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Tehdään Helsingistä 
maailman toimivin 
älykaupunki
Forum Virium on Helsingin kaupungin innovaatioyksikkö, 
joka tekee Helsingistä maailman toimivimman älykaupungin 
yhteistyössä yritysten, tiedeyhteisön ja kaupunkilaisten 
kanssa.



Forum Virium Helsinki
• Vuonna 2005 perustettu innovaatioyksikkö, joka kehittää 

tulevaisuuden kaupunkiratkaisuja

• Niitä ovat älyliikenne, robotiikka, tekoäly, data ja 
esineiden internet

• Helsingin kaupungin täysin omistama voittoa 
tavoittelematon osakeyhtiö

• Työllistää 35 huippuasiantuntijaa

• Yksikön toimintaa rahoittavat Helsingin kaupunki ja EU-
hankkeet, n. 5 miljoonaa euroa vuodessa



Fiksu Kalasatama 
– tunti lisää aikaa 
päivään

Helsingin fiksuimmassa kaupunginosassa 

1000 asukasta ja 100 yritystä kehittävät 

yhdessä älykkäämpää arkea.



• Ketteriä, fasilitoituja kokeiluja, joissa 
yritykset tarjoavat ratkaisuja 
tunnistettuihin haasteisiin

• Tyypilliseti kesto 1-6 kk
• Kokeilun hinta yleensä max. 10 000€

• Malli jalkautunut moniin 
kaupunkeihin Suomessa ja myös 
ulkomailla (yli 60 kokeilua)!

Nopeiden kokeilujen 
ohjelma

Lataa Cook Book 
täältä!

https://drive.google.com/file/d/0BxF0qlDY5bSQYlcxNkdlV3RzYkk/view


Älykäs liikenne



Jätkäsaari Smart Mobility Lab -
Future urban mobility piloting district

Never seen
a robot bus

before?



Uusia liikkumisen palveluja nopeilla kokeiluilla

6Aika-rahoitteinen hanke 2017-2019



1. DriveNow ja Easypark tuovat yhteiskäyttöiset autot
joustavasti Jätkäsaareen älyparkkeerauksen avulla.

2. Vapaus Bikes ja Route Pepper tarjoavat uudenlaisia
ääniopastettuja sähköpyöräretkiä matkailijoille.

3. Norsö Lines tarjoaa matkailijoille kuljetusta vesiteitse
Jätkäsaaresta matkailukohteisiin.

4. Bout parantaa merellisten kohteiden saavutettavuutta
kehittämällä P2P-kuljetusalustaa pienvenekyydeille.

Katso video

Jätkäsaaren Perille asti 
–kokeilut 2018

https://youtu.be/jQPjk5wXp_4


• Laadukkaan kokeiluohjelman fasilitointi vaatii resursseja 
(työaikaa, osaamista ja verkostoja). 

• Kokeilujen kautta voidaan löytää toimivia ja pysyviä 
ratkaisuja tunnistettuihin ongelmiin.

• Myös ”heikoilla” kokeiluilla on arvonsa. ”Fail fast - learn
fast”

• Kokeiluilla haetaan uusia asioita, jolloin aikataulut ja 
suunnitelmat voivat muuttua. 

Kokemuksia 
Jätkäsaaren kokeiluista



• Kokeiluissa olennaista on oppiminen (kaupunki, kokeilijat 
ja muu yrityskenttä)!

• Dokumentointi on tärkeää. Mikä johtui itse ideasta, mikä 
olosuhteista? Mitä eri tahot voivat oppia tuloksista?

• Rahan lisäksi yritykset arvostavat aitoa 
kokeiluympäristöä ja oikeita loppukäyttäjiä, fasilitoitua
prosessia, viestintätukea ja yhteyksiä kaupungin 
organisaatioon ja sidosryhmiin.

Kokemuksia 
Jätkäsaaren kokeiluista



janne.rinne@forumvirium.fi

Kiitos!




