
HELSINGIN KAUPUNKI INNOVAATIORAHASTO
KAUPUNGINKANSLIA LOPPURAPORTTI

Lisätietoja Raportit kaupungin kirjaamoon
http://www.hel.fi/www/kanslia/fi/ innovaatiorahasto@hel.fi helsinki.kirjaamo@hel.fi

Hankkeen perustiedot (www-sivulle)
Hakijan nimi/Hankkeen hallinnoija (yritys/virasto/tms.):
Innovatiivinen kaupunki ® -ohjelma, Aalto-yliopisto
Y-tunnus: FI22283574
Toimipaikka (osoite ja postinumero):

Aalto-yliopiston yhteisösuhteet

PL 17600
00076 Aalto

Yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköposti):
Annukka Jyrämä, 050 373 2238, annukka.jyrama@aalto.fi

Hankkeen nimi:
Innovatiivinen kaupunki ® -ohjelma
Kuvaus hankkeen sisällöstä (mitä tehtiin?, mitä saavutettiin?) ja yhteystiedot lisätietoihin:
kts liite 1

Lisätiedot (puhelinnumero ja sähköposti):
Annukka Jyrämä, 050 373 2238, annukka.jyrama@aalto.fi

Hankkeen aikana tapahtuneet muutokset hankkeen perustiedoissa
(organisaatio, kokonaisaikataulu, yhteistyökumppanit, …)

Koordinaattori

Asiantuntija, KTT Annukka Jyrämä, Sidosryhmäsuhteet, Aalto-yliopisto

Ohjausryhmä

Helsinki
Tutkimusjohtaja Timo Cantell, Tietokeskus, Helsingin kaupunki

Yleiskaavapäällikkö Rikhard Manninen, Kaupunkisuunnitteluvirasto, Helsingin kaupunki

varajäsen Yleiskaavasuunnittelija Anne Karlsson, KSV

Palvelualueen johtaja, Arja Peiponen, Terveys- ja sosiaalivirasto, Helsingin kaupunki

Elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva, Elinkeinopalvelu, Helsingin kaupunki

Elinkeinopäällikkö Nyrki Tuominen, Elinkeinopalvelu, Helsingin kaupunki

Aalto-yliopisto

Avustava vararehtori, Seppo Laukkanen, Tutkimus- ja innovaatiopalvelut, Aalto-yliopisto (pj)

professori Raimo Lovio, Kauppakorkeakoulu
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varajäsen Armi Temmes, Kauppakorkeakoulu

Professori Raine Mäntysalo, Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu

varajäsen Mervi Ilmonen , Insinööritieteiden korkeakoulu

Professori Petteri Nisunen, Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Professori Raimo Sepponen, Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu

varajäsen professori Liisa Halonen, valaistustekniikka

Professori Riitta Smeds, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu

varajäsen opettava tutkija, dos Janne Halme, Perustieteiden korkeakoulu

Muutokset kts liite 1

2012
(euroa)

2013
(euroa)

2014
(euroa)

2015
(euroa)

Innovaatiorahastosta myönnetty rahoitus 110.000 110.000 110.000 55.000
Rahastosta käytetty määräraha
Muualta saatu rahoitus
Oma rahoitus 110.000 110.000 110.000 55.000

Kuluerittely Kokonaiskustannukset
(euroa)

Innovaatiorahaston osuus
(euroa)

Palkkakulut, kuluerittely vahvistuu tammikuun
lopulla ja toimitetaan myöhemmin

joista henkilöstösivukuluja
Matkakulut
Ostopalvelut,

josta asiantuntijapalveluita
Koneiden ja laitteiden hankintamenot
Toimisto- ja vuokrakustannukset
Muut menot
Yhteensä

Hankkeen aikana tapahtuneet muutokset hankkeen sisällössä
(tavoitteet, toimenpiteet, budjetti, lopputulokset, hyödyt, loppukäyttäjät, …)

Innovatiivinen kaupunki® -ohjelma on Aalto-yliopiston ja Helsingin kaupungin kumppanuusohjelma,
jonka tavoitteena on tuottaa kestävää urbaania kehitystä edistäviä innovaatiota monialaisen tutki-
mus- taide- ja kehittämisyhteistyön keinoin.

Ohjelman toiminta pohjautuu Aalto-yliopistossa tehtävään tieteellisen ja taiteellisen työhön sekä Hel-
singin kaupungin kehittämistarpeisiin. Toiminta tukee Aalto-yliopiston ja Helsingin kaupungin strate-
gisten tavoitteiden toteutumista.

Hankkeen tärkeimmät tavoitteet (lyhyesti keskeisimmät tavoitteet):
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Innovatiivinen kaupunki® -ohjelman tavoitteena on erityisesti urbaaniin kontekstiin kiinnittyvän
monialaisen tutkimus / taide - ja kehittämisyhteistyön edistäminen. Yhteistyö on luonteeltaan
molempia osapuolia palvelevaa ja vuorovaikutteista. Aalto-yliopistolle kaupunkiyhteistyö tarjo-
aa kiintoisan tutkimuskohteen ja tulosten testialustan sekä yhteistyöhankkeiden kehitys- ja ra-
hoituskumppanin. Helsingin kaupunki saa pääsyn korkeatasoiseen tutkimukseen ja mahdolli-
suuden kehittää omaa toimintaansa sektorirajat ylittävän vuorovaikutteisen yhteistyön keinoin.
Yhteistyöhankkeiden muista osapuolista vastaavat hankkeiden johtoryhmät.

Yhteistyön keskeiset painopisteet:

1. Koko Aalto-yliopiston kattava akateemisesti tasokas tutkimustyö -> tekniikka, talous ja taide
monitieteisen yhteistyön perustana

2. Innovaatiota tavoitteleva, Helsingin kaupungin sektorirajat ylittävä toiminta -> edistetään
tutkimus / taide - ja kehittämisyhteistyön tulosten hyödyntämistä

3. Kansainvälinen ulottuvuus -> globaalien urbaanien haasteiden nostaminen yhteistyön kes-
keiseksi osa-alueeksi

Kts liite 1 tarkemmat tiedot toiminasta

Liitteet
1. Yhteistyökumppanin lausunto hankkeen toteutumisesta

(Lausunnossa pitää käydä ilmi miten hanke on toteutunut, sekä miten tuloksia aiotaan hyödyntää ja sisällyttää kaupungin toimintaan.)
2. Ohjausryhmän pöytäkirjan ote, jossa loppuraportti on hyväksytty
3. Tilinpäätös


