
Perustelumuistio		

Innovaatiorahastosta	rahoitettavaksi	esitetyt	hankkeet	vuonna	2013	
 
Hakemuksia on kevään 2013 rahoituskierroksella tullut 20 kpl (josta 7 kpl on Aalto 
Yliopistosta). Haettu rahoitusmäärä on yhteensä 2 451 734 € jonka jakauma on: 
2013: 1 093 801 € 
2014: 928 817 € 
2015: 385 116 € 
2016: 44 000 € 
 
Ehdotuksemme on että hakemuksista myönnetään 16 kpl (josta 7 kpl on Aalto yliopistosta), 
ja 5 kpl hylätään. Myönnettävien hankkeiden rahoitussumma on yhteensä 1 936 234 €, jonka 
jakauma on: 
2013: 799 301 € 
2014: 707 817 €  
2015: 385 116 € 
2016: 44 000 € 

Innovatiivinen	kaupunki	®	‐ohjelma	
Innovatiivinen kaupunki ® -ohjelma on Aalto-yliopiston ja Helsingin kaupungin 
kumppanuusohjelma, jonka tavoitteena on tuottaa kestävää urbaania kehitystä edistäviä 
innovaatiota monialaisen tutkimus- taide- ja kehittämisyhteistyön keinoin. Ohjelmayhteistyö 
pohjautuu Aalto-yliopistossa tehtävään tieteellisen ja taiteellisen työhön sekä Helsingin 
kaupungin kehittämistarpeisiin. Ohjelman puitteissa on toteutettu hankkeita mm. asumiseen, 
liikenteeseen, rakentamiseen sekä kaupunkilaisten ikääntymiseen liittyen. Lisäksi on tutkittu 
alueellista kilpailukykyä, organisaatioiden johtamista sekä palveluprosesseja ja niiden 
muotoilua. Jo kymmenen vuotta toiminut ohjelma on hiljattain uudistettu koskemaan kaikkia 
Aalto-yliopiston korkeakouluja. Ohjelma tukee Aalto-yliopiston ja Helsingin kaupungin 
strategisten tavoitteiden toteutumista. Innovatiivinen kaupunki ® -ohjelman rahoitus on 
jaettu puoliksi Helsingin kaupungin ja Aalto-yliopiston kesken. Tutkimus- sekä taide- ja 
kehittämishankkeille voi hakea tukea valmisteluun ja rahoitukseen vuosittain. 
 

Innovatiivinen	kaupunki	®	‐ohjelman	rahoitushankkeet	
Innovatiivinen kaupunki® -ohjelma 
Ohjelman perustoiminnan ylläpitoon ja hallintaan on budjetoitu 110 000 € / vuosi, vuodelle 
2015 saakka. Tälle rahoituskierrokselle ehdotetaan myönnettäväksi 2013 vuodelle 55 000 €, 
joka sijoittuu ajalle 1.7.2013-31.12.2013.  
 
Vuoden 2013 Innovatiivinen kaupunki® -yhteistyöhankkeet  
Yhteistyöhankkeisiin budjetoitu rahoitustarve on yhteensä 834 834 €, joka jakautuu 
seuraavasti:  
2013: 329 901 € 
2014: 302 217 € 
2015: 202 716 € 

Kaikki rahoitushankkeet ehdotetaan rahoitettavaksi. Hankkeiden esitykset seuraavaksi. 

Innovatiivinen kaupunki® ohjelman teemat ovat, seuraavan neljän teeman alla: 
1. Kaupunki palveluna – teema 
2. Kaupunki tilana – teema 
3. Kaupunki järjestelmänä – teema 

 



1) Kaupunki palveluna –teema hankkeet 
Innovatiivinen kaupunki ® -ohjelman Kaupunki palveluna -teeman tavoitteena on tuottaa 
tutkimus- taide ja kehittämishankkeita jotka keskittyvät kaupungin palvelutuotantoon. 
Erityisesti keskitytään palveluihin, jotka vaativat eri hallintokuntien yhteistyötä. Palvelu 
näkökulma jatkaa mm. Ikääntyvät kaupunkilaiset tematiikkaa. teema-alueen alla pyritään 
huomioimaan erilaiset kaupunkilaiset ja heidän erilaiset palvelutarpeensa, esimerkiksi 
maahanmuuttajat. Teema alue kattaa kaupungin koko palvelutuotannon, esimerkiksi 
liikennepalveluja, kaupunkitilaan liittyviä palveluja, kuten tapahtumienjärjestäminen tai 
tilojen väliaikaiskäyttöön linkittyvät palvelut ym. Tavoitteena on tuottaa akateemista tietoa ja 
ymmärrystä palveluista kaupungin eri konteksteissa, esim. palveluprosesseista, 
organisoimisesta tai designista sekä kontribuoida parempien palvelujen kehittämistyöhön 
kaupunkilaisille. 
 
 
Helsinki-identiteettejä hanke – elokuvakerronta kaupunginosien 
suunnittelutyökaluna 

Aalto-yliopisto: Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu ja kauppakorkeakoulu, Helsingin 
kaupunki: Tukkutori, Talous- ja suunnittelukeskus, elinkeinopalvelu. Hankkeessa jalostetaan 
kahden Aalto-ylipiston aikaisemman hankkeen kokemuksia kaupunkisuunnittelun työkaluksi. 
Aikaisemmat hankkeet olivat Spice-Spiritualizing Space (2009-2011) ja Aristoteles 
muutoksessa (2009-2012). Helsinki-identiteettejä -hankkeessa tutkitaan, miten 
kaupunkikuvaan voidaan tuottaa käyttäjäkokemuksesta nousevia kerronnallisia elementtejä, 
jotka nostavat esiin uusien kaupunginosien vasta muodostumassa olevaa kulttuurista 
identiteettiä. Hankkeen pilottikohteina ovat uudet tai vasta rakennettavat asuinalueet. 
Konkreettisina tuotoksina syntyy tulevien kaupunginosien identiteettikäsikirjoituksia, 
lavastustaiteellisia tilateoksia sekä pienimuotoisia interventioita kaupunkitilaan.  
  
Innovaatiorahaston rahoitusehdotus 
2013 yhteensä 32 632 € 
2014 yhteensä 61 012 € 
2015 yhteensä 47 760 € 
 
 
Helsingin vesialueiden virkistyskäyttö ja kokemukset asukkaiden arjessa hanke 
Aalto yliopisto: Insinööritieteiden korkeakoulun maankäyttötieteiden laitos, 
Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutusryhmä Helsingin kaupunki: ympäristökeskus, 
liikuntavirasto 
 
Hanke on osa Suomen Akatamian rahoittamaa ENJUSTESS –tutkimusprojektia (Enviromental 
Justice and Ecosystem Services: Acces, equity and participation in the use and management 
of aquatic enviroments in the Helsinki region). Hankkeessa tuotetaan vesistöihin liittyvien 
kulttuuristen ekosysteemipalveluiden paikkatietoaineisto sekä hotspot- kartta. Paikkatieto 
tuotetaan laajalla Helsingin metropolialueen n. 20 000 asukkaalle suunnatun 
kyselytutkimuksen avulla. Tutkimuksessa varmistetaan, että aineisto vastaa Helsingin 
liikuntaviraston ja ympäristökeskuksen tietotarpeisiin. Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää 
myös kaavoituksen taustamateriaalina.  
 
Innovaatiorahaston rahoitusehdotus, mikäli hankkeen yhteydessä luotu paikkatietoaineisto 
tuotetaan avoimena datana ja julkaistaan HRI:n kautta 
2013 yhteensä 40 348 € 
2014 yhteensä 9 694 € 
2015 yhteensä 0 € 
 
 
 
 
 



 
2) Kaupunki tilana – teema hankkeet 

Kaupunki tilana -teema-alueen sisällä kaupunkia tarkastellaan erilaisten tilojen kautta. 
Hankkeissa keskitytään kaupunkitilaan niin kaupungin sisä-, ulko- kuin ns välitiloihin, ja 
huomioidaan tilan ekosysteemisyys ja kokonaisvaltaisuus. Näkökulmina voivat olla mm. tilan 
hallinta ja tilapäiskäyttö, esteettömyys, tilan koetut merkitykset, tilan aistimellisuus (valon ja 
valaistuksen merkitys) ja historiallinen konteksti. Tavoitteena on tuottaa akateemista tietoa 
tilan hallinnasta, käytöstä ja kokemuksista, sekä kontribuoida kaupunki tilan 
suunnittelutyöhön eri näkökulmista. 
 
Habitat Components – Townhouse –hanke 
Aalto-yliopisto: Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, arkkitehtuurin laitos Helsingin 
kaupunki: talous- ja suunnittelukeskus , kaupunkisuunnitteluvirasto 

Hankkeen taustana ovat Helsingissä ja muissa pääkaupunkiseudun kunnissa olevat suuret 
kaavoitushankkeet ja niiden tavoitteet asumisratkaisujen monimuotoisuuden lisäämisestä 
uusien talotyyppien avulla. Hankkeen tarkoituksen on monitieteellisen tutkimuksen, 
testauksen ja koerakentamisen avulla luoda pohjaa uusien asumismuotojen juurtumiselle 
suomalaiseen kaupunkirakenteeseen laajemmassa mitassa.  

Rahoitusta haetaan kahteen vaiheeseen: 
- Ensimmäinen vaihe (2013-2015). Selvitetään townhouse-tyyppisen asumismuodon 

kysyntää ja haluttavuutta asumispreferenssitutkimuksella. Samanaikaisesti tutkitaan uusia 
toiminnallisia ja rakenteellisia malleja sekä uusia tekniikoita ja järjestelmiä. 

- Toinen vaihe (2015-2017). Toisessa vaiheessa monialaisen suunnittelutyön avulla 
kehitetään toiminnallisia ja rakenteellisia toteutuskonsepteja sekä teknisiä innovaatioita, 
joiden avulla voidaan lisätä energiaomavaraisuutta ja tehokkuutta.  

Myöhemmin projektin kolmannessa vaiheessa 2017-2020 on tarkoitus rakentaa Helsinkiin 
townhouse koetalo. Tämä vaihe on suunniteltu rahoitukseltaan itsenäiseksi. 

Innovaatiorahaston rahoitusehdotus  
2013 yhteensä 40 096 € 
2014 yhteensä 74 686 € 
2015 yhteensä 45 218 € 
   
Asumisen yhteiset tilat ja kaupunkiympäristön kolmannet paikat hanke – 
”Keksintöjä kaupungin kellareista” 
 
Aalto yliopisto: Insinööritieteiden korkeakoulun maankäyttötieteiden laitos, 
Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutusryhmä Helsingin kaupunki: 
asuntotuotantotoimisto, kaupunkisuunnitteluvirasto, kiinteistövirasto, rakennusvalvonta-
viraston ja talous- ja suunnittelukeskus 
 
Hankkeessa tarkastellaan joustavia tapoja organisoida ja hallita asuinalueiden yhteisiä tiloja, 
pohtien samalla asukkaiden tarpeiden muuttumista. Tutkimus aloitetaan keväällä 2013, ja 
siihen kuuluu (1) kartoittaa tilojen tuottamista, hallinnointia, juridisia kysymyksiä sekä 
taloudellisia keskeisiä ongelmia, myös kiinteistöjaon kysymykset, (2) tunnistaa ja analysoida 
toimivia viimeaikaisia asukastilojen toteutuksen ja käytön malleja, (3) laatia tarkennettu 
työsuunnitelma. Hakemuksella pyritään käynnistämään laaja Tekes-rahoitteinen tutkimus 
siten, että innovaatiorahaston osuus hankekokonaisuuden rahoituksesta on noin 15 
prosenttia.  
 
Innovaatiorahaston rahoitusehdotus 
2013 yhteensä 60 000 € 
2014 yhteensä 0 € 
2015 yhteensä 0 € 



 
3) Kaupunki järjestelmänä – teema hankkeet  

Kaupunki järjestelmänä - teeman tarkastelee kaupunkia erilaisten järjestelmien 
ekosysteeminä. Teema keskittyy esim. kaupungin eri toimintojen vaikuttavuuteen ja 
kansainväliseen vertailuun, ja pyrkii tarkastelemaan kaupunkia sekä organisaation että 
ihmislähtöisistä näkökulmista. Teema kattaa kaupungin erilaisia järjestelmiä kuten 
innovaatio- tieto-, palvelu- ja liikennejärjestelmät. Tavoitteena on tuottaa akateemista tietoa 
systeemien hallinnoimiseen, prosessihallintaan ja kehittämistyöhön, esim. tutkimustietoa ja 
kehitystyökaluja organisaatioiden muutos ja johtamisteemoihin. 
 
Kestävän liikkumiskonseptin toimintaedellytysten arviointi ja kehittäminen 
Kutsuohjautuvan joukkoliikenteen pilotointitutkimus – hanke 

Aalto-yliopisto: Perustieteiden korkeakoulun tietotekniikan laitos, Insinööritieteiden 
korkeakoulun maankäyttötieteiden laitos, Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja 
koulutusryhmä Helsingin kaupunki: Helsingin seudun liikenne (HSL), ympäristökeskus. 
 
Rahoitusta haetaan valmisteilla olevaan Tekes-projektiin jonka kokonaisbudjetti on noin 
1 090 435 euroa. Hankkeessa tarkastellaan kestävän liikkumisen edellytyksiä sekä kehitetään 
ja arvioidaan olemassa olevia konsepteja. Tavoitteena on tuottaa tietoa millä edellytyksillä 
kutsuohjautuva joukkoliikenne auttaisi vähentämään yksityisautoriippuvuutta. Tutkimuksessa 
kerätään dataa Helsingissä vuosina 2012-2015 toteutettavasta automatisoidun 
kutsuohjautuvan joukkoliikenteen pilotista (kutsuplus.fi)  

 
Innovaatiorahaston rahoitusehdotus  
2013 yhteensä 128 025 € 
2014 yhteensä 128 025 € 
2015 yhteensä 109 738 € 
 

SPIRE Surroundings – hanke 

Aalto-yliopisto: Perustieteiden korkeakoulun tietotekniikan tutkimuslaitos HIIT, 
Insinööritieteiden korkeakoulun maankäyttötieteiden laitos, Yhdyskuntasuunnittelun 
tutkimus- ja koulutusryhmä Helsingin kaupunki: talous -ja suunnittelukeskus, 
rakennusvirasto 

 
Hankkeen taustalla on käynnissä oleva kaksivuotinen 2013-2014 Tekes- rahoitteinen 
(budjetti 640 000 €) tutkimushanke Smart Parking for Intelligent Real Estate (SPIRE). SPIRE 
Surroundings -hankkeessa testataan ja arvioidaan SPIREn tuottaman pysäköinnin 
informaatiopalvelun prototyypin laajentamismahdollisuuksia siten, että fyysisen ja 
informationaalisen kaupunkitilan käyttö tehostuisi ja kaupunki toiminnallisesti eheytyisi, kun 
kiinteistöt integroitaisiin toiminnallisesti. Tämä voisi tarkoittaa esim. pysäköintitilojen 
jakamisen lisäksi työ-, liike-, ja neuvottelutilojen yhteiskäyttöä eri toimijoiden kesken.  
 
Käytännön esimerkkejä 

- kiinteistöjen työ- ja neuvottelutilojen yhteiskäyttö 
- kahvilan toimiminen kiinteistön käyttäjien työtilana 
- liikekiinteistöpysäköinnin ja asukaspysäköinnin kaksisuuntainen vertaisvuokraus 
- liike- ja asuinkiinteistöjen huollon ja palvelujen vaihtaminen ja yhteiskäyttö 
- julkisen ja yksityisen toimijan välinen tilojen ja palvelujen jakaminen 

 
Innovaatiorahaston rahoitusehdotus  
2013 yhteensä 28 800 € 
2014 yhteensä 28 800 € 
2015 yhteensä 0 €  



Muiden	hankkeiden	rahoitushakemukset	
 
Helsingin suomenkielinen työväenopisto: Kielitori 

Helsingin työväenopisto haluaa suunnitella ja toteuttaa ohjelmistoyritys Viope Solutions Oy:n 
kanssa virtuaalioppimisympäristö, kielitorin, jonka avulla voisi oppia vieraita kieliä videopelin 
tyyliin. Kielitori ohjelma toimisi kuin kolmiulotteinen sanakirja, joka toteutettaisiin käyttäen 
hyväksi 3D skannausta ja peliohjelmistoa. Kielitorissa opetettavat kielet olisivat suomi2, 
englanti, ruotsi, espanja, ranska, italia, saksa, venäjä ja klassinen arabia. Kielitori halutaan 
toteuttaa koska on tunnistettu tarve luoda verkkoympäristö jossa opettaja ja oppilaat voisivat 
kohdata toisensa fyysisistä etäisyyksistä riippumatta. Kielitorin luominen tehtäisiin 
seuraavasti (1) Kielitori - ohjelman tuottaminen, (2) Opiskelijapalautteen kerääminen ja 
raportointi, (3) Kielitorin laajentaminen; lisää kieliä, lisää opettajia. 
 

Yhteistyötahot kaupungilta: - (Hakija Helsingin kaupungin virasto) 

Hankkeen hallinnoija: Helsingin suomenkielinen työväenopisto 

Haettu rahoitussumma: 105 500 € (2013), 145 000 € (2014) 

Rahoitusehdotus: 0 €  

Perustelu: Hanke ei vastaa innovaatiorahaston sääntöjen tarkoituksen mukaista toimintaa. 
Hanke on ohjelmistoyrityksen oman toiminnan tuotekehitystä. Epäselväksi jää myös 
vastuutus ohjelman lisenssin omistajuudesta ja ylläpitovastuusta. 

 
Ex Tempore:  Kohtauspaikka 

Ex Tempore Oy on yritys joka tarjoaa internetpalvelua jonka kautta voi tilata lippuja erilaisiin 
kulttuuritapahtumiin. He haluaisivat luoda kulttuuritoimijoiden yhteisen toimipisteen 
Lasipalatsiin tai muualle ydinkeskustaan ja uudistaa LippuRex:in tiloja hankkimalla sinne 
uusia näyttöjä ja ilmoitustauluja sekä parantaa heidän lipunmyyntikanavaa. 
 

Yhteistyötahot kaupungilta: Metropolia 

Hankkeen hallinnoija: Ex Tempore 

Haettu rahoitussumma: 93 000 € (2013), 76 000 € (2014) 

Rahoitusehdotus: 0 €  

Perustelu: Hanke ei vastaa innovaatiorahaston sääntöjen tarkoituksen mukaista toimintaa, 
lisäksi sitoutuminen kaupungin yhteistyötaholta puuttuu. 
 

Kapseli työryhmä: Kapseli, tulevaisuuden ratkaisu majoitushaasteisiin 

Kapseli työryhmä suunnittelevat kapselihotellia japanilaiseen tyylin Helsinkiin ratkaisuksi 
tilapäismajoituksen hätään kaupungissa. He hakevat rahoitusta kapselihotellin suunnitteluun, 
prototyypin valmistukseen sekä pilottikohteen toteutukseen.  
 

Yhteistyötahot kaupungilta: - 

Hankkeen hallinnoija: Kapseli työryhmä 

Haettu rahoitussumma: 66 000 € (2013) 

Rahoitusehdotus: 0 €  

Perustelu: Hanke ei vastaa innovaatiorahaston sääntöjen tarkoituksen mukaista toimintaa, 
lisäksi sitoutuminen kaupungin yhteistyötaholta puuttuu.  
 

 



Saraco D&M Oy: Ryhmärakennuttajan opas 

Saraco D&M Oy on rakentamisen, kiinteistökehityksen ja kaupunkikehityksen 
asiantuntijayritys. He haluavat luoda ryhmärakennuttajan oppaan jonne kootaan "yksiin 
kansiin" tietoa ryhmärakennuttamisesta joka toimisi yleisenä ohjeistuksena kun 
käynnistetään rr-hankkeita ja hankitaan niihin tarvittavia asiantuntijapalveluita ja rahoitusta. 
 

Yhteistyötahot kaupungilta: Kiinteistövirasto 

Hankkeen hallinnoija: Saraco D&M 

Haettu rahoitussumma: 10 000 € (2013) 8 000 € (2014) 

Rahoitusehdotus: 10 000 € (2013) 8 000 € (2014) Jatkorahoitus edellyttää että väliraportti 
toimitetaan kerran vuodessa 

Perustelu: Hanke täyttää innovaatiorahaston tarkoituksen ja hakukriteerit. Sitoutunut 
yhteistyötaho Helsingin kaupungilta. AM-ohjelman toteuttamista hyödyttävä. 
  

Lasipalatsin Mediakeskus Oy: Aili-hankkeen valmistelu 

Lasipalatsin Mediakeskus Oy valmistelee parhaimmillaan Aili-hanketta. Aili-hankkeen tavoite 
on edistää vanhustyön ammattilaisten motivaatiota ja työhyvinvointia sekä edistää vanhusten 
terveyttä ja hyvinvointia käyttäen taidelähtöisiä menetelmiä. Hanke tulee olemaan osa 
sosiaali- ja terveysministeriön KASTE-ohjelmaa. Rahoitusta haetaan hankkeen 
suunnittelutyöhön.  
 

Yhteistyötahot kaupungilta: - (Hakija Helsingin kaupungin tytäryhteisö) 

Hankkeen hallinnoija: Lasipalatsin Mediakeskus Oy 

Haettu rahoitussumma: 20 000 € (2013) 

Rahoitusehdotus: 20 000 € (2013) 

Perustelu: Hanke täyttää innovaatiorahaston tarkoituksen ja hakukriteerit. Ajankohtainen 
aihe. Hanke tulee olemaan osa sosiaali- ja terveysministeriön KASTE-ohjelmaa. 

 
Forum Virium Helsinki: Pinta 

Forum Virium on työstänyt pitkään hanketta jonka tavoite on toteuttaa informoivia 
kosketusnäyttöjä ja siihen liittyvää hallintajärjestelmää. Kosketusnäytöt sisältäisi mm 
interaktiivisen kartta kaupungista suunnattu kaupunkilaisille ja turisteille. Ylläpito on vielä 
auki mutta hallintokeskus on mahdollinen taho. Hanke halutaan toteuttaa koska Helsingin 
kaupungilta puuttuu opastuksen tarvitsema informaation hallintajärjestelmä. Hankkeesta 
saadut tulokset ja kokemukset tukevat koko Helsingin opastuksen kehittämistä sekä 
matkailupalveluiden tarpeita. 
 

Yhteistyötahot kaupungilta: Helsingin kaupunginkirjasto, Hallintokeskus 

Hankkeen hallinnoija: Forum Virium Helsinki 

Haettu rahoitussumma: 81 000 € (2013)  

Rahoitusehdotus: 81 000 € (2013) 

Perustelu: Hanke täyttää innovaatiorahaston tarkoituksen ja hakukriteerit. Pitkään työstetty 
hanke ja kartoitettu tarve, jolla on vain puuttunut toteuttaja. 
 

 

 



Forum Virium Helsinki: Linked Events 2 
Forum Virium on toteuttanut tapahtumakalenterisovelluksen ensimmäisen version vuonna 
2012 jonka jatkokehitykselle nyt haetaan rahoitusta. Sovellusta testattiin Helsingin 
Matkatoimiston tiedoilla ja toimi tarkoituksenmukaisesti mutta siinä on myös havaittu 
merkittäviä puutteita joita halutan korjata seuraavaan versioon. Toiseen versioon halutaan 
lisätä Helsingin Matkatoimiston tietojen lisäksi kaupungin muiden tahojen sekä yksityisien 
tahojen tapahtumatietoja. 
 
Yhteistyötahot kaupungilta: Helsingin kaupunkikirjasto, Talous- ja suunnittelukeskuksen   
tietotekniikkaosasto  

Hankkeen hallinnoija: Forum Virium Helsinki  

Haettu rahoitussumma: 62 000 € (2013) 

Rahoitussumma: 62 000 € (2013) 

Perustelu: Hanke täyttää innovaatiorahaston tarkoituksen ja hakukriteerit. Todetun toimivan 
pilotin jatkokehitys. Sitoutunut yhteistyötaho Helsingin kaupungilta. 
 
Openhouse Ry: Kiinnostava arkkitehtuuri  
Openhouse Ry järjestää vuosittaisen Open House Helsinki tapahtuman, jolla halutaan tuoda 
kaupunkilaisten tietoisuuteen tiloja joihin ei yleensä pääse. Openhouse Ry hakevat nyt 
rahoitusta hankkeeseen jossa suunnitellaan ja toteutetaan mobiili karttasovellus joka toimisi 
opaspalveluna arkkitehtuurikohteiden ja kaupunkitilojen tutustumiseen, oppimiseen ja 
tehokkaampaan hyödyntämiseen. Halutaan saada aikaan avoin arkkitehtuurin tietokanta. 
Julkaisujärjestelmän ylläpitovastuu tulee olemaan Openhouse Ry:llä. 
 
Yhteistyötahot kaupungilta: Forum Virium Helsinki 

Hankkeen hallinnoija: Openhouse Ry 

Haettu rahasumma: 46 000 (2013) 

Rahoitusehdotus: 46 000 (2013), mikäli luotu paikkatietoaineisto tuotetaan avoimena datana 
ja julkaistaan HRI:n kautta 

Perustelu: : Hanke täyttää innovaatiorahaston tarkoituksen ja hakukriteerit. Sitoutunut 
yhteistyötaho Helsingin kaupungilta. Hankkeessa yhdistyy kulttuuri, historian tallentaminen ja 
mahdollisuus myös markkinoida uusia alueita 

 
Culminatum Innovation Oy: Houkutteleva merenrantaympäristö ja mikromatkailu 
Culminatum Innovation Oy on pitkään työstänyt hanketta jonka tavoite on vahvistaa 
merenrantaympäristöjen brändiä ja tunnettavuutta sekä luoda matkailijoille ja asukkaille 
elämyksellisiä vapa-ajan ympäristöjä. Kehityskohteiksi on valittu Rantareitti ja Hernesaari, ja 
hanke toteutetaan luomalla karttasovellus jonka avulla lisätään Rantareitin tunnettavuutta ja 
Hernesaaren väliaikaiskäyttöä. Hanke on osa Helsingin kaupungin Meri-hanketta. 
 
Yhteistyötahot kaupungilta: Kaupunkisuunnitteluvirasto, Elinkeinopalvelu, Metropolia 

Hankkeen hallinnoija: Culminatum Innovation Oy 

Haettu rahasumma: 50 000 € (2013), 100 000 € (2014), 50 000 € (2015) 

Rahoitusehdotus: 50 000 € (2013), mikäli luotu paikkatietoaineisto tuotetaan avoimena 
datana ja julkaistaan HRI:n kautta, 100 000 € (2014), 50 000 € (2015) Jatkorahoitus 
edellyttää että väliraportti toimitetaan kerran vuodessa 

Perustelu: Hanke täyttää innovaatiorahaston tarkoituksen ja hakukriteerit. Strategiaohjelman 
(2013-2016) mukainen hanke jossa painotetaan merellisyyden korostamista vetovoimaisen 
Helsingin kehittämiseksi. Hanke on osa Helsingin kaupungin Meri-hanketta. 
Kaupunkisuunnitteluvirastosta osallistuvat Rantareitin kehittämisestä vastaava 
Kaupunkiluotsi- ja Hernesaaren kehittämisestä vastaava Länsisatama-projektit. 



Metropolia: Käyttäjälähtöinen hybridikampus 

Metropolia suunnittelee monikäyttörakennuksen hybridikampuksen rakennuttamisen 
Myllypuroon ja Arabianrantaan, ja hakee suunnittelutyöhön rahoitusta. Hybridikampus 
tarjoaisi mm. asumispalveluja opiskelijoille, 24/7 tutkijakammioita, yrityshautomon, 
kerhotiloja sekä erilaisia palveluja lähialueen asukkaiden erityistarpeisiin kuten kahviloita ja 
ravintoloita jne. Lähtökohta suunnittelutyöhön on käyttäjäläheisyys eikä kiinteistöläheisyys. 

Yhteistyötahot kaupungilta: Kaupunkisuunnitteluvirasto, Kiinteistövirasto 

Hankkeen hallinnoija: Metropolia 

Haettu rahasumma: 40 400 € (2013), 87 600 € (2014), 44 400 € (2015) 

Rahoitusehdotus: 40 400 € (2013), 87 600 € (2014), 44 400 € (2015) Jatkorahoitus 
edellyttää että väliraportti toimitetaan kerran vuodessa 

Perustelu: Hanke täyttää innovaatiorahaston tarkoituksen ja hakukriteerit. Sitoutuneet 
yhteistyötahot Helsingin kaupungilta. Strategiaohjelman (2013-2016) mukainen hanke, 
halutaan luoda Myllypuron kampus yhteyteen innovaatio- ja liiketoimintakeskittymä Itä-
Helsinkiin.  
 
Kirsti Sivén & Asko Takala Arkkitehdit Oy: Tilaa asumiselle 

Kirsti Sivén & Asko Takala Arkkitehdit Oy suunnittelee hanketta, jossa halutaan luoda 
suunnittelijoiden käyttöön asuinkerrostalon rakenteisiin ja talotekniikkaan liittyviä optimoituja 
ratkaisuja jotka on tutkittu ja testattu yhteistyössä rakennusteollisuuden kanssa. Hankkeen 
tuloksena on raportti johon on koottu optimoidut ratkaisut. 
 
Yhteistyötahot kaupungilta: Helsingin Asuntotuotantotoimisto 

Hankkeen hallinnoija: Kirsti Sivén & Asko Takala Arkkitehdit Oy 

Haettu rahasumma: 61 000 € (2013), 122 000 € (2014) 

Rahoitusehdotus: 61 000 € (2013), 122 000 € (2014) Jatkorahoitus edellyttää että 
väliraportti toimitetaan kerran vuodessa 

Perustelu: Hanke täyttää innovaatiorahaston tarkoituksen ja hakukriteerit. Sitoutunut 
yhteistyötaho Helsingin kaupungilta. Ajankohtainen aihe.  
 

Mediakulttuuriyhdistys m-cult Ry: Kokoama 

Mediakulttuuriyhdistys m-cult Ry valmistelee hanketta jonka tavoitteena on luoda 
kaupunkisisältöä kokoava avoin verkkosovellus, karttasovellus. Sovellus sisältäisi erilaista 
tietoa eri kaupunginosista, esim. kuvia ja videoita. Pilottina tehtäisiin sisältöä Kallion 
kaupunginosasta. 
 
Yhteistyötahot kaupungilta: Forum Virium 

Hankkeen hallinnoija: Mediakulttuuriyhdistys m-cult ry 

Haettu rahasumma: 30 000 € (2013) 

Rahoitusehdotus: 0 € 

Perustelu: Hanke ei vastaa tällaisenaan innovaatiorahaston sääntöjen tarkoituksen mukaista 
toimintaa. Vaatii lisää jatkokehitystä ennen kuin voidaan rahoittaa.  
 
 
 

 

 



Metropolia: Liikkuvan arjen design – Pyöräkeskuksesta 2.0 pyöräilykaupunkiin 

Metropolia valmistelee hanketta jonka tavoitteena on suunnitella pyöräkeskuksia Helsinkiin 
(jo olemassa Kampissa, nyt suunnitteilla lisää keskuksia). Metropolia suunnittelee ja toteuttaa 
pyöräkeskuksen, mutta pyöräkeskuksen toiminnat suunnitellaan siirtyvän 
kaupunkisuunnitteluviraston vastuulta HKL:lle. Hanke toteutetaan pääosin 
opiskelijaprojekteina ja tuloksena syntyy konkreettinen toteuttamissuunnitelma 
pyöräkeskukselle 2.0. 
 
Yhteistyötahot kaupungilta: Kaupunkisuunnitteluvirasto 

Hankkeen hallinnoija: Metropolia 

Haettu rahasumma: 44 000 € (2013), 88 000 € (2014), 88 000 € (2015), 44 000 € (2016)  

Rahoitusehdotus: 44 000 € (2013), 88 000 € (2014) 88 000 € (2015) 44 000 € (2016) 
Jatkorahoitus edellyttää että väliraportti toimitetaan kerran vuodessa 

Perustelu: Hanke täyttää innovaatiorahaston tarkoituksen ja hakukriteerit. Strategiaohjelman 
(2013-2016) mukainen hanke jonka mukaan halutaan edistää pyöräily ystävällistä kaupunkia. 
Hanke toteutetaan Kaupunkisuunnitteluviraston kanssa ja tukee siten heidän kehittämistyötä 
pyöräilyn parissa. 
 

 

 


