY, Azaro, FSMF 
ry, KUUMA-kunnat, kehityskeskukset, Helsingin yliopis-
to, ammattikorkeakoulut ja toisen asteen oppilaitokset. 
Hallinnonalat STM, YM, TEM, UM, OKM, MMM. sekä 
yrityksistä mm. SOK, HUS Ravioli, Unicafe, ETL tutkimus-
neuvoston yritysjäsenet, logistiikkayritykset, joukko ICT-
alan yrityksiä. 

10. Vientiä ekologisista ratkaisuista 

Ympäristön puhtautta edistävien ekologisten ratkaisujen 
tarve kasvaa Venäjällä, ja siellä tullaan investoimaan mo-
derniin, ympäristöystävälliseen ja energiatehokkaaseen 
teknologiaan, palveluihin ja kokonaisratkaisuihin, joiden 
avulla voidaan saavuttaa valtion asettamat energiansääs-
tötavoitteet. Rakennusten energiatehokkuuslainsäädän-
nön tiukentuessa ja asukkaiden vaatimustason noustessa 
syntyy kysyntää uusille tuotteille ja palveluille tarjoten 
vientimahdollisuuksia suomalaisille jo nyt kansainvälises-
ti kilpailukykyisille alan yrityksille. INKAn demonstraa-
tioympäristöjä hyödynnetään kotimarkkinareferenssien 
synnyttämisessä. Kokonaisratkaisuihin tähtäävä Venäjän 
markkina suosii erityisesti suuria yrityksiä. Hanke auttaa 
pk-yrityksiä kokoamaan yritysverkostot ja muodosta-
maan palvelukokonaisuuksia. Vuonna 2013 päättyvän 
eteläsuomalaisen ympäristö- ja cleantech-alan yritysten 
verkottumista ja yhteistyötä venäläisten toimijoiden 
kanssa edistäneen hankkeen tuloksena tieto Pietarin 
markkinoista cleantech-alan eri osaamisalueilla sekä 

yleinen Venäjä-osaaminen on lisääntynyt merkittävästi 
Etelä-Suomen alueella. Hanketoimijat ovat edistäneet 
eteläsuomalaisten vienninedistäjien yhteistyötä ja luo-
neet konkreettisia ehdotuksia yhteistyön tiivistämiselle. 
Tulevaisuudessa hyödynnetään tämän yhteistyön tiivistä-
misen tuloksena syntynyttä yritys- ja yhteistyöverkostoa 
Team Finland -osapuolten kanssa.
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Painopisteen valintaa tukeva 
osaamisperusta

Pääkaupunkiseudulle on muodostunut merkittävä energia- 
ja materiaalitehokkuuteen sekä ympäristö- ja aluekehityk-
seen liittyvä osaamis- ja kehitysverkosto (kuva 6), jonka 
muodostavat alueen kaupungit, yliopistot, ammattikor-
keakoulut, tutkimuslaitokset sekä suuret yritykset ja alan 
kehitysorganisaatiot.

Kysyntälähtöisyys sekä poikki- ja monialaisuus 
teemojen valinnassa

Ilmastoviisaiden teknologioiden ja palvelutuotteiden 
kysyntä tulee kasvamaan merkittävästi globaaleilla mark-
kinoilla. Kehitettävien ratkaisujen tulee mahdollistaa 
asukkaiden vaivaton palveluiden saanti ja ekologinen ku-
luttaminen. Väestöpohjan ja matkailualan kasvun ansiosta 
lähimatkailupalveluilla on runsas potentiaalinen asiakas-

kunta, jonka muodostavat alueen asukkaat sekä yöpy-
misten määrällä mitattuna vuosittain lähes 3,5 miljoonaa 
kansainvälistä matkailijaa.

Ilmastoviisas metropoli –painopistealue kärkihankkeineen 
yhdistää osaamisia energia-, materiaali- ja ympäristöte-
hokkuuden parantamiseksi, kestävän kaupunkiympäris-
tön rakentamiseksi, kestävän lähimatkailun, liikenteen 
solmukohtien ympäristöjen ja palvelujen kehittämiseksi, 
kaupunki-ilman laadun parantamiseksi sekä urbaanin ruo-
kahuollon kehittämiseksi.

Energia-, materiaali- ja ympäristötehokkuuden kehit-
tämisen kannalta olennaisia osaamisaloja ovat mata-
laenergiarakentaminen, energiatehokas maankäyttö, 
energiantuotantojakelun ja kulutuksen tehokkuus, lähie-
nergiantuotanto, kiinteistöjen käyttö ja ylläpito, tuoteosa-
ratkaisut, liiketoiminta- ja palvelukonseptit, informaa-
tioteknologia, teollinen puurakentaminen, rakentamisen 
kokonaisprosessi, talotekniikan integrointi ja informaatio-
tekniikan yhdistäminen teolliseen puurakentamiseen.

Kuva 6. Painopistealueen osaamisperusta

MinisteriötMuut toimijat

Yritykset

Kansainväliset verkostot

"Cleantech Finland" -brändi

Kunnat ja muu julkinen sektori
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Yrityshautomot 
ja kehitysyhtiöt

T&K-sektori

SHOKit

Helsingin kaupunki
Vantaan kaupunki
Espoon kaupunki
Uudenmaan liitto

ELY-keskus
SYKE
HSY
HSL

Green Net Finland
Culminatum Innovation

Ilmastokumppanuusverkosto
Motiva

Rakennusala
Liikenne

Jätehuolto
Energiantuotanto

EU-verkostot (esim. 
energiatehokkuudesta, 

rakennusten ICT)
Horizon 2020 

kaupunkidemonstraatiot

Finpro

TEM
YM

LVM

Tekes
Sitra
Suomen Akatemia
Muut, kuten VC:t, 
bisnesenkelit jne.

CLEEN Ltd
RYM
TIVIT

Start-up Center
Helsinki Business 
and Science Park
Enterprise Helsinki

 Helsingin yliopisto
 Aalto yliopisto

 Metropolia
 Haaga-Helia
 Arcada

 VTT
 Ilmatieteen laitos
 Geologian tutkimuskeskus
 MIKES

Yliopistot

Tutkimuslaitokset

Ammattikorkeakoulut

Ilmastoviisas 
metropolialue
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Kestävän kaupunkiympäristön rakentamisen kannalta 
keskeisiä osaamisaloja ovat asumisen- ja rakentamisen 
ekotehokkuuteen ja energiatehokkuuteen liittyvät tek-
nologiat, suunnittelu, rakentaminen ja palvelut, materi-
aaliteknologia, sisäilman tutkimus, puhdistus ja mittaus, 
yhdyskuntailman laadun tarkkailu ja mittaus sekä uusiutu-
vat energiamuodot. Lähimatkailun palveluliiketoiminnan 
kehittämiseksi osaamisperustan muodostaa sekä palveluja 
että urbaanin ympäristön laatua kehittävät alat.

Urbaanin ruokahuollon kannalta osaamisaloja ovat kulut-
tajakäyttäytyminen, mobiilipalvelut, alkutuotanto, elin-
tarvike- ja pakkausteollisuus, mittaus- ja anturiteknologia, 
logistiikka, älykkäät jätehuoltojärjestelmät, jäteneuvonta, 
teknologia, kemia- ja metsäteollisuus, yhteiskunnalliset 
tieteet, bio- ja terveystiede, ravitsemus, käyttäytymistie-
teet, elintarviketurvallisuus, informaatiotekniikka, vies-
tintä.

Seudullisista organisaatioista HSY yhteistyökumppaniver-
kostoineen tarjoaa keskeistä osaamista vesihuollon, ilman-
laadun mittauksen, ympäristöpalveluiden tuottamisen 
sekä jätteiden jalostuksen, hyödyntämisen, kierrättämisen 
sekä näihin liittyvien tekniikoiden osalta. HSL on Suomen 
johtava joukkoliikenteen tilaajaorganisaatio.

Osaamisen kansainvälinen vahvuus  
ja kiinnostavuus

Alueen yrityksissä, yliopistoissa sekä tutkimus- ja kehit-
tämisorganisaatioissa on kansainvälisesti tunnustettua 
osaamista painopisteeseen liittyvillä toimialoilla, joita ovat 
ympäristöteknologia, -mittaus ja -monitorointi, suunnitte-
lu, rakentaminen ja palvelut. 

VTT on Euroopan johtavia osaajia energiatekniikan alalla, 
ja siellä on käynnissä myös vesi- ja jätetutkimuksen kärki-
ohjelma GWW Green Solutoins for Water and Waste. Aal-
to-yliopiston vahvuuksia ovat mm. energia- ja LVI-tekniik-
ka, tuotantotalous, rakenne- ja rakennustuotantotekniikka 
ja teknillinen fysiikka, ja sen PRA-ryhmä on puurakenta-
misen alan edelläkävijä maailmassa. Lisäksi Aalto-yliopis-
toon on perusteilla uusi puurakentamisen professuuri. 

Suomen ympäristökeskuksella on käynnissä useita kan-
sainvälisiä tutkimuksia kestävän talouden, tuotannon ja 
kulutuksen sekä yhteiskuntarakenteen kehittämisen aloil-
la. Metropolia Ammattikorkeakoulun Teollisen tuotannon 

klusteri käsittää useita teemaa tukevia koulutusohjelmia, 
kuten ympäristötekniikan, automaatiotekniikan, kone- ja 
tuotantotekniikan, materiaali- ja pintakäsittelytekniikan 
sekä sähkötekniikan.

Metropolialue on ympäristömonitoroinnin tietyillä 
osa-alueilla maailman johtavien kehittäjien joukossa. Eri-
tyisosaamista on mm. aerosoli- ja ympäristöfysiikkassa, 
ilmakehäosaamisessa, ilmasto-, otsoni- ja UV-säteilyn 
tutkimuksessa, ICT-perusteisen palveluliiketoiminnan 
kehittämisessä, ilma-, vesi-, pienhiukkasosaamisessa, 
ympäristömelun ja pilaantuneen maan ja sedimentin tut-
kimuksessa sekä metrologiassa ja mittaussovelluksissa. 
Ilmatieteenlaitos ja Vaisala Oy ovat johtavia meteorologi-
sissa sovelluksissa. Cleenin mittaus- ja monitorointiohjel-
ma (MMEA) avaa mahdollisuuksia monipuolisesti datan 
yhdistämiseen ja hyödyntämiseen. 

Helsingin yliopiston ilmakehätieteiden osasto johtaa 
yhtä Suomen akatemian huippuyksiköistä sekä osallistuu 
lukuisten pohjoismaisten, eurooppalaisten ja muiden 
kansainvälisten huippuyksiköiden tutkimustoimintaan. 
Tutkimuksen painopisteet ovat ilmakehän aerosolit sekä 
niiden merkitys ilmastonmuutoksessa ja ihmisten terve-
ydessä. Ilmakehätieteissä työskentelee yli 140 tutkijaa, 
jatko-opiskelijaa ja tukitoimintoihin kuuluvaa. Itä-Suomen 
yliopiston erityisosaamisalue kattaa terveystutkimuksen 
näkökulman ilmastopäästöihin. Kuopion yliopiston pien-
hiukkastutkimuskeskus on myös oleellinen osaamisen 
tarjoaja.

Urbaanin ruokahuollon teemaan liittyvää osaamista on 
Helsingin yliopistossa, Aalto-yliopistossa, KTK:ssa, VT-
T:llä, MTT, Kuopion ja Turun yliopistoissa. Ne edustavat 
poikkialaista ja laajaa sekä kansainvälisen huippuosaami-
sen kriteerit täyttävää osaamista mainituilla aloilla.

Kansallinen ja kansainvälinen verkottuminen 
tekemisen tasolla

Metropolialueen kaupungit kuuluvat kansainvälisesti ja 
kansallisesti rakentuneisiin kaupunki-innovaatioiden ja 
niiden hyödyntämisen arvoketjuihin ja -verkostoihin sekä 
ekosysteemeihin.

Painopistealueella tehdään yhteistyötä mm. Tampereen, 
Oulun ja Turun kanssa. Hankevalmistelussa on verkotuttu 
MAL-verkoston ja Tampereen kaupunkiseudun toimi-
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joiden kanssa. Tampereen teknillisen yliopiston kanssa 
tehdään yhteistyötä mm. kaupunki-ilman laatutiedon uu-
denlaiseksi hyödyntämiseksi. Puurakentamisen hankkeissa 
tehdään yhteistyötä mm. Etelä-Suomen puuverkoston 
kanssa sekä Itämeren alueen verkostohankkeessa, jossa 
ovat mukana Helsingin ja Vantaan lisäksi Turku ja Porvoo. 

Käyttäjien kestävien valintojen mahdollistamiseksi teh-
dään sähköisen talotekniikan osaamis- ja kehittämiskes-
kuksen STOK:in kanssa yhteistyötä. Venäjälle suuntautu-
van viennin kehittämisessä tärkeitä yhteistyökumppaneita 
ovat mm. Finpro, Tekes, Suomalais-venäläinen kauppaka-
mari sekä Pietarin Helsinki-keskuksen osapuolet.

Kytkeytyminen kehittämisstrategioihin

Elinvoimainen metropoli - tulevaisuuden tekijät 2025-ra-
portti muodostaa perustan Ilmastoviisas metropolialue 
-painopisteen toimenpiteille. Lisäksi painopistealueen 
teemat nivoutuvat valtioneuvoston periaatepäätökseen 
uusien ja kestävien ympäristö- ja energiaratkaisujen edis-
tämisestä julkisissa hankinnoissa, älyliikennestrategiaan, 
LVM:n, Liikenneviraston, ELY:n, HSY:n, HSL:n ja SYKE:n 
strategioihin, PKS-alueen ilmastomuutoksen sopeutu-
misstrategiaan sekä valmisteilla olevaan kansalliseen 
biotalousstrategiaan ja ilmastomuutoksen kansalliseen 
sopeutumisstrategiaan.

Painopistealueen sisältö kytkeytyy Helsingin, Espoon, 
Kauniaisten ja Vantaan sekä HSY:n ilmansuojelun toimin-
taohjelmiin vuosille 2008-2016, Kestävää kasvua materi-
aalitehokkuudesta -ohjelmaan ja Talonrakentamisen ma-
teriaalitehokkuuden toimenpideohjelmaan. Kansainvälisiä 
kehittämisstrategioita, jotka liittyvät painopistealueeseen, 
ovat mm. EU:n ilmansuojelun teemakohtainen strategia, 
uusi vesipolitiikka sekä Smart City -strategia.



Metropolialueen aiehakemus innovatiiviset kaupungit -ohjelmaan

28

Visio

Metropolialue on vuonna 2020 yksilöllistetyn tervey-
denhoidon edelläkävijä. Uudet osaamiskeskittymät ja 
kaupunkien testausympäristöt ovat houkutelleet useita 
kansainvälisiä yrityksiä käynnistämään t&k-toimintaa. 
Esteettömien ja turvallisten ikääntyneille soveltuvien 
asuinympäristöjen määrä on kasvanut, ja niiden toteutta-
miseksi on syntynyt uusia palvelu- ja tuotekokonaisuuksia, 
joilla on kansainvälistä liiketoimintapotentiaalia.

Tiekartta 

Helsingin syöpäkeskuksen käynnistäminen strategisi-
ne kumppanuuksineen lääke- ja diagnostiikkayritysten 
kanssa parantaa korkeatasoisen hoidon saatavuutta sekä 
tuo kustannussäästöjä ja t&k-investointeja. Kundit kon-
dikseen –aloite käynnistää terveydenhoidon muutoksen, 
jossa perintötekijätietoa yhdistetään terveys- ja elintapa-
tietoon yksilöllistetyn hoidon määrittämiseksi. Se synnyt-
tää uuden markkinan omahoitoon ja elintapamuutoksiin 
kannustaville sähköisille terveyspalveluille. Terveystaltiot 
ja infrastruktuureiden avoimet rajapinnat mahdollistavat 

uusien sovellusten kehittämisen. Aivo- ja muistisairauksi-
en hoidon kehittämisessä tehdään kansallista yhteistyötä 
ja tuotetaan pelityyppisiä psyykkisten ja neurologisten 
sairauksien kuntoutusratkaisuja. Health Factory ja CiDe 
Cluster toimivat ratkaisujen tuottajina kaupunkilähtöi-
sesti tunnistettuihin tarpeisiin. Lisäksi luodaan ratkaisuja 
ikääntyneiden kotona asumista tueksi, luodaan testausym-
päristöjä sekä perustetaan perusterveydenhuollon kliini-
nen tutkimusyksikkö. Alan pk-yritysten kansainvälisty-
miseksi sekä kansainvälisten investointien hankkimiseksi 
tehdään yhteistyötä Team Finland -osapuolten kanssa. 

Osaamisperusta

Metropolialueen vahvuutena on monipuolinen osaamispe-
rusta terveysteknologia-, lääke- ja peliteollisuuden aloilla. 
Kansainvälinen kilpailukyky muodostuu osaamisesta 
syöpä- ja aivosairauksien diagnostiikassa ja hoidossa sekä 
vahvasta yksilöllistetyn lääketieteen infrastruktuurista. 
Toimenpiteet perustuvat metropolialueen kilpailuky-
kystrategiaan, HUS:n, Helsingin yliopiston ja Aalto-yli-
opiston strategioihin sekä hallitusohjelmaan. 

Hyvinvoiva ihminen
Väestön ikääntyminen ja elintapasairauksien lisääntyminen ovat isoja 
yhteiskunnallisia haasteita. Uusia ratkaisuja tarvitaan muun muassa 
syövän ja muistisairauksien ennaltaehkäisyyn, diagnostiikkaan ja 
yksilöllistettyihin hoitoratkaisuihin. Kotona asumisen mahdollistetaan 
uusilla sähköisillä palvelukokonaisuuksilla kustannusten kasvun 
hillitsemiseksi. Uuden teknologian käyttöönotto ja ennakkoluulottomat 
palvelutavat mahdollistavat ratkaisumalleja synnyttäen kysyntää 
kotimarkkinoilla sekä luoden mahdollisuuksia laajemmalle 
kaupallistamiselle kansainvälisesti. 
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Liiketoiminnallinen visio

Metropolialue on vuonna 2020 yksilöllistetyn tervey-
denhoidon edelläkävijä. Uudet osaamiskeskittymät ja 
kaupunkien testausympäristöt ovat houkutelleet useita 
kansainvälisiä yrityksiä käynnistämään t&k-toimintaa. 
Esteettömien ja turvallisten ikääntyneille soveltuvien 
asuinympäristöjen määrä on kasvanut, ja niiden toteutta-
miseksi on syntynyt uusia palvelu- ja tuotekokonaisuuksia, 
joilla on kansainvälistä liiketoimintapotentiaalia.

Liiketoimintapotentiaali

Hyvinvoiva ihminen -painopistealueessa kunnat ja kun-
tayhtymät tunnistavat yhdessä keskeisiä terveyteen ja 
hyvinvointiin liittyviä yhteiskunnallisia haasteita, joihin 
haetaan uusia ratkaisuja yhdessä osaamiskeskittymien 
ja yritysverkostojen kanssa. Haasteesta riippuen kehi-
tyspolku voi johtaa esikaupallisiin hankintoihin, innova-
tiivisiin hankintoihin tai yritysten, tutkimuslaitosten ja 
kuntien systemaattisiin kehityshankkeisiin. Käyttäjäläh-
töisyyttä ja terveydenhuollon testausympäristöjä hyö-
dynnetään aktiivisesti. Uuden teknologian käyttöönotto 
ja ennakkoluulottomat tavat tuottaa palveluita ovat osa 
ratkaisua, ja älykkään kysynnän syntyminen kotimarkki-
noilla luo mahdollisuuksia laajemmalle kansainväliselle 
kaupalliselle menestykselle. Kansainvälisiä terveys-
sektorin veturiyrityksiä haetaan aktiivisesti mukaan 
kärkihankkeisiin ja vahvistamaan osaamiskeskittymien 
toimintaa.

Vuonna 2020 toimivat kansalliset markkinat mahdol-
listavat uusien tuotteiden ja palveluiden käyttöönoton. 
Yksityiset investoinnit tutkimukseen ja tuotekehitykseen 
kasvavat 2,5-kertaisiksi vuoteen 2013 verrattuna, ja 
metropolialue nousee julkisten ja yksityisten toimijoiden 
yhteistyöllä yksilöllistetyn terveydenhoidon ja ikääntynei-
den turvallisten asumisratkaisuiden johtavaksi keskitty-
mäksi seuraavien 10–15 vuoden aikana. Lisäksi kasvuyri-
tysten määrä on kolminkertaistunut ja entistä useampi on 
kasvanut keskisuureksi yritykseksi.

Väestön ikääntyminen ja kroonisten sairauksien lisäänty-
minen ovat isoja yhteiskunnallisia haasteita. Syöpätaudit 
ovat kehittyneissä maissa toiseksi suurin kuoleman ai-
heuttaja. Onkin arvioitu, että joka kolmas suomalainen 
sairastuu jossakin elämänsä vaiheessa syöpään. Uusia 
ratkaisuja tarvitaan ripeästi myös erilaisten aivosairauk-
sien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon: Mielenterveyden ongel-

mat johtavat usein eläköitymiseen nuorella iällä, kun taas 
muistisairaudet ja hermorappeutumasairaudet vanhuu-
siällä kuormittavat terveydenhuoltojärjestelmää. 

Vanheneminen sen sijaan on normaali osa ihmisen elin-
kaarta, mutta se tuo mukanaan kasvavan riskin sairastua 
akuutteihin tai kroonisiin sairauksiin, joskin suoritusky-
vyn heikkeneminen on yksilöllistä. Ikääntyneiden kotona 
asumisen mahdollistamiseen tarvitaan uusia sähköisiä 
palvelukokonaisuuksia. Toisaalta ikääntyneet muodosta-
vat yhä keskeisemmän ja varakkaamman kuluttajaryhmän, 
jolla on halukkuutta panostaa sisällöllisesti arvokkaisiin 
palveluihin.

Uusien ratkaisujen kehittäminen on myös kansainvälisen 
terveysteknologia- ja lääketeollisuuden prioriteettilistan 
kärjessä. Ratkaisuiden kehittämisen ennaltaehkäisyyn, 
diagnostiikkaan ja yksilöllisiin hoitoratkaisuihin mahdol-
listavat uudet teknologiat kuten genomiikka, älypuhelin-
sovellukset, sensorit, ja sosiaalinen media, jotka vakiin-
nuttavat lähivuosina asemansa osana niin ammattilaisille 
kuin kansalaisille suunnattuja terveyspalveluita. Toimiala 
on merkittävimpiä globaaleja kasvusektoreita, joissa tut-
kimus- ja innovaatiotoiminnan panostukset ovat myös 
suurimmat. OECD- ja BRIC-maiden arvioidaan seuraavan 
vuosikymmenen aikana käyttävän terveydenhuoltoon 70 
biljoonaa dollaria samaan aikaan kun kehittyvien mark-
kinoiden kustannukset nousevat jopa 14,4 prosenttiin 
BKT:sta. 

Vaikuttavuus osaamisen kautta laajasti 
yhteiskuntaan ja kaupunkiseutuun, erityisesti 
innovaatioympäristön kehittymiseen

Painopistealueella yhdistyy yliopistojen ja tutkimuslaitos-
ten rooli uuden tiedon tuottajana, yritysten osuus ratkai-
sujen kehittäjänä ja kaupallistajana sekä julkisen tervey-
denhoidon rooli sekä kysyntää määrittävänä tahona että 
testausympäristönä. Uusia ratkaisuja ei kehitetä siiloissa, 
vaan kaiken ydin on julkisen ja yksityisen sektorin tiivis 
kumppanuus. Toiminta perustuu avoimeen innovaatiotoi-
mintaan, kuitenkin immateriaalioikeuksien suojaamista ja 
strategisia, kahdenvälisiä kumppanuuksia kunnioittaen. 

Uusien innovaatiokeskittymien perustaminen on strategi-
nen valinta kansallisen kilpailukyvyn turvaamiseksi, ja ne 
vastaavat toiminnan koordinoinnista ja yksityisen sekto-
rin kumppanuuksista. Ensimmäiset laajat pilotit genomi-
tiedon hyödyntämiseksi julkisessa terveydenhoidossa 
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sekä terveystaltioiden käyttöönotto vahvistavat Suomen 
edellytyksiä toimia edelläkävijänä yksilöllisessä terveyden-
hoidossa. Painopistealueessa on koottu yhteen keskeiset 
kansallisen kilpailukyvyn elementit, korkeatasoinen osaa-
minen, infrastruktuurit ja rekisterit valituilla teknologia- 
ja terapia-alueilla.

Palveluasumisen kehittämisessä on asetettu tavoitteek-
si, että 92 % yli 75-vuotiaista asuu kotona. Iäkkäiden 
ihmisten mahdollisuus asua kotona edellyttää asuntojen 
ja asuinympäristöjen huomattavaa kehittämistä esteet-
tömämmiksi, toimivammiksi ja turvallisemmiksi. Tek-
nologiapohjaisilla kokonaispalveluilla on keskeinen rooli 
kotona asumisen mahdollistajina ja liiketoimintamallien 
syntymiselle. Näillä voidaan mahdollistaa monia asioita 

kuten omahoito ja etähoito. Ratkaisuilla voidaan myös 
tukea esimerkiksi omaishoitajia tarjoamalla sosiaalista 
tukea, informaatioita ja koulutusta.

Painopistealueen potentiaalinen kiinnostavuus 
relevantin osaamisen houkuttelemiseksi 
keskittymän yhteyteen

Suomessa on investoitu merkittävästi terveyteen liitty-
vään tutkimustoimintaan. Sen seurauksena on syntynyt 
kansainvälisesti korkeatasoista tiedettä ja vahva osaamis-
pohja. Kansalaiset ovat myös hyvin tutkimusmyönteisiä, 
ja Suomen globaaleja vetovoimatekijöitä ovat lisäksi Eu-
roopan parhaat biopankit ja niitä hyödyntämällä tuotettu 
geenitieto sekä ainutlaatuinen väestöhistoria. Näiden 

Kuva 7. Hyvinvoiva ihminen -painopistealueessa on kolme ratkaisukeskeistä kokonaisuutta, joiden yhteisiä 
mahdollistajia ovat avoimet rajapinnat (Apotti), terveystaltiot (Taltioni) sekä rekisterit ja biopankit

Yksilöllinen
terveydenhoito

Aktiivinen ja 
terve ikääntyminen

Syövän täsmähoito

Apotti ja Taltioni

Rekisterit ja biopankit

Yksilöllistetyt hoidot

Syöpäkeskus

 Terveys- ja elintapatieto

 Omahoitosovellukset

Geenitieto

Täsmädiagnostiikka
Muistisairauksien 
hoitomuodot

 Asumisratkaisut

Virtuaalinen kotihoito
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seikkojen vuoksi maailman kärkitoimijat haluavat tehdä 
kanssamme yhteistyötä. Kattavat terveydenhuollon rekis-
terit ovat kansainvälisesti kiinnostavia.

Painopistealueen toimintaan on osoitettu vuosien 2012–
13 aikana kasvavaa kiinnostusta erityisesti innovatiivisten 
lääkeyritysten yhteistyöryhmästä. FIMM:n, muodostuvan 
Kansallisen Syöpäkeskuksen ja kokonaisuutena Meilahden 
ja Otaniemen kampuksen verkostot ovat kansainvälisesti 
merkittäviä jo tällä hetkellä. Syynä kiinnostukseen ovat 
paitsi edellä mainitut ainutlaatuiset tekijät myös kansain-
välisten terveystoimialan yritysten tarve hakea huippuluo-
kan osaamista verkostojen kautta tutkimus- ja tuotekehi-
tystoiminnan tueksi ja osaksi omia arvoverkostojaan. 

Strategia uuden liiketoiminnan 
synnyttämiseksi

Hahmotteilla olevat sisällöt ja kärkihankkeet

Metropolialueen kansainvälistä kilpailuasemaa terveys-
toimialalla vahvistetaan strategialla, joka jakautuu viiteen 
osa-alueeseen: Uudet osaamiskeskittymät, kaupunkien 
testausympäristöt, innovatiivisten hyvinvoinnin ratkaisu-
jen käytön lisääminen, terveys- ja hyvinvointiratkaisujen 
vienti sekä markkinointi- ja ulkomaiset investoinnit. 

Tavoitteena on terveyshyötyjen tuottaminen lääketieteel-
lisesti ja yhteiskunnallisesti tärkeillä terapia- ja teknolo-
gialueilla, joissa on mahdollisuuksia saavuttaa kansainvä-
lisesti merkittävää kaupallista menestystä ja houkutella 
kansainvälisiä sijoituksia Suomeen (kuva 7):

•	 Yksilöllinen terveydenhoito, erityisesti geenitie-
don yhdistäminen elintapatietoon yksilön sairastu-
misalttiuden arvioimiseksi sekä omahoitoa ja elin-
tapamuutoksia tukevien palveluiden kehittäminen 

•	 Aktiivinen ja terve ikääntyminen, erityisesti 
ikääntyneiden asumisratkaisujen ja palvelukokonai-
suuksien löytäminen sekä kognitiivisen toimintaky-
vyn ylläpito ja muisti- ja hermorappeutumasairauk-
sien uudet hoitomuodot 

•	 Syöpätautien uudet diagnostiset menetelmät ja 
täsmähoidot sekä syöpäkeskuksen perustaminen

Kärkihankekokonaisuus 1.  
Uudet osaamiskeskittymät

Helsingin seudun yliopistollinen keskussairaala (Hyks) pe-
rustaa syövän hoitoon, diagnostiikkaan ja syöpätutkimuk-
seen keskittyvän osaamiskeskuksen, jonka toiminnassa on 
keskeistä yhteistyö sairaalan ja syövän perus- ja translatio-
naalista tutkimusta harjoittavien laitosten välillä (Helsin-
gin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta, FIMM, Hyksin 
biopankki ja sen syöpärekisteri). Biopankkiin taltioidaan 
molekulaariseen profilointiin tarvittavat potilasnäytteet, 
joihin yhdistetään tarvittava kliininen tieto. Keskeinen 
päämäärä on syövän täsmähoitojen kehittäminen. Poti-
lasnäytteitä hyödyntävä saumaton yhteistyö toimijoiden 
välillä mahdollistaa reaaliaikaisesti potilaan hoidon räätä-
löinnin syöpätyypin mukaisesti ja näin paremmat hoitotu-
lokset.  Helsingin syöpäkeskuksen toiminnan kehittymi-
nen riippuu lääketeollisuuden investoinneista. Strateginen 
kumppanuus yritysten kanssa johtaa lisääntyvään tietotai-
toon, korkeatasoisen syöpähoidon saatavuuden paranemi-
seen ja kustannussäästöihin. Alustavan kiinnostuksensa 
yhteistyöhön ovat ilmaisseet Orion Pharma Oyj, SPR 
Veripalvelu, Faron Pharmaceuticals Oy, ja HYKSin kliiniset 
palvelut Oy. Tiekartan elementit:

•	 Toiminnan käynnistämiseksi tarvittavien keskeis-
ten prosessien suunnittelu ja toteutus

•	 Biopankkitoiminnan systematisointi ja sen vaati-
mat investoinnit; etähoidon kehittäminen (esim. 
kivunlievitys)

•	 Yritysyhteistyömallien rakentaminen ja teollisten 
kumppanuuksien aktiivinen rakentaminen

•	 Helsingin syöpäkeskuksesta synnytetään keskeinen 
toimija Kansallisessa syöpäkeskuksessa 

Health Factory tarjoaa valmiin yhteistyöalustan ja toi-
mintamallin uusien tarvelähtöisten kaupallisten ratkai-
sujen kehittämiseen hyvinvointi- ja terveysalalle. Health 
Factoryn toimijat kuten pääkaupunkiseudun kaupungit 
voivat sen puitteissa identifioida keskeisimpiä haasteitaan 
ja lähteä hakemaan niihin ratkaisuja yhdessä yritysten 
kanssa. Health Factoryn tavoite on kytkeä koko innovaa-
tioketju yhteen siten, että sen kautta yritykset pääsevät 
myös aitoihin testiympäristöihin ja saavat tukea myös pro-
totyyppi- ja kaupallistamisvaiheen rahoitukseen. Health 
Factory -toiminnassa ovat mukana Aalto-yliopisto ja VTT. 
Helsingin yliopiston ja HUS:n kanssa tehdään yhteistyötä 
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erityisesti ikääntyneiden toimintakykyyn liittyen erikseen 
sovittavissa kehittämishankkeissa. 

Käynnistetään toimet perustaa kansallinen Aivokeskus, 
joka kokoaisi keskeisen aivosairauksiin (neurologiset 
ja psyykkiset sairaudet) liittyvän osaamisen ja toimijat 
yhteen ja joka kattaisi niin hoidon ja kuntoutuksen, diag-
nostiikan ja kuvantamisen kuin tutkimuksen ja kehitys-
toiminnan. Verkostomaisesti toimiva osaamiskeskittymä 
vastaisi myös yksityisen sektorin kumppanuuksista. Uutta 
liiketoimintapotentiaalia on erityisesti tietokoneohjelmien 
(pelillisyys) ja laitteiden kehittämisessä sekä lääkehoitojen 
ja kuntoutusmenetelmien yhdistelemisessä. Fokusalueina 
ovat erityisesti ikääntyneiden muisti- ja hermorappeuma-
sairaudet, nuorten psykiatriset ongelmat sekä työikäisille 
suunnattu ennaltaehkäisevä aivovalmennus. Alustavan 
kiinnostuksensa yhteistyöhön ovat ilmaisseet Mental Ca-
pital Care Oy, Hermo Pharma Oy, Briim Center Oy, Aivo-
kunto Oy ja Audienssi.

Helsingin kaupunki suunnittelee perustavansa Terveyden 
ja hyvinvoinnin osaamiskeskittymän, johon sijoittuisi 
käyttäjälähtöistä tuote- ja palvelukehitystä tekeviä yri-
tyksiä sekä julkisen ja kolmannen sektorin toimijoita. 
Mahdollisena sijaintipaikkana on ollut esillä Marian sai-
raala-alue tai Myllypuron alueelle rakentuva Metropolia 
Ammattikorkeakoulun uusi kampusalue. Lisäksi ediste-
tään Vantaan Innovaatioinstituutin ja Laurea ammattikor-
keakoulun CIDe Cluster Finland -verkoston toimijoiden 
mahdollisuuksia kehittää tuotteitaan ja palvelujaan aidois-
sa käyttäjien ympäristöissä, kuten esimerkiksi perustetta-
vissa Toimiva Sairaala ja Toimiva Terveyskeskus -kohteissa 
Vantaalla. Kohteissa toteutetaan ja edelleen kehitetään 
Living lab -metodologiaa. 

Kärkihankekokonaisuus 2.  
Kaupunkien testausympäristöt

Terveyskeskukset tavoittavat laajoja väestöryhmiä, mutta 
kliiniset tutkimukset ovat keskittyneet pääosin keskus-
sairaaloihin ja yksityisille lääkäriasemille. Tämän vuoksi 
perustetaan perusterveydenhuollon kliininen tutkimusyk-
sikkö, joka mahdollistaa toiminnan keskitetysti viemättä 
resursseja terveysasemien päätyöltä. Se mahdollistaa niin 
tutkijalähtöiset kuin lääketeollisuudenkin rahoittamat 
tutkimukset, jotka ovat pääosin kansainvälisiä tuotekehi-
tysinvestointeja. Lisäksi selvitetään mahdollisuudet luoda 
rekisteritutkimus-infrastruktuuri, joka loisi edellytyksiä 

perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen rekistereiden 
anonymisoidun tiedon toissijaiselle käytölle. Avaamalla 
tietoa kunnat tarjoavat yrityksille ja kaupunkilaisille mah-
dollisuuden hyödyntää sitä ja synnyttää uutta liiketoimin-
taa. Lääketeollisuus ry ja EPID Research Oy ovat käynnis-
tämässä pilottihanketta.

Toteutetaan ikääntyneiden asumisen ratkaisujen tes-
tiympäristöjä, joista saadaan systemaattista ja koko-
naisvaltaista käyttäjätietoa tuotteiden, palveluiden ja 
kokonaisratkaisuiden toimivuudesta ja vaikuttavuudesta. 
Esteettömyyden ja turvallisuuden lisääminen on mer-
kittävää ikääntyneiden kotona asumisen tukemisessa. 
Olemassa olevista hyvistä esimerkkikohteista tehdään 
monistettavat kustannusanalyysi- ja vaikuttavuustarkaste-
lumallit, joiden avulla tuotetaan tietoa testiympäristöistä. 
Testiympäristöjä ovat esimerkiksi Toimivan kodin yhtey-
teen toteutettava testitila, Elä ja asu- keskukset, Kiinteistö 
Oy Helsingin Palveluasunnon korjausrakentamiskohteet. 
Seuraavat yritykset ovat valmisteluvaiheessa olleet kiin-
nostuneita teemasta: Aaria Family Oy, Väinö Korpinen Oy, 
MariMils Oy, Variante Oy.

Kärkihankekokonaisuus 3.  
Innovatiivisten hyvinvoinnin ratkaisujen 
käytön lisääminen

Edelläkävijämarkkinoita avaavat toimenpiteet kohdiste-
taan ennaltaehkäisevän terveydenhoidon ratkaisuihin ja 
sähköisiin terveyspalveluihin. Terveystaltioiden käyttöön-
otto ja avoimet rajapinnat infrastruktuurihankkeissa ovat 
edellytyksiä edelläkävijämarkkinan syntymiselle.

Ensimmäinen askel yksilöllisen terveydenhoidon nostami-
seksi uudelle tasolle on yksilön geenitiedon hyödyntämi-
nen. Tietoa perintötekijöistä yhdistetään terveys- ja elin-
tapatietoon yksilöllistetyn sairastumisriskin arvioimiseksi, 
ja samalla luodaan kysyntää elintapamuutoksiin kannus-
taville palveluille ja sairauksien täsmähoitoon. Keskeiset 
toimivat ovat Helsingin yliopiston lääketieteen tiedekunta, 
HUS, FIMM ja THL. Medixine Oy, Kustannus Oy Duode-
cim, Taltioni-osuuskunta, Yhtyneet Medix Laboratoriot 
Oy, SPR Veripalvelu ja IBM Finland Oy ovat ilmaisseet 
alustavan kiinnostuksensa yhteistyöhön. Ehdotus tiekar-
tasta on seuraava:
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•	 Sisällytetään 40-vuotiaiden helsinkiläisten miesten 
Kundit kondikseen -terveystarkastukseen sydän- ja 
verisuonitautiriskiä kuvaava geeniriskiprofilointi, 
jotta ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä tarvitsevat 
potilaat voidaan tunnistaa entistä paremmin. 

•	 Hyödynnetään terveystaltiota tarkastettavien seu-
rannassa, elintapatietojen keräämisessä ja omien 
tietojen hallinnassa. Tallennetaan terveystarkastuk-
seen osallistuneiden miesten näytteet biopankkiin, 
jossa ne ovat käytettävissä erillistä suostumusta 
vaativiin yritysten rahoittamiin t&k-hankkeisiin.

•	 Kolmannessa vaiheessa on mahdollista rakentaa uu-
sia palveluita, jotka hyödyntävät laajoja terveyden 
referenssitietokantoja, tutkittavien seurantatietoja 
ja uusia teknologioita. 

Edistetään sähköisten terveyttä edistävien palveluiden 
käyttöä kaupunkien palvelutuotannossa sekä kolmannella 
sektorilla. Sähköisen asioinnin sujuvuus ja tiedon avoi-
muus lisäävät alueen kilpailukykyä, ja kunnat voivat kehit-
tää jatkossa sähköisiä palveluitaan yhdessä.

•	 Koulutetaan alueen toimijoita hyödyntämään esi-
kaupallisia ja innovatiivisia hankintoja ja näihin ole-
massa olevia rahoitusinstrumentteja. Osoitetaan, 
miten esikaupallisten hankintojen tulokselliseen 
läpivientiin voidaan kytkeä yksityisen pääomara-
hoitus

•	 Avataan kaupunkien nimeämiä kokeiluympäristöjä 
yritysten ja kehittäjien käyttöön. Yritykset saavat 
aitoa käyttäjätietoa ja referenssiasiakkuuksia.

•	 Tuodaan yritysten käyttöön ennakointitietoa käyt-
täjien tarpeista sekä kansainvälistymispalveluita 
ja –kanavia.

Kehitetään tuotteistettu Virtuaalinen kotihoito –palvelu-
konsepti sisältäen monituottajapohjalta tarjottuja erilaisia 
palveluita kuten etähoito ja konsultaatiot. Toimenpiteissä 
luodaan liiketoimintamalli sekä varmistetaan skaalautu-
vuus ja laajempi käyttöönotto. Tunstall Oy ja Elisa Oyj 
ovat kiinnostuneita aloitteesta.

Käynnistetään Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston ja 
HUS:n yhteinen Biodesign Finland -koulutusohjelma. 

Kuva 8. Hyvinvoiva ihminen –painopisteen välitavoitteet ja saavutettavat tulokset vuosina 2014–2020

Haasteet
nykytilanteessa

Kärkihankkeet
käynnistyvät

↑ Välitavoitteet↑ Tulos↑

•	 Kansainväliset veturiyri-
tykset eivät ole riittävän 
vahvasti kytkeytyneitä 
keskittymän uudistumi-
seen

•	 Paikallisen lead inves-
torin puuttuminen Life 
Science -puolella on mer-
kittävä haaste

•	 Teknologiainnovaatiot ja 
sähköiset palveluratkai-
sut eivät yhdisty julkisen 
sektorin ja käyttäjien 
tarpeisiin

•	 Syöpätautien osaamis-
keskus aloittaa toimin-
tansa ja sille haetaan 
aktiivisesti teollisia 
kumppaneita maailmalta

•	 Kundit kondikseen -ter-
veysseulontaan liitetään 
perinnöllisten riskitekijöi-
den profilointi

•	 Virtuaalinen kotihoito 
-palvelun (kuva/ääni)  
tuotteistamishanke käyn-
tiin

•	 Syöpäkeskuksella useita 
kumppanuuksia lääke- ja 
diagnostiikkateollisuu-
den kanssa

•	 Uusia omahoitoon ja 
sairauksien ennalta-
ehkäisyyn kannustavia 
sovelluksia kansalaisten 
käytössä

•	 Useita ikääntyneiden 
asumisen ratkaisujen 
testiympäristöjä toimin-
nassa

•	 Kumppanuus yritysten 
kanssa on johtanut li-
sääntyvään tietotaitoon, 
korkeatasoisen syöpä-
hoidon saatavuuden 
paranemiseen ja kustan-
nussäästöihin

•	 Kansalaisilla mahdolli-
suus terveyden ylläpi-
toon ja sairauksien hoi-
toon geeni-, elintapa- ja 
elinympäristöä koskevan 
tiedon perusteella

•	 Ikääntyneiden esteettö-
mien ja turvallisten asui-
nympäristöjen määrä on 
kasvanut
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Ohjelmassa monialaiset neljän hengen tiimit tunnistavat 
terveydenhuollon ratkaisemattomia tarpeita ja kehittävät 
yhteen valittuun ongelmaan teknologisen ratkaisun. Li-
säksi tiimi suunnittelee, miten innovaatio tuodaan mark-
kinoille. Malli on kehitetty Stanfordin yliopistossa, missä 
ohjelma on lyhyessä ajassa tuottanut useita startup-yrityk-
siä ja potilashoitoa parantavia teknologioita markkinoille.

Kärkihankekokonaisuus 4.  
Terveys- ja hyvinvointiratkaisujen vienti

Kaupungit sitoutuvat luomaan edellytyksiä terveystoi-
mialan yritysten kasvulle ja kansainvälistymiselle Team 
Finland -osapuolen kanssa. Kunnat laativat valittujen 
terveyspalveluiden tuottajien kanssa terveysturismiin 
liittyvät kehittämissuunnitelmat, jotta terveyspalveluiden 
tuottajat voivat saada palvelunsa tuotteistettua, ja käyn-
nistävät markkinoinnin kohdemaihin. Terveysturismia 
edistetään yhteistyössä alan yksityisten yritysten kanssa 
markkinoimalla metropolialueen koko terveys- ja hyvin-
vointipalveluiden tarjontaa kohdennetusti ja keskitetysti. 
Luodaan Suomen ja Itämeren alueen aktiivisen ikään-
tymisen kehitysympäristö, jotta alueen yritykset voivat 
kehittää monikansallisena yhteistyönä uusia tuotteita ja 
palveluja ikääntyvälle väestölle. 

Kärkihankekokonaisuus 5.  
Markkinointi- ja ulkomaiset investoinnit 

Kansainvälisten investointien hankinta kytketään metro-
polialueen vahvuuksiin ja uusiin osaamiskeskittymiin, 
joille luodaan toimivat tavat yritysyhteistyöhön strate-
gisten kumppanuuksien mahdollistamiseksi. Toteutetaan 
osaamislähtöisiä investointiohjelmia uusien yritysten, 
investointien ja osaajien houkuttelemiseksi alueelle. Mah-
dollisia teemoja ovat yksilöllinen syövän hoito ja neuro-
teknologia. Edistetään sijoittajatapahtumien järjestämistä 
Helsingissä ja tehdään tiivistä yhteistyötä paikallisten 
sijoittajien kanssa.

Välitavoitteet

Painopistealueen välitavoitteet ja saavutettavat tulokset 
ohjelmakauden aikana on esitetty kuvassa 8.

Eri osapuolten osallistuminen valmisteluun
Painopistealueen valmisteluun ovat osallistuneet Hel-
singin yliopisto, Aalto-yliopisto, HUS, VTT ja Suomen 
molekyylilääketieteen instituutti FIMM. Edellä mainitut 
tahot tehneet aloitteita kärkihankkeista. Helsingin yliopis-
to ja HUS ovat sopineet, että aiehakemukseen valittavat 
lääketieteen aihealueet ovat syöpätaudit, yksilöllistetty 
lääketiede ja muistisairaudet21. HUS:n erityispanoksena 
innovaatiokeskittymään on syövän osaamiskeskus.

Lääketeollisuus ry on osallistunut perusterveydenhuollon 
kliinistä lääketutkimusyksikköä ja rekisteritutkimus-infra-
struktuurin luomista koskevien aloitteiden valmisteluun. 
15.1.2013 järjestettyyn keskustelutilaisuuteen syöpäkes-
kuksesta osallistui asiantuntijoita kuudesta lääketeollisuu-
den yrityksestä, mm. Orion Pharmasta. Selvittäessä gee-
nitiedon hyödyntämistä terveydenhoidossa on haastateltu 
asiantuntijoita kahdeksasta eri yrityksestä, joiden joukos-
sa ovat Taltioni-osuuskunta, Duodecim, IBM, ja Medixine. 
INKA-leirin 29.1.2013 järjestetyn Hyvinvoiva ihminen 
-kehittämispäivän neljään työpajaan osallistui yhteensä 
21 yritystä. Novartis Finland Oy:n kanssa on keskusteltu 
yliopistojen kanssa suoritettavasta yhteistyöstä muistisa-
rauksien alalla valmistelun eri vaiheissa.

21   Dekaanin päätös 19.12.2012/109.
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Painopisteen valintaa tukeva 
osaamisperusta

Kysyntälähtöisyys sekä poikki- ja monialaisuus

Terveyssektorin kysyntä tulee viime kädessä potilailta ja 
on globaalia – vain harvat keksinnöt ovat sovellettavissa 
vain tietyssä maassa tai tiettyyn kansaan. Yksilöllistetyn 
lääketieteen kehitys on yksi tärkeimmistä liiketoiminnan 
kehitysalueista terveydenhuollon kentällä. Se vaikuttaa 
kokonaisvaltaisesti lääketeollisuuteen ja terveydenhuol-
toon. Nykyaikainen syöpätautien diagnostiikka ja hoito 
vaatii monialaista osaamista kattaen laajasti sekä ennalta-
ehkäisyn, diagnostiikan, operatiivisen hoidon, kuntoutuk-
sen ja psykososiaalisen tuen että tätä kiinteästi tukevan 
tutkimus- ja kehittämistoiminnan ja koulutuksen. Tämän 
päämäärän saavuttamiseksi on nähty tarpeelliseksi perus-
taa erityisiä syövän osaamiskeskuksia.

Aivosairaudet ovat yhteiskunnalle kaikkein kallein sairaus-
ryhmä. Niihin ei tyypillisesti kuolla vaan niiden kanssa 
eletään pitkään. Esimerkiksi Suomessa on vähintään kes-
kivaikeasti ja vaikeasti dementoituneita arviolta 80 000 
ja sairastuneiden määrä kasvaa. Painopistealue yhdistää 
poikkitieteellisesti huippututkimuksen ja teknologian 
mahdollisuuksia sekä kokonaisvaltaisia toiminnallisia kun-
toutus- ja terapiaratkaisuja.

Vuonna 2011 yli 65-vuotiaita oli noin 980 000 ja 1,5 mil-
joonan määrän ennustetaan ylittyvän vuoden 2030 tie-
noilla. Ikääntymiseen liittyvät haasteet ovat moninaiset, 
mutta niiden tämän hetkiset ratkaisut ovat hyvin pirsta-
leisia eivätkä vastaa ikääntyneiden todellisiin tarpeisiin. 
Tavoitteet kuten lisääntyvä omahoito ja hoitohenkilökun-
nan kysynnän kasvun hallinta jäävät näin toteutumatta. 
Painopistealue keskittyy markkinatoimenpiteisiin, jotka 
luovat uutta kysyntää ja tukevat ratkaisujen käyttöönot-
toa. Erityisenä fokusalueena on sähköisten palveluiden 
käyttöönotto ja niiden mahdollistamat uudet kotiin ja 
myös mobiililaitteisiin vietävät palvelut.

Osaamiskärjet sekä osaamisen kansainvälinen 
vahvuus ja kiinnostavuus

Metropolialueen terveystoimiala on erikoistunut terveys- 
ja diagnostiikkateollisuuteen sekä lääkekehitykseen. Alue 

on Suomen laajin terveystoimialan yhteistyöverkko, jossa 
teollisuus ja tutkimussektori toimivat tiiviisti uusien tuot-
teiden, palveluiden ja hoitomuotojen kehittämiseksi. Alan 
yritysten liikevaihto ylittää viisinkertaisesti sekä julkisen 
että yksityisen tutkimusrahoituksen. Vuonna 2011 oli 
terveysteknologia- ja lääketeollisuuden yrityksiä oli noin 
300 tuottaen noin 1,5 miljardin euron liikevaihdon ja työl-
listäen noin 5000 henkilöä.

Lääketieteen osaaminen on korkeatasoista ja kansainvä-
lisesti merkittävää: Bibliometrisessä vertailussa Suomi 
on maailman johtava maa kliinisessä lääketieteessä ja 
syöpätutkimuksessa (2010). Helsingin Meilahdessa sijait-
see Euroopan tasolla merkittävä terveyskeskittymä, jossa 
työskentelee 1500–2000 tutkijaa. Alueella on useita toi-
mijoita kuten HUS, Helsingin yliopiston lääketieteellinen 
tiedekunta, FIMM ja pk-yrityksiä. Nämä toimijat inves-
toivat tutkimukseen vuosittain noin 100 miljoonaa euroa.  
Espoon Otaniemessä toimivat Aalto-yliopisto ja VTT 
ovat merkittävimpiä soveltavien teknologiaratkaisujen 
kehittäjiä. Niiden terveyteen liittyviä kärkiosaamisia ovat 
erityisesti diagnostiset ratkaisualustat, anturiteknologian 
hyödyntäminen sekä omahoitoratkaisujen kehittäminen. 
Ravitsemukseen liittyvää osaamista on erityisesti Viikin 
kampuksella.

Suomessa aivojen terveyteen liittyvät asiantuntija- ja 
laiteresurssit sekä kliininen osaaminen ovat keskittyneet 
pääkaupunkiseudulle. Keskeisiä toimijoita ovat Helsingin 
yliopisto, Aalto-yliopisto ja HUS. Erityisiä vahvuusalueita 
ovat muisti- ja hermorappeumasairauksien tutkimus, ai-
vojen kuvantaminen sekä molekulaarinen ja integratiivi-
nen neurotiede. Osaamiskeskittymään kuuluvia yrityksiä 
ovat Orion Pharma Oyj, Elekta Neuromag Oy, Hermo 
Pharma Oy, Nexstim Oy, Neuroware Group Oy ja Neuro-
tar Oy. Innovatiivisia uutta teknologiaa hyödyntäviä lop-
pukäyttäjäpalveluita tarjoavia yrityksiä edustaa Mental 
Capital Care Oy.

Metropolialueella on erinomainen ja korkealaatuinen ter-
veyspalveluiden infrastruktuuri. Terveysturismin kannalta 
keskeisiä toimijoita ovat mm. HYKSin kliiniset palvelut 
Oy, Docrates ja Sairaala Orton Invalidisäätiö.



Metropolialueen aiehakemus Innovatiiviset kaupungit -ohjelmaan

36

Kansallinen ja kansainvälinen verkottuminen 
tekemisen tasolla

Uusien syövän diagnostisten menetelmien ja syöpähoi-
tojen kehittämiseksi tavoitteena on rakentaa kansallinen 
syöpäkeskus22. Sen tehtävänä on vastata alan kehittämis-
toiminnan kokoamisesta ja koordinoinnista sekä yksityi-
sen sektorin kumppanuuksista. Keskeisiä toimijoita ovat 
yliopistolliset sairaalat ja yliopistot. HYKS on jo Euroopan 
syöpäinstituuttien organisaation (OECI) jäsen, ja monet 
Meilahden kampuksen asiantuntijat kuuluvat kansainväli-
siin yhteistyöjärjestöihin. 

Yksilöllistetyn lääketieteen infrastruktuuri on järjestäy-
tynyt THL:n johdolla BBMRI.FI-verkostoksi. Verkoston 
tehtävänä on kansallisen yhteistyön edistäminen ja linkit-
täminen osaksi eurooppalaisia keskittymiä, yhteisten ja 
yhteensopivien toimintamallien käyttöönotto sekä vuosi-
kymmenten saatossa kerättyjen korkealaatuisten aineisto-
jen hyödyntäminen tutkimus- ja kehitystoiminnassa. 

Aivojen terveyteen liittyen toimijoita ovat myös Turun ja 
Itä-Suomen yliopistot. Toimijat ovat järjestäytyneet kan-
sallisesti Neurotech initiative -investointiohjelman puit-
teissa. Perusterveydenhuollon kliinisen tutkimusyksikön 
ja rekisteritutkimusinfrastruktuurin luominen kytketään 
osaksi kliinisen tutkimuksen kansallisen infrastruktuurin 
rakentamista. Aktiivisen ja terveen ikääntymisen toimijat 
verkottuvat European Innovation Partnership on Active 
and Healthy Aging -toiminnan kautta.

 
Kytkeytyminen muihin paikallisiin 
kehittämisstrategioihin

Painopistealue pohjautuu metropolialueen yhteiseen kil-
pailukykystrategiaan, erityisesti sen Hyvinvointi ja kestä-
vyys –painopisteeseen. HUS:n strategia linjaa tavoitteeksi 
kehittää yliopisto-, korkeakoulu- ja teollisuusyhteistyötä, 
panostaa terveyden edistämisen toimintaan ja muodostaa 
tietyn laajan hoitokokonaisuuden kattavia osaamiskes-
kuksia. Helsingin yliopiston strategian toimenpiteet kuten 
tulosten hyödyntämisen tehostaminen, osaamisen siirron 
uudet toimintamallit ja yliopisto alueen kehittäjänä tuke-
vat innovaatiokeskittymän rakentamista. Painopistealue 
toteuttaa Aalto-yliopiston strategian tavoitteita kumppa-

22  Kansallisen syöpäkeskuksen mahdollinen perustaminen 
on kirjattu hallitusohjelmaan.

nuuksien rakentamisesta elinkeinoelämän ja julkisyhteisö-
jen kanssa osaamisen siirron vahvistamiseksi ja avoimen 
innovaatiotoiminnan kehittämiksi osaamisen työpajoissa. 
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Visio

Luovien alojen osaaminen parantaa innovaatiotoiminnan 
laatua, kysynnänmukaisuutta ja käyttäjälähtöisyyttä. 
Palvelu- ja tuotemuotoilun, pelialan ja median huippu-
osaamisen hyödyntämistä eri alojen yrityksissä ja julkisella 
sektorilla edistetään rohkeilla uusilla avauksilla. Metropo-
lialueelle syntyy ainutlaatuinen, aidosti kansainvälisesti 
vetovoimainen luovan osaamisen hyödyntämisen ekosys-
teemi ja kehitysympäristö. Metropolialue on uusien juuri 
nyt syntymässä olevien markkinoiden, esimerkiksi games 
for health -markkinan, edelläkävijä.

Tiekartta

Ohjelmalla kasataan ja rikastetaan luovan alan hyödyn-
tämisosaamista. Luovien alojen huippuosaajien avulla 
yritysten ja julkisen sektorin kesken toteutetaan joustavia 
kokeiluja erityisesti peli- ja muotoilualan osaamista järjes-
telmällisesti hyödyntämällä. Kehittämishankkeilla vauhdi-
tetaan merkittävästi luovan talouden edelläkävijämarkki-
noiden syntymistä. Tämä synnyttää uutta liiketoimintaa ja 
tuottaa lisäarvoa julkisen sektorin palveluille. Ohjelmalla 
käynnistetään luovan osaamisen hyödyntämisen kehi-
tysympäristö yhdistäen tilallisesti ja toiminnallisesti eri 

luovien alojen osaajat ja osaamisen hyödyntäjät toisiinsa. 
Kehitysympäristön sydän muodostuu kytkemällä yhteen 
muotoilun, pelialan ja media-alan yritysten liiketoiminta, 
yliopistojen tutkimustoiminta, hyödyntämisalueiden ke-
hittämistoiminta ja Yleisradion Pasilassa avautuva tuotan-
to, tilat ja palvelut. Kehitysympäristö jalkautuu keskeisille 
hyödyntämisalueille esimerkiksi Vantaan Sairaalamuo-
toilukeskuksena, Pasilan Pelistudiona, Kokeilupiste-ver-
koston laajennuksena Uudenmaan lähikirjastoissa sekä 
T3-alueella.

Osaamisperusta

Ohjelma perustuu metropolialueen yrityksissä ja yli-
opistoissa olevaan muotoilun ja pelialan kansainvälisesti 
tunnustettuun huippuosaamiseen sekä media- ja AV-alan 
avautuvaan palveluinfrastruktuuriin ja osaajiin. World 
Design Capital Helsinki 2012 -vuosi on ollut tunnustus ja 
investointi, jonka kautta metropolialue on profiloitunut 
kansainvälisesti muotoilun hyödyntämisen edelläkävijänä. 
Peliyritysten vahva nousu on jo nyt synnyttänyt metro-
polialueelle yhden maailman tärkeimmistä viihdepelialan 
osaamiskeskittymistä. Metropolialue on media- ja AV-alan 
tärkein kansallinen keskittymä.

Luovuudella lisäarvoa  
ja liiketoimintaa
Luovien alojen huippuosaajien avulla eri alojen yritysten ja julkisen 
sektorin innovaatiotoimintaa uudistetaan käyttäjälähtöiseksi. Ohjelma 
kasaa ja rikastaa kansainvälisesti tunnustettua huippuosaamista 
erityisesti muotoilun, pelialan ja median alueilta uusiin 
hyödyntämiskohteisiin ja syntymässä oleville uusille luovan talouden 
markkinoille. Ohjelma synnyttää omaleimaisen, kansainvälisesti 
vetovoimaisen luovan osaamisen hyödyntämisen ekosysteemin ja 
kehitysympäristön.
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Miksi sillä on merkitystä: luovan 
osaamisen lisäarvo innovaatio-  
ja kehitystoiminnassa

Suomen innovaatiotoiminnan haasteeksi on usein kuvattu 
liiallista teknologialähtöisyyttä. Tuote- ja palvelumuotoi-
lulla voidaan tähän toimintaan tuoda merkittävää lisäar-
voa. Muotoilu on usein paras tapa kanavoida uudet tekno-
logiat käyttäjille. Muotoilu todistettavasti lisää nykyisten 
teknologisten tuotteiden elinkaarta ja myyntiä.

Luovien alojen menetelmien avulla on mahdollista löy-
tää kokonaan uusia näkökulmia ja systeemisiä malleja 
palvelujen ja tuotteiden kehitykseen. Julkisen sektorin 
palvelutuotantoa kuvataan usein siiloutuneeksi sekä kun-
tien välillä että kuntien sisällä. Käyttäjälähtöiset, poik-
kihallinnolliset ratkaisut edellyttävät palvelumuotoilun 

menetelmien käyttöä kokonaisvaltaisten ihmiskeskeisten 
palvelupolkujen löytämiseksi. Usein tästä seuraa myös 
kustannussäästöjä. Käyttäjille toimivat palvelut ovat pal-
velua tuottaville tahoille toimivia ja tehokkaita tuottaa. 
Myös monet luovan osaamisen uudenlaiseen hyödyntä-
miseen perustuvat täysin uudet kansainväliset markkinat 
ovat juuri nyt syntymässä.

Pelialan ja muotoilun menetelmät ovat tehokkaimpia ih-
misten arjen käyttäytymisen muuttamisen työkaluja. Ar-
jen käytäntöjen muuttuminen on edellytys yhteiskunnan 
häijyjen haasteiden ratkaisemiselle. Ensimmäiset pelilliset 
ratkaisut kansantautien ennaltaehkäisyyn ovat jo käytös-
sä. Usein näitä ratkaisuja ovat kehittäneet yritykset, ei 
julkinen sektori.

Luovien alojen menetelmillä löydetään uusia ja yllättäviä 
tuloksia eri ratkaisuja yhdistelemällä. Luovien alojen me-
netelmien erityispiirre on nopeisiin kokeiluihin perustuva, 
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Kuva 9.  Kohti luovan talouden ekosysteemiä
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eri vaihtoehtoja kysynnän mukaan vertaileva, vaiheittain 
rakentuva kehittäminen, kuten nopeiden prototyyppien 
luominen ja nopea huonojen ideoiden lakkauttaminen. 
Luovien alojen menetelmät kasvattavat innovaatiotoimin-
nan vaikuttavuutta, nopeutta ja tarkkuutta.

Luovien alojen menetelmiin kuuluu loppukäyttäjien aito 
osallistuminen tuotteiden ja palvelujen suunnitteluvai-
heessa. Joidenkin tutkimusten mukaan suurin osa yritys-
ten uusista radikaaleista innovaatioista tapahtuu käyttä-
järajapinnassa. Osallistumisella eli innovaatioprosessien 
avautumisella on myös yhteiskunnallinen vaikutus.

Painopistealueen kautta 
tavoiteltava vaikuttavuus

Tausta

Luova talous on luovan osaamisen ja luovien alojen koko 
kansantalouteen synnyttämää taloudellista lisäarvoa.23 
Metropolialueella on joitain kansainvälisesti merkittäviä 
luovan osaamisen huippuja. Näiden osaamista ei hyödyn-
netä täysimääräisesti alueen eri alojen yritysten ja julki-
sen sektorin toiminnassa. Metropolialueen yliopistoissa 
on johtamiseen, verkostoihin ja käyttäytymistieteisiin 
liittyvää merkittävää osaamista jota ei hyödynnetä täy-
simääräisesti luovilla aloilla. Erityisesti julkinen sektori 
on metropolialueella nostanut muotoilun menetelmien 
hyödyntämisen tulevien strategiakausiensa keskiöön. 
Myös kansallisesti metropolialue on vahvasti erikoistunut 
tietyille luovan osaamisen aloille.24

Painopistealueen visio

Ohjelman tavoitteena on metropolialueen koko inno-
vaatiotoiminnan laadun tasohyppäys. Luovien alojen 
osaaminen parantaa innovaatiotoiminnan laatua, ky-
synnänmukaisuutta ja käyttäjälähtöisyyttä. Palvelu- ja 
tuotemuotoilun, pelialan ja median huippuosaamisen 
hyödyntämistä edistetään rohkeilla uusilla avauksilla ja 
näitä luovan talouden osaamiskärkiä vahvistetaan ja rikas-
tetaan. Metropolialueelle syntyy ainutlaatuinen, aidosti 
kansainvälisesti vetovoimainen luovan talouden ekosys-

23  Työ- ja elinkeinoministeriön määritelmä.
24  Tilastokeskus: Helsingin elinkeinotoiminnan vahvimmat 
erikoistumisalat suhteessa koko maahan.

teemi ja kehitysympäristö. Metropolialue on uusien juuri 
nyt syntymässä olevien markkinoiden, esimerkiksi games 
for health -markkinan, edelläkävijä.

Painopistealueen tavoitteet ja tehtävä

Kansainvälisesti vetovoimainen innovaatiokeskittymä 
edellyttää, että metropolialueelle syntyy ainutlaatuinen, 
lisäarvoa tuottava ja kokonaisvaltaisesti toimiva luovan 
osaamisen hyödyntämisen ekosysteemi. Ekosysteemin 
osaamiskärjet ovat teräviä ja alallaan maailman huippua. 
Ohjelmalla luodaan keskeiset mahdollistajat tälle sekä 
nopeutetaan markkinoiden kehittymistä. Ohjelman tehtä-
vänä on varmistaa, että:

1. Metropolialueen luova osaaminen kasaantuu ja ri-
kastuu ja hyödyntämisaluekohtaiset osaamiskärjet 
ovat maailman huippua.

2. Metropolialueen yritykset ja julkinen sektori hyö-
dyntävät luovaa osaamista tehokkaasti omissa ke-
hitystoimenpiteissään, erityisesti valituilla keihään-
kärkialueilla. Luovan osaamisen integrointiin muille 
toimialoille on toimivat käytännöt.

3. Toimintaan keskeisesti liittyvien pk-yritysten syn-
tyyn, kasvuun ja kansainvälistymiseen on toimivat 
käytännöt.

4. Metropolialueen luovan osaamisen hyödyntämisen 
ekosysteemi on kansainvälisesti houkutteleva inves-
tointien ja osaamisen sijoittumisen kohde.

Ohjelma tavoittelee muun muassa seuraavien indikaatto-
reiden toteutumista:

•	 Pelialan, muotoilun ja median työpaikkojen luku-
määrä ja liikevaihto

•	 Uusien hyödyntämisalueiden, esimerkiksi games for 
health -alueen, työpaikkojen lukumäärä

•	 Uusien hyödyntämisalueiden ja luovan osaamisen 
kokeilujen lukumäärä

•	 Hyödyntämisalekohtaisten kehitysympäristöjen 
synty, esimerkiksi Sairaalamuotoilukeskus

•	 Kuntien toimialojen budjettien säästöt, esimerkiksi 
terveydenhuoltobudjetin säästöt pelillisten ratkai-
sujen avulla

•	 Osuus kuntien palveluista, jotka on suunniteltu en-
sisijaisesti ihmislähtöisten palvelupolkujen pohjalta

•	 Aitojen käyttäjäkokeilujen ja yhteissuunnitteluker-
tojen määrä yritysten ja julkisen sektorin palvelujen 
ja tuotteiden kehitysprosesseissa
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•	 Luovan osaamisen hyödyntäminen hankintoina 
yritysten ja julkisen sektorin budjeteissa

•	 Kansainvälisten TOP-20 –toimijoiden osallistumi-
nen kehitysympäristöön tai sijoittuminen alueelle

Edelläkävijämarkkinoiden synnyttäminen

Monet uudet luovan talouden markkinat ovat syntymäs-
sä nyt. Toisaalta yhä useammat yritykset ovat heränneet 
huomaamaan, että asiakkaan kokema lisäarvo muodostuu 
immateriaalisista ja tunnepohjaisista asioista. Toisaalta 
luovien alojen osaamista muille aloille yhdistämällä on 
syntynyt ja syntymässä täysin uusia markkinoita. 

Esimerkiksi kansainvälisesti Games for Health -markkinan 
kooksi on arvioitu vuonna 2015 noin 8 miljardia euroa, 
mikä on kymmenkertainen vuoteen 2012 verrattuna. Yh-
deksi erityiseksi muotoilun, pelialan ja median osaamisen 
hyödyntämisen kärkialueeksi ohjelmassa on valittu tervey-
denhuolto. 

Uusien markkinoiden avaaminen edellyttää yritysten, 
julkisen sektorin ja tutkimuksen yhteisiä, konkreettisia 
edelläkävijätoimia. Todelliset uusia markkinoita avaavat 

toimenpiteet ovat usein luonteeltaan yksinkertaisia, konk-
reettisia, aitoon tarpeeseen ja arkeen vientiin perustuvia 
pilottihankkeita ja asiantuntijapalveluiden hankinnan 
helpottamista.

Liiketoiminnan kehittämismalli

Ohjelman keskiössä on kehitysympäristö, joka kokoaa luo-
vien osaajien tarjooman ja näitä tukevat infrastruktuurit 
sekä fasilitoi osaajien ja kehityshaasteiden vuoropuhelua. 
Kehitysympäristöön tehdään aktiivista asiakashankintaa 
yritysten ja julkisen sektorin kehittämishaasteista. Kehi-
tysympäristön kautta syntyviä uusia tuotteita, palveluita, 
alliansseja ja kansainvälistymispyrkimyksiä tuetaan.

Tämän lisäksi uusien markkinoiden syntymistä nopeute-
taan markkinoiden konkreettisina avaajina ja innostavina 
esimerkkeinä toimivilla korkean vaikuttavuuden pilotti-
hankkeilla sekä luovan osaamisen hankintaprosessin tuki-
toimenpiteillä.

Liiketoiminnan kehittämistä ja kehittymistä voidaan kuva-
ta alueellisen liiketoimintamallin mukaisesti:

Liiketoiminnan kehittämistä ja kehittymistä voidaan kuvata alueellisen 
liiketoimintamallin mukaisesti:

Mahdollisuuksien 
ja haasteiden 
hankinta

Kehitysympäristö
Ratkaisut, 
liiketoiminta, 
arvoverkostot

Markkinat ja arki

Kuva 10. Liiketoiminnan alueellisen kehittämisen malli

ASIAKASHANKINTA
•	 Yritysten TKI asiakkaina

•	 Julkinen palvelutuotanto 
asiakkaana

•	 Ensisijaisesti 
kärkihyödyntämisalueilla

•	 Tukena ennakointitieto 
ja uudet teknologiat

KOKEILU JA YHTEISÖ
•	 Muotoilun ja pelialan 

osaaminen pohjana

•	 Ketterän 
kokeiluympäristö luonti

•	 Muut luovat alat mukana 
ja tukena

•	 Käyttäjien aito 
osallistaminen

TUOTTEISTUS
•	 Allianssien luonti 

(Rikastamo, Protomo)

•	 Välittäjämarkkinoiden 
synnyttäminen

•	 Käyttöönvienti-
 ympäristöt

SKAALAUTUMINEN
•	 Team Finlandiin 

ohjaaminen

•	 Valmennusohjelmiin 
ohjaaminen

•	 Luovien alojen 
erityispiirteet  
(esim. IPR)
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Kuva 11. Painopistealueen toimenpiteiden tiekartta

Painopistealueen toimenpiteet

Tiekartta

Painopistealueen toimenpiteet toteutetaan seuraavan tie-
kartan mukaisesti (kuva 11).

Kärkihanke 1:  
Kehitysympäristön käynnistäminen

Ohjelmalla käynnistetään luovan osaamisen hyödyntämi-
sen kehitysympäristö.  Kehitysympäristö on sekä fyysinen 
luovan talouden kiihdyttämisympäristö että toiminnalli-
nen luovan osaamisen kysynnän ja tarjonnan kohtaamis-
ten vauhdittaja. Sen toiminta on nopeatempoista, ketterää 
ja eri ratkaisuvaihtoehtoja yhdistelevää. Se on lisäksi paik-
ka järjestetyille satunnaisille kohtaamisille. 

Kehitysympäristö yhdistää tilallisesti ja toiminnallisesti 
eri luovien alojen osaajat ja näiden osaamisen hyödyntäjät 
toisiinsa. Kehitysympäristön sydän muodostuu kytkemällä 
yhteen muotoilun, pelialan ja media-alan yritysten liiketoi-
minta, yliopistojen tutkimustoiminta, hyödyntämisaluei-
den kehittämistoiminta ja Yleisradion Pasilassa avautuva 
tuotanto, tilat ja palvelut. Eri osaajien ja infrastruktuurien 
yhteen kytkeminen rikastaa toimijoiden menetelmällistä 
osaamista sekä toimialakohtaista hyödyntämisosaamista. 
Osaaminen ja infrastruktuuri paketoidaan yhtenäiseksi 
palvelutarjoomaksi hyödyntäjille. Kehitysympäristöön 
hankitaan aktiivisesti eri toimialojen yritysten ja julkisen 
sektorin kehityshaasteita. Näihin etsitään ratkaisuja ja 
uutta liiketoimintaa eri luovien alojen menetelmillä tuo-
tettujen prototyyppien ja liiketoimintamallien kautta. 
Uusia luovan osaamisen hyödyntämisalueita luodataan 
dynaamisesti, puolivuosittain vaihtuvalla teemalla. 

Loppukäyttäjien kanssa tehtävä yhteissuunnittelu toteu-
tetaan aidoissa ympäristöissä: esimerkiksi Sairaalamuo-

toilukeskus-kehitysympäristössä, Uudenmaan kirjasto-
verkoston kautta innovaatiolainaamona sekä ”pop-up” 
-toimintana eri toimialojen ja kaupunkiseutujen kehitys-
ympäristöissä. 

Kärkihankkeen toimenpiteet:

•	 Tuodaan eri osaamiskärkien huippuosaajat yhteen 
yhteisen sateenvarjon alle.

•	 Luodaan toimialakohtaisesti luovan osaamisen hyö-
dyntämisen työkalupakki ja käsikirja.

•	 Synnytetään järjestelmällisesti, teemoittain, uutta 
hyödyntämisaluekohtaista osaamista.

•	 Synnytetään järjestelmällisesti uutta luovan talou-
den liiketoiminnan osaamista.

•	 Kytketään olemassa olevat luovan talouden ratkai-
suja toteuttavat rakenteet toimintaan aktiivisesti, 
esimerkiksi Aalto IDBM -projektit ja Rikastamo-toi-
mintamalli.

•	 Koostetaan luoville osaajille, erityisesti pk-yrityksil-
le, merkityksellinen kehitysinfrastruktuuri helppo-
käyttöiseksi kokonaisuudeksi.

•	 Järjestetään satunnaisia kohtaamisia tuomalla tut-
kimusta, yritystoimintaa ja julkista sektoria mata-
lan kynnyksen demopäiviin esittelemään toisilleen 
toimintaansa.

•	 Rakennetaan Pasilan Studiot -kokonaisuus niin, 
että Yleisradion avautuva toiminta ja tilat palvelevat 
vahvasti palvelumuotoilu-  ja pelialan yrityksiä.

•	 Toteutetaan Pasilan Pelistudiot -kokonaisuus, joka 
täydentää Pasilan studiorakenteita pelialan pk-yri-
tyksiä palvelevilla muilla studiorakenteilla (esimer-
kiksi pilvipalvelut ja 3D-kehitysympäristöt).

2013
Kehitysympäristön 
käynnistäminen, 
osaamisen kasaaminen

2014
Markkinoita
avaavat 
pilottihankkeet

↑ 2017
Rikastunut 
osaaminen, 
edelläkävijämarkkinat

↑ 2020
Omaleimainen 
ja vetovoimainen 
innovaatiokeskittymä

↑
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•	 Käynnistetään Sairaalamuotoilukeskus.

•	 Laajennetaan kirjastoverkoston Kokeilupiste-toi-
minta kattamaan kehitysympäristön laajamittai-
nen, monidemografiaperusteinen käyttäjätestaus ja 
yhteissuunnittelu.

Kärkihankkeen keskeiset toimijat: Suomen pelinkehittäjät 
ry (pelialan yritykset), Yleisradio (avautuva infrastruk-
tuuri ja osaajat), Forum Virium Helsinki, palvelumuo-
toilualan yritykset, Aalto-yliopisto (IDBM, factoryt), 
Vantaan kaupungin Sairaalapalvelut, Vantaan inno-
vaatioinstituutti, CIDe-klusteri ja Helsingin Yliopiston 
Neurotieteen tutkimuskeskus (Sairaalamuotoilukeskus), 
Uudenmaan kirjastoverkosto (laajamittainen käyttäjätes-
taus ja yhteissuunnittelu sekä Luova kohtaamispaikka ja 
Keskustakirjasto 2017).

Kärkihanke 2:  
Edelläkävijämarkkinaa synnyttävä 
pilottien kokonaisuus

Alueen edelläkävijämarkkinoiden ja uuden liiketoiminnan 
syntyä nopeutetaan strategisesti valituilla pilottihankkeil-
la. Arkeen vientiin tarvitaan käytännön pilotteja sekä in-
nostaviksi esimerkeiksi että markkinoiden konkreettisiksi 
avaajiksi. Pilotit lisäävät myös kehitysympäristön kansain-
välistä kiinnostavuutta.

•	 Lentokenttäalueisiin liittyvää yritystoimintaa ja 
Helsinki-Vantaan lentokenttään liittyviä palveluja 
ja liiketoimintaa kehitetään muotoilun, pelialan ja 
median keinoin (Airport Cluster Finland, Airport 
Concepts)

•	 Sairaaloihin liittyvän liiketoiminnan kehittäminen 
muotoilun, pelillistämisen ja median keinoin (CI-
De-klusterin yritykset, muut sairaalaliiketoimin-
taan liittyvät yritykset)

•	 Neurogaming-sovelluksen kehittäminen ja pelialan 
ja neurotieteiden yhdistämisen mahdollisuuksien 
luotaaminen (Helsingin Yliopiston Neurotieteen 
tutkimuskeskus ja Suomen pelinkehittäjät ry)

•	 Nuorisotalojen tilojen ja toiminnan uudistaminen 
pelialan keinoin ja siitä syntyvä uusi liiketoiminta 
(Espoon sivistystoimi)

•	 Passiivisten liikuntatilojen aulatilojen aktivointi 
median ja muotoilun keinoin ja siitä syntyvä uusi 
liiketoiminta (Helsingin liikuntavirasto)

•	 Lisäksi kansainvälisen kilpailun kautta valitaan 2-3 
pilottia vuosittain.

•	 Lisäksi valmistelussa on tunnistettu seuraavat han-
keaihiot:

•	 Omistajanvaihdosyritysten liiketoiminnan uudista-
minen palvelumuotoilun ja pelialan keinoin 

•	 Uusi Keskustakirjasto 2017 muotoilu-, peli- ja me-
diaosaamisen pilottialustana

•	 Koulutusvientiin ja luovan osaamisen hyödyntämi-
seen tietointensiivisissä palveluissa liittyvä hanke 
yhdistäen IBM Oy:n the Finnish Centre for Data 
Intensive Services -aloitteeseen

•	 Kuntien palvelujen muotoilu poikkihallinnollisesti 
käyttäjälähtöisesti 

•	 Yhteiskunnan globaalit suuret haasteet / häijyt 
ongelmat ja niihin liittyvän uuden liiketoiminnan 
synnyttäminen luovien alojen keinoin

•	 AV-resurssikeskuksen palvelumuotoilu 

•	 T3-alueen palvelu- ja yhteisöarkkitehtuurin muotoi-
lu kulttuurin ja sisällön näkökulmasta

•	 Eläköitymiseen liittyvä yhteiskunnallinen palvelu-
muotoilu 

Kärkihanke 3:  
Uuden liiketoiminnan synnyn sekä pk-
yritysten kasvun ja kansainvälistymisen 
edistäminen

Varmistetaan, että uusien luovan talouden yritysten syn-
tyyn ja pk-yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen oh-
jaamiseen on toimialalle sopiva tehokas, ketterä malli.

•	 Luodaan systemaattinen malli kehitysympäristössä 
syntyneiden prototyyppien, ideoiden ja luodattujen 
mahdollisuuksien jalostamiseksi konkreettiseksi 
liiketoimintaosaamiseksi ja liiketoimintamalleiksi, 
joita jaetaan luovien alojen sisällä ja niiden välillä 
(Aalto IDBM).

•	 Toteutetaan tehokas ohjaus olemassa oleviin yritys-
toiminnan, teemallisen/arvoverkostojen kehittä-
misen ja rahoituksen palveluihin. Tämä tarkoittaa 
esimerkiksi alueella olemassa olevaa Protomo-, 
Rikastamo- ja Kasvuvalmennustoimintaa ja Crea-
demo-, Digidemo- ja Tekes Tempo -rahoitusinstru-
mentteja.
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•	 Tutkitaan mahdollisuutta järjestää metropolialu-
eelle oma luovan alan siemenraha ”metropolialueen 
toimintatonni konseptille”.

•	 Toteutetaan kansainvälisten messujen yhteydessä 
teemallista showcase-toimintaa, esimerkiksi muo-
toilun ja pelialan osaajien ja palveluiden showca-
se-toimintaa sosiaali- ja terveysalan messuille.

•	 Käynnistetään ”intohimoisesta sivutoimesta tai 
hyvästä ideasta kasvuyrittäjäksi” -polku. Kehitysym-
päristön palveluita ja yhteisöä tarjotaan käyttöön 
”hyvää ideaa” vastaan määräajaksi.

•	 Edistetään välittäjäorganisaatioiden syntymistä.

•	 Edistetään parhaiden yritysten osallistumista 
merkittävimpiin kansainvälisiin kilpailuihin. Tar-
vittaessa järjestetään kotimaisia karsintasarjoja 
näihin kilpailuihin ja kilpailuihin lähtevien yritysten 
valmennusta.

Kärkihankkeita tukevat muut toimenpiteet
Kysynnän ja tarjonnan kohtaamista tehostetaan ja han-
kintaprosesseja helpotetaan käytännön toimenpiteillä ja 
jalkatyöllä:

•	 Perustetaan luovan osaamisen hankinnan tukipal-
velu.

•	 Toteutetaan järjestelmällistä luovan osaamisen hyö-
dyntämiskohteiden hankintaa.

•	 Avataan markkinaa lanseeraamalla ”Luovan osaa-
misen hyödyntäminen näkyviin budjettisuunnitel-
miin” -periaate ja sitä edistämällä.

•	 Edistetään osaajavaihtoa hyödyntävien toimialojen 
ja luovien alojen osaajien välillä.

Toteutetaan muita kansainvälistä vetovoimaa 
lisääviä toimenpiteitä:

•	 Houkutellaan tai järjestetään alueella merkittäviä 
kansainvälisiä konferensseja, esimerkiksi pelialan, 
games for health -alan tai palvelumuotoilun alueilla.

•	 Toteutetaan alueen toimijoiden aktiivista verkotta-
mista keskeisiin kansainvälisiin toimijoihin.

•	 Järjestetään peli- ja muotoilualan kansainvälisten 
huippuosaajien residenssi-malli (edellyttää erillisra-
hoitusta).

•	 Koordinoidaan luovan talouden kehittämistoimen-
piteitä kansallisesti ja Itämeren alueella (edellyttää 
erillisrahoitusta; INKA verkostoitumishanke).

•	 Vahvistetaan alueen invest-in-toimijoiden yhteis-
työtä luovan osaamisen hyödyntämisen alueella.

Toimenpiteet
Taulukossa 2 on kuvattu painopistealueen tavoitteiden, 
toimenpiteiden ja kärkihankkeiden välinen suhde.



Metropolialueen aiehakemus Innovatiiviset kaupungit -ohjelmaan

44

Inkan tehtävä on varmistaa, 
että

Tämä varmistetaan 
seuraavin tavoin

Kärkihankkeina

1. Osaaminen kasaantuu, 
rikastuu ja sen osaamiskärjet 
ovat teräviä

Vahvistetaan muotoilun, 
pelialan ja median 
kärkiosaamisia ja rikastetaan 
näitä keskenään.

Synnytetään uutta 
hyödyntämisaluekohtaista 
osaamista, erityisesti valituilla 
hyödyntämisen kärkialueilla.

Käynnistetään kehitysympäristö joka 
toiminnallisesti ja fyysisesti kytkee osaajat 
keskenään.

Synnytetään hyödyntämisosaamista 
toimialuekohtaisesti sekä temaattisesti 
verkottamalla että pilottihankkeilla.

Käynnistetään sairaalamuotoilukeskus ja 
games for health –markkina hyödyntämisen 
kärkialueina. 

2. Julkinen sektori ja yritykset 
hyödyntävät osaamiskärkiä 
tehokkaasti

Tehostetaan kysynnän 
ja tarjonnan kohtaantoa 
ja poistetaan käytännön 
hankinnan esteitä.

Synnytetään uutta 
hyödyntämisaluekohtaista 
osaamista, erityisesti 
kärkialueilla 
terveydenhuollossa 
ja käyttäjälähtöisissä 
kuntapalveluissa.

Hankitaan kehitysympäristöön systemaattisesti 
yritysten ja julkisen sektorin kehityshankkeita. 
Perustetaan luovan osaamisen hankintakeskus, 
joka tukee sekä ostajia että myyjiä.

Koostetaan tarvittavat työkalut ja käsikirjat 
luovan osaamisen integroinniksi eri alojen 
kehitystoimintaan.

Toteutetaan matalan kynnyksen 
kokeilumahdollisuus.

Toteutetaan pilottihankkeita markkinoiden 
avaajina ja innostavina esimerkkeinä.

3. Yritysten kasvuun ja 
kansainvälistymiseen on 
toimivat käytännöt

Synnytetään uutta 
hyödyntämisaluekohtaista 
osaamista, erityisesti valituilla 
hyödyntämisen kärkialueilla.

Verkotetaan yrityksiä keskeisiin kansainvälisiin 
toimijoihin. Luovilla aloilla keskeistä on 
kansainvälinen osaamisvaihto ja nopean 
käyntiinlähdön varmistaminen.

Toteutetaan tehokas ohjaus mm. Protomoiden, 
Rikastamon ja Kasvuvalmennuksen palveluihin 
sekä Digidemo, Creademo ja Tekes Tempo 
-instrumentteihin.  Tarvittaessa toteutetaan 
toimialakohtainen kasvun valmennusohjelma.

4. Ekosysteemi on 
aidosti kansainvälisesti 
houkuttelevassa

Synnytetään toimiva luovan 
talouden sisämarkkina ja 
”kuhina”, johon parhaat osaajat 
haluavat kytkeytyä.

Kytketään ekosysteemi 
aktiivisesti keskeisiin 
kansainvälisiin verkostoihin.

Kytketään parhaat kansainväliset huiput 
kehitysympäristön kautta haasteisiin ja alueen 
osaajiin.  

Tuodaan aktiivisesti kansainvälisiä haasteita ja 
osaamista tarjolle kehitysympäristöön.

Valitaan pilottihankkeet niin, että niillä on 
kansainvälistä kiinnostusta.

Toteutetaan kansainvälinen innovaatiokilpailu.

Taulukko 2. Painopistealueen tavoitteiden, toimenpiteiden ja kärkihankkeiden suhde
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Painopistealueen osaamisperusta 
metropolialueella

Kansainväliset osaamiskärjet

World Design Capital Helsinki 2012:n valinta perustui sekä 
metropolialueen pitkään historiaan muotoilun edelläkä-
vijänä että aktiiviseen ja ennakkoluulottomaan näkemyk-
seen muotoilun muuttuneesta roolista ja käyttökohteiden 
laajentumisesta.

Palvelumuotoilun hyödyntämisen kansainvälisiä palkittuja 
edelläkävijöitä alueella ovat muun muassa Kone ja Nokia 
ja kansainvälisesti palkittuja muotoilutoimistoja muun 
muassa Fjord ja Nordkapp. Teollisen ja tuotemuotoilun 
hyödyntämisen kansainvälisiä palkittuja edelläkävijöitä 
alueella ovat muun muassa Fiskars, Nokia, Kone ja Suunto 
ja kansainvälisesti palkittuja muotoilutoimistoja muun 
muassa Pentagon ja Idean.  Myös joidenkin suurten kan-
sainvälisten yritysten oma muotoilutyö tapahtuu metro-
polialueella, esimerkiksi Nokian tärkein muotoiluyksikkö 
sijaitsee Espoossa.

Taideteollinen korkeakoulu, sittemmin Aalto-yliopiston 
taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu on sijoittunut kai-
kissa viime vuosikymmenten kansainvälisissä huippu-de-
sign-yliopistojen vertailuissa parhaaseen luokkaan, esimer-
kiksi BusinessWeek World’s Best 25 Design Schools -listalle 
2012. Samassa lehdessä Aalto-yliopiston IDBM-ohjelma on 
nimetty yhtenä maailman parhaista koulutusohjelmista. 
Yksi erityinen metropolialueen muotoilun osaamiskärki on 
mobiilipäätelaitteisiin liittyvä palvelu- ja tuotemuotoilu. 
Nokian lisäksi ICT:n ja palvelumuotoilun yhdistäviä yksi-
köitä alueella on mm. Tieto Oyj:llä ja muotoilutoimistot 
Nordkapp ja Fjord ovat voittaneet palkintoja uusien tekno-
logioiden palvelumuotoilulla.

Maailman peliteollisuudella on synnystään saakka ollut 
vahva edustus metropolialueella. Rovion ja Supercellin 
kaltaiset vuosien 2011—2013 menestystarinat eivät ole 
syntyneet sattumalta vaan pitkän alueen erikoistumisen ja 
sitä kautta tapahtuneen osaamisen vahventumisen kaut-
ta. Peliyrityksissä metropolialueella työskentelee yli 1000 
henkeä ja Suomen pelinkehittäjät ry:n arvio vuodelle 2020 
on 5500 henkeä. Arvio metropolialueen peliyritysten liike-
vaihdosta vuodelle 2012 on yhteensä 220 miljoonaa euroa. 
Useissa kansainvälisissä medioissa Helsinki on mainittu 
maailman tärkeimmäksi peliteollisuuden keskittymäksi, 

jopa tärkeämmäksi kuin Yhdysvaltojen eri alueet. Esimer-
kiksi iPhonen AppStore-kaupan joulukuussa 2012 eniten 
myydyistä viidestä sovelluksesta kolme (3/5) oli metro-
polialueella kehitettyjä ja tuotteistettuja pelejä. Metro-
polialueella toimiva Suomen pelinkehittäjät ry on pelin-
kehittäjäyritysten järjestö, jonka jäseniä ovat mm. Rovio, 
Supercell ja Remedy. Peleihin liittyvää tutkimusta on muun 
muassa Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkea-
koulussa, Teknillisessä korkeakoulussa ja Helsingin yliopis-
tossa mm. sosiaalitieteiden ja psykologian laitoksilla.

Luovan osaamisen hyödyntämisessä uusilla sovellusalueilla 
metropolialue on myös kansainvälisen kärjen tuntumassa. 
Esimerkiksi muotoilun ja pelialan osaamista ja terveyden-
huollon toimialaa on kytketty toisiinsa startup-yritysten 
toiminnassa ja yliopistojen ja sairaanhoitopiirien yhteisissä 
tutkimushankkeissa. Aalto-yliopiston Pahvisairaala-hank-
keessa palvelumuotoilun menetelmin parannettiin Pir-
kanmaan sairaanhoitopiirin toimintaa studioympäristöön 
rakennetussa kokeilusairaalassa. 365 Wellbeing -hankeko-
konaisuudessa muotoiltiin uusia palvelukonsepteja hyvin-
vointiratkaisuissa ja kuntien potilaskeskeisissä terveyden-
huollon ratkaisuissa.  Pelillistämisen avulla hyvinvointia 
lisääviä ja tautien ennaltaehkäisyä tehostavia palveluita 
ovat kehittäneet useat startup-yritykset, esimerkiksi lii-
kunnan edistämisen ja diabeteksen hoidon alueilla.

Kansalliset osaamiskärjet

Ohjelmaan keskeisesti liittyvät muut osaamisalueet ovat 
toisaalta media ja AV-alan osaamisalueet, toisaalta valit-
tujen kärkihyödyntämisalueiden osaamisalueet. Lisäksi 
muotoilun ja pelialan perustieteellisenä perustana olevat 
eri käyttäytymistieteiden huippuosaamiset ovat metropo-
lialueella kansainvälisesti merkittäviä. Myös digitaalisten 
palvelujen teknilliset osa-alueet Nokialla, Nokian ekosys-
teemissä ja avoimen datan toimijaverkostossa ovat kansal-
lista huippua ja kansainvälisesti lähellä kärkeä.

Erityisesti median osaamisalueella metropolialueen toimi-
joiden menestys kansainvälisellä tasolla vaikuttaa suoraan 
koko maan mediatoimialaan ja kulttuuriin. Myös taiteiden, 
kulttuurin ja viihteen alueilla metropolialue on monella 
osaamiskärjellä ainoa merkittävä osaamiskeskittymä Suo-
messa. 
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Metropolialueen strategiset valinnat ohjelman 
perustana 

Ketterän kokeilukulttuurin, muotoilun menetelmien 
ja luovan osaamisen edistäminen on keskiössä useissa 
metropolialueen kaupunkien eri strategioissa:

Vuonna 2025 Helsingin metropoli on ketterä ja osaava, 
älykkäisiin ratkaisuihin perustuva ja kestävää kehitystä 
tavoitteleva alue, jolla on rohkeutta uudistua (Metropoli-
alueen kilpailukykystrategia 2025).

Metropolialueella on vaivatonta testata uusia, hyvinvoin-
tia lisääviä ratkaisuja ja kehittää niistä menestyvää liike-
toimintaa. Käyttäjien tarpeet ohjaavat palveluiden kehi-
tystyötä ja käyttäjät osallistuvat kehityshankkeisiin. Alue 
on muotoilun edelläkävijä, ja alueelle syntyy uusia teollisia 
työpaikkoja. Kunnat hyödyntävät julkisia hankintoja in-
novatiivisten tuotteiden ja palveluiden käyttöönotossa. 
Kuntien on määriteltävä hankinnan kohteet siten, että 
innovatiivisia ratkaisuja tarjoavat yritykset voivat tarjota 
palveluitaan tarjouskilpailuissa. (Metropolialueen kilpailu-
kykystrategia 2025: strategiset painopisteet). 

Helsingin kaupungin uuteen strategiaohjelmaan on ehdo-
tettu kirjausta, jossa nostetaan muotoilun menetelmien 
käyttö palvelutuotannon ja palveluarkkitehtuurin uudista-
jana keskeiseksi tekijäksi (päätöksentekoprosessi kesken). 
Espoon kaupungin vuonna 2010 tilaamassa Metropolin 
hyvinvointi -selvityksessä määritellään design-ajattelu 
keskeiseksi työvälineeksi käytännön kestävään innovaa-
tioon, erityisesti yhteiskunnan häijyimpien ongelmien 
ratkaisun toisena keskeisenä työkaluna systeemiajattelun 
kanssa. Selvityksessä on myös tunnistettu kunnan mah-
dollisuus toimia näitä häijyjä haasteita korjaavien ratkai-
sujen kehitysympäristönä.
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Visio

Helsingin seudulle on syntynyt vuoteen 2020 mennessä 
teknologisten kärkiosaamisten varaan rakentunut, yhden 
toiminnallisen kokonaisuuden muodostava ja maailman-
laajuisesti houkutteleva innovaatio- ja demonstraatioym-
päristö. Huippuluokan osaamiseen ja valmistusympäris-
töön sekä nopean soveltamisen demonstraatiohankkeisiin 
perustuva kokonaisuus on merkittävästi lisännyt alueen 
pk-yritysten vientiä.  Metropolialueen teknologiset kärki-
osaamiset tavoitetaan tehokkaasti yhtenäisen toiminta- ja 
palvelumallin kautta, mikä on houkutellut myös kansain-
välisiä yrityksiä tekemään investointeja alueelle.  

Tiekartta

Painopistealueen tiekartta vuoden 2020 vision saavutta-
miseksi koostuu kolmesta toisiaan täydentävästä kehittä-
miskokonaisuudesta. Valittujen kärkiosaamisten ympärille 
rakennetaan yhtenäinen toiminta- ja palvelumalli kehit-
tämällä VTT:n ja Aalto-yliopiston Otaniemen kampuksen 
MicroNanoBionova-ekosysteemiä sekä vahvistamalla 
Helsingin yliopiston Kumpulan kampuksen innovaati-
opalveluja ja -kulttuuria. Painopistealueella kehitetään 

kolme työkalua mahdollistamaan nopean soveltamisen 
demonstraatioita jo olemassa olevaa teknologiaa hyödyn-
täen. Teknologioita yhdistäviä demonstraatiohankkeita 
toteutetaan mm. uudis- ja korjausrakentamisen kohteiden 
pintaratkaisuissa, keskuskeittiöiden ja peliteollisuuden 
teknologiaratkaisuissa. 

Osaamisperusta

Teknologioita kaupallistava toimiala vastaa 21000 M€:n 
liikevaihdosta alueella ja tekee 74 % alueen viennistä. 
Toimiala työllistää suoraan lähes 100 000 ihmistä Uudella-
maalla. Painopistealueen osaamisperusta muodostuu kan-
sainvälisesti korkeatasoisista kärkiosaamisista, kuten mi-
kroteknologia ja nanoelektroniikka, materiaaliteknologia, 
pinnoiteosaaminen, ilmakehätieteet ja aerosoliosaaminen 
sekä automaatioteknologia ja sulautettujen ohjelmisto-
ratkaisujen osaaminen. Keskeisiä huippuluokan kehitys-
ympäristöjä ovat Aalto-yliopiston ja VTT:n Micronova, 
nanomikroskopiakeskus ja Kryohalli, Helsingin yliopiston 
Kumpulan kampuksen ilmakehätutkimus sekä Vantaan 
Anturikeskus. 

Teknologiaratkaisut  
ja palvelut
Teknologiaratkaisut ja palvelut -painopistealue edistää keskeisten 
mahdollistavien teknologioiden sekä niiden yhdistelmien hyödyntämistä 
nopean soveltamisen demonstraatiokohteissa. Painopistealue 
tähtää siihen, että metropolialueella käytetään kärkiteknologioiden 
varaan rakentuvan tutkimus- ja kehitysinfrastruktuurin luomia 
mahdollisuuksia paremmin hyödyksi yhdistämällä niitä korkeatasoisiin 
demonstraatioympäristöihin. Tällä tavoin lisätään Helsingin 
seudun houkuttelevuutta kotimaisten ja ulkomaisten yritysten 
investointikohteena. 
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Painopistealueen 
liiketoiminnallinen visio 

Helsingin seudulle on syntynyt vuoteen 2020 mennessä 
teknologisten kärkiosaamisten varaan rakentunut, yhden 
toiminnallisen kokonaisuuden muodostava ja maailman-
laajuisesti houkutteleva innovaatio- ja demonstraatioym-
päristö. Huippuluokan osaamiseen ja valmistusympäris-
töön sekä nopean soveltamisen demonstraatiohankkeisiin 
perustuva kokonaisuus on merkittävästi lisännyt alueen 
pk-yritysten vientiä.  Metropolialueen teknologiset kär-
kiosaamiset tavoitetaan tehokkaasti yhtenäisen toimin-
ta- ja palvelumallin kautta, mikä on houkutellut myös 
kansainvälisiä yrityksiä tekemään investointeja Helsingin 
seudulle.

Metropolialueen kansainvälisesti kovatasoinen teknolo-
giaosaaminen ja innovatiiviset pk-yritykset muodostavat 
kaupungin ja teollisuuden uudistumisen kivijalan. Tekno-
logisen osaamisen kärkialoja ovat mikroteknologia ja nan-
oelektroniikka, materiaaliteknologia, pinnoitteet, ilma-
kehätieteet ja aerosoliosaaminen, automaatioteknologia, 
sulautetut ohjelmistoratkaisut sekä ICT.

Näihin teknologisiin kärkiosaamisiin perustuva liiketoi-
minta on merkittävä osa teknologia-teollisuuden toimi-
alaa ja arvoketjuja. Teknologiateollisuuden liikevaihto 
Uudellamaalla on noin 21000 M€. Toimiala työllistää 
Uudellamaalla vajaat 100 000 henkilöä, tekee 74 % alueen 
viennistä ja vastaa 69 %:sta alueen elinkeinoelämän T&K 
-investointeja. Rakennemuutoksen takia suuryritysten 
merkitys uusien työpaikkojen luojana on kuitenkin hei-
kentynyt, keskisuuria yrityksiä on vähän, ja pienten yritys-
ten kasvu- ja kansainvälistymiskyky on heikko juuri niiden 
koon takia. 

Kaupunkiympäristöön liittyy lukemattomia ongelmia ja 
tarpeita julkisen liikenteen houkuttelevuudesta rakennus-
ten ilmanlaatuun, laitteiden pinnoista infektioiden tarttu-
miseen. Monet ongelmat voitaisiin ratkaista jo olemassa 
olevilla tai lähellä markkinaa olevilla uusilla teknologioilla 
ja niiden innovatiivisilla yhdistelmillä. Hyvät ratkaisut 
jäävät usein kuitenkin hyödyntämättä taloudellisten teki-
jöiden tai tiedon ja osaamisen puutteen takia. 

Tämän painopistealueen nopean soveltamisen työkaluilla 
otetaan käyttöön jo olemassa olevien teknologisten kärki-
osaamisten ja niiden yhdistelmien tuottamia uusia ratkai-
suja. Pk-yritysten innovatiiviset ratkaisut kootaan yhteis-
tarjoomiksi, jotka demonstroidaan kaupunkiympäristössä. 
Painopistealue tuottaa suoraan uutta liiketoimintaa yri-
tyksille, jotka myyvät uusia, innovatiivisia mahdollistavien 
teknologioiden avulla aikaansaatuja ratkaisuja tai näille 
perustuvia palveluja. Samalla yritysten ryhmät saavat kan-
sainvälisessä kilpailussa tarvittavia konkreettisia näyttöjä 
sekä itse ratkaisun että yritysten yhteistyön toimivuudes-
ta. Lisäksi pk-yritysten ryhmät ovat yhdessä kasvu- ja kan-
sainvälistymiskykyisempiä. Julkinen sektori lähtee aina 
omista käytännön tarpeistaan, ja saa uusien ratkaisujen 
hyödyntämisestä konkreettista hyötyä. Veturiyrityksissä 
liiketoiminnallinen hyöty tulee teknologioiden ja uudenlai-
sen osaamisen tuoman lisäarvon kautta. 

Samalla kehitetään teknologisiin kärkiosaamisiin liit-
tyvien kehitysympäristöjen innovaatiokulttuuria sekä 
niiden kansainvälistä kilpailukykyä. Kehitysympäristöt 
kootaan yhdeksi toimivaksi palvelukokonaisuudeksi. Tämä 
yhdistettynä ketterään demonstraatioympäristöjen hyö-
dyntämiseen madaltaa pk-yritysten kynnystä luoda uusia 
innovaatioita. Tiivis yhteistyö demonstraatiokohteiden ja 
yritysten kanssa sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan 
rajapinnassa stimuloi myös ratkaisukeskeistä tutkimus- ja 
kehitystoimintaa kasvattaen sen rahoitusvolyymiä ja kan-
sainvälistä kilpailukykyä. 

Vaikuttavuus yhteiskuntaan, kaupunkiseutuun ja 
innovaatioympäristöön 

Teknologiaratkaisut ja palvelut -painopiste on pääkaupun-
kiseudun INKA-ohjelman eri painopistealueita yhdistävä 
teema: sen tarjoamat teknologiat ja avainprosessit palvele-
vat kaikkien painopistealueiden sovelluskohteita. Painopis-
te kokoaa metropolialueen pk-yritysten huipputeknologiat 
ja niihin liittyvät kehitysympäristöt siten, että yritykset 
ja julkisen sektorin toimijat saavat paitsi tarvitsemansa 
T&K-toiminnan, prototyyppien valmistuksen ja piensarja-
tuotannon, myös nopeasti käyttöön otettavat teknologiat 
ja niiden demonstrointia, käyttöönottoa ja tuotteistamista 
edistävät palvelut yhtenäisen palvelumallin kautta. Koko-
naisuus tuottaa lisää liiketoimintaa ja osaamista alueen 
yrityksiin ja tutkimukseen. Samalla se omalta osaltaan 
vahvistaa Helsingin seudun kehittymistä kansainvälisesti 
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houkuttelevaksi demonstraatioympäristöksi sekä koti-
maisten ja ulkomaisten yritysten investointikohteeksi.

Nykyisellään kaupunkialueille sijoittuvia demonstraa-
tioympäristöjä on vähän, niiden hyödyntäminen on 
satunnaista ja toteutettujen demonstraatioiden kansain-
välistyminen on hidasta. Tämä painopistealue tuottaa 
uutta osaamista toimintatapoihin, joilla hyödynnetään 
kaupunkien infrastruktuurissa toteutettavia rakentamis- 
ja kehityshankkeita pk-yritysten kotimarkkinana sekä 
kansainvälistymistä edistävinä demonstraatiopaikkoina. 

Teknologiateollisuusalan yritykset työllistävät paljon 
korkeasti koulutettuja ja tekevät yhteistyötä yliopisto-
jen ja tutkimuslaitosten kanssa. Systemaattinen toimin-
ta kaupunkien kehittämistarpeiden, kansainvälisten 
markkinatarpeiden, innovatiivisen pk-sektorin, sovel-
tavan tutkimuksen sekä kotimaisten ja kansainvälisten 
huippuosaajien verkostojen solmukohdassa varmistaa, 
että kotimainen teollisuus näkee vastaisuudessakin 
Helsingin seudun mielekkäänä investointikohteena niin 
teollisen tuotannon kuin tutkimus- ja kehitystoimintan-
sa kannalta. 

Painopisteen kiinnostavuus relevantin osaamisen 
houkuttelemiseksi 

Painopistealueen sisältämät kärkiosaamisalueet ovat 
kiinnostavia myös kansainvälisten suuryritysten näkö-
kulmasta. Esimerkiksi Samsung ja Petrobras ovat viime 
vuosina halunneet selvittää, mitä heille hyödyllisiä tek-
nologiaosaamisia Helsingin seudulta löytyy. 

Eurooppalaisessa tutkimus- ja innovaatiopolitiikassa on 
vahvistunut ratkaisukeskeinen lähestymistapa, ja tämä 
heijastuu myös Horisontti 2020 -ohjelman mahdollis-
tavien avainteknologioiden (key enabling technologies, 
KET) rahoituksiin. Suomessa avainteknologioiden vah-
vin osaaminen on juuri metropolialueella, ja tämä paino-
pistealue kattaa kyseiset osaamiset. Toiminnassa otetaan 
siis erityisesti huomioon Horisontti 2020:n rahoitukset 
ja verkostot, joissa avainteknologiat kytkeytyvät esi-
merkiksi liikenteeseen, rakentamiseen sekä energia- ja 
pakkausteollisuuteen. Näin metropolialueen huipputut-
kimus on myös INKAn kautta hyvin synkronoitu Hori-
sontti 2020 -ohjelman kanssa sen erinomaisia (n. 6600 
M€) rahoitusmahdollisuuksia ajatellen.

Painopistealueen askeleet 
liiketoiminnallisen vision 
saavuttamiseksi 

Välitavoitteet ja tulosten/osaamisen 
hyödyntäminen kehityksen aikana 
Vision toteutumiseen liittyvät seuraavat strategiset ta-
voitteet:

•	 Kansainvälisesti kovatasoisimpiin huipputeknolo-
gioihin liittyvien kehitysympäristöjen innovaatio- 
ja vuorovaikutuskulttuurin kokonaisvaltainen ke-
hittäminen maailman kovimpien kärkien tasolle.

•	 Demonstraatioympäristöjen systemaattinen hyö-
dyntäminen uusien ratkaisujen kaupallistamisessa 
ja markkinoinnissa.

•	 Uusia teknologioita hyödyntävien pk-yritysten ja 
näiden muodostamien verkostojen kansainvälisen 
liiketoiminnan kasvun ja kannattavuuden kehit-
tyminen.

•	 Edellisistä syntyvä kansainvälisesti kiinnostava ja 
houkutteleva kokonaisuus.

Yritysten, tutkimuksen ja muun yhteiskunnan vuoro-
vaikutus sekä strategisten tavoitteiden toteutuminen 
perustuvat hankkeisiin, jotka yhdessä muodostavat pai-
nopistealueen rungon. Nämä jäljempänä yksityiskohtai-
semmin kuvattavat työkalut ovat 

1. Metropolialueen huipputeknologian kehitys-
ympäristöt 2020 eli Aalto-yliopiston ja VTT:n 
Otaniemen kampuksella sijaitsevan Micronovan 
sekä Helsingin yliopiston Kumpulan kampuksen 
innovaatioekosysteemin ja toimintakulttuurin 
kokonaisvaltainen kehittäminen

2. Systeemiset, edelläkävijämarkkinoita luovat ja no-
pean soveltamisen demoja mahdollistavat työka-
lut eli Kutomo, Demonstraattori ja Tuotteistamo. 

Välitavoitteet ja tiekartta vision saavuttamiseksi on esi-
tetty kuvassa 12.
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Hahmotteilla olevien sisältöjen ja kärkihankkeiden 
ohjelmanmukaisuus 

1. Metropolialueen huipputeknologian 
kehitysympäristöt 2020

Hanke koostuu kahdesta osa-alueesta: 1) MicroNanoBio 
Ecosystem -suunnitelmaan liittyvä Otaniemessä sijaitse-
van kansallisen tutkimusfasiliteetin Micronovan innovaa-
tioekosysteemin toimintatapojen kehittäminen. Koko-
naisuutta on valmisteltu vuodesta 2010 alkaen, ja osana 
INKAa sen toteutumismahdollisuudet ja hyödynnettävyys 
kasvavat ja tukevat vahvemmin muita painopisteitä. Mu-
kana ovat jo nyt mm. VTT, Aalto-yliopisto ja Espoon Kau-
punki. 2) Kumpulan kampusalueen innovaatiotoiminnan 
kokonaisvaltainen kehittäminen; tarvitaan muun muassa 
start-up -kulttuuria ja innovaatiotuen turvaverkko. Hank-
keen avaintoimijoita ovat HY:n innovaatiojohto, Helsingin 

Kuva 12. Tiekartta vision saavuttamiseksi

2013
Metropolin
nykytilanne

2014
Kärkihankkeet
käynnistetään

↑ 2017
Välitavoitteet

↑ 2020
Tulos

↑

•	 Kansainvälisesti korkea-
tasoiset teknologiset 
kärkiosaamisalat

•	 Helsingin yliopiston 
Kumpulan kampuksessa 
merkittävä innovaatiopo-
tentiaalia    

•	 Tarve aikaisempaa yhte-
näisemmälle innovaatio- 
ja kehitysympäristölle 
palvelumalleineen

•	 Tarve kärkiosaamisten 
käyttöönottoa edistäville 
demonstraatioympäris-
töille

•	 Tarve pk-yritysten  tuke-
miseen teknologioiden 
tuotteistamisessa, kau-
pallistamisessa ja kan-
sainvälistämisessä

•	 Otaniemen ja Kumpulan 
kampusten kehitysympä-
ristöhankkeet 

•	 Kutomo, Demonstraattori 
ja Tuotteistamo -toimin-
tamallit pk-yrityksille  

•	 Temaattiset kehit-
yshankkeet aidoissa 
demonstraatioympäris-
töissä

•	 Kumpulan ja Otaniemen 
uudet palvelumallit pi-
lotoitu

•	 Luotu 50+ uudenlaista 
arvoketjua 

•	 10 demonstraatiota to-
teutuksessa

•	 20 uutta liiketoimintarat-
kaisua

•	 Kansainvälisesti hou-
kutteleva innovaatio- ja 
demonstraatioympäristö 
yhtenäisine palvelumal-
leineen 

•	 Osaamisia uudella ta-
valla yhdistävä Micro-
NanoBio –ekosysteemi 
toiminnassa 

•	 Kolme kansainvälistä 
T&K-investointia suun-
tautunut alueelle

•	 Uusien merkittävien 
ratkaisukokonaisuuk-
sien kautta luotu 50-100 
MEUR vientiä

•	 Mahdollistettu yli 100 
uutta liiketoiminnan pi-
lotointia  

kaupunki sekä kampuksen toimijat, sparraamaan tarvitaan 
Otaniemen toimijoita. Samalla teknologiaan liittyvät ke-
hitysympäristöt nivotaan yhdeksi ratkaisualustaksi, mikä 
johtaa Otaniemen ja Kumpulan vuorovaikutuksen voimis-
tumiseen. Tuloksena on uudistunut toimintakulttuuri, 
demoympäristö ja merkittävä invest-in -houkutin.  

2. Systeemiset, edelläkävijämarkkinoita 
mahdollistavat työkalut pk-yritysten 
tarpeisiin

Kutomo kerää yhteen soveltajat yksityiseltä ja julkiselta 
sektorilta sekä ratkaisun toteuttamiseen tarvittavat yri-
tykset ja soveltavan tutkimuksen. Kansainväliset kumppa-
nuudet laajentavat osaamispohjaa. Aikaskaala määrittää 
näkökulman: lyhyen aikavälin (< 5 vuotta) hankkeissa 



Teknologiaratkaisut ja palvelut

51

tähdätään jo olemassa olevien uusien teknologioiden no-
peisiin demonstraatioihin kaupunkiympäristössä. Pitkän 
aikavälin (> 5 vuotta) ratkaisuja varten kootaan tarvitsijat, 
soveltava huippututkimus sekä yritykset. Tavoitteena on 
ideoida ja tunnistaa täysin uusia ratkaisuja, jotka saattavat 
vaatia pitkäaikaisempaa kehitystyötä ja jopa uutta infra-
struktuuria. Vuosina 2014-17 fokus voi olla esimerkiksi 
pinnoitusteknologioihin liittyvän osaamisen hyödyntä-
misessä, kohteena julkisten tilojen ja julkisen liikenteen 
houkuttelevuus ja toimivuus sekä turvalliset, luotettavat 
ja älykkäät laitteet. Tuloksena on uuden ratkaisun toteut-
tamiseen tarvittavia arvoketjuja, uutta liiketoimintaa sekä 
kasvu- ja kansainvälistymiskykyisiä yritysryppäitä.

Demonstraattori toimii edelläkävijämarkkinoiden avaa-
jana; se kerää, sopii ja dokumentoi potentiaaliset testiym-
päristöt laajaa yhteiskäyttöä varten. Mahdollisia testiym-
päristöjä on metropolialueella paljon; demonstraattori 
estää horisontaalisena, systeemisenä työkaluna painopis-
teiden päällekkäisen työn. Hyödyntäjiä ovat sekä INKAn 
tuloksena syntyvät että sen ulkopuolelta (esim. SHOK:stä) 
nousevat uudet ratkaisut. Demonstraatiot voidaan toteut-
taa esikaupallisena hankintana tai innovatiivisena julki-
sena hankintana, ja toteutukseen voidaan hakea esimer-
kiksi Tekesin rahoitusta. Tuloksena on kansainvälisessä 
markkinoinnissa välttämättömiä referenssejä yrityksille. 
Aktiivinen demonstraatiokulttuuri on myös vahva invest 
in -houkutin. 

Tuotteistamo puolestaan tukee demonstraatiossa tuote-
tun ratkaisun saamista markkinakelpoiseksi ja varmistaa, 
että liiketoiminta-mallissa osataan hyödyntää myös pal-
veluliiketoimintaa, muotoilua ja teollisoikeuksia. Tuot-
teistamo voi palvella yrityksiä myös INKAn ulkopuolella. 
Toteutuksesta vastaavat toimijat, joilla on osaamista tuot-
teistamisessa ja yritysten liiketoiminnan kehittämisessä. 

3. Muut kärkihankeaihiot

Joustava turvallinen liikenne: tavoitteena on houkuttele-
vampi joukkoliikenne uusia teknologioita hyödyntämällä. 
Samalla luodaan edelläkävijämarkkinoita uudelle ratkai-
suja tarjoavien yritysten yhteenliittymälle. Kumppaneiksi 
tarvitaan HSL, VTT, 10-15 uusia teknologioita tarjoavaa 
pk-yritystä, veturiyritykset sekä TTY. Tuloksena on hou-
kuttelevampi ja sujuvampi joukkoliikenne, suuremmat 

käyttäjämäärät, hiilidioksidipäästöjen aleneminen, uutta 
liiketoimintaa, kansainväliseen liiketoimintaan sopiva 
yritysten allianssi ja uudenlainen kokeiluympäristö.

Keskuskeittiöiden uusi elämä: tavoitteena on Helsingin yli-
opiston Viikin kampuksen elintarvikeosaamiseen ja uusien 
teknologioiden hyödyntämiseen perustuva uusi vientikon-
septi sekä siihen liittyvä yritysten ja tutkimuksen allianssi. 
Keskuskeittiöiden tehokkuus, toimivuus ja turvallisuus 
vaikuttavat satojen tuhansien kaupunkilaisen elämään. 
Tuloksena on turvallinen ruoka, toimiva työympäristö, 
uusi vientikonsepti demonstraatioineen sekä uutta liike-
toimintaa. 

Peliteollisuus ja uudet anturit: tavoitteena on peliosaajien 
ja anturiosaajien keskinäinen tutustuminen, osaamisalo-
jen mahdollisuuksien esittely, ideointi, kehitystoiminta 
ja kaupalliset tuotteet. Mukaan tarvitaan mm. MEMS-
Cat-klusterin toimijat sekä Otaniemen ja Pasilan peliosaa-
jat. Tuloksena on uudenlainen arvoketju ja liiketoiminta.

Uusien teknologioiden pelilliset ja AV-demonstraatiot: 
tavoitteena on peli- ja AV-osaamisen hyödyntäminen 
uudenlaiseen markkinointiin. Mukaan tarvitaan esim. 
peliosaajat, VTT, Aalto ja pk-yritykset. Tuloksena on uutta 
liiketoimintaa ja onnistuneempaa markkinointia.

Edellisten lisäksi temaattisista klustereissa (Vantaan Inno-
vaatioinstituutin Business Lab:it, MEMSCat) on valmistel-
tu useita konkreettisia hankeaihioita.

Toimiva paikallinen yhteistyö ja sitoutuminen 

Metropolialueen INKAn kannalta keskeisiä toimijoita ovat 
valmisteluun voimakkaasti osallistuneet VTT, Teknologia-
teollisuus Ry, Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Vantaa 
Innovaatioinstituutti, TechVilla ja Culminatum Innovati-
on. Valmisteluun ovat osallistuneet myös Espoon ja Hel-
singin elinkeinotoimi, Ilmatieteen laitos, HSY, Metropolia, 
Omnia, Palmenia, Spinno, Tekes, FimeCC, Enterprise 
Espoo, Uudenmaan yrittäjät, Helsingin yrittäjät, Kemian-
teollisuus ry ja Hermia. 

Alalla vaikuttavat verkostot ja klusterit ovat myös osallis-
tuneet valmistelutyöhön. Hiukkasfoorumin edustajistosta 
keskusteluihin ovat osallistuneet Labtronic, Dekati, Pega-
sor, Beneq ja Airmodus ja Tampereen Teknillinen Yliopisto. 
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MEMSCatin Core Groupista keskusteluissa ovat mukana 
olleet Vaisala, Murata Electronics ja VTT Memsfab. Val-
mistelusta ovat tietoisia myös RFID Lab Finland, Nano Lab 
Finland, Anturikeskus, VTT:n PrintoCent, Photonics Fin-
land sekä useat alan yritykset, kuten esimerkiksi AAVIT 
Technologies, Millidyne, Uudenmaan pintasuojaus, Vi-
cover, Genano, Diarc-Technologies, Picosun, ATV-teolli-
suuspalvelu, Nextmet, Nanol technologies, Greenstream, 
Nanolux, nGlass, Graveolens, Tefi, Carbodeon, Kareline, 
Orapi Nordic, Bergius Trading, Helkone ja Katko. Keskeisiä 
toimijoita ovat myös VTT:n Nanoselluloosakeskus, Työter-
veyslaitos, MIKES sekä CleanTech- klusteri. 

Painopistealueen valintaa tukeva 
osaamisperusta 

Kysyntälähtöisyys sekä poikki- ja monialaisuus

Painopistealue kehittää kaupunkiympäristöä kärkiosaa-
misalojen teknologioita hyödyntäen. Ratkaisuja haetaan 
kaupunkien investointiohjelmien ja kehittämistavoitteiden 
mukaisesti kaupunkien määrittelemiin kohteisiin. Sovel-
luskohteita voivat olla esimerkiksi julkiset rakennukset, 
kaupunkien ylläpitoon liittyvät koneet sekä laitteet ja nii-
den käytettävyyttä parantavat ratkaisut. 

Nykyisilläkin teknologioilla ratkaistavissa olevat, resursseja 
kuluttavat ongelmat ovat liian usein ratkaisematta tiedon, 
osaamisen, kontaktien ja muiden resurssipuutteiden takia. 
Kutomo vastaa tähän ongelmaan tarjoamalla tuen yhdeltä 
luukulta. Samalla se nopeuttaa ratkaisujen saamista mark-
kinoille, vastaten innovaatiotoiminnan ”kuoleman laakson” 
ongelmaan. Kysyntälähtöisyys varmistetaan myös de-
monstraatioympäristöjen systemaattisella hyödyntämisellä. 

Painopistealueen tarjoamat teknologiat tuottavat ratkaisu-
ja arkipäiväisiin mutta taloudelliselta ja ympäristöön koh-
distuvalta merkitykseltään suuriin ongelmiin. Rakenne-
tuissa ympäristöissä, esimerkiksi kouluissa, on kysymyksiä 
sisäilman laadusta, valaistuksen sopivuudesta ja energiate-
hokkuudesta, pintojen ja tekstiilien puhdistamisen kustan-
nuksista ja ympäristöystävällisyydestä, turvallisuudesta ja 
lämmöneristyksestä. Koneissa ja laitteissa, joita kaupun-
kiympäristössä on runsaasti, ongelmia ovat esimerkiksi 
pintojen kuluminen, jäätyminen, likaantuminen, ruostu-
minen, lämmöneristys, tarttuminen ja liukkaus. 

Ratkaisuja löytyy myös esimerkiksi infektioiden torjun-
taan sairaaloissa, päiväkodeissa, kouluissa ja vanhusten 
palvelukeskuksissa, koneiden polttoaineiden kulutukseen, 
tai lääketieteellisessä diagnostiikassa tarvittaviin antu-
reihin ja pinnotteisiin. Painopistealueen kautta saadaan 
ratkaisuja myös laajempiin kokonaisuuksiin, joita ovat 
mm. kaupunki-ilman laatu, keskuskeittiöiden turvallisuus 
ja tehokkuus sekä ikääntyneiden asumiseen liittyvät uudet 
teknologiat. 
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Osaamisen kansainvälinen vahvuus ja 
kiinnostavuus; voimavarat, hyödynnettävyys, 
infrastruktuuri 
Painopistealueen osaamisperusta on kolmella VTT:n, Aal-
to-yliopiston ja Helsingin yliopiston määrittelemällä kan-
sainvälisesti korkeatasoisella pääosaamisalueella. Ne ovat 
mikroteknologia ja nanoelektroniikka, materiaalit, pinnat 
ja ilma sekä älykkäät laitteet, koneet ja ratkaisut.

Mikroteknologia ja nanoelektroniikka

Mikroelektromekaanisiin ratkaisuihin liittyvässä tutki-
muksessa työskentelee VTT:llä ja Aalto-yliopistossa noin 
sata tutkijaa. Tutkimus on vuosia tukenut alan kärkiyri-
tyksiä, jotka kehittävät uusia tuotteita yhteistyössä VTT:n 
ja Aalto-yliopiston Micronovan kanssa. Yhteisö on erittäin 
hyvin kansainvälisesti verkottunut. Lisäksi FinPhys ja Ajat 
sekä Vantaalla toimiva Anturikeskus kaupallistavat Kum-
pulan kovatasoista säteilydetektoriosaamista, asiakkaina 
on merkittäviä kansainvälisiä toimijoita. Alan yrityksiä 
ovat mm. Okmetic, Silecs, BlueFors Cryogenics, Diarc-te-
chnology, AdaptaMat, Murata Electronics, VTT Memsfab, 
ScanNanoTek, Vaisala, Analog devices Finland, National 
semiconductor Finland, Texas Instruments, Micro Analog 
Systems, ST-Ericsson, Polar Electro, Suunto ja Gasera. Osa 
näistä kuuluu 2012 perustettuun MEMSCat -klusteriin. 
Vantaalla toimivaan Nano Lab Finlandiin kuuluu lisäksi 20 
nanoteknologiayritystä. 

Fotoniikan tutkijoita on VTT:llä ja Aalto-yliopistolla Ota-
niemessä noin kahdeksankymmentä. Photonics Finland 
-klusteriin (jota hallinnoi Tampereen teknillinen yliopisto 
TTY) kuuluvat metropolialueelta mm. Aalto-yliopisto, 
VTT, Vaisala, Beneq ja Picosun. 

Aalto-yliopiston matalien lämpötilojen kvantti-ilmiöiden 
ja komponenttien huippuyksikkö on kansainvälisesti 
erittäin arvostettu. Osaamista hyödynnetään lukuisis-
sa metropolialueella sijaitsevissa alan yrityksissä, joita 
ovat mm. Aivon, Bluefors, Nanoway Cryoelectronics ja 
RV-elektroniikka.

RFID-teknologian osaamista on erityisesti alan yrityksissä 
sekä VTT:llä, Aalto-yliopistossa ja Metropolia Ammattikor-
keakoulussa. Vantaan Innovaatioinstituutti on panostanut 
voimakkaasti teknologian hyödyntämisen tukemiseen ja 
ekosysteemin rakentamiseen: RFID Lab Finlandiin kuuluu 
nelisenkymmentä suomalaista yritystä, mm. Nokia, Tieto, 
Identoi, Enfucell ja Deltatron.

Materiaalit, pinnat ja ilma 
Epäorgaaninen kemia eli käytännössä atomikerroskasva-
tusteknologia (ALD) nousee Aalto-yliopiston arvioinnis-
sa esiin kansainvälisesti merkittävänä korkeatasoisena 
osaamisena. Helsingin yliopiston epäorgaanisen kemian 
tutkimusryhmä on vuonna 1994 julkaissut ALD-proses-
sin, jota Intel todennäköisimmin käyttää prosessoriensa 
massatuotannossa. Lisäksi VTT:llä on vahvaa osaamista 
ALD-sovelluskehityksessä. Tärkeimmät alan yritykset ovat 
Beneq ja Picosun.

Biomateriaalien tutkimuksessa Nanoselluloosakeskus yh-
distää VTT:n, Aalto-yliopiston ja metsäteollisuuden suur-
yritysten voimavarat. Tutkimusta on tehty yli 160 henki-
lötyövuotta. Materiaalilla on potentiaalia muuttaa teollisia 
paradigmoja. Bioaktiivisten ja biohajoavien polymeerien 
tutkimus on johtanut useisiin kaupallisiin ulostuloihin. 
Biopohjaiset teolliset materiaalit ovat myös yksi VTT:n 
suurista panostuskohteista.

Muuta korkeatasoista materiaali- ja pinnoiteosaamista on 
muun muassa nanomateriaalien alueella, aihe nousee esiin 
Aalto-yliopiston arvioinnissa kansainvälisesti merkittävä-
nä korkeatasoisena osaamisena. Aalto-yliopiston hiilinan-
oputkiin liittyvän tutkimuksen pohjalta perustettu Canatu 
Oy on menestynyt kansainvälisissä start-up -kisoissa 
ja sai 5,1 M€ sijoituksen Inventurelta 2011. Grafeenin 
tutkimukseen on panostettu voimakkaasti paitsi kansain-
välisesti myös VTT:llä ja Aalto-yliopistossa: myös tällä ma-
teriaalilla on potentiaalia muuttaa teollisia paradigmoja. 
Metropolialueella toimivia pinnoiteosaamista hyödyntäviä 
yrityksiä ovat mm. Tikkurila, Teknos, Borealis Polymers, 
Diarc-Technology, Uudenmaan pintasuojaus, Vicover, Car-
bodeon ja Nanol Technologies. 

Ilmakehätieteiden ja aerosolien tutkimusryhmä Helsingin 
yliopistossa on alallaan maailman siteeratuin. Ilmatieteen 
laitos on kansainvälisesti arvostettu toimija, kotimaises-
ta arvostuksesta kertoo muun muassa laitoksen vuonna 
2010 saama Hiukkasteko-palkinto. Alan Hiukkasfoorumi 
-klusteriin kuuluvia yrityksiä metropolialueella ovat mm. 
Airmodus, Halton, Genano, AAVIT Technologies ja Labt-
ronic.

Älykkäät laitteet, koneet ja ratkaisut 

Laitteiden ja koneiden älykkyyteen liittyvää tutkimusta 
tehdään Aalto-yliopistossa ja VTT:llä sekä tiiviissä yhteis-
työssä Tampereen teknillisen yliopiston kanssa. VTT:n 
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kansainvälisesti kovatasoisia osaamisalueita ovat automaa-
tio liiketoiminnan tukena, suunnittelumenetelmät ja mal-
lintaminen, ihmisen ja automaation yhteistyö sekä auto-
matisoitujen järjestelmien luotettavuus ja turvallisuus. 

VTT:n vahvuuksiin kuuluu elektroniikan ja tietoteknii-
kan kytkeminen toimivaksi kokonaisuudeksi erilaisissa 
sovelluksissa mobiililaitteista konejärjestelmiin. Koneiden 
ja laitteiden kaikki teknologia-alueet ja elinkaarivaiheet 
kattava systems engineering on nousemassa vallitsevaksi 
lähestymistavaksi. Aalto-yliopiston huippuyksikköjä ovat 
älykäs radio- ja langaton teknologia sekä laskennallinen 
päättely. VTT:n kansainvälisesti kovatasoisiin vahvuuksiin 
kuuluu myös älykäs vähähiilistä energiaa käyttävä liikenne, 
liikenne/ logistiikkajärjestelmien suunnittelu, sähkö- ja 
hybridiratkaisut ajoneuvoissa sekä näihin siihen liittyvät 
uudet palvelut.

Painopistealueen kannalta tärkeimpiä kansallisia tutkimu-
sinfrastruktuureja ovat Otaniemessä sijaitseva Micronova 
sekä Kumpulan kampus. Micronovalla on kansallisen tut-
kimusinfrastruktuurin status, ja siellä on pohjoismaiden 
suurin tutkimuskäytössä oleva puhdastila. Muita paino-
pistealueen kannalta merkittäviä Otaniemessä sijaitsevia 
infrastruktuureja ovat esim. Nanomikroskopiakeskus sekä 
Kryohalli. Kumpulan ilmakehätutkimuksen infrastruktuu-
ri sisältää paitsi Physicumin myös Ilmatieteen laitoksen 
sekä Vaisalan tutkimuslaitteistoja. 

Kansallinen ja kansainvälinen verkottuminen 
tekemisen tasolla 

Metropolialueen ulkopuolella on painopistealueen kannal-
ta korkeatasoista osaamista mm. ALD:n kehittämisessä, 
aerosoliosaamisessa sekä automaatioteknologiassa. Kan-
sallisella tasolla osaamisia on yhdistetty Tekesin ohjelmien, 
OSKE-toiminnan sekä temaattisten klusterien ja verkosto-
jen kautta. Alaa yhdistävät myös kansallisella tasolla toi-
mivat verkostot kuten Hiukkasfoorumi, MEMSCat, Nano 
Lab Finland, RFID Lab Finland, Photonics Finland (TTY/
Tampere), Nanoselluloosakeskus (VTT/Espoo), PrintoCent 
(VTT/Oulu) ja FimECC, sekä Nanoteknologia ja Älykkäät 
koneet -klustereihin kuuluneet toimijat. Klusterien ja 
verkostojen kanssa tehtävä aktiivinen yhteistyö varmistaa 
sen, että kunkin osaamisalan toimijat tavoitetaan tehok-
kaasti kansallisella tasolla. 

Kansallista verkottumista täydentää TechVillan yhteistyö-
kumppaneidensa kanssa kotimaisten pk-yritysten uusiutu-

misen, kasvun ja kansainvälistymisen tueksi valmistelema 
hankekokonaisuus PUUKKO. Se kokoaa toimijat metropo-
lialueelta sekä Tampereen, Vaasan ja Porin seudulta. 

Esimerkiksi VTT on mukana useassa EU-tasolla toimivas-
sa strategisessa allianssissa (energia, mikroteknologiat ja 
nanoelektroniikka, ICT, innovaatiopolitiikka, tutkimus-
laitosten horisontaaliset kumppanuudet, teollisuuden 
resurssitehokkuus) ja pyrkii tuomaan niihin mukaan myös 
suomalaiset yritys- ja tutkimustahot. Esimerkiksi EERA 
(European Energy Research Alliance) on käynnistänyt 
vuosina 2010 – 2012 yhteensä 12 tutkimusohjelmaa.  HTA 
(Heterogeneous Technology Alliance) on CEA:n, Fraun-
hoferin, CSEM:in ja VTT:n liittouma, jossa on yhdistetty 
mikroteknologioiden, nanoelektroniikan ja älysysteemien 
osaaminen. JIIP (Joint Institute of Innovation Policy) 
on TNO:n, VTT:n, Tecnalian ja Joanneum Researchin 
muodostama tutkimusallianssi ja AERTOs (Associated 
European Research and Technology Organisations) Frau-
nhofer:in, CEA:n, TNO:n, VTT:n, Sintefin, Tecnalian ja 
SP:n allianssi. EIT:n (European Institute of Innovation and 
Technology) ICT Labs KIC:ssä taas Nokia, Aalto-yliopisto 
ja VTT muodostavat yhdessä liitännäisjäsenten kanssa sen 
konsortiomuotoisen Helsinki-noodin. 

Horisontti 2020:n tutkimuksen sisältöön ja rahoituk-
seen pyritään vaikuttamaan mm. A.SPIRE:n (Sustainable 
Process Industry and Resource Efficiency) ja EMIRI:n 
(Energy Materials Industrial Research Initiative) kautta 
- VTT on molempien perustajajäsen.  Edellä mainittujen 
lisäksi VTT osallistuu mm. Public-Private-Partnerships 
(PPP)- sekä Joint Technology Initiatives (JTI) (Artemis, 
Eniac, Fuel Cells, Clean Sky, Innovative Medicines) -yhtei-
söjen projekteihin.  

Muita painopistealueen kannalta tärkeitä kansainvälisiä 
verkostoja ovat mm. eurooppalainen (komission rahoitta-
ma) nanoteknogia-alan metaklusteri NanoFutures, USA:n 
National Nanotechnology Initiative NNI, Kiinan nanotek-
nologiatutkimuksen keskus SuZhou, Venäjän nanotek-
nologia-aktiviteetteja rahoittava ja osaltaan koordinoiva 
Rusnano, OECD:n nanoteknologiaan liittyvät työryhmät 
sekä Nanotechnology Industrial Association NIA. VTT:llä, 
Aallolla ja Culminatumilla on tiiviit suhteet näihin kaik-
kiin. Lisäksi jokaisella tutkimusryhmällä ja useimmilla alan 
yrityksillä on omia, kansainvälisiä verkostojaan. Korkeata-
soisimmat tutkimusryhmät, joita painopisteessä on useita, 
ovat kansainvälisesti erittäin hyvin tunnettuja. 
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Kansainvälisten kumppanuuksien roolina on varmistaa, 
että uusi ratkaisu voidaan toteuttaa, vaikka jokin osaami-
nen puuttuisi metropolialueelta. Verkostot toimivat myös 
tehokkaana uuden konseptin tiedotuskanavana, eli invest 
in -markkinoinnin välineenä. 

Kytkeytyminen muihin paikallisiin 
kehittämisstrategioihin 

Painopiste vahvistaa ja kehittää edistyksellisten teknolo-
gioiden testaus- ja valmistusympäristöjä, jotka on Elin-
voimainen Metropoli 2015 -strategiassa mainittu merkit-
täväksi vetovoimatekijäksi. Samalla luodaan edellytyksiä 
päästä strategiassa keskeiseksi mainittuun tavoitteeseen 
teknologiateollisuuden sijoittumisesta ja pysymisestä 
metropolialueella. 

Otaniemen innovaatioympäristö vahvistuu entisestään Te-
kesin, Finnveran ja Finpron yhteisen, Otaniemeen raken-
tuvan toimitilan myötä. Aalto-yliopiston kampuksen kes-
kittyminen Otaniemeen tarjoaa hyvät lähtökohdat alueen 
kehittämiseksi aidosti kaupunginosamaiseksi alueeksi. 
Helsingin yliopisto ja Helsingin kaupunki ovat kiinnostu-
neet Kumpulan kampusalueen kehittämisestä. 

Vantaan Aviapoliksen alueella on merkittävä yrityskeskit-
tymä, ja Vantaan Innovaatioinstituutti on toiminut yritys-
konsortioiden kokoamisessa uusia ratkaisuja varten. Myös 
TechVillalla on merkittävä rooli alueen yritysten kokoajana 
ja kehittäjänä. INKAn avulla Otaniemen ja Kumpulan 
kampusalueet, Vantaa Innovaatioinstituutin business labit 
sekä TechVillan osaamiset voidaan kytkeä entistä tiiviim-
pään yhteistyöhön, mikä toisi metropolialueen teknologia-
teollisuuteen liittyvät osaamiset ”yhdelle luukulle”. 

Demonstraatioiden pääkohteita voivat olla esimerkiksi Ki-
vistö sekä Otaniemi. Kummallekin alueelle suunnitellaan 
ja rakennetaan uutta kaupunki-infrastruktuuria, ja inno-
vatiivisten ratkaisujen demonstraatiot tukisivat osaltaan 
alueiden imagon kehittymistä. 
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