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Johdanto
Jätkäsaari Mobility Lab (1/2019–12/2021) oli Helsingin kaupungin innovaatiorahaston rahoittama
hanke. Sen tavoitteena ja tarkoituksena oli käynnistää älyliikenteen innovaatioalustatoiminta ja
mahdollistaa uusien ratkaisujen kehittäminen. Hanke tarjosi yrityksille, kehittäjille ja tutkijoille
kehittämis- ja kokeiluympäristön uusien innovaatioiden luomista ja testaamista sekä referenssien
saamista ja kilpailukyvyn edistämistä varten. Samalla kehittämisen ja kokeilujen kautta pyrittiin
synnyttämään parempia ratkaisuja kaupungin ja helsinkiläisten liikkumiseen. Hankkeen oppien
myötä kehitettiin myös kaupungin omia käytäntöjä innovaatiotoiminnan tukemiseksi. Hankkeen
toteutuksesta vastasivat Helsingin kaupunki ja Forum Virium Helsinki tehden laaja-laista
yhteistyötä monien eri tahojen kanssa.

Jätkäsaari Mobility Lab1 oli osa laajempaa eri teema-alueita kattavaa Helsingin kaupungin
kokeilualustatoimintaa2, jota tehdään elinkeino-osastolla innovaatiot ja uudet kokeilut -yksikössä
(Kuva 1). Älyliikenteen kokeilualustatoiminta jatkuu vuosina 2022–2024 nimellä Mobility Lab
Helsinki.

Kuva 1. testbed.helsinki -sivut kokoavat Helsingin kokeilualustatoimintaa eri teema-alueilla.

Tämä dokumentti kokoaa yhteenvedon Jätkäsaari Mobility Lab -hankkeesta ja sen keskeisistä
tuloksista, opeista ja havainnoista.

1 Jätkäsaari Mobility Labin verkkosivut: www.mobilitylab.hel.fi
2 Helsingin kokeilualustatoiminnan verkkosivut: http://testbed.helsinki

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/strategia-ja-talous/innovaatiorahasto/
http://www.mobilitylab.hel.fi/
http://testbed.helsinki/
http://www.mobilitylab.hel.fi/
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Jätkäsaari Mobility Lab – Ketkä, miksi, kenelle ja
miten?

Toteutus ja toteuttajat
Helsingin innovaatiorahaston rahoittaman Jätkäsaari Mobility Lab -hankkeen toteuttivat Helsingin
kaupunki ja Forum Virium Helsinki. Hankkeen koordinaattorina toimi kaupungin elinkeino-osasto.
Elinkeino-osaston ja Forum Virium Helsingin lisäksi rahoitettavana osapuolena oli myös
kaupunkiympäristön toimiala (liikenne- ja katusuunnittelu) hankintabudjetilla. Lisäksi keskeisinä
yhteistyökumppaneina kaupungilla toimivat etenkin kaupunkitekniikka, aluerakentaminen
(Jätkäsaari-projekti) sekä Helsingin Satama.

Hankkeen ohjausryhmä, joka kokoontui kuuden kuukauden välein, koostui seuraavista tahoista:
- Helsingin kaupungin kaupunginkanslia, elinkeino-osasto
- Forum Virium Helsinki
- Helsingin kaupungin kaupunginkanslia, aluerakentamisen Länsisatama-projekti
- Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala, liikenne- ja katusuunnittelu
- Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala, ympäristöpalvelut
- Helsingin Satama
- Helsingin Seudun Liikenne
- Helsingin kaupungin liikennelaitos
- Helsinki Business Hub (puheenjohtaja)
- Aalto-yliopisto
- Helsingin yliopisto
- Metropolia
- VTT
- TietoEVRY
- Sensible 4
- ITS Finland

Hankkeen suunniteltu aikataulu oli 1.1.2019 – 31.12.2021. Rekrytointiviiveistä johtuen hankkeen
koordinaattori aloitti, ja näin ollen hanke kokonaisvaltaisemmin käynnistyi, kuitenkin vasta
elokuussa 2019. Hankesuunnitelman mukaisesti kuitenkin keskeisiä kärkihankkeita ja osaa
kokeilualustan toiminnasta toteuttavia ”sisarprojekteja” oli käynnissä jo aiemmin. Näistä
keskeisimpiä olivat EAKR-rahoitteiset hankkeet Perille asti ja Jätkäsaari Smart Mobility.

Perille asti -hankkeen puitteissa Jätkäsaaressa toteutettiin asukkaiden tarpeisiin vastaavia
nopeita kokeiluja. Jätkäsaari Smart Mobility -hanke (joka päättyi huhtikuussa 2021) kulki tutummin
nimellä Launchpad ja se vastasi Jätkäsaari Mobility Lab -kokonaisuuteen kuuluvista
”testikatupalvelusta”, ekosysteemitilasta ja showroomista (joka toteutettiin Maria 01:teen osaksi
Urban3-ekosysteemiä) sekä startupien liiketoiminnan edistämisestä ja kv-verkostoitumisesta.

http://www.mobilitylab.hel.fi/
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Jätkäsaari Mobility Labin yhtenä tarkoituksena olikin toimia eräänlaisena sateenvarjona
Helsingissä tapahtuvalle älyliikenteen kokeilu- ja kehitystoiminnalle ja nivoa eri hankkeita yhteen
laajemmiksi ja synergioita hyödyntäviksi kokonaisuuksiksi ja luoda yhteistyötä eri hankkeiden ja
toimijoiden välille.

Tavoitteet ja tarkoitus
Hanke tähtäsi käynnistämään älyliikenteen innovaatioalustatoiminnan sekä muodostamaan
pysyviä käytäntöjä kaupunkiympäristön toimialalla tehtävään liikennekehittämiseen.
Innovaatioalustan keskeisinä tavoitteina oli, että se sekä synnyttää parempia ratkaisuja
kaupungin ja helsinkiläisten liikkumiseen, luoden toimivampaa kaupunkia arkeen että tarjoaa
alueen yrityksille ja tutkimuslaitoksille kansainvälisen huipputason kehittämis- kokeilu- ja
käyttöönottoympäristön, luoden näille kilpailukykyä, kotimarkkinareferenssejä, uusia innovaatioita
ja työpaikkoja (Kuva 2). Näihin liittyi tarkempia tavoitteita niin elinkeino- ja innovaatiotoiminnan
kuin liikenteen kehittämisenkin suhteen.

Kuva 2. Jätkäsaari Mobility Lab -hankkeen keskeiset tavoitteet.

Elinkeino- ja innovaatiotoiminnan tavoitteet
Helsingin kaupunkistrategia 2017–2021 (“Maailman toimivin kaupunki”) nosti esille mm.
seuraavia tavoitteita, joiden saavuttamista Jätkäsaari Mobility Lab -hanke osaltaan edisti:

- ”Helsingin tavoitteena on olla Euroopan kiehtovimpia sijaintipaikkoja uutta luovalle startup-
toiminnalle ja houkuttelevin osaamiskeskittymä yrityksille ja yksilöille, jotka haluavat tehdä
maailmasta paremman paikan. Helsinki on riittävän iso, jotta siellä voi kehittää ja testata
systemaattisesti merkittäviä innovaatioita, ja riittävän pieni, jotta se on myös käytännössä
mahdollista.”

- ”Koko kaupunkia kehitetään alustana kokeiluille ja uutta luovalle elinkeinotoiminnalle.”

http://www.mobilitylab.hel.fi/
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- ”Helsinki haluaa toimia yhä aktiivisemmin alustana mielenkiintoisille ja tuloksellisille
innovaatioille, jotka tuottavat myös uusia vientimahdollisuuksia.”

Innovaatiorahaston rahoittamien hankkeiden – ja siten myös Jätkäsaari Mobility Labin –
keskeisenä tavoitteena on innovaatio- ja elinkeinotoiminnan sekä osaamisen edistäminen
Helsingissä. Hankkeen keskeiseksi tavoitteeksi ja tarkoitukseksi asetettiinkin toimiminen
älyliikenteen kokeilualustana mahdollistaen ja helpottaen innovaatioiden testaamista ja
kehittämistä aidossa kaupunkiympäristössä yhdessä kaupunkilaisten ja eri toimijoiden kanssa.

- Kokeilutoiminnan edistäminen (tavoitteet 31.12.2021 mennessä)
o 20 kokeilua (koko alle 0,1 M€; kevyt vaikutusarviointi) (näistä 1/4 rahoitettu tällä

hankerahoituksella)
o 10 pilottia (koko yli 0,1 M€; laaja vaikutusarviointi)
o Näistä vähintään 3 referenssiä ulkomaisille yrityksille, joilla ei vielä toimintaa

Suomessa
- Muualle Helsinkiin siirrettyjen ratkaisujen/oppien lukumäärä (31.12.2021 mennessä)

o 5 ratkaisumallia siirretty muihin kohteisiin (ratkaisumallia, ei yksittäistä tuotetta)
- Kehityshankkeita (erillisrahoitettuja, ei perustoimintaa; 31.12.2021 mennessä)

o 10 kaupunkikonsernin omaa tai koordinoimaa hanketta
o 10 kotimaisten korkeakoulujen/tutkimuslaitosten hanketta
o 3 ulkomaisten korkeakoulujen/tutkimuslaitosten hanketta

- Käyttäjien osallistaminen (31.12.2021 mennessä)
o 1.000 asukasta osallistunut hankkeiden toimenpiteisiin (200 vuonna 2019)
o 50 asukkaan ”VIP-koekäyttäjäpooli” aktiivisesti mukana useammassa

toimenpiteessä
o Toimenpiteet vaikuttaneet todistettavasti 10.000 henkilöön ja 100.000 (eri)

ajoneuvoon

Kokeilujen ja kehityshankkeiden tavoitteissa on olennaista huomioida kokeilualustatoiminnan
luonne. Valtaosan piloteista ja kehityshankkeista tulisi syntyä Jätkäsaari Mobility Labin
mahdollistamana ja edistämänä, mutta ei hankkeen itsensä rahoittamana tai toteuttamana.
Kokeilualustan rooli on nimenomaan mahdollistaa ja tukea eri tavoin kokeiluja, joita yritykset
toteuttavat omalla kehitysbudjetillaan tai ulkoisella rahoituksella.

Laajemmat vaikutusarvioinnit näin ollen ovat osana esim. EU-hankkeita, ei suoraan
kokeilualustatoiminnan puolesta toteutettavia. Kokeilualustatoiminnan rooli oli olla mukana
ideoimassa, valmistelemassa ja suunnittelemassa uusia hankkeita; minkälaisia vaikutuksia tuovia
ratkaisuja halutaan kehitettävän ja kokeiltavan etenkin uuden yritys- ja liiketoiminnan edistämisen
kannalta. Tavoite oli sitoa yritysten kehitysintressejä ja ideoita kaupungin omiin kehitystarpeisiin.

Liikenteen kehittämisen tavoitteet

Innovaatiotoiminnan tavoitteiden lisäksi hankkeella oli liikenteellisiä tavoitteita, joiden tarkoitus oli
ohjata kokeilutoimintaa ja uusia projekteja parempien liikkumisen ratkaisujen edistämiseen.

http://www.mobilitylab.hel.fi/
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1. ”Virtuaalinen lisäkaista Länsisatamaan”, jossa tavoitellaan:
a. 20% sujuvampi ajoneuvoliikenne Länsisatamaan/Länsisatamasta ruuhka-aikoina

(tarkasteltuna joko pysähtymisten lukumääränä tai matka-aikana Satamasta
Länsiväylälle)

b. b) 20% kulkutapamuutos pois yksityisellä henkilöautolla Länsisatamaan
saapumisesta (julkisen liikenteen, pyöräilyn, kutsuliikenteen, yhteiskäyttöautojen,
kävelyn käyttöön)

2. ”Urbaani liikenneturvallisuus”, jossa tavoitellaan:
a. a) Ylinopeudet, väärinpysäköinti ja liikenneonnettomuudet nollaan
b. b) Terveydelle haitallisten pienhiukkasten määrä ei ylitä raja-arvoja millään

kävelyalueella
3. ”Päästötavoitteiden pilottialue”, jossa tavoitellaan:

a. a) 99% ajoneuvojen päästöistä ja katupölystä tunnetaan jatkuvatoimisesti
mitattuna ja jaetaan tosiaikaisena avoimena datana

b. b) 20% vähennys liikenteen kasvihuonekaasupäästöihin

Jätkäsaari Mobility Lab -hanke ei itse kehittänyt ratkaisuja tai palveluita, vaan niitä toteuttivat
yritykset ja muut toimijat kokeilualustaa hyödyntäen. Nopeiden kokeilujen ohjelmassa pieniä
kokeiluja toteutettiin kokeilupalveluhankintoina. Mittakaavaltaan suuremmat ja vaikuttavammat
pilotit olivat hankkeen ulkopuolisesti rahoitettuja. Näin ollen liikenteen kehittämisen tavoitteet
toimivatkin ohjaavina tekijöinä määriteltäessä hankkeen kokeiluhakuja sekä keskustellessa
uusista kehityshankkeista ja yritysten ideoista, joiden kokeiluja pyrittiin edistämään.

Vaikuttavuuden mittaamisen ja määrällisten tavoitteiden osalta keskeiseksi tekijäksi oli
suunniteltu kaupungin liikenteen reaaliaikainen tilannekuva. Liikenteen tilannekuva on yksi
keskeinen toimenpidealue Helsingin älyliikenteen kehittämisohjelmassa 2030
(Kaupunkiympäristön julkaisuja 2019:15). Tilannekuvatiedon tuottamiseen ja jakamiseen liittyen
Jätkäsaari Mobility Lab -hankkeessa oli osoitettu Kaupunkiympäristön toimialalle hankintabudjetti
sekä älykkään infran toteuttamiseen suunnattavia määrärahoja Jätkäsaaren
aluerakentamisprojektista.

Tilannekuvaa luovat toimet sekä hankkeessa että hankkeen ulkopuolella ovat viivästyneet, minkä
vuoksi riittäviä vertailutietoja ei ole ollut saatavissa pilottien vaikuttavuuden arviointien pohjaksi.
Jätkäsaari Mobility Labin puitteissa on kuitenkin kokeiltu liikennetiedon tuottamisen ratkaisuja, ja
osa näistä on hankittu kaupungin käyttöön kokeilujakson jälkeen. Näistä keskeisimpänä olivat
Jätkäsaari Smart Junction -projektin liikennetutkat, joista suurin osa asennettiin vasta 2021
loppupuolella.

Koronaviruspandemia ja siitä johtuvat muutokset ihmisten liikkumisessa olivat myös merkittävä
ongelma, paitsi kokeilujen toteutukselle, myös kokeilujen vaikuttavuuden arvioinnille. Yksittäisten
kokeilujen vaikutuksia oli käytännössä mahdoton arvioida tilanteessa, jossa koronaepidemia ja
liikkumisrajoitukset aiheuttivat valtavia muutoksia ihmisten liikkumiseen kaupungissa ja
satamassa. Useita kokeiluja jouduttiin siirtämään ja sovittamaan uuteen koronatilanteeseen.

http://www.mobilitylab.hel.fi/
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Fokusalueet ja kohderyhmät

Aiheet
Hankkeen fokusalue oli hyvin laajasti liikenteen sujuvuutta, turvallisuutta sekä kestävyyttä
parantavat älyliikenteen ratkaisut. Keskeinen yhteinen tekijä oli ratkaisujen perustuminen
digitalisaatioon, dataan ja palveluihin perinteisempien liikenneinfraratkaisujen sijaan. Kokeillut
ratkaisut pohjautuivat joko uudenlaiseen datan tuottamiseen ja hyödyntämiseen tai
digitalisaatioon pohjautuviin liikkumisvälineisiin ja -palveluihin (Kuva 3).

Kuva 3. Kuvia erilaisista kokeiluista Jätkäsaaressa vuosina 2019-2021.

Kokeilluissa ratkaisuissa olennaista oli, että ne vastasivat hankkeen liikenteellisiin tavoitteisiin
(sujuvuus, turvallisuus tai ilmanlaatu) ja olivat toteutuskelpoisia. Toteutuskelpoisuus käsitti niin
soveltuvuuden tosielämässä testaamiseen (mm. riittävä kypsyysaste, häiriöttömyys) kuin myös
rahoituksen (toimijan omina kehitysinvestointeina tai jotakin kautta olemassa oleva
projektirahoitus) ja tarvittavien kumppaneiden osallistumisen (kaupunki omassa roolissaan
mahdollistajana ja yhteistyökumppanina, mutta myös yhteistyö muiden tarvittavien toimijoiden
kanssa).

Kohderyhmänä ratkaisujen kehittäjät
Jätkäsaari Mobility Labin ja kokeilualustatoiminnan kohderyhmänä oli laajalti tutkimus-, kehitys-
ja innovaatiotoimintaa tekevät yritykset, kehittäjät ja tutkimustahot. Ensisijaisena joukkona olivat
yritykset, joiden tuotekehitystä ja siten liiketoiminnan kasvua Helsingissä käytännön kokeilujen
sujuvoittamisella edistettiin. Niin pienemmät startupit ja pk-yritykset kuin suuremmatkin toimijat
olivat yhtä lailla keskeisiä tahoja. Kokeilutoiminnan merkitys ja tavoitteet voivat näiden välillä toki

http://www.mobilitylab.hel.fi/
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erota. Etenkin pienemmille toimijoille todellisessa kaupunkiympäristössä kokeilemisen keskeinen
merkitys saattoi olla ideoiden validoinnissa, käyttäjäpalautteen saamisessa ja ensireferenssien
luomisessa. Suuremmille toimijoille sen sijaan yhteistyö kumppaneiden ja potentiaalisten
asiakkaiden kanssa sekä laajemman pilotoinnin ja ratkaisun sekä sen vaikutusten todentaminen
saattoi olla keskeisempi tarve.

Yritysten ohella myös tutkimuslaitokset, yliopistot ja korkeakoulut voivat hyödyntää kokeilualustaa
ja yhteistyötä omissa tekemisissään. Kokeiluympäristö tarjosi mahdollisuuden toimia sopivana
testipaikkana mm. EU-projekteille ja muille T&K-hankkeille, joissa usein halutaan käytännön
pilotointia. Toisaalta esimerkiksi laitteista ja sensoreista muodostunutta dataa ja tilannetietoa on
voitu hyödyntää myös mm. opiskelijoiden kurssi- ja lopputöissä kiinnostavana ja tosielämään
kytkeytyvänä tapauksena. Tämän kautta kokeilualusta pyrki edistämään myös laajemman
osaamisen kehittämistä ja osaajien kouluttamista aihealueelle.

Jätkäsaari Mobility Labin toimintaa ei rajattu vain helsinkiläisille tai suomalaisille toimijoille vaan
tervetulleita kokeilemaan olivat myös kansainväliset toimijat. Tällä tavoin haluttiin kehittää ja lisätä
Helsingin houkuttavuutta innovaatiotoiminnan paikkana. Tavoite oli, että sujuva yhteistyö ja
kokeilumahdollisuudet edistävät kansainvälisten yritysten intressiä käynnistää tai lisätä toimintaa
Helsingissä ja löytää täkäläisiä kumppaneita. Käytännössä ulkomaiset toimijat näkevät usein
toisessa maassa tehtävän pilotin merkittävänä referenssinä sekä keinona päästä uusille
kansainvälisille markkinoille.

Kokeilualustatoiminta palveli ja palvelee myös kaupunkia itseään. Tunnistettuja tarpeita tai
haasteita voidaan viestiä yrityksille käydyssä vuoropuhelussa edistäen uusien yhteishankkeiden
käynnistämistä ja huomioida innovaatiokilpailujen haasteiden määrittelyssä.

Kokeilualue ja käyttäjäryhmät
Kokeilutoiminta kohdistettiin Jätkäsaaren ja Länsisataman alueelle (Kuva 4). Tapauksen ja
tarpeen mukaan sopivia kokeilujen toteutuspaikkoja haettiin myös muualta kaupungista (mm.
Callboats-kutsuveneelle). Etenkin satamasta johtuva liikenne aiheuttaa nopeasti rakentuvaan
Jätkäsaareen liikennehaasteita ja siten selvän tarpeen ja mahdollisuuden uudenlaisten
ratkaisujen kokeilemiselle.

Kokeilujen keskittäminen yhdelle alueelle helpotti hankesynergioiden aikaansaamista ja
asukasosallistamista. Esimerkiksi uusia liikennesensoreita asentavat projektit palvelevat avoimen
datan myötä myös muita kehittäjiä ja kokeilijoita. Vakiintuneemmat käytännöt asukkaiden
osallistamisessa ja kokeilutoiminnan tunnettuus kaupunginosassa helpottivat kaupunkilaisten
mukaan saamista. Asukkaat osallistuivat kokeilutoimintaan sekä ideoiden ja haasteiden esittäjinä
että testikäyttäjinä ja palautteen antajina.

http://www.mobilitylab.hel.fi/
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Kuva 4. Jätkäsaari ja Länsisataman alue olivat ensisijaiset kohteet kokeilujen toteuttamiselle.

Kaupunkilaiset olivat luonnollisesti yksi käyttäjäryhmä kokeiltaville palveluille, mutta myös
kaupunki, satama ja alueen muut toimijat olivat testikäyttäjiä ja asiakkaita, esim.
liikenteenhallintaan tai yrityksille suunnattujen ratkaisujen suhteen.

Toimintamalli ja osa-alueet

Kuva 5. Jätkäsaari Mobility Labin toimenpidealueita ja keinoja tukea innovaatiotoimintaa.

http://www.mobilitylab.hel.fi/
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Jätkäsaari Mobility Lab -hanke mahdollisti ja tuki monin keinoin yritysten kokeilu- ja
innovaatiotoimintaa (Kuva 5). Tässä luvussa kuvataan hankkeen toimintamalli ja sen
toimenpidealueet.

Yhteistyömalli osapuolten välillä ja toimialayhteistyö
Hankesuunnitelmassa alunperin ajateltiin tehtävän yhteistyösopimus yhteistyötahojen kanssa.
Tämä olisi käsittänyt niin kaupungin investointimenettelyjä, yritysten sitoutumista omiin
kehitystoimiin kuin myös tutkimustahojen hanke- ja opinnäytetyötavoitteita.

Hankkeen käynnistyttyä sidosryhmien kanssa keskusteltiin tavoitteista ja kehitysintresseistä sekä
toteutettiin yritysten tarpeita palveleva palvelumuotoilutyö. Näiden keskustelujen ja määrittelyn
myötä lopputulema oli se, että eri yhteistyötahojen taholla sopimusten määrittelyä ei nähty
kannattavaksi tai edes mahdolliseksi ilman konkreettiseksi sovittuja toimenpiteitä tai rahoitusta.
Vastaavasti kaupungin investointien ja hankintapäätösten tekeminen ennen selkeitä tarpeita tai
hankesuunnitelmia ei ollut realistista. Yhtenä haasteena yleispätevän yhteistyösopimuksen
määrittelylle nähtiin se, että Jätkäsaari Mobility Labin toimintaa ei oltu rajattu (eikä haluttu rajata)
yksittäiseen haasteeseen tai asiakas-/hyödyntäjätahoon, jolloin osapuolia ja tekemistä olisi ollut
mahdollista fokusoida tarkemmaksi toimenpidesuunnitelmaksi tai lähemmäs esim. innovatiivisten
hankintojen mallia.

Yhteistyösopimus olisi näin ollen jäänyt kaikin puolin yleiselle tasolle ja olisi kuvannut pikemminkin
tahtotilaa ilman sitovia päätöksiä, lupauksia tai velvoitteita. Yksittäiset kehitystoimet ja -hankkeet
sekä investointipäätökset vaativat omat prosessinsa ja rahoituksen. Näin ollen muodollisemman
monitahoisen yhteistyösopimuksen tekemiselle ei nähty tarvetta eikä halua, vaan sopimukset
tehtiin tapauskohtaisesti kunkin kehityshankkeen osapuolten välillä. Kokeilualustatoiminnan
tavoitteen mukaisuutta ohjattiin ja seurattiin hankkeen ohjausryhmän sekä innovaatiorahaston
raportoinnin kautta.

Kaupunkiympäristön toimialalla oli Jätkäsaari Mobility Lab -hankkeessa hankintabudjetti
tilannekuvatiedon tuottamiseen. Projektissa ei ollut henkilöstöbudjettia eikä siten
projektityöntekijää kaupunkiympäristön toimialalla. Toimiala osallistui moniin Jätkäsaari Mobility
Labin kokeiluihin ja pilotteihin. Hankkeelle osoitetun henkilöresurssin puuttumisen kuitenkin tuotti
haastetta sille, että toimiala olisi aktiivisemmin ollut ohjaamassa tekemistä kaupungin
kehitystarpeisiin ja integroinut hankkeen tuloksia enemmän osaksi omia käytäntöjään.

Kaupunkiympäristön toimiala osallistui valtaosaan hankkeen kokeiluista tukemalla
kokeilupaikkojen löytämistä ja asennuksia sekä tarjoamalla asiantuntijuutta tarpeissa ja tulosten
hyödyntämisessä. Olennaista oli löytää kokeiltaville ratkaisuille toimialan tarve ja intressi. Etenkin
kaupunkitilaan tehdyissä asennuksissa kaupunkiympäristön toimiala toimi aktiivisessa kokeilujen
toteutusta tukevassa roolissa.

http://www.mobilitylab.hel.fi/
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Testialue
Jätkäsaari ja Länsisataman alue toimi urbaanina testiympäristönä monille älyliikenteen kokeilu-
ja kehityshankkeille (Kuva 6). Jätkäsaari Mobility Lab ei kuitenkaan täysin rajautunut tähän
alueeseen, vaan tarkoituksenmukaisempia kokeilupaikkoja mietittiin muualtakin Helsingistä
tapauskohtaisesti. Tästä hyvänä esimerkkinä kutsupalveluna toiminut Callboats-sähkövene, jota
kokeiltiin vuonna 2020 Vartiosaaressa ja 2021 Merisatamassa, missä se vastasi paremmin
kaupunkilaisten tarpeisiin.

Kuva 6. Jätkäsaaren alue itsessään toimii testipaikkana erilaisille laitteille ja palveluille.

Jätkäsaari Mobility Lab ja se osana toiminut Launchpad-projekti mahdollistivat ja tukivat
käytännönläheisesti erilaisten kokeilujen suunnittelua, valmistelua ja toteuttamista aidossa
kaupunkiympäristössä. Tämä sisälsi mm. mahdollisten ja sopivimpien kokeilupaikkojen
tunnistamista sekä apua asennuslupien ja -töiden hankkimisessa ja pilottien toteuttamisessa
yhdessä kaupunkiympäristön toimialan ja alueen toimijoiden kanssa.

Yksinkertaisimmillaan testialueen tarjoama tuki oli opastaa olemassa olevan datan ja rajapintojen
hyödyntämiseen tai auttaa paikan ja liikennejärjestelyjen sopimisessa. Yleinen ja kriittinen asia,
jota työstettiin tyypillisesti kokeilukohtaisesti, oli laitteiden asennus katutilaan ja sähkön
löytäminen.

Launchpadin puitteissa asennus- ja sähkötarpeiden sujuvoittamiseksi tehtiin prototyyppi
asennuskaapista (Kuva 7), jota voi jatkossakin hyödyntää erilaisten laitteiden testaamiseen
sujuvammin. Se tarjosi asennuspaikan sekä virransyötön akun ja katuvalaistukseen kytkemisen
avulla.

http://www.mobilitylab.hel.fi/
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Kuva 7. Niin kutsuttu "plug-n-play" -kaappi sähkövirtaa tarvitsevien laitteiden joustavampaa asennusta varten.

Älykäs infra
Alueelta kerätyn datan ja asennettujen sensoreiden ja laitteiden hyödyntäminen muissa
kokeiluissa oli yksi keskeinen syy keskittää kokeilutoimintaa yhdelle rajatulle alueelle. Etenkin
pitkäkestoisissa dataa tuottavissa kokeiluissa yhtenä tavoitteena ja arvona oli itse ratkaisun
testaamisen lisäksi tarjota muillekin toimijoille kehitysmahdollisuuksia avoimen datan ja
rajapintojen avulla.

Keskeisimpiä projektiesimerkkejä, joiden dataa on hyödynnetty muissa piloteissa, ovat liikenteen
tilannekuvaa tuottava ja liikennevalojen ohjauksen optimointia kehittävä Jätkäsaari Smart
Junction3 (Kuva 8) sekä Länsisataman liikenteen reaaliaikaisen tilannekuvan projekti, jossa
Infotripla on tuottanut ja toimittaa liikenteenohjaajille ennakko- ja tilannetietoa Tallinnan lautoilla
saapuvasta ajoneuvoliikenteestä. Toiminnan tavoitteisiin liittyen ja läheisesti liikenteeseen
kytköksissä olevana asiana myös ilmanlaatudata oli olennainen aineisto, jota Jätkäsaaren
alueella tarjosi UIA HOPE -hanke4.

3 Jätkäsaari Smart Junction -projekti, jota toteuttavat Aalto-yliopisto, Conveqs Oy ja Helsingin kaupunki
sekä Helsingin Satama. https://www.aalto.fi/fi/rakennetun-ympariston-laitos/smart-junction
4 Urban Innovative Action HOPE – Healthy Outdoor Premises for Everyone. https://ilmanlaatu.eu/

https://www.aalto.fi/fi/rakennetun-ympariston-laitos/smart-junction
https://ilmanlaatu.eu/
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Kuva 8. Jätkäsaari Smart Junction -projektin tutka- ja kamera-asennukset näkymineen.

Hankkeeseen sisältyi mahdollisuus kohdistaa aluerakentamisprojektista investointeja älykkään
infrastruktuurin investointeihin, jotka vastaavat kaupungin liikenteellisiin kehittämistarpeisiin ja
yritysten omiin kehityspanostuksiin ja kokeiluintresseihin. Investointien toteutusmuodoksi oli
suunniteltu tapauskohtaisten investointipäätösten teko yksittäisten tarkempien tarpeiden ja
suunnitelmien perusteella.

Merkittävä haaste tässä toimintamallissa oli löytää aidosti liikennehaasteisin välitöntä vaikutusta
tuovat ratkaisut, joihin yritysten puolelta olisi aito tarve ja omat kehitysinvestointiaikeet. Yritysten
kehitysinvestointien edellytyksenä usein on varsin suora näkymä asiakkuuteen ja myyntiin.
Toisaalta kehitysinvestoinnit myös vaativat aikansa ja hankkeistamisen. Soveltuvampi malli onkin
lähellä innovatiivisia hankintoja ja edellyttäisi kaupungin puolelta suorempia liikenteen kehitys- ja
hankinta-aikeita.

Yksi merkittävä haaste älykkään infran toteutuksissa oli monista yksittäisistä tekijöistä johtuvat
viiveet (mm. hankintaprosessit, tekniset haasteet ja asennusresurssit, korona). Jätkäsaari Smart
Junction -projekti on ollut alusta pitäen yksi kärkitapaus liikennedatan tuotossa, mutta senkin
osalta ensimmäisten laitteiden hankinta ja testaus ja sen jälkeen loput päätökset, hankinnat ja
laitteiden skaalaus suunnitelman mukaisiin risteyksiin kesti erittäin kauan ja loput tutka-
asennukset pääsivät toteutukseen vasta 2021 lopulla.

Testikäyttäjät
Tärkeä osa living lab -tyyppistä kokeilualustatoimintaa on asukkaiden ja muiden ratkaisujen
loppukäyttäjien osallistaminen (Kuva 9). Aidossa kaupunkiympäristössä tehtävien kokeilujen
merkittävä hyöty on oikeilta käyttäjiltä ja todellisessa kaupunkiympäristössä saatavat opit
ratkaisujen validoimiseksi ja kehityksen suuntaamiseksi.

Yksi syy kohdistaa kokeilutoimintaa yhteen kaupunginosaan oli luoda pysyvämpiä kanavia ja
keinoja asukkaiden osallistamiseen sekä luoda toiminnalle paikallista tunnettuutta. Alueen
asukkaiden tavoittamiseksi hankkeen käytössä oli aktiiviasukkaiden sähköpostijakelulista, alueen
Facebook-ryhmä sekä kokeilutoiminnasta kertova jätkäkokeilee.fi -verkkosivu. Hanke järjesti
asukkaille työpajoja ja infotilaisuuksia, jotka vietiin korona-aikana verkkoon. Asukkaat osallistuvat
hankkeen kokeiluihin palvelujen loppukäyttäjinä ja palautteen antajina. Lisäksi asukkaat olivat
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mukana määrittelemässä millaisia palveluja alueella pitäisi kokeilla ja osallistuivat itse
toteutettavien kokeilujen nopeiden kokeilujen ohjelmassa.

Kuva 9. Kaupunkilaisten osallistaminen testikäyttäjinä ja palautteen antajina on olennainen osa kokeilutoimintaa.

Keskitetty ja koordinoitu kokeiluviestintä kaupunkilaisille on tarpeen,  kun alueella tehdään
samaan aikaan monien eri toimijoiden kokeiluja. Muuten kokeilut voivat tavoittaa asukkaat
heikosti tai vaikuttaa epämääräiseltä yksittäisten – usein ennalta tuntemattomien – toimijoiden
mainostuksena. Kaupungin ja Forum Virium Helsingin rooli luotettavana, jo aiempien pilottien
kautta tuttuna toimijana, luo uskottavuutta ja madaltaa siten asukkaiden kynnystä osallistua.

Asukkaat osallistuivat toimintaan vapaaehtoisesti. Oli hyvin tapauskohtaista, mitkä kokeiluista
olivat asukkaiden näkökulmasta kiinnostavia. Odotusten hallinta onkin uusien kokeilujen
suunnittelussa tärkeää. Muutoin kokeiluyritykset voivat pettyä kiinnostuneiden asukkaiden
määrään. Käyttäjille tuotavien ratkaisujen tulee olla riittävän kypsiä ja tarjota lisäarvoa.
Vähemmistö asukkaista on kiinnostunut uudesta teknologiasta itsessään, varsinkin jos se on vielä
kehitysvaiheessa ja käyttäjäystävällisyys heikko. Koekäyttäjien löytäminen kehitysvaiheessa
olevien palvelujen kokeiluihin voi edellyttää kannusteita ja joukko voi jäädä silloinkin pieneksi.
Hanke tarjosi esim. lahjakortteja alueen ravintoloihin palkinnoksi varhaisien kehitysvaiheen
kokeiluihin.

Koronapandemia aiheutti merkittäviä haasteita ja rajoitteita asukasosallistamiseen.
Kokoontumisrajoitukset käytännössä poistivat mahdollisuuden toteuttaa suunniteltuja
asukasiltoja ja työpajoja. Virtuaalisesti esim. Google Meetin kautta järjestettäviin tilaisuuksiin
asukkaiden saaminen ja aktiivinen osallistaminen oli vaikeaa. Itse kokeilut ja niiden normaali
toteutus kärsivät merkittävästi, koska liikenteeseen ja liikkumiseen liittyviä palveluita on hankalaa
kokeilla aidon tuntuisesti, kun ihmiset eivät liiku normaalisti.

http://www.mobilitylab.hel.fi/
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Nopeiden kokeilujen ohjelma
Nopeat kokeilut on malli, jossa toteutetaan pienen mittakaavan nopeita kokeiluja aidossa
kaupunkiympäristössä. Kokeiluja haetaan ennalta määritettyihin teemoihin avoimilla
kokeiluhauilla, joissa innovatiivisia ratkaisuja ostetaan yrityksiltä ja muilta toimijoilta
palveluhankintana5. Nopeat kokeilut on keino löytää ja ketterästi kokeilla innovatiivisia ratkaisuja
ennalta määritettyihin haasteisiin. Jätkäsaari Mobility Labissa nopeiden kokeilujen mallia
sovellettiin älyliikenteen kehittämiseen.

Jätkäsaari Mobility Labissa nopeiden kokeilujen ohjelma oli ainoa kokeilutoiminnan muoto, jossa
hanke tarjosi taloudellisia resursseja kokeilujen toteutukseen. Nopeiden kokeilujen haut
toteutettiin kokeilupalvelujen hankintana. Kokeiluhakujen haasteita ja esimerkkejä kiinnostuksen
kohteista määriteltiin kaupungin toimialojen ja muiden sidosryhmien kanssa hankkeen alussa ja
matkan varrella. Kokeiluhaut pidettiin pääasiassa varsin avoimina, mahdollistaen hyvinkin
monipuolisia ideoita ja ehdotuksia sen sijaan, että olisi haettu ratkaisua yksittäiseen tarpeeseen.

Hankkeessa toteutettiin kolme kokeilukierrosta käsittävä nopeiden kokeilujen ohjelma. Kolmatta
kokeilukierrosta varten mallia itsessään kehitettiin ja kokeiltiin uudenlaisena, kaksivaiheisena
toteutuksena. Hakujen fokukset ja uusi malli on kuvattu tarkemmin luvussa Nopeiden kokeilujen
ohjelma.

Ekosysteemi ja verkosto
Yhteistyö eri toimijoiden kanssa ja älyliikenteen kokeilutoiminnasta viestiminen ja avoimet
tapahtumat olivat toiminnassa keskeinen asia. Kokeilualusta toimi yhtenä kanavana, jonka kautta
kehitystoimintaa tekevät yritykset ja muut toimijat löysivät keskusteluun kaupungin kanssa.
Varsinkin ulkomaisten toimijoiden tapauksessa yleinen tarve oli hahmottaa täkäläisiä tarpeita,
mahdollisuuksia, toimintaympäristöä ja toimijoita rooleineen. Tavanomaista toimintaa olikin
yritysten kanssa keskustelu heidän ideoiden ja ratkaisujen soveltuvuudesta Helsinkiin (ja
yleisemminkin Suomeen) sekä apu oikeiden asiantuntijoiden ja toimijoiden kontaktoinnissa.

Eräänlaisena kokeilujen ja projektien sateenvarjona toimiva kokonaisuus oli myös keino viestiä
Helsingin älyliikenne- sekä innovaatiotoiminnasta mm. kansainvälisille forumeille. Mahdollistavan
toiminnan, keskeisten tavoitteiden ja hankesynergioiden huomioisen myötä toiminta pyrki
suuntaamaan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeita. Kokeilualustatoiminnan mahdollisuudet
ja sitä tukevat näkökulmat sekä kehitystarpeet tukivat osaltaan EU-projektien valmistelua.

Yksi merkittävä osa verkostotoimintaa oli Launchpad-hanke (Jätkäsaari Smart Mobility -niminen
EAKR-hanke6, joka oli osa Jätkäsaari Mobility Lab -kokonaisuutta). Launchpad toteutti
yhteistoiminta- ja showroom-tilan Maria 01 -startup-keskukseen yhdessä Jätkäsaari Mobility
Labin kanssa. Tila toteutettiin eri ekosysteemien yhteistyönä ja sen päätoteuttajana oli KiraHUB.

5 The Pocket Book for Agile Piloting: nopeiden kokeilujen malli. https://forumvirium.fi/uusi-opas-tarjoaa-
oppeja-ketteriin-kokeiluihin-kaupunkikehittajille/
6 Mobility Launchpad – Jätkäsaari Smart Mobility -hankkeen loppuraportti: https://fvh.io/mobilitylaunchpad

https://forumvirium.fi/uusi-opas-tarjoaa-oppeja-ketteriin-kokeiluihin-kaupunkikehittajille/
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Urban3-nimeä kantavan tilan7 toiminta alkoi maaliskuussa 2019, ajoittuen juuri koronapandemian
alkuun. Tämän johdosta tilan hyödyntäminen täysimittaisesti fyysisenä tapaamis- ja
kohtaamispaikkana toiminnan esittelyyn ja toimijoiden törmäyttämiseen ei kunnolla toteutunut.

Tilan tarkoitus ja tavoitteet Jätkäsaari Mobility Lab -toiminnassa olivat seuraavanlaiset:

- Urban3-tila toimii kohtaamispaikkana älykkään liikkumisen alan toimijoille (startup- ja pk-
yritykset, isot yritykset, tutkimuslaitokset, oppilaitokset, julkishallinto, alan sidosryhmät
jne.)

- Tilassa voidaan järjestää toimijoiden yhteisiä työpajoja, tapahtumia ja kokouksia.
- Tilassa on toimijoiden yhteinen digitaalinen showroom (Kuva 10), jonka sisällöt ovat

muokattavissa kunkin tapahtuman luonteen mukaan. Toimijoilla on mahdollisuus esitellä
omia tuotteita ja ratkaisujaan.

- Tilassa on normaaliaikana mahdollista vierailla erilaisten vierailijaryhmien kanssa.
- Tilassa voi satunnaisesti myös etätyöskennellä.
- Monen verkostotoimijan yhteistila ristiinpölyttää eri toimijoiden ja Maria 01:n verkostoja.

Urban3:n toiminta käynnistettiin ja toteutettiin yhdessä KIRAHubin, Geoforum Finlandin, MyData
Globalin, Open Knowledge Finlandin, North Mixin, Granlundin, AEPartnersin sekä OiOi:n kanssa.
Kesällä 2021 joukkoon liittyi myös Urban Tech Helsinki -inkubaattori.

Kuva 10. Urban3-ekosysteemitilassa on koronasta huolimatta järjestetty joitakin live-tapahtumia sen lisäksi, että sieltä
on striimattu iso määrä tapahtumia.

Sen lisäksi, että yhteistila sijaitsi Maria 01 -startup-kampuksella, Launchpad-toiminnossa oli
kumppanina mukana myös Helsinki Business Hub, jonka toimintaan kuului houkutella
kansainvälisiä toimijoita Helsinkiin (kokeilualusta yhtenä houkutteena), tukea startupeja ja muita
yrityksiä bisneskontaktien ja rahoituksen näkökulmasta.

7 Urban3-ekosysteemi. http://urban3.org/

http://urban3.org/
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Jätkäsaari Mobility Lab oli esillä ja mukana erilaisissa tapahtumissa – niin koronan salliessa
paikan päällä esim. älyliikenteen maailmankongresseissa kuin myös kokeellisemmissakin
virtuaalitapahtumissa (Kuva 11) – viestimässä kokeilutoiminnasta ja Helsingistä hyvänä paikkana
innovaatiotoiminnalle.

Kuva 11. Jätkäsaari Mobility Labin osasto Green & Smart Recovery - Mobility 2.0 -virtuaalikonferenssissa 11.6.2020.

Tulokset
Tässä luvussa kerrotaan minkälaisia eri kautta rahoitettuja kokeiluja Jätkäsaari Mobility Labin
puitteissa toteutettiin, kuinka hankkeessa tehtiin yhteistyötä yritysten ja muiden tahojen kanssa,
sekä tuloksia ja oppeja yritysten kokemista hyödyistä.

Kokeilut, pilotit ja kehityshankkeet
Kokeilu- ja kehitystoimintaa voidaan jakaa kahteen pääluokkaan. Pienemmät kokeilut ovat
tyypillisesti kestoltaan varsin lyhyitä ja niiden keskeisenä tarkoituksena on saada ensioppeja
uusien ratkaisujen toimivuudesta tai mahdollisesta potentiaalista. Laajemmat TKI-hankkeet ovat
usein monivuotisia ja voivat sisältää monipuolisempia tutkimusaiheita ja pitempikestoisia
pilottijaksoja.

http://www.mobilitylab.hel.fi/
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Pienemmät kokeilut
Nopeita kokeiluja, jotka tehtiin Jätkäsaari Mobility Lab -hankkeen omina palveluhankintoina,
toteutettiin yhteensä kymmenen.

- Sähköpotkulauta- ja mikromobilitypalvelujen data-alusta (Vianova)
- Satamaliikenteen analyysi rekisterikilpientunnistusteknologialla (Nodeon Finland)
- Jätkäsaaren ruuhkasovellus (Asema Adapt)
- Apteekkituotteiden toimitus droneilla (Third Space auto ja yhteistyökumppanit)
- Lähilogistiikan viimeisten metrien navigointi (Tietorahti)
- Läheltä piti -tilanteiden tunnistaminen suojateillä (MarshallAI)
- Älykäs suojatien varoitusjärjestelmä näkövammaisille (InnoTrafik)
- Pyöräteiden kunnon mittaus sensoreilla (TerrainSense)
- Autonominen katujenpuhdistus (Trombia Technologies Oy)
- Liikenteen laskenta ja turvallisuuden parantaminen 3D Lidarin ja reunalaskennan avulla

(Nodeon Finland)

Kahdesta viimeisestä kokeilusta toteutetaan suuremman mittakaavan jatkokokeilut. Nodeonin
kokeilu toteutettiin syksyllä 2021. Trombian kokeilu siirtyi kevääseen 2022 koronaepidemian
aiheuttaman komponenttipulan vuoksi.

Muita Jätkäsaari Mobility Labin mahdollistamia ja/tai yhteistyössä tehtyjä pienempiä kokeiluja
ovat olleet:

- Kutsupohjainen sähköveneliikenne Helsingin lähisaariin (Callboats 2020 ja 2021)
- Liikennelaskennan sensorikokeilu (Ubiwhere, 2021)
- Pienlogistiikan jakelurobotti (LMAD, 2022 ja 2021)
- C-ITS-laitteiden kokeilu (Vediafi Launchpad-hankkeessa, 2021)
- Reaaliaikaiseen mittaukseen perustuva tieliikennemalli päästölaskennalla (Reaktor, 2020)
- Viimeisten metrien tiedot jakeluliikenteelle (Sproutverse & Mistmap, 2020)
- Liikenneturvallisuutta parantava mobiilisovellus (VizibleZone, 2020)
- Droneilla ja 5G:llä tilannekuvan välittäminen (Elisa, 2020)
- Kulkutapatunnistus mobiilisovelluksella (Moprim 2019)
- Jätkäsaaren yhteiskäyttöiset kuormapyörät (Colossus Finland, Perille asti -hankkeen

nopea kokeilu 2019)
- Älykäs suojatie (Bercman, Perille asti -hankkeen nopea kokeilu 2019)
- Jalkapallojuniorien treeni- ja pelikyydit (PPJ, Perille asti -hankkeen nopea kokeilu 2019)
- Kuormapyörälogistiikka (Eezery, Perille asti -hankkeen nopea kokeilu 2019)

Lisäksi mm. Jätkäsaari Mobility Lab -kokonaisuuteen liittyvä kärkiprojekti UIA HOPE on
toteuttanut Jätkäsaaressa ja muualla Helsingissä useita liikkumiseen keskittyviä kokeiluja
yhteiskäyttöisistä sähkökuormapyöristä (Colossus Finland) puhtaan ilman reittioppaaseen (Green
Paths8) ja kestävien valintojen kannustepalveluihin (Asema Electronics).

8 Avoimen lähdekoodin Green Paths -reittioppaalla voi hakea reittejä vehreyden, hiljaisuuden ja
ilmanlaadun perusteella. https://green-paths.web.app/

https://green-paths.web.app/
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TKI-hankkeet ja pilotit
Suuremmat pilotit ja suorat kehitystoimet eivät olleet Jätkäsaari Mobility Lab hankkeen itsensä,
vaan muiden toimijoiden ja ulkoisen rahoituksen kautta toteutettavia asioita, joita kokeilualusta
mahdollisti ja tuki. Hanke kuitenkin oli mukana kärkihankkeissa, joissa kehitettiin liikenteen
tilannekuvaa ja satamaliikenteen sujuvoittamista. Näitä olivat Aalto-yliopiston ja Conveqs Oy:n
toteuttama Jätkäsaari Smart Junction sekä Infotriplan toteuttama Länsisataman liikenteen
reaaliaikainen tilannekuva. Niillä oli keskeinen rooli alueen tilannekuvadatan tuottamisessa ja
pohjana uusien palveluiden kehittämiselle – ja tuottavat avointa dataa vuoden 2021 jälkeenkin.

EU-projektit olivat hyvin merkittävä osa TKI-toimintaa. Näiden toteutuksessa oli olennaisessa
roolissa Forum Virium Helsinki. Kokeilualustatoiminnassa tehdyn yhteistyön myötä uusien
hankkeiden valmistelua voitiin suunnata hankkeen tavoitteiden ja hankkeesta saatujen oppien
mukaisesti. Seuraava listaus kuvaa ulkopuolisella rahoituksella toteutettavia kehityshankkeita,
jotka kytkeytyvät eri tavoin Jätkäsaari Mobility Labin toimintaan.

Liikenteen ja liikkumisen data ja rajapinnat
- LiiDi2 - Liikkumisen digitaalinen kaksonen palvelujen mahdollistajana (2021-2023, EAKR;)
- Vesiliikenteen MaaS (2021, Innovaatiorahasto)
- Logistiikan saavutettavuusdata (2020-2022, Innovaatiorahasto)
- IoT-NGIN: Next Generation IoT as part of Next Gen. Internet (2020-2023, Horizon 2020)
- smashHIT - Smart Dispatcher for Secure and Controlled Sharing of Distributed Personal

and Industrial Data (2020-2022, Horizon 2020 Innovation Action,)
- URBANITE (2020-2023, Horizon)

Automaatio ja tekoäly
- AutoMod - Autonomiset Modulaariratkaisut, case: kiertotalous (2021-2023, EAKR)
- AI4Cities - AI accelerating Cities transition to carbon neutrality (2020-2022, Horizon 2020)
- EIT Last-Mile Autonomous Delivery (2019-2022, EIT Digital)

Liikenteen hallinta
- FDMM - Future Digital Mobility Management (2021, EIT Urban Mobility KIC)

Liikenteen palvelut
- MaaS Together, (2020, EIT Urban Mobility KIC)
- ProMaaS (2020, EIT Urban Mobility KIC)
- SMUD - Shared micro depot for urban deliveries (2020, EIT Urban Mobility KIC)
- Get Home Safely (2019, EIT Digital)

Dronet
- AiRMOUR - Enabling sustainable air mobility in urban contexts via emergency and

medical services (2021-2023, Horizon 2020).

Ilmanlaatu
- Healthy Outdoor Premises for Everyone - HOPE (2018-2022, UIA)
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Lista käsittää hankkeita, jotka sisältävät Jätkäsaari Mobility Labin kontekstissa ja tukemana
toteuttavaa pilotointia (SMUD, LMAD, smashHIT, Get Home Safely, HOPE) tai pohjautuvat
tarjolla olevaan kokeilualustamahdollisuuksiin (IoT NGIN, AI4Cities). Osa projekteista on
suunnattu kokeilutoiminnassa tunnistettuihin tärkeisiin aiheisiin, ja kokeilualusta on osaltaan
tukenut hankkeiden valmistelua (LiiDi2, Vesiliikenteen MaaS, Logistiikan saavutettavuusdata,
URBANITE, AutoMod, MaaS Together, ProMaaS, FDMM, AirMOUR). Valtaosa hankkeista liittyy
digitaalisiin ratkaisuihin ja uusiin palvelumalleihin, vastaten liikenteen sujuvuuden teemaan joko
toiminnan optimoinnin tai kulkutapamuutoksien kautta.

Hanke osallistui muiden hankkeiden kautta toteutettuihin pilotteihin ja ratkaisukehitykseen. Näitä
olivat mm.  AI4Cities-projektin liikenneaiheiset tekoälyä hyödyntävät pilotit ja EIT Urban
Mobility -yhteisön kiihdyttämötoiminnan9 sekä Urban Tech Helsinki -inkubaattorin10 startupit.

Huomioitavaa kokeilualustatoiminnassa, sen suunnittelussa ja tavoitteiden asettamisessa on, että
kokeilujen toteutus edellyttää useimmiten panostusta sekä yrityksen että kaupungin puolelta.
Molemmilla puolin tarvitaan kiinnostus ja kehitystarve kokeilua kohtaan. Esim. EU-hankkeiden
suhteen kaupunkien osallistuminen on usein tarpeen uskottavien pilottien toteuttamiseksi.
Etenkin isommissa, ulkoisrahoitteisissa hankkeissa prosessi on pitkä hakemuksen laatimisesta
sen hyväksymiseen ja hankkeen käynnistymiseen. Niinpä projektimäärän ja isompien pilottien
suhteen pari vuottakin on varsin lyhyt aika.

Tulokset suhteessa tavoitteisiin

Tavoitteeksi asetettujen lukumäärien laskeminen ei ole yksiselitteistä, koska Jätkäsaari Mobility
Lab hankkeen rooli eri kokeiluissa ja hankkeissa sekä niiden käynnistyksessä ja tukemisessa
vaihtelee. Monissa tapauksissa Jätkäsaari Mobility Lab oli keskeisessä roolissa kokeilun tai pilotin
mahdollistamisessa, vaikka itse kokeilu tai pilotti oli yrityksen itsensä tai toisen projektin kautta
rahoitettu. Osa tavoitteista on myös limittäisesti tulkittavia, kuten suuremmat pilotit ja erilaiset
kehityshankkeet (esim. kaupunkikonsernin EU-hanke, jonka puitteissa toteutetaan pilotti
yhteistyössä tutkimuslaitosten kanssa kattaa useita tavoitekohtia). Tulkinnan vaikeudesta
huolimatta toiminnan tuloksia on tärkeää arvioida suhteessa tavoitteisiin.

Tavoite: Kokeilutoiminnan edistäminen (tavoitteet 31.12.2021 mennessä)
- 20 kokeilua (koko alle 0,1 M€; kevyt vaikutusarviointi) (näistä 1/4 rahoitettu tällä

hankerahoituksella)
- 10 pilottia (koko yli 0,1 M€; laaja vaikutusarviointi)
- Näistä vähintään 3 referenssiä ulkomaisille yrityksille, joilla ei vielä toimintaa Suomessa

Pienempiä kokeiluja toteutui n. 25 kpl, joista 10 oli nopeita kokeiluja, jotka hankittiin Jätkäsaari
Mobility Lab -hankkeen omina palveluhankintoina.

9 EIT Urban Mobility Accelerator. https://www.eiturbanmobility.eu/business-creation/accelerator/
10 Urban Tech Helsinki -inkubaattori. https://urbantechhelsinki.fi/
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Suurempia pilotteja toteutui n. 5 kpl (Länsisataman tilannekuva, LMAD, SMUD, FDMM, Get Home
Safely). Käynnissä olevien hankkeiden puitteissa käytännön pilotteja on seuraavina vuosina
toteutumassa muutama lisää (Jätkäsaari Smart Junction, AI4Cities-pilotit).

Ensireferenssejä Suomesta saivat pienten kokeilujen myötä neljä ulkomaista yritystä: Bercman
Technologies (Viro), VizibleZone (Israel), Vianova (Ranska) ja Ubiwhere (Portugali).

Tavoite: Muualle Helsinkiin siirrettyjen ratkaisujen/oppien lukumäärä (31.12.2021 mennessä)
- 5 ratkaisumallia siirretty muihin kohteisiin (ratkaisumallia, ei yksittäistä tuotetta)

Hankkeen aikana neljä ratkaisua/oppia siirtyi. HKL hyödynsi keväällä 2020 nopeiden kokeilujen
mallia omassa innovaatiokilpailussaan. Vianovan sähköpotkulautatietoja koostava alustapalvelu
otettiin kaupunkiympäristön toimialalla jatkokäyttöön kokeilun jälkeen. Callboats-kokeilu vuonna
2019 poiki palvelulle jatkopilotin kesälle 2020. Launchpad-hankkeessa suunniteltu ”plug-n-play”-
kaappi hankittiin kaupunkiympäristön toimialan käyttöön.

Tavoite: Kehityshankkeita (erillisrahoitettuja, ei perustoimintaa; 31.12.2021 mennessä)
- 10 kaupunkikonsernin omaa tai koordinoimaa hanketta
- 10 kotimaisten korkeakoulujen/tutkimuslaitosten hanketta
- 3 ulkomaisten korkeakoulujen/tutkimuslaitosten hanketta

Kaupunkikonsernin omien tai koordinoimien hankkeiden osalta tavoite täyttyy Forum Virium
Helsingin ja yhdessä kaupungin sekä Staran kanssa tehtävien kehityshankkeiden puolesta. EU-
hankkeiden myötä näissä tulee myös ulkomaisten tutkimustahojen hanketavoite täyteen.
Kaupunkikonsernin koordinoimia: Smart Junction, Länsisataman tilannekuva, HOPE, AI4Cities,
LiiDi2, AutoMod, Vesiliikenteen MaaS, Logistiikan saavutettavuusdata.

Kotimaisten tutkimustahojen hankemäärässä jäätiin tavoitteesta ja niitä toteutui vain muutama
(Select for Cities, Jätkäsaari Smart Junction, HOPE ja AiRMOUR).

Tavoite: Käyttäjien osallistaminen (31.12.2021 mennessä)
- 1.000 asukasta osallistunut hankkeiden toimenpiteisiin (200 vuonna 2019)
- 50 asukkaan ”VIP-koekäyttäjäpooli” aktiivisesti mukana useammassa toimenpiteessä
- Toimenpiteet vaikuttaneet todistettavasti 10.000 henkilöön ja 100.000 (eri) ajoneuvoon

Suoraan Jätkäsaari Mobility Labin kokeilujen myötä toimenpiteisiin osallistui n. 1300 asukasta
Jätkäsaaressa (mukaan lukien kokeilujen testikäyttäjät, kyselyihin ja työpajoihin osallistuneet).
Tämän lisäksi mm. HOPE-hankkeen myötä osallistuneita Jätkäsaarelaisia on enemmänkin.
Jätkäsaaren ulkopuolella toteutetussa Callboats-kokeilussa oli pelkästään vuonna 2020 n. 7000
matkustajaa.

Forum Virium Helsingin ylläpitämässä asukkaiden testikäyttäjäpoolissa oli n. 150 henkilöä.
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Em. käyttäjien lisäksi merkittävämpänä ja ylivoimaisesti laajimpaan joukkoon vaikuttavana
tekijänä toimi Länsisataman liikenteen reaaliaikainen tilannekuva -projekti. Siinä toteutettu
näkymä satamaan ja satamasta saapuvasta liikenteestä on ollut liikennekeskuksessa käytössä
2019 syksystä saakka. Päivystäjät ovat käyttäneet ja palvelua ja kokeneet sen hyödylliseksi,
jolloin sen hyödyntäminen liikennevalojen ohjaukseen on vaikuttanut etenkin Jätkäsaarenlaiturin
ja Hietalahdenrannan alueella liikkuneisiin toistuvasti laivoista tulevien liikennepulssien aikoina.

Liikenteellisten tavoitteiden osalta kokeiluista ja projekteista valtaosa liittyi teemaan sujuvuus
(”virtuaalinen lisäkaista Länsisatamaan”). Näitä olivat mm. erilaiset kaupunkilaisille ja
liikenteenohjaajille suunnatut palvelut. Turvallisuuden teemaa (”Urbaani liikenneturvallisuus”)
käsitteli n. viisi kokeilua. Ilmanlaadun teemaan (”Päästötavoitteiden pilottialue”) ja datan
tuottamiseen on olennaisena vastannut HOPE-kärkihanke. Ilmanlaadun parantamiseen liittyviä
kokeiluja ovat olleet lähinnä HOPE-hankkeen puitteissa tehdyt kokeilut sekä Trombian
katulakaisurobotin pilotti. Liikenteen sujuvuuteen liittyvät ja HOPE-hankkeen datoja hyödyntävät
kokeilut sinänsä ovat myös edistäneet päästötavoitteita osaltaan.

Ratkaisuideat ja aiheet

Yritysten ideat ja yleiset aiheet
Jätkäsaari Mobility Labin lähtökohtana oli alusta pitäen mahdollistaa yritysten ideoiden ja
kehitteillä olevien ratkaisujen testaaminen. Tavoite oli ensisijaisesti tukea innovaatiotoimintaa ja
yritysten liiketoiminnan kehittämistä. Näin ollen merkittävä osa toiminnasta oli käydä
vuoropuhelua yritysten ideoiden ja ehdotusten pohjalta.

Ratkaisuja ehdotettiin ja kokeiltiin monipuolisesti. Alla on esimerkkejä aiheista, joihin kokeilut
suuntautuivat.

- MaaS ja käyttäytymiskannusteet (MUV-projektin ja Asema Electronicsin kokeilut)
- Jaetut palvelut (Colossus Finlandin yhteiskäyttökuormapyöräkokeilut)
- Liikennedatan tuotto ja havainnointiteknologiat (Nodeonin, MarshallAI:n/Kradient

Intelligencen ja Ubiwheren liikenteenseurantaratkaisutkokeilut)
- Liikennedatan soveltaminen (Jätkäsaari Smart Junction, Länsisataman liikenteen

reaaliaikainen tilannekuva)
- Automaatio ja C-ITS (Trombian ja LMADin kokeilut koskien automaatiota sekä Nodeonin

ja Vediafin C-ITS/V2X -laitteiden kokeilut)
- Kaupunkisuunnittelun työkalut (Vianovan data-alusta ja AI4Cities-hankkeen pilotit)
- Liikenneturvallisuuden teknologiat (Bercmanin, VizibleZonez ja InnoTrafikin kokeilut)
- Ilmanlaatu (HOPE-hankkeen mittaukset ja kokeilut sekä Trombian kokeilu)

Erilaiset liikenteen ja kaupunkiympäristön mallinnus- ja ennusteratkaisut olivat yleinen
ratkaisutyyppi. Näiden osalta olennainen edellytys oli tyypillisesti varsinaisen (asiakas)tarpeen,
kuten esim. joukkoliikenteen järjestäjän tarve linjasuunnitteluun tai optimointiin, ja tarvittavan
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datan löytäminen ja käytettävyys. Mallinnuksen lisäksi erilaiset liikennevirran analyysipalvelut ja
esim. kuvantunnistus ja muut laskentateknologiat olivat ratkaisuja, joiden kehittämisessä yritykset
ottivat yhteyttä hankkeeseen.

Automaatio ja siihen liittyvät ratkaisut kuten C-ITS-teknologiat ja palvelut olivat usein suurempaa
hanketta ja rahoitusta edellyttäviä ideoita. Jätkäsaari itsessään ei ole automaattiajamisen
kokeilemiseen soveltuva paikka, mutta C-ITS-laitteistoja kokeiltiin kahdessa kokeilussa.
Ambitiotaso automaatiohankkeissa on noussut viime vuosina ja pilottien halutaan kytkeytyvän
muuhun liikennejärjestelmään entistä enemmän lisäarvoa tuovaksi.

Kutsuliikenteen (on-demand) palvelut ovat yksi joukkoliikenteen muoto, johon on toimijoita, jotka
tarvitsevat joukkoliikenteen järjestäjää yhteisten palveluiden tai pilottien toteuttamiseksi. Erilaisten
MaaS-palveluiden osalta toimintaympäristön ero muihin maihin erottuu ja keskustelua käytiin
useiden palveluntarjoajien kanssa, jotka voisivat tarjota teknologia-alustoja ja erilaisia
integrointipalveluita MaaS-operaattoreille – tyypillisesti oletuksella, että kaupunki tai
joukkoliikenteen järjestäjä ottaisi koostaakseen koko kaupungin liikennepalvelutarjonnan yhteen
sovellukseen.

Haaste- ja ratkaisukatalogi
Jätkäsaari Mobility Labissä koottiin syksyllä 2019 haaste- ja ratkaisukatalogi, jota päivitettiin
syksyllä 2020. Siihen kuvattiin kumppaneiden (kaupunki, Helsingin Satama, HSL, HKL) kanssa
käytyjen työpajojen, kyselyiden ja keskustelujen myötä toimijoiden tarpeita liikenteen sujuvuuden,
turvallisuuden ja ilmanlaadun näkökulmista. Listattuihin haasteisiin ei välttämättä ole suoraa
kehitys- tai toimenpidesuunnitelmaa eli sitä ei ollut tarkoitus tulkita listana asioista, joihin kaupunki
tai muut haasteen esittäjäosapuolet olisivat välttämättä valmiina hankkimaan ratkaisuja tai
rahoittamaan kokeiluja. Haastekatalogin tarkoituksena ei ollut olla kaiken kattava tai toimintaa
rajaava lista kehitysaiheista, vaan toimia ohjaavina esimerkkeinä aidoista ja akuuteista tarpeista
uusia ratkaisuja ideoiville toimijoille.

Haastekatalogia hyödynnettiin tunnistettujen tarpeiden kuvaamisen lisäksi mm. nopeiden
kokeilujen haasteiden määrittelyssä. Katalogiin koottiin haasteiden lisäksi listaa aiheisiin liittyvistä
ratkaisuista, joita hankkeen aikana tai jo ennen sitä oli alueella ollut kokeilussa. Haaste- ja
ratkaisukatalogi löytyi Jätkäsaari Mobility Labin verkkosivuilta osoitteesta data/materials -osiosta.

Yritysyhteistyön laajuus

Kokeiluja toteuttaneiden yritysten määrä
Nopeiden kokeilujen ohjelman kautta tavoitettiin suuri joukko älyliikenteen ratkaisuja kehittäviä
yrityksiä. Kolmeen kokeiluhakuun jätettiin yhteensä 82 tarjousta. Toteutukseen valittiin
kymmenen kokeilua (ks. lista edellä).
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Valtaosa nopeista kokeiluista oli yhden yrityksen toteuttamia. Joukossa oli joitakin useamman
yrityksen yhteiskokeiluja sekä muita yhteistyöyrityksiä (esim. Lauttiksen Apteekki kaupallisena
kumppanina). Kaikkiaan Jätkäsaari Mobility Labin nopeiden kokeilujen välittömään toteutukseen
osallistui 15 yritystä. Lisäksi seitsemän yritystä oli mukana Perille asti -hankkeen nopeissa
kokeiluissa 2019. Muita pienempiä kokeiluja oli toteuttamassa kaikkiaan noin kymmenen yritystä.

Yritysyhteistyön laajuus
Jätkäsaari Mobility Labilla oli tärkeä rooli toimia Helsingin kaupungin yhteyspisteenä älyliikennettä
kehittäville yrityksille. Jätkäsaari Mobility Lab tarjosi toimijoille, jotka eivät tiedä kaupungista
oikeita henkilöitä tai tunne Helsinkiä toimintaympäristöä ylipäätään, kanavan ottaa yhteyttä
innovaatiotoiminnasta keskustellakseen. Jätkäsaari Mobility Labin henkilöstö tapasi hankkeen
aikana kasvotusten tai kokouspuhelussa n. 100 startupin / pk-yrityksen ja n. 30 suuryrityksen
kanssa. Reilu puolet molemmista oli ulkomaalaisia yrityksiä. Varsinaisten palaverien lisäksi
keskustelua käytiin huomattavasti laajemman joukon kanssa esim. tapahtumissa ja
sähköpostitse.

Osa yhteydenotoista ja keskusteluista eteni  suoriin kokeiluihin, osa yhteisiin projekteihin ja osa
projektivalmisteluihin. Suoran projektiyhteistyön lisäksi toimijoita autettiin eri tavoin eteenpäin ja
pääsemään toimimaan täkäläisessä ekosysteemissä. Yleisen toimintaympäristön, tarpeiden ja
ideoiden sparrauksen lisäksi näitä keinoja olivat tyypillisesti mm.:

- Autettu hyödyntämään aineistoja (mm. löytämään dataa ja rajapintoja sekä
dokumentaation tulkkaus englanniksi)

- Kerrottu täkäläisestä toimintaympäristöstä (mm. sähköpotkulautojen tyyppisten
palveluiden lanseeraamiseksi Helsingissä)

- Autettu kontaktoimaan oikeita ja soveltuvia tahoja (esim. Traficom lupakäytäntöjen
kanssa; Satama, HSL, Helen ym. tahot heitä koskevien ratkaisujen osalta)

- Esitelty paikallisille potentiaalisille kumppaneille (esim. olennaisiin yrityksiin ja
ekosysteemeihin)

- Kerrottu sopivista rahoitusmahdollisuuksista (esim. haut ja kiihdyttämötoiminnat)
- Linkitetty hankevalmisteluihin (esim. sopiva toimija EU-hankkeisiin)
- Linkitetty sopiviin kumppaneihin (esim. sähköpotkulautojen käytön analysointi tutkijoihin)

Yhteydenotoista varsinaisten yritysten kehitys- ja kokeilutarpeiden lisäksi iso osa oli lähempänä
valmiiden tuotteiden myyntiä ja suoran asiakkaan etsimistä. Keskustelu toimijoiden kanssa olikin
tyypillisesti tarpeen varsinaisen tavoitteen ja tarpeen, ratkaisujen kohderyhmän ja potentiaalisen
yhteistyömuodon hahmottamiseksi. Kansainvälisten toimijoiden tapauksessa olennaista usein
olikin keskustella Helsingin toimintaympäristöstä ja toimijoista rooleineen, jotta hahmottui mikä on
potentiaalisesti kaupungin rooli ratkaisujen kokeilussa tai toteutuksessa. Yhtenä toiminnan
muotona olikin usein oikeiden toimijoiden ja kontaktien löytämisessä auttaminen. Toisaalta tämä
auttoi myös toimimaan eräänlaisena suodattimena sen suhteen mitä ideoita kannattaa välittää
kellekin eteenpäin (vai onko esim. syytä tarkentaa ehdotusta tai miettiä lähestymiskulmaa
uudestaan ensin), jotta ideat vastaisivat asianomaisten näkökulmia.
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Yhteistyö muiden tahojen kanssa
Yritysten lisäksi yhteydenottoja tuli ja tiedonvaihtoa tehtiin kymmenien erilaisten toiminnasta
kiinnostuneiden ja innovaatiotoimintaa tekevien tahojen kanssa (ml. muut kokeilualustat,
tutkimustahot, kaupungit, projektit). Yhteydenottojen taustalla oli monessa tapauksessa, paitsi
Jätkäsaari Mobility Labin oma näkyvyys, myös Helsingin tunnettuus älyliikenteen
ja.innovaatiotoiminnan edelläkävijänä. Helsingistä ja täällä tehdyistä kokeiluista onkin kerrottu
erilaisissa best practice -selvityksissä  ja esimerkeissä (Kuva 12).

Kuva 12. Jätkäsaari Mobility Lab ja pari kokeiluista nostettiin esille CIVITASin “We Dare To” -e-julkaisuun 12/2020.
https://epub.civitas.eu/we-dare-to/

Yksi yhteistyötoimijoiden ryhmä oli erilaiset startup- ja kiihdyttämötoimijat. Jätkäsaari Mobility Lab
sijaitsi fyysisesti Urban3-ekosysteemitiloissa Maria 01 -startup-kampuksella. Sen lisäksi aktiivista
yhteistyötä tehtiin EIT Urban Mobility -kiihdyttämön sekä Urban Tech Helsinki inkubaattorin
kanssa. Jätkäsaari Mobility Lab toimi näihin ohjelmiin valittaville startupeille ja niiden ratkaisuille
mahdollisena testiympäristönä ja osallistui näiden sparraamiseen.

Yhteistyötä tehtiin myös erilaisten hakuja ja muuta järjestävien toimijoiden kanssa viestien niistä
paikallisille startupeille (esim. Fordin MakeItDriveable -haaste11 ja Moscow Transport
Innovationsin startupeille suunnattu pilotointiohjelma12).

11 Ford Make It Driveable challenge. https://www.makeitdriveable.com/
12 Moscow Transport Innovations piloting program. https://ftim.ru/en
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Yksi usein ja monista suunnista keskustelua herättävä aihe oli erilaisten mobility labien, living
labien, kokeilualustojen ja innovaatioalustojen välinen yhteistyö. Näiden suhteen käytiin
keskusteluja hahmottaen puolin ja toisin mitä kyseisillä termeillä milloinkin tarkoitettiin ja mitä
toiminta käytännössä oli. Malleja on useita projektipohjaisista (tietyllä rahoituksella ja rajauksella
toimivista) tai tiettyihin sijainteihin kytketyistä (rakennus, talo, kampus, kaupunginosa, tieosuus
jne.) aina yleisempiin innovaatioympäristöihin (verkostotoiminta, törmäyttäminen). Toisaalta jotkut
ovat lähempänä kiihdyttämöohjelmia, joihin esim. valitaan pitemmäksi aikaa tietyt yritykset, joita
tuetaan erilaisen sparrauksen ja/tai rahoituksen myötä.

Olennaisia eroja on myös siinä onko kyseessä kaupallinen palvelu vai enemmän mahdollistava
ja yhteistoimintaa rakentava ympäristö. Vastaavasti yrityslähtöisissä ympäristöissä voi helposti
olla vetovoima vahvempaa ja ratkaisu/tarve -kohdanta tarkempaa kuin enemmän
kehitysmahdollisuutta ja referenssitoteutuksia tarjoavassa paikassa, mikä usein on Jätkäsaari
Mobility Labin tapauksessa rooli johtuen julkisten hankintojen rajoitteista.

Yksi usein toivottu yhteistyön muoto tällaisten toimijoiden välillä on (etenkin startup-)yritysten ja
ratkaisujen saattaminen uusille markkinoille. Kokeilullisuuden näkökulmasta tarkoituksena voi olla
kehitettävien ratkaisujen kansainvälisen skaalautuvuuden varmistaminen ja paikkakohtaisten
tarpeiden ymmärtäminen. Erilaiset rajaukset ja käytännön asiat tekevät tästä usein haastavaa.
Toimintaympäristöt ovat erilaisia ja ratkaisusta riippuen toteutus voi uudessa kaupungissa vaatia
joko jopa enemmän vaivaa (esim. asennukset, yhteentoimivuus) kuin ensimmäisessä tai sitten
olla suoraviivaisesti kopioitavissa (esim. mobiilisovellukset). Varsinkin pienten yritysten
tapauksessa pilotoinnin toteutus ulkomailla voi olla paitsi hidasta myös henkilöresurssien ja
kustannusten suhteen tehotonta.

Kokeilualustojen yhteentoimivuus ja soveltuvuus ratkaisujen replikoimiselle on usein
tapauskohtaista. Kokeilualustat voivatkin toimia hyvin pohjana esim. yhteisten EU-hankkeiden
ideoimiselle sekä toteuttamiselle, jossa projektikohtaisesti huomioidaan tarvittavia eroja, mutta
hyödynnetään olemassa olevia käytäntöjä ja osaamista. Yhtenä tämän suuntaisena
kokeilualustaverkostona toimii EIT Urban Mobilityn City Club, jossa eri kaupungeissa ympäri
eurooppaa on erilaisia living lab -toimintoja13.

Yritysten kokemat hyödyt
Hankkeen omille (nopeille) kokeiluille toteutettiin loppukysely niiden päättyessä. Lisäksi
loppukysely tehtiin neljästä Perille asti -hankkeen nopeasta kokeilusta. Kokeilijayrityksille
lähetetään seurantakysely noin vuosi kokeilun päättymisen jälkeen. Seurantakyselyn
tarkoituksena on luoda ymmärrystä kokeilutoiminnan vaikutuksesta yrityksen liiketoiminnan ja
ratkaisun kehitykseen, koska innovaatiotoiminnan vaikutukset usein ilmenevät vasta pidemmän
ajan kuluttua.

13 EIT Urban Mobility’n raportti eurooppalaisista living labeista (englanniksi).
https://www.eiturbanmobility.eu/living-labs-report-published/
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Kokeilujen loppukyselyt
Kokeilujen loppukyselyissä yrityksiltä kysyttiin kokeilujen vaikutuksista ja hyödyistä sekä
kokemuksia kokeilualustan toiminnasta ja tuesta.

Seitsemään nopean kokeilun loppukyselyyn ehdittiin liittää Helsingin kaupungin elinkeino-
osastolla kehitetty kysymyspatteri kokeilujen vaikutusten arvioimiseksi. Kvantitatiiviset tulokset
näistä seitsemästä loppukyselystä on koostettu raportin liitteeseen 2.

Tässä on yhteenveto kyselyn keskeisistä tuloksista:
- Valtaosa yrityksistä koki, että kokeilulla oli jonkin verran vaikutusta tai merkittävä vaikutus

uuden tai olemassa olevan ratkaisun tuotekehitykseen.
- Kokeilujen referenssivaikutusta pidettiin tärkeänä. Suurin osa yrityksistä koki, että

kokeilulla on erittäin merkittävä, merkittävä tai jonkin verran vaikutusta ratkaisun myyntiin
ja markkinointiin Suomessa ja /tai ulkomailla.

- Muita vaikutuksia arvioitiin olevan vähän tai hyvin vähän, lukuun ottamatta
kumppanuuksien syntyä yritysten kanssa, mihin nähtiin olevan enemmän vaikutusta.

- Kokeilut vastasivat hyvin yritysten odotuksia. Yritykset kokivat saaneensa riittävän tuen
kokeilun toteutukseen.

- Kaikki yritykset suosittelisivat kokeilutoimintaa Forum Viriumin ja/tai Helsingin kaupungin
kanssa erittäin todennäköisesti tai todennäköisesti.

Kyselyistä kautta saatu sanallinen palaute vastasi monivalintakysymysten tuloksia. Kokeilujen
tuloksiin suhteessa yritysten omiin odotuksiin oltiin varsin tyytyväisiä.

“Laite todettiin toimivaksi. Varsinaisia käyttäjäkokemuksia ei saatu kerättyä, mutta
järjestelmän on saatu sellaiseen pisteeseen, että jatkokehitystä voidaan jatkaa. Kokeilun
tuloksen olemme saaneet avauksia muutamiin mahdollisiin yhteistyökumppaneihin, joiden
avulla voimme rakentaa kaupallisen tuotteen.”

“The biggest benefit of the pilot was an opportunity to test implementation in a large,
complicated market with a light regulatory touch. This project served as an important proof
of concept for additional markets, as Helsinki is universally seen as one of the most
progressive markets when it comes to mobility innovation.”

“This activity has helped us greatly in getting visibility, in conducting the first beyond visual
line if sight flight in Finland that is also attached to an online commerce platform.”

Yritysten arviot Jätkäsaari Mobility Labin kokeilualustatoiminnasta olivat lähes kokonaan
positiivisia.

“Valmisteluvaihe oli todella nopea ja se ei vienyt aikaa itse projektilta. Meillä oli kokoajan
tieto siitä missä mennään ja mitä missäkin vaiheessa tapahtuu.”
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“Pilotti sujui pääsääntöisesti hyvin. Erityisesti logistiikan järjestelyt ja kaupungin
viestintäosaston yhteistyö toimi meidän kanssamme merkittävästi jopa kansainvälisiä
yksityisen sektorin yrityksiä paremmin.”

“Yhteistyö oli todella hedelmällistä ja palautetta saatiin projektin edetessä hyvin. Lisäksi
tapaamisia oli juuri sopivasti sopivin aikavälein. Parannettavaa ei nyt ikävä kyllä tule
mieleen.”

Positiivisesta palautteen lisäksi yritykset mainitsivat myös puutteita ja kehittämiskohteita oman
kokeilunsa näkökulmasta.

“Toiminta tulisi olla vahvemmin fokusoitua yhteen ongelmaan. Kun tässä kokeilussa on
hyvin erilaisia kokeiluja niin menee lapsi pesuveden mukana kun tätä kokeilua ei viety
loppuun selkeästi osoitetusta tarpeesta huolimatta. […]”

“Yrityksen koon huomioon ottaminen toisen vaiheen valintaprosessissa. Pienillä
startupeilla voi haastava kilpailla suuryritysten kanssa kokeilubudjeteista.”

“A higher level of direct engagement on behalf of the City (the ultimate client and user of
our system) would have made the project more valuable to us. Additional participation by
city officials to compliment the support of Forum Virium would have provided […] with a
better understanding of client needs, rather than having them brokered through FV.”

“It would be fantastic to also support follow on development once the results are published
and evidence is generates. 'Scale Up' experiments for companies that have received
project support would be great.”

Myös koronavirusepidemian tuomat haasteet kokeiluille ja niiden aikatauluille näkyivät joissain
vastauksissa.

“Koronaepidemia toi hankkeeseen uudenlaisen toimintaympäristön. Todennäköisesti
hankintamalli, jossa tehdään kiinteitä kokeiluja kiinteällä aikataululla ja budjetilla on
tällaiseen toimintaympäristöön väärä. Mikäli tie mutkittelee, ei voi olettaa että sitä pitkin
ajetaan suoraan. Kokonaisuutena Mobility Labin lähestyminen, jossa ammutaan kohdetta
haulikolla ts paljon pieniä "hauleja" (ts kokeiluja) on riskikäs. Sillä osutaan ehkä
kohteeseen suuremmalla todennäköisyydellä, mutta yksittäisen osuman vaikutus on kovin
pieni. Todennäköisesti hakuammunnan lisäksi pitäisi olla toinen taso, jolla tunnistetaan
osuneet kohteet ja pyritään edelleen jatkokäsittelemään niitä.”

Kokeilujen seurantakyselyt ja haastattelut
Kokeiluista toteutettiin tai tullaan toteuttamaan jälkikysely 6-12 kuukautta kokeilun jälkeen.
Hankkeen päättyessä vastaus oli saatu viiteen seurantakyselyyn. Lisäksi kahta yritystä on
haastateltu jälkikäteen. Monet seurantakyselyistä tullaan toteuttamaan varsinaisen Jätkäsaari
Mobility Lab -hankkeen jälkeen, koska kokeilut loppuivat vasta hankkeen viimeisinä kuukausina.
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Loput jälkikyselyt lähetetään ja vastaukset koostetaan yhteen, kun kokeiluista on kulunut riittävä
aika.

Pääpiirteittäin seurantakyselyjen vastaukset ovat yhteneväisiä jälkikyselyjen tulosten kanssa
(tarkempi tulkinta tullaan tekemään kokeilualustatoiminnan seuraavassa vaiheessa). Myös
haastattelujen perusteella kokeilujen suuri arvo yritykselle oli päästä kokeilemaan ratkaisua
aidossa ympäristössä. Haastatellut yritykset korostivat, että kokeilusta saatu kokemus uuden
ratkaisun toimivuudesta oli keskeisessä roolissa sen jatkokehityksessä. Molemmissa
tapauksessa kokeilu johti palvelumallin tai konseptin uudelleenarviointiin tai kokonaan uuden
sukupolven tuotteen kehitykseen (kokeiltu versio hylättiin). Käytännön kokeilu toi näkyväksi
ratkaisun haasteita ja ongelmia, joita ei osattu tunnistaa aiemmin. Ratkaisun altistaminen
reaalimaailman testiin on välttämätöntä minkä tahansa ratkaisun kehittämiselle, ja kokeilut ovat
hyvä tapa siihen. Suora (kriittinenkin) palaute kaupungin toimialoilta koettiin arvokkaaksi.

Nopeiden kokeilujen ohjelma
Nopeat kokeilut on ketterän yhteiskehittämisen menetelmä, joka alun perin luotiin Forum Virium
Helsingin Fiksu Kalasatama --hankkeessa14. Sittemmin mallia on hyödynnetty monilla Helsingin
kaupungin toimialoilla ja eri aihepiireissä (mm. sote, opetusteknologia, ilmastoviisaus ja Itämeren
suojelu). Nopeiden kokeilujen malli on levinnyt moniin suomalaisiin kaupunkeihin ja myös
ulkomaille, esim. Norjan Stavangeriin.

Nopeat kokeilut ovat haastemuotoisia innovaatiokilpailuja, joissa yritysten ja muiden kehittäjien
ratkaisuja kokeillaan aidossa kaupunkiympäristössä oikeiden loppukäyttäjien kanssa. Nopeat
kokeilut ovat kestoltaan tyypillisesti alle kuusi kuukautta. Kokeilut hankitaan palveluhankintana, ja
yhden kokeilun hinta on ollut tyypillisesti alle 10 000 euroa.

Jätkäsaari Mobility Lab -hankkeessa toteutettiin nopeiden kokeilujen ohjelma, johon kuului kolme
kokeilukierrosta. Viimeistä kierrosta varten mallia kehitettiin uudenlaiseksi kaksivaiheiseksi
toteutukseksi. Seuraavissa luvuissa kuvataan hakukierrokset sekä uudenlaisena kokeiltu
vaiheistettu malli ja sen opit.

Jätkäsaari Mobility Labin kokeiluhaut
Nopeiden kokeilujen ohjelmaan oli kolme kokeilukierrosta. Kullakin kokeiluhalla oli oma
fokuksensa, joka määriteltiin yhdessä kaupungin toimialoilta ja keskeisiltä sidosryhmiltä kerättyjen
kokeilutarpeinen ja prioriteettien perusteella. Haasterajaukset pidettiin väljinä monipuolisten
innovaatioiden ja ideoiden mahdollistamiseksi.

Hankkeen kokeiluhaut olivat seuraavat:

14 Pocket Book for Agile Piloting. Nopeiden kokeilujen opas englanniksi: https://fvh.io/pocketbook
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Kokeiluhaku 1: Kokeilut, jotka edistävät liikenteen sujuvuutta ja kestäviä kulkutapavalintoja
Länsisataman kaupunginosassa. Haasteita, joihin kokeilut voivat tarjota ratkaisuja, ovat
seuraavat:

- Puutteellinen liikenteen tilannekuva (esim. tieto liikennemääristä, nopeuksista,
kulkutavoista, ruuhkista)

- Laivalta purkautuva liikenne ruuhkauttaa poistumisväylät Jätkäsaaresta
- Liian aikaisin tai väärään aikaan satamaan saapuvat rekat ja henkilöautot
- Henkilöautoliikenne (ennen kaikkea satamaan) haittaa liikenteen sujuvuutta
- Rakentaminen ja työmaat aiheuttavat häiriöitä ja muutoksia kulkureitteihin
- Muut liikenteen sujuvuuden ja kestävien liikkumisvalintojen haasteet alueella

Kokeiluhaku 2: Uusien älykkäiden liikkumisratkaisujen kokeilut Länsisataman kaupunginosassa.
Kokeiluja haetaan seuraaviin aihealueisiin.

- A) Kokeilut, jotka edistävät terveellistä, turvallista ja kestävää liikkumista, esimerkiksi:
o Turvallisten ja muiden toivottujen reittien houkuttelevuutta, tunnettuutta tai

kiinnostavuutta lisäävät ratkaisut
o Pelillistäminen, kannustimet ja tiedon esittäminen kestävien liikkumisvalintojen

tueksi
o Liikkujan IoT-ratkaisut

- B) Kokeilut, jotka edistävät paikallisten yritysten ja palvelujen käyttöä ja/tai parantavat
niiden saavutettavuutta, esimerkiksi:

o Yritysten ja palvelujen käyttöä helpottavat ja niiden käyttöön kannustavat
liikkumisen ratkaisut

o Ostosten ja muiden tavaroiden tilaamista, kuljettamista tai noutamista helpottavat
ratkaisut

o Palvelujen löytämistä, saavutettavuutta ja käyttöä tukevat tukevat ratkaisut

Kokeiluhaku 3: Älykkäiden palvelujen kokeilut, jotka edistävät sujuvaa, turvallista ja/tai kestävää
liikkumista Länsisataman kaupunginosassa.

 Ratkaisut, jotka edistävät terveellistä ja/tai kestävää liikkumista (esim. digitaaliset ja dataa
hyödyntävät ratkaisut, liikkujan IoT-ratkaisut; maa- ja vesiliikenteen ratkaisut)

 Erityisryhmien helppoa ja turvallista liikkumista tukevat palvelut ja teknologiat (esim.
saavutettavat opastuspalvelut, liikkumista helpottavat IoT-ratkaisut)

 Liikenneturvallisuutta parantavat ratkaisut (esim. tieto turvallisista reiteistä, liikenteen
erityisjärjestelyistä, rakentamisen aikaisista häiriöistä)

 Innovatiiviset ratkaisut, jotka hyödyntävät luovasti alueelta kerättyä liikenteen dataa (esim.
liikennedatan visualisointi, ruuhkatiedon käytettävyyden parantaminen)

Jätkäsaari Mobility Labin kokeiluhaut olivat suosittuja. Tarjouksia nopeiksi kokeiluiksi
vastaanotettiin yhteensä 82, ja niistä toteutettiin kymmenen.

Kokeilutarjouksia saatiin runsaasti pääkaupunkiseudun lisäksi muista Suomen kaupungeista ja
ulkomailta. Erityisesti viimeinen kaksivaiheinen kokeiluhaku, jossa oli mahdollisuus mittavampaan
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jatkokokeiluun, houkutteli mukaan suurempia yrityksiä ja kansainvälisiä toimijoita. Viimeisellä
kokeilukierroksella yli kolmannes tarjouksista tuli ulkomaisilta yrityksiltä.

Kaksivaiheinen malli ja sen opit
Jätkäsaari Mobility Lab -hankkeen kolmannella nopeiden kokeilujen kierroksella kehitettiin
uudenlainen, kaksivaiheinen malli nopeille kokeiluille.

Syy kaksivaiheisen mallin kehittämiselle oli palaute aiemmilta kokeilukierroksilta ja kokemukset
muista älyliikenteen kokeiluhankkeista. Monet yritykset kaipasivat suoraa jatkopolkua nopeasta
kokeilusta suurempaan toteutukseen. Kaupungilla oli halu kokeilla parhaita ratkaisuja
laajemmassa mittakaavassa ja kehittää nopeita kokeiluja hankintoja tukevaksi. Yhtäältä toivottiin
useammalle ratkaisuntarjoajalle mahdollisuuksia kokeiluun, toisaalta hyville ratkaisuille laajempia
ja vaikuttavampia kokeiluja.

Pieniä kokeiluja oli tehty Helsingissä ja ylipäänsä Suomessa paljon. Vaikka kokemukset olivat
paljolti myönteisiä, haasteeksi oli tunnistettu, että pienten kokeilujen vaikuttavuus jäi monissa
tapauksissa pieneksi. Päätavoitteena olikin ollut saada ensioppeja uusista ratkaisuista ja tarjota
etenkin pienemmille yrityksille ensireferenssejä. Liikennealalla vaikeutena oli ollut myös se, että
laitteistoja tai niiden fyysisiä asennuksia vaativia kokeiluja ei kannattanut toteuttaa pienillä
summilla, koska ne voivat käsittää melkein koko budjetin ennen varsinaista kokeilua.

Lisäksi oli havaittu, että erityisesti hyvin väljästi rajattuihin kokeiluhakuihin oli ajoittain ollut vaikea
löytää oikeat sitoutuneet osapuolet ja asianomistajat. Kokeilujen valinnassa haaste oli ollut
varmistaa etukäteen, että tarve ja kiinnostus ratkaisua ja kokeilun tuloksia kohtaan oli olemassa
ja että kokeilun toteutuksen realiteetit olivat olemassa.

Kaksivaiheinen malli vastasi edellisiin haasteisiin ja kehitystarpeisiin. Uusi kokeilumalli
rakennettiin niin, että kokeilun 1-vaiheessa ratkaisuja kokeiltiin nopeasti ja pienessä
mittakaavassa. Lupaavimmat 1-vaiheen kokeilut valittiin 2-vaiheen laajempaan toteutukseen. 1-
vaiheen tuli osoittaa ratkaisujen toteutuskelpoisuuden 2-vaiheeseen. 2-vaiheeseen valittavien
kokeilujen arvioinnissa huomioitiin 1-vaiheen toteutus, tulokset ja opit.

Jätkäsaari Mobility Labin kaksivaiheisessa kokeilukierroksessa 1-vaiheeseen valittiin viisi
kokeilua. Näistä kaksi valittiin 2-vaiheeseen toteuttamaan laajempi ja pidempi kokeilu. Toiseen
vaiheeseen olivat autonominen robottikadunlakaisija (Trombia Technologies Oy) ja
liikenneturvallisuuden parantaminen lidar-sensorien ja reunalaskennan avulla (Nodeon Finland
Oy). Molemmat kokeilut osoittivat ensimmäisessä vaiheessa, että teknologia oli riittävän kypsä
laajempaan toteutukseen ja että tärkeimmät sidosryhmät ja yhteistyökumppanit, mm. kaupungin
toimialat, olivat sitoutuneita kokeiluun.

Kaksivaiheisella mallilla nähtiin olevan useita hyötyjä. 1-vaiheeseen voitiin valita useita kokeiluja,
jolloin päästiin kokeilemaan monia ratkaisuja useiden yritysten kanssa. 1-vaiheesta valittiin
jatkoon ne kokeilut, jotka olivat toteutuskelpoisimmat ja joihin sidosryhmät olivat parhaiten
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sitoutuneet. Näitä ratkaisuja päästiin kehittämään pidemmälle kokeilun 2-vaiheessa.
Kaksivaiheisuudella oli hyötyjä kokeiluhaun järjestäjän, eli kaupungin, näkökulmasta. Pienempi ja
lyhyempi 1-vaihe auttoi tunnistamaan ne ratkaisut, joilla oli aidosti potentiaalia. Jatkoon valittavat
osoittivat jo alussa toteutuskelpoisuutensa, jolloin suuremman kokeilun riskit pienenivät. 2-
vaiheinen malli tarjosi luontevan go/no-go-pisteen, josta vain lupaavimmat ratkaisut pääsivät
jatkokokeiluihin. Kokeiluohjelman resurssit voitiin näin kohdentaa parhaisiin kokeiluihin.

Myös kokeiluhaun osallistujat, eli yritykset, hyötyivät kaksivaiheisesta mallista. Useammat
yritykset saivat mahdollisuuden kokeilla ratkaisujaan ja yhteiskehittää niitä kaupungin kanssa. 2-
vaiheeseen valitut pääsivät toteuttamaan kokeilun isommassa ja vaikuttavammassa
mittakaavassa. Kokeiluissa yrityksille tarjottiin lisäksi palvelumuotoilusparrausta, mikä koettiin
palautteen perusteella erittäin hyödylliseksi.

Kaksivaiheisessa haussa suuremman jatkokokeilun mahdollisuus herätti aiempia hakuja
enemmän kiinnostusta etenkin suurempien sekä kansainvälisten yritysten suunnalta, jotka
kenties tyypillisesti eivät koe hyvin pieniä hakuja vaivan arvoiseksi.

Jätkäsaari Mobility Lab tuottaa kaksivaiheisen kokeilumallin kuvauksen kaupunkien ja muiden
kiinnostuneiden vapaasti hyödynnettäväksi.

Yleiset havainnot ja suositukset kokeiluhauista
Kokeiluihin päätyi useita hyviä ratkaisuja, jotka olisivat voineet jäädä kokeilematta, mikäli haku
olisi määritelty liian spesifiin haasteeseen. Tarjousten määrä oli valittujen määrään nähden suuri,
ja suuresta joukosta löytyi riittävästi laadukkaita kokeiluja toteutettavaksi. Hakuja määrittäessä
onkin tärkeää miettiä, kuinka tarkkoihin haasteisiin ratkaisuja haetaan. Siinä missä selvä
asianomistaja voi haluta ratkaisua hyvinkin kapeaan ongelmaan, laveammat määrittelyt tarjoavat
mahdollisuuksia monipuolisille ideoille. Se voi myös vähentää ns. ennalta-arvattavien ja
vähemmän uutuusarvoa omaavien ehdotusten osuutta.

Yksi pohdittava asia innovaatiokilpailujen ja hakujen määrittämisessä on muiden toimijoiden
järjestämät haut. Viime vuosina eri puolilla Suomea on ollut varsin paljon nopeiden kokeilujen
mallin kilpailuja, joissa haasteet ovat usein lähellä toisiaan. Etenkin tarkemmin määritettävien
haasteiden tapauksessa voikin olla arvokasta tutustua samankaltaisiin hakuihin ja niiden
tuotoksiin, jotta määrittely kannustaa ja suuntaa aitoon uutuusarvoon.

Laveampi haasterajaus edellyttää valintakriteerien ja tavoitteiden huolellista määrittelyä, jotta
kokeilutarjousten arviointi onnistuu perustellusti. Kriteereissä ja pisteytyksissä onkin syytä
huomioida mm. miten tarjousten toteutuskelpoisuutta voi arvioida. Esimerkiksi onko toteutukselle
esteitä tai riskejä lainsäädännön, tarvittavien kumppanien löytymisen, toteutuksiin liittyvien
kustannusten, tietosuojan tai muun tarpeen vuoksi. Myös tarvittava osaaminen ja ymmärrys
erilaisten ratkaisujen ja tarpeiden osalta on mietittävä arvioijien osalta.
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Hakuja suunnitellessa on syytä miettiä jo etukäteen, minkälaista kypsyysastetta ja toteutuksen
mittakaavaa ratkaisuilta odotetaan ja kuinka ne tulisi tarjouksessa kuvata, jotta odotukset ovat
molemmin puolin realistiset. Sama koskee myös kokeilun tavoitteiden ja mittareiden sekä
arvioinnin odotuksia (mm. onko pääintressinä tekninen testaus, liikenteellisten vaikutusten
aikaansaaminen, liiketoimintapotentiaalin osoittaminen vai oppien ja ymmärryksen kerääminen
uudesta teknologiasta). Esimerkiksi kypsyysasteeltaan tai käytettävyydeltään riittämätöntä
ratkaisua ei luultavasti kannata väkisin viedä loppukäyttäjien testattavaksi. Pahimmillaan se voi
antaa ihmisille negatiivisen kuvan paitsi yksittäisestä kokeiltavasta ratkaisusta myös
kokeilutoiminnasta yleisemmin, haitaten seuraaviin kokeiluihin mukaan lähtemistä.

Kaksivaiheinen kokeilumalli tarjoaa mahdollisuuden toteutuskelpoisuuden ja osapuolten
sitoutumisen varmistamisen. Etenkin osapuolten sitoutuminen ja asian omistajuus ovat
keskeisinä tekijöitä ratkaisun mahdollisen käyttöönoton ja skaalauksen näkökulmasta. Se myös
takaa asiantuntevan palautteen ja oppimismahdollisuuden yritykselle.

Jätkäsaari Mobility Lab tarjosi kokeiluhaun osallistujille, myös ei-valituille, mahdollisuuden
palautekeskusteluun. Keskusteluissa mietittiin yhdessä muita mahdollisia yhteistyön muotoja ja
kokeiluiden kehittämismahdollisuuksia. Tätä sparrauskeskustelumahdollisuutta hyödynsivät
etenkin kokemattomammat startup-yritykset, jotka kokivat keskustelun usein hyödylliseksi.

Yhteenveto ja johtopäätökset/suositukset
Jätkäsaari Mobility Lab -hanke 2019–2021 saavutti monelta osin sille asetetut
innovaatiotoiminnan tavoitteet. Suurempien pilottien ja tutkimustahojen käynnistämien
hankkeiden osalta kuitenkin jäätiin tavoitemääristä jälkeen. Koronaviruspandemia viivästytti ja
hankaloitti merkittävästi käytännön kokeiluja sekä kaupunkilaisten osallistamista.

Kokeilualustatoiminnan tavoitteiden asettamisessa ja seuraamisessa on syytä tiedostaa
kokeilualustatoiminnan luonne ja tulosten tulkinnanvaraisuus, etenkin sen osalta mikä lasketaan
hankkeen aikaansaannoksiksi tai edesauttamiksi saavutuksiksi. Hankkeiden ja pilottien määrät
ovat kiinni ulkopuolisten tahojen kiinnostuksesta ja resursseista, tavoitteiden yhteensopivuudesta
sekä aikataulujen ja projektointien onnistumisesta. Liikenteellisten ja ilmanlaadullisten
tavoitteiden tai käyttäytymismuutosten osalta on huomattava, että vaikuttavuuden
aikaansaaminen edellyttää riittävää mittakaavaa sekä ratkaisujen pysyvyyttä. Pienempien
kokeilujen tarkoitus on tuottaa ensioppeja siitä mikä toimii ja mikä ei, jotta kehitystä ja toteutuksia
voidaan viedä eteenpäin lupaaviin suuntiin. Vastaavasti myös innovaatiotoiminnan vaikutukset
liiketoimintaan näkyvät usein viiveellä.

Kokeilujen toteuttamisen osalta keskeisimpiä edellytyksiä ja kokeilualustatoiminnan rajoitteita
ovat ratkaisujen sopiva kypsyysaste, oikeiden kumppaniosapuolten sitoutuminen ja kiinnostus.
Esimerkiksi kaupungin toimialan kiinnostus kokeiltavaa ratkaisua kohtaan tai sen toteuttamisen
kannalta keskeisten muiden osapuolten mukanaolo on useimmissa kokeiluissa hyvin tärkeää,
ellei välttämätöntä. Mitä enemmän ratkaisut edellyttävät fyysisiä asennustöitä tai integraatioita
olemassa oleviin järjestelmiin, sitä enemmän asiaan liittyy epävarmuuksia ja riskejä
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toteutuspaikan löytämisen, kustannusten ja aikataulujen suhteen. Loppukäyttäjille suunnattujen
palveluiden osalta on syytä miettiä etukäteen miten ja minkälaisia käyttäjämääriä sekä
käyttöaktiivisuutta voidaan realistisesti saavuttaa, jotta kokeilut eivät tuota pettymyksiä.

Kokeiluja toteuttavien, ratkaisuja kehittävien yritysten näkökulmasta merkittävimmiksi koettuja
hyötyjä ovat mahdollisuus kokeilla ja validoida ratkaisuja aidossa kaupunkiympäristössä, dialogi
oikeiden asiantuntijoiden kanssa sekä näkyvyys ja referenssi. Kokeilut pääsevät hyvin esille myös
jälkikäteen kokeilualustatoiminnasta ja esimerkeistä viestittäessä. Helsingin hyvä maine
älyliikenteen ja innovaatiotoiminnan edelläkävijänä antaa mahdollisuuden nostaa kokeiluja esiin
erilaisissa haastatteluissa, best practice -selvityksissä, tutkimuksissa ja muissa julkaisuissa.
Näiden myötä kokeilijat saavat ratkaisuilleen lisänäkyvyyttä.

Toteutuneiden kokeilujen lisäksi kokeilualusta toimi erilaisille toimijoille helposti hahmotettavana
kontaktipisteenä Helsingin älyliikennekehitykselle ja innovaatiotoiminnalle . Etenkin ulkomaisille
ja tuoreemmille startupeille yleiskuvan tarjoaminen Helsingistä ja sen toimijakentästä sekä kyky
kontaktoida sopivia toimijoita on koettu arvokkaaksi. Useat kansainväliset toimijat ovat kiitelleet
poikkeuksellista mahdollisuutta saada nopea keskusteluyhteys kaupunkiin.

Nopeiden kokeilujen ohjelma oli keino määrittää yrityksille haasteita kaupungin ja
yhteistyökumppaneiden tunnistamien tarpeiden ja ongelmakohtien mukaan. Ohjelma oli
menestyksekäs keino herättää yrityksissä kiinnostusta. Toteutetut kolme hakukierrosta tuottivat
yhteensä 82 ratkaisuehdotusta, joista kymmenen toteutettiin kokeiluna. Kolmannella
hakukierroksella kokeiltu uudenlainen vaiheistettu malli ja mahdollisuus suurempiin kokeiluihin
herätti lisää kiinnostusta niin suurempien kuin ulkomaistenkin yritysten suunnalta. Kaksivaiheinen
kokeilumalli auttoi validoimaan ratkaisujen toteutuskelpoisuutta sekä varmistamaan tarittavat
sitoutumisen ja kiinnostuksen ratkaisuja kohtaan, tukien molemminpuolisia hyötynäkymiä
jatkoakin ajatellen.

Kaupungin oman oppimisen ja kehitystoiminnan näkökulmasta kokeilut ja pilotit tarjoavat
näkyvyyttä siihen minkälaisia uusia vaihtoehtoja markkinoilla kehitetään sekä alustavia oppeja
niiden soveltuvuudesta ja toimivuudesta. Mitä enemmän kokeiluja voidaan kytkeä tuottamaan
oppeja tulevien toimenpide- ja kehityssuunnitelmien valmisteluihin, sitä enemmän ne voivat toimia
täydentämässä muita selvitystöitä ja lisätä kaupunkilaisten osallistamista.

Mobility Lab -toiminnan jatko 2022–2024
Jätkäsaari Mobility Lab hankkeena päättyi vuoden 2021 lopussa, mutta älyliikenteen
kokeilualustatoiminta Helsingissä jatkuu siitä eteenpäin. Kaupungin elinkeino-osaston ja Forum
Virium Helsingin toimesta toteutettava uusi Helsingin kaupungin innovaatiorahaston rahoittama
hanke jatkaa kokeilu- ja kehitystoiminnan mahdollistamista ja tukemista 01/2022–12/2024. Uusi
hanke huomioi Jätkäsaari Mobility Labin aikaiset kokemukset ja opit sekä uudistaa toiminnan
fokusta tunnistettujen tarpeiden ja sidosryhmien näkemysten pohjalta. Älyliikenteen
kokeilualustatoiminta kulkee jatkossa nimellä Mobility Lab Helsinki.
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Data-aineistoja ja -lähteitä on nykyään olemassa varsin runsaasti. Kaupunki kehittää
tilannekuvadataa käsittelevää alustaa osana Helsingin älyliikenteen kehittämisohjelmaa 203015.
Erilaisten tietolähteiden saavutettavuus ja hyödyntäminen sekä yhdistely on kuitenkin edelleen
haasteellista ja dokumentaatio puutteellista. Etenkin laajempia kokonaisuuksia kuten
liikenneverkkoa ja kaupunkiympäristöä mallintavat ratkaisut pohjautuvat pitkälti monien
tietolähteiden yhdistämiseen ja esim. tekoälyn soveltamiseen mallien, ennusteiden ja
päätöksenteon tuen vuoksi. Uuden hankkeen keskeiseksi kärkiaiheeksi nostetaankin liikenteen
digitaaliset kaksoset ja tietojen hyödyntämisen sekä yhdistettävyyden kehittäminen.

15 Helsingin älyliikenteen kehittämisohjelma 2030 (2019).
https://dev.hel.fi/paatokset/media/att/6f/6fc1dd80054c8cdc56ae8e973858df19c6bc6383.pdf

https://dev.hel.fi/paatokset/media/att/6f/6fc1dd80054c8cdc56ae8e973858df19c6bc6383.pdf
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Liite 1. Kokeilujen loppukyselyn kysymykset
Loppukyselyssä kysyttiin seuraavia asioita. Vastaukset pyydettiin asteikolla (Ei lainkaan
vaikutusta; Hyvin vähän vaikutusta; Jonkin verran vaikutusta; Merkittävä vaikutus; Erittäin
merkittävä vaikutus; En osaa sanoa).

Kokeilun vaikututukset tuotteen tai palvelun kehittämisen näkökulmasta

Uuden tuotteen tai palvelun kehittämiseen.
Olemassa olevan tuotteen tai palvelun kehittämiseen.
Yrityksen tuotekehitystoiminnan kehittymiseen.
Tuotteen tai palvelun suuntaamiseen uudelleen.
Idean tai tuotteen hylkäämiseen (kokeilu osoitti ettei ideaa tai tuotetta kannata kehittää).

Kokeilun vaikutukset myyntiin ja markkinointiin

Kokeilua tullaan hyödyntämään myynnissä ja markkinoinnissa Suomessa.
Kokeilua tullaan hyödyntämään myynnissä ja markkinoinnissa ulkomailla.
Kokeilu tulee lisäämään myyntiä Suomessa.
Kokeilu tulee lisäämään myyntiä ulkomailla.

Mihin muihin asioihin kokeilu on vaikuttanut tai tulee mahdollisesti yrityksessäsi vaikuttamaan?

Yrityksen saamaan rahoitukseen
Uusien kumppanuuksien syntyyn muiden yritysten kanssa.
Yhteistyöhön yliopiston tai muun TKI-organisaation kanssa.
Liiketoiminnan uudelleen suuntaamiseen.
Työntekijöiden osaamisen kehittämiseen ja rekrytointiin.
Uusien työpaikkojen syntymiseen.

Kokeilun käytännön toteutus

Yrityksenne sai kaupungilta riittävästi tukea ja resursseja kokeilun toteuttamiseksi.
Yrityksenne käytti riittävästi resursseja kokeilun toteuttamiseen.
Kokeilun ajallinen kesto oli riittävä.
Kokeilu vastasi odotuksianne.

Suosittelu

Kuinka todennäköisesti suosittelisit Forum Viriumin Helsingin / Helsingin kaupungin
kokeilutoimintaa verkostossasi? Arvioi asteikolla 1-5, jossa 1=en lainkaan todennäköisesti ja
5=hyvin todennäköisesti.
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Liite 2. Kokeilujen loppukyselyjen tulokset

Seitsemään nopean kokeilun loppukyselyyn ehdittiin liittää Helsingin kaupungin elinkeino-
osastolla kehitetty kysymyspatteri kokeilujen vaikutusten arvioimiseksi. Kvantitatiiviset tulokset
näistä seitsemästä loppukyselystä on koostettu alla oleviin taulukoihin.

Kokeilun vaikututukset tuotteen tai palvelun kehittämisen näkökulmasta

Uuden tuotteen tai palvelun kehittämiseen.

Olemassa olevan tuotteen tai palvelun kehittämiseen.

Yrityksen tuotekehitystoiminnan kehittymiseen.

Tuotteen tai palvelun suuntaamiseen uudelleen.

Idean tai tuotteen hylkäämiseen (kokeilu osoitti ettei ideaa tai tuotetta kannata kehittää).
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Kokeilun vaikutukset myyntiin ja markkinointiin

Kokeilua tullaan hyödyntämään myynnissä ja markkinoinnissa Suomessa.

Kokeilua tullaan hyödyntämään myynnissä ja markkinoinnissa ulkomailla.

Kokeilu tulee lisäämään myyntiä Suomessa.

Kokeilu tulee lisäämään myyntiä ulkomailla.

Mihin muihin asioihin kokeilu on vaikuttanut tai tulee mahdollisesti yrityksessäsi vaikuttamaan?

 Yrityksen saamaan rahoitukseen
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Uusien kumppanuuksien syntyyn muiden yritysten kanssa.

Yhteistyöhön yliopiston tai muun TKI-organisaation kanssa.

Liiketoiminnan uudelleen suuntaamiseen.

Työntekijöiden osaamisen kehittämiseen ja rekrytointiin.

http://www.mobilitylab.hel.fi/


www.mobilitylab.hel.fi 41

Uusien työpaikkojen syntymiseen.

Kokeilun käytännön toteutus

Yrityksenne sai kaupungilta riittävästi tukea ja resursseja kokeilun toteuttamiseksi.

Yrityksenne käytti riittävästi resursseja kokeilun toteuttamiseen.

Kokeilun ajallinen kesto oli riittävä.

Kokeilu vastasi odotuksianne.
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Kuinka todennäköisesti suosittelisit Forum Viriumin Helsingin / Helsingin kaupungin
kokeilutoimintaa verkostossasi? Arvioi asteikolla 1-5, jossa 1=en lainkaan todennäköisesti ja
5=hyvin todennäköisesti.

http://www.mobilitylab.hel.fi/
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