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1 Uudistuva kaupunkikehittämisen logiikka 
 

Avoimien innovaatioalustojen nouseminen kaupunkiseutujen kehittämistyön välineistöön perustuu 
innovaatiotoiminnan muuttuneeseen luonteeseen. Muutoksen keskeisiä piirteitä on kuvattu laajasti viime 
vuosina erityisesti avoimen innovaation, innovaatiotoiminnan demokratisoitumisen, joukkoistamisen, arvon 
yhteiskehittämisen, yhteisrahoituksen ja käyttäjälähtöisen innovaation käsitteillä. Samanaikaisesti erityisesti 
internetpohjaiset alustoihin perustuvat avoimet liiketoimintamallit ovat muuttaneet innovaatio- ja 
yritystoiminnan logiikkaa. Kaupunkien kehittämistyössä avoimet innovaatioalustat pyrkivät osaltaan 
vastaamaan näihin muutoksiin sekä niiden myötä korostuneisiin avoimuuden, yhteisöllisyyden, yrittäjyyden 
sekä laajan osallistumisen vaatimuksiin.    

Tässä raportissa esitellään jo toimivia ja kehittymässä olevia avoimia innovaatioalustoja Tampereen seudulla 
sekä laajempaa alustojen verkostoa ja innovaatioekosysteemiä. Raportti pyrkii tarkentamaan innovaatio-
alustan käsitettä ja alustojen roolia kaupunkikehittämisen välineenä: Mikä on innovaatioalusta ja miten sen 
tunnistaa? Miksi alustamainen toimintamalli on tarkoituksenmukainen aluekehittämisen väline? Lisäksi 
raportti nostaa esiin jo tunnistettuja kehittämistarpeita. Näitä edustavat esimerkiksi toiminnan mittaaminen, 
alustojen välisen yhteistyön organisoituminen ja alustojen kiinnittyminen innovaatio- ja 
liiketoimintaekosysteemiin.  

Raportti perustuu käytännön kokemuksiin Tampereella ja seuraa väljästi alustojen evoluutiota ja kehitystä 
yksittäisestä alustamaisesta toiminnosta kohti laajempaa alustojen verkostoa. Nykyisessä muodossaan 
toiminnan voidaan nähdä käynnistyneen Demola ja Protomo projekteista 2008, joiden ympärille muodostui 
myös ”alustakehityksen laboratorioksi” kutsuttu Uuden tehtaan toimintaympäristö Tampereen keskustassa 
sijaitsevalle Finlaysonin alueelle. Alustojen evoluutio ja verkoston muodostuminen on tapahtunut sekä 
yksittäisen alustan kansainvälistymisen (Kansainvälinen Demola-verkosto) että Tampereen eri kampuksille 
syntyneiden uusien alustojen tai alustamaisten toimintojen kautta. Myös kaupunginosien kehittämisessä on 
tunnistettavissa alustamaisia piirteitä, vaikka tässä kehitys on vielä hyvin alkutaipaleella.  

Raportti on osa kansallista 6aika-ohjelmaa. 6aika-ohjelman Avoimet innovaatioalustat-kärkihankkeen (AIA) 
mukainen alustamainen lähestymistapa pyrkii lisäämään kehittämistyön osallistavuutta ja käytännön 
innovaatiovaikutuksia. Toiminta ja käsitteistö ovat kokonaisuutena vasta muotoutumassa 
kaupunkikehittämisen tarpeisiin, vaikka jotkin yksittäiset innovaatioalustat ovatkin jo pitkälle kehittyneitä. 
Näin ollen alustajohtamisen käsitteistöä, työkaluja ja toimintamalleja tulisi kehittää, jotta toimintaa voidaan 
tehostaa ja luoda alustoille kestävät ansaintamallit pitkäaikaisen toiminnan ylläpitämiseen. Johtamisen 
työkaluja tarvitaan myös vielä jäsentymättömän alustojen verkoston ja niitä ympäröivän ekosysteemin 
tunnistamiseen, kehittämiseen sekä pitkäaikaiseen hyödyntämiseen. Alustojen kehittäminen tähtää niiden 
kiinnittämiseen osaksi päivittäistä kaupunkien palvelujen järjestämistä sekä hankintojen käytäntöä. AIA-
kärkihankkeen tavoitteena on alustojen johtamiseen panostamalla luoda osaamista, josta voidaan synnyttää 
älykkään kaupungin (Smart cities) vientituotteita ja mahdollistaa pk-yritysten kasvu ja kansainvälistyminen. 
Onnistuessaan alustakehittäminen tarjoaa suomalaisille kaupungeille roolin kansallisen ja eurooppalaisen 
innovaatiopolitiikan edelläkävijöinä sekä uusia välineitä tietotaloutta ravistelevan rakennemuutoksen 
hallintaan. 
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2 Avoimet innovaatioalustat  
 

2.1 Alustamainen lähestymistapa 
 
Avoimen innovaation ja innovaatiotoiminnan demokratisoitumisen eli käyttäjien osallistumisen 
hyödyntämiseen on kehitetty liiketoimintamalleja sekä digitaalisia työkaluja, jotka hyödyntävät alustamaista 
lähestymistapaa. Liiketoimintamalleissa on painotettu erityisesti arvon yhteiskehittämistä yrityksen ja 
asiakkaan yhteistyössä: asiakas on alettu näkemään sekä tekijänä että käyttäjänä. Toimintamallilla pyritään 
sekä kustannussäästöihin että parempaan asiakasarvoon. Vaikka kaupunkikehittämisen malleja ei voida 
suoraan liike-elämältä kopioida, näiden mallien toiminta kuvaa ajattelua ja peruslogiikkaa avoimen ja 
käyttäjälähtöisen alusta-ajattelun taustalla.     

Yksi alan johtavista tutkijoista Paul Choudary (2013) erottaa toisistaan perinteisemmät putkimaiset (pipe) ja 
alustamaiset (platform) toimintamallit. Putkimallia hän kuvaa vallitsevaksi lineaariseksi liiketoimintamalliksi, 
jossa yritykset tekevät tuotteita tai luovat sisältöjä, vievät ne markkinoille ja myyvät asiakkaille. Alustamainen 
toimintamalli puolestaan perustuu internetpohjaiseen teknologiaan ja toimii eri periaatteella: mallissa 
käyttäjät sekä luovat että kuluttavat tuotteita. TV-kanavat toimivat putkimallissa, mutta YouTube on alusta, 
tietosanakirjasarja on putkimallin tuotos, kun taas Wikipedia on alustamallin tuotos. Myös osa 
internetpohjaisista palveluista toimii putkimallissa: Ne luovat tuotteen, jota asiakkaat voivat maksusta 
käyttää (esim. Zappo). Choudary (2013) korostaa erityisesti start-up yritysten yhteydessä alustamaisen 
liiketoimintamallin ymmärtämisen tärkeyttä, sillä malli tarjoaa mahdollisuuksia kustannustehokkuuteen ja 
lisäarvon luomisen. 

Alustoilla on kaksi perushaastetta: 1) Miten saada sekä tuottajat että kuluttajat mukaan? 2) Miten varmistaa 
että tuottajat tuottavat eli luovat arvoa? Tuottajat ja kuluttajat ovat siis molemmat käyttäjiä. Taulukossa 1 
kuvataan joitakin perinteisen ja alustamaisen toimintamallin eroja.  

 
Taulukko 1. Alustamaisuus vs. perinteinen liiketoimintamalli (Choudary 2013) 

Putkimalli Alustamalli 
käyttäjät ovat vuorovaikutuksessa tuottamamme 
ohjelmiston kanssa: tuote itsessään luo arvoa 

käyttäjät ovat vuorovaikutuksessa keskenään 
hyödyntämällä luomaamme ohjelmistoa: 
tuotteellamme ei ole arvoa jos käyttäjät eivät luo sitä 

veloitamme kuluttajia arvosta, jonka luomme meidän on keksittävä kuka luo arvoa ja ketä siitä 
veloitamme 

optimoimme käyttäjien käännyttämisen 
asiakkaiksi 

rakennamme verkostovaikutuksen ennen kuin 
optimoimme käyttäjien roolin  

 

Alustamainen toimintamalli poikkeaa perinteistä putkimallista myös siinä, että tuotannon lisäämisen tai 
optimoinnin sijaan pyritään määrittelemään tuotantoprosessi ja tuottajat uudelleen. Esimerkkinä toimivat 
uutiset: uutisten tarkoitus on ratkaista kuluttajan ongelmia ja vastata kysymykseen, mitä tapahtuu 
maailmalla. Perinteisen putkimallin mukaan kuluttajan kasvavaan tarpeeseen vastattaisiin lisäämällä 
toimittajien, uutisten ja uutiskanavien määrää. Optimoinnilla puolestaan valikoitaisiin kuluttajalle parhaiten 
mieltymyksiä vastaavia uutisia (esim. Google News) kun taas Twitter on esimerkki koko tuotannon 
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uudelleenmäärittelystä. Alustamainen lähestymistapa siis määrittelee uudelleen uutistoiminnan: jokainen 
voi luoda ja jakaa uutisia eli toimia ”toimittajana”. (Choudary 2013.) Näitä elementtejä myös useimmat 
kaupunkikehitykseen liittyvät alustat hyödyntävät toiminnassaan. Niiden kautta voidaan arvioida myös tässä 
raportissa esiteltyjen alustojen alustamaisuutta eli innovaatioprosessin kykyä luoda arvoa käyttäjiä 
osallistamalla sekä kykyä rakentaa prosessin ympärille toimiva ansaintalogiikka.    

Kun innovaatioalusta on osa kaupunkikehittämisen välineistöä, se voidaan nähdä perinteisten yritys-
yliopistoyhteistyötä tukevien tiedepuistojen uutena kehitysasteena. Toimijat ovat pääosin samoja kuin 
tiedepuistoissa: alueelliset elinkeino- ja yrityskehittämiseen erikoistuneet organisaatiot, kaupungit, yliopistot 
ja yritykset. Osittain tiedepuistot ja innovaatioalustat ovatkin päällekkäisiä toimintoja ja toimijoita. 
Kummassakaan toimintamallissa ”puisto-toimija” tai ”alusta-toimija” ei ole varsinainen arvonluoja vaan 
arvonluontiprosessin mahdollistaja. Tästä näkökulmasta alusta-malli on luonteva jatkumo tiedepuistojen 
kehittämistyölle. Uutta on kuitenkin toimintamallin erilaiset painotukset, jossa alusta pyrkii tarjoamaan 
avoimen innovaation mahdollistavan prosessin kokeiluille, kun taas tiedepuistoissa painotus on ollut 
enemmän suurissa tutkimus- ja kehittämishankkeissa ja mahdollistavassa infrassa (rakennettuympäristö, 
palvelut). Muita eroja painotuksissa on kuvattu taulukossa 2. 

 
Taulukko 2. Painotukset tiedepuistojen ja innovaatioalustojen toiminnassa (täydentäen Raunio, Kautonen 
& Saarinen 2013) 

Tiedepuisto Innovaatioalusta 
organisaatiot, tieteelliset tutkimusryhmät, 
tiedeperustaiset yritykset 

yksilöt ja tiimit, opiskelijat 

tieto: tutkimus ja kehitys, IPR osaaminen: koulutus, mentorointi, käytännöt 
tiedettä markkinoille, tiedeperustainen 
oppiminen 

vuorovaikutteinen, ongelmalähtöinen, tekemällä ja 
käyttämällä oppiminen 

suljettu innovaatio, osallistumista rajaavat 
käytännöt 

avoin innovaatio, potentiaalisia toimijoita mukaan 
ottavat käytännöt 

muodollinen ja sopimuspohjainen yhteistyö  yhteisölähtöinen ihanne, toiminnan mahdollistavat 
viralliset sopimukset 

organisoidut toiminnot ja satunnaiset ”kahvila 
törmäämiset” 

valikoidut toiminnot ”organisoidussa kaaoksessa”, 
organisoidut törmäytykset 

liiketoimintaa tieteestä ja teknologiasta innovaatioita luovista kokeiluista 
 

Avoimen innovaation ohella käytetään siis myös käsitettä avoin liiketoimintamalli. Tämä on olennaista, koska 
myös suljettu innovaatioprosessi voi hyödyntää avointa liiketoimintamallia. Tästä ehkä tunnetuin esimerkki 
on iPhone ja sen vuosia kestänyt teknologinen kehittämisprosessi, joka oli selkeästi suljettu ja tarkoin 
ulkopuolisilta varjeltu prosessi. iPhonen todellinen menestys perustuu kuitenkin avoimeen 
liiketoimintamalliin, joka tuottaa puhelimelle huomattavasti enemmän applikaatiota kuin kilpailijoiden 
vastaavat prosessit: lukuisat eri tahot tuottavat applikaatioita teknologiselle alustalle Applen suljetussa 
innovaatioprosessissa. Varsinainen teknologinen tai tuoteinnovaatio voi siis olla suljettu, mutta 
liiketoimintamalli avoin. (Vanhaverbeke 2014.) Erottelu on hyödyllinen pohdittaessa alustamaista 
kehittämistä myös kaupunkiseutujen kehittämisen yhteydessä. Lisäksi hyvin tunnettu ilmiö korostaa 
alustamaisen osallistavan prosessin huolellisen suunnittelun merkitystä. Oikeiden henkilöiden ja ryhmien 
onnistunut osallistaminen avoimeen prosessiin voi olla taloudelliselta merkitykseltään huomattavasti 
ratkaisevampi, kuin varsinainen kovan teknologian kehittämisprosessi.  
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Avoimen innovaatioalustan roolia alueiden kehittämisessä korostaa myös viimeaikainen joukkoistamisen 
(crowdsourcing) siirtyminen yhä enemmän osaamista ja erikoistumista edellyttäviin 
tuotekehitysprosesseihin teollisuudessa. Joukkoistaminen on yritystoiminnassa pitkään viitannut 
kuluttajayritysten ja kuluttajien kautta (business-to-customers) toteutettuihin hankkeisiin, joissa on 
edellytetty vain vähän erikoistunutta osaamista ja asiantuntemusta (esim. markkinoinnin visuaalisen 
materiaalin kehittäminen, kuluttajatuotteiden kehittämisideoiden kerääminen, asiakastarpeiden 
kartoittaminen). Tällöin osallistumisen motivointi voi tapahtua hyvin kevyesti (esim. elokuvalippu palkkiona). 
Viime aikoina monet innovatiiviset yritykset ovat kuitenkin panostaneet myös merkittävää erikoistunutta 
asiantuntemusta vaativien tuotekehityshankkeiden joukkoistamiseen etenkin business-to-business 
tuotteiden ja palveluiden kohdalla. Tällöin vaaditaan myös uudenlaista osaamista joukkoistamisen 
organisoivilta toimijoilta. Esimerkiksi GrabCAD joukkoistamisalusta (http://.grapcad.com) tarjoaa yrityksille 
suuren määrän CAD- ja ohjelmistoalan ammattilaisia, testaajia ja tuotannon osaajia vaativienkin 
tuotekehityshankkeiden toteuttamiseen. Kannustimet osallistujille voivat olla esimerkiksi tuhansien eurojen 
palkkioita, merkittävää osaamisen kehittymistä tai oman urakehityksen ja ammatillisen aseman edistymistä. 
Keskeinen haaste onkin saada käyttäjät, asiakkaat, työtekijät ja muut toimijat osallistumaan arvoketjun 
kehittämiseen ja ongelmanratkaisuprosessiin. (Kuva 1.) Joukkoistamisalustojen synty teollisuuden tarpeisiin 
voidaankin nähdä tärkeänä osana alustamaisen toimintamallin ja edellä kuvatun käyttäjälähtöisen 
arvonluonnin merkityksen kasvua. (Kärkkäinen ym. 2014.)       

 

Kehitysidea/ 
ongelmakuvaus 

 Ideoiden  
 kommentointi 

  Ideoiden  
  arviointi 

 Päätöksenteon valmistelu, 
 ideoiden jatkoarviointi 

   Ideoiden 
   hyväksyntä 

 
Kuva 1. Joukkoistettu ideointi- tai ongelmanratkaisuprosessi 

 
 
2.2 Mikä on avoin innovaatioalusta? 
 
Varsinaisten kaupunkikehittämiseen suunnattujen innovaatioalustojen määritelmää ovat Tampereen seudun 
kehittäjätahot muotoilleet ”Uuden tehtaan alustalaboratorion” kokemusten pohjalta seuraavasti: 
Innovaatioalustat ovat uusien tuotteiden, palvelujen ja markkinoiden kehittämistä tehostavia 
työympäristöjä. Toiminnan ydin on määritelty ja vakioitu prosessi, jonka avulla toteutetaan 
innovaatiohankkeita ja kokeiluja. Vakioidut toimintamallit ja prosessit jalostavat ideoita ja osaamista 
kilpailukykyiseksi liiketoiminnaksi tai tarkoituksenmukaiseksi julkiseksi palveluksi. Toiminnan ytimessä oleva 
tutkimus-, kehitys- tai innovaatioprosessin voi olla erilainen eri alustoilla, ja sitä tukevat tilat, osaajat, 
toimintamallit sekä toimintakulttuurit voivat muodostaa erilaisia kokonaisuuksia. Toiminnan 
organisoitumiseen vaikuttaa esimerkiksi alustan profiloituminen, eli onko tavoitteena ratkoa laajasti 
erityyppisiä ongelmia vai onko alusta erikoistunut tietyille liiketoiminta- tai teknologia-alueelle, tai 
innovaatioprosessin tiettyyn vaiheeseen (tutkimus, kehitys, markkinoille vienti). Tavoitteet voivat olla hyvin 
erilaisia ja kohdistua esimerkiksi uuden osaamisen, teknologioiden, demojen, prototyyppien, kasvuyritysten 
tuottaminen tai arvoverkkojen rakentaminen. Tyypillistä, mutta ei pakollista, on innovatiivinen aineettomien 
oikeuksien (IP, Intellectual Property) tunnistaminen, suojaaminen ja käyttö. Toiminta voi sijoittua osin tai 
lähes kokonaan myös digitaaliselle alustalle. (Pirkanmaan liitto 2015) 
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Lehenkari ym. (2015) mukaan innovaatioalustan käsite on nykyään laajassa käytössä ja sitä käytetään 
nimityksenä monen tyyppisistä aktiviteeteista, joita toteutetaan julkisten ja yksityisten toimijoiden 
rajapinnassa. Yleensä viitataan luonteeltaan avoimeen yhteistyöhön, jota toteutetaan fasilitoidusti julkisen, 
yksityisen ja myös kolmannen sektorin toimijoiden välillä uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseksi. He 
määrittelevät innovaatioalustan pysyväksi toteutusympäristöksi, jossa voidaan toteuttaa suuria määriä 
lyhytkestoisia hankkeita (kokeiluita). Varsinainen TKI-toiminta ja arvon luonti tapahtuu näissä hankkeissa. 
Innovaatioalustojen toimintaa tarkasteltaessa ei kuitenkaan pidä katsoa pelkästään hanketoiminnan ja 
yksittäisten hankkeiden (kokeilujen) tuloksia vaan arvioida myös lisäarvoa, jota toteutusympäristö on 
tarjonnut hanketoiminnalle ja olisiko vastaavaa toimintaa voitu toteuttaa myös muulla tavalla. 
Innovaatioalustan toteutusympäristö luo hanketoiminnalle puitteet ja tarjoaa tuen mm. koordinoinnin, 
sopimisen, asiakastyön, fyysisen infrastruktuurin, fasilitoinnin ja markkinoinnin suhteen. Suurin osa 
yhteistyöstä partnereiden, rahoittajien ja asiakkaiden kanssa toteutuu hanketoiminnan kautta 
toteutusympäristön tukemana. (Lehenkari ym. 2015)  
 
Innovaatioalustan ydinprosessin eli ”kokeilujen” organisointi (lyhyet tutkimus-, kehitys- tai 
innovaatioprojektit) ja laajemman toteutusympäristön erottaminen toisistaan selkeyttää alustojen 
toiminnan ja niiden johtamisen jäsentämistä. Ydinprosessina voidaan pitää sitä tutkimus, kehitys- tai 
innovaatioprosessia, joka on tarjolla alustaa käyttäville asiakkaille. Asiakas voi olla yritys, julkinen toimija, 
kolmannen sektorin organisaatio tai vaikka yksityinen henkilö. Prosessin saavutettavuus, hinta, vaiheet, 
osallistujat ja heidän käytettävissään oleva osaaminen sekä syntyvä lopputuotos ovat konkreettinen 
tarjoama, jota alusta tarjoaa asiakkaiden käyttöön innovatiivisten ratkaisujen löytämiseksi.  
 
Normaalin projektihankkeen vaihtoehtona voi siis toimia systemoitu alusta, jossa toteutetaan useita 
rinnakkaisia lyhyitä hankkeita tai kokeilulle. Alustamainen lähestymistapa ei kuitenkaan ole itsetarkoitus: jos 
hanke pystytään määrittelemään etukäteen tarkasti, on tarkoituksenmukaista tehdä perinteinen 
kehittämisprojekti. Jos tavoitteena tehdä jotakin uutta, jota ei pystytä määrittelemään tarkasti ennalta, on 
tarkoituksenmukaista toteuttaa alustalähtöinen kokeilu. Kaupunkikehittämisessä alustamainen 
toimintamalli tarjoaa kuitenkin monia potentiaalisia hyötyjä perinteiseen hankelähtöiseen kehittämiseen 
verrattuna.   
 

 Alustamainen toimintamalli on kevyempi, koska normaali hankeprojekti on yleensä raskas aloittaa, 
kun taas alustan prosessit ja peruspalvelut hankkeen läpiviemiseksi ovat olemassa.  

 Alustan perustaminen on kyettävä tekemään edullisesti ja on pystyttävä toimimaan ”tekeminen 
edellä” hankehakemuksen täyttämisen ja muotoilun sijaan.  

 Alusta mahdollistaa myös alueelta löytyvän laajan osaamispohjan hyödyntämisen ongelmien 
tunnistamisessa ja ratkaisemisessa (joukkoistaminen). 

 Alusta on osallistava tapa ratkaista liiketoiminnallisia ja yhteiskunnallisia ongelmia: Tällöin myös 
erilainen osaaminen pääsee mukaan ja siilojen rikkominen on mahdollista.  
(Saarinen 2015) 
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2.3 Innovaatioalustan ydinprosessi ja kampusympäristöt 
 
Käytännössä innovaatioalustojen ytimessä tulisi olla määritelty ja jollakin tapaa mitattava prosessi, jonka 
vaiheet, toimenpiteet ja osallistujien tehtävät on riittävästi vakioitu. Esimerkki innovaatioalustan selkeästi 
määritellystä kokeiluprosessista löytyy UudenTehtaan puitteissa toimivasta Demolasta, jossa se on jaettu 
kahdeksaan etappiin (milestones), jotka toteutetaan annetussa aikataulussa. (Kuva 2.) Kärjistäen 
innovaatioalustan voi siis tunnistaa kuvaamalla toistuvan ja avoimen prosessin, jossa alustalle viedyt kokeilut 
toteutetaan. Tämä prosessi määrittelee pitkälti myös arvon, jota alustalla luodaan sekä osallistamisen 
logiikan. Ydinprosessi määrittelee tavoitellun innovatiivisuuden asteen eli miten konkreettista ja uutta luovaa 
lopputulosta odotetaan.  

 

 

Kuva 2. Demolan opiskelijaprojektin jäsennys (ks. tarkemmin Demolasta luku 3.1.).   

Avoimien innovaatioalustojen ja niiden ydinprosessien ohella, on lisäksi tarkoituksenmukaista tunnistaa 
laajempi toimintaympäristö, joka tarjoaa puitteita alustamaiselle toiminnalle. Tässä ympäristössä voi toimia 
useampia alustoja tai alustamaisia toimijoita. Tällä hetkellä esimerkiksi Tampereella uusille alustoille tai 
alusta-aihioille laajempia toimintaympäristöjä tarjoavat pääasiassa korkeakoulujen kampusympäristöt. Tosin 
esimerkiksi Demolalle puitteet tarjoava UusiTehdas Tampereen keskustassa Finlaysonin tehdasalueella 
tarjoaa hieman muista kampusaluista poikkeavan ympäristön: Finlaysonilla toimii vain Tampereen 
ammattikorkeakoulun (TAMK) yrittäjyyden yksikkö Proakatemia, mutta tämän lisäksi Demola vetää 
puoleensa opiskelijoita kaikista alueen kolmesta korkeakoulusta, jotka hyödyntävät ja ylläpitävät Demolaa. 
Eli ainakin opiskelijavirran puitteissa myös Finlaysonin alue voidaan nähdä kampusalueena. Muilla 
kampusalueilla toimii joko yksi tai useampi yliopistoista, yrityksiä sekä kehittämisyhtiöitä. Kampukset myös 
profiloivat alustan toimintaa ja asemaa ekosysteemissä: Kaupin kampus keskittyy lääketieteeseen ja 
terveydenhoitoon, Mediapolis media- ja viestintäalaan ja Teknillisen yliopiston kampus koneenrakennukseen 
ja tietotekniikkaan.  Kampukset tarjoavat myös profiilinsa mukaisia mahdollisuuksia hyödyntää esimerkiksi 
laboratorio-, leikkaussali- tai studioympäristöjä alustojen toiminnassa. 

”Alustojen evoluutio” Tampereella onkin liikkunut eri tasoilla. Prosessin voidaan nähdä käynnistyneen Nokia 
Innovation Centerin perustamisesta ja erityisesti Demola ja Protomo projekteista 2008, joiden ympärille 
muodostui UusiTehdas-niminen toimintaympäristö. Taustalla ovat myös kokemukset Nokian Bridge-
ohjelmasta sekä työmarkkinoille vapautuneet korkeasti koulutetut teknologiaosaajat.  Nokian kokemukset 
(ml. mLab konsepti) ja näkemykset hyödynnettiin varhaisessa kehittämistyössä, joten lähtökohtana on ollut 
vahvasti teollisuutta palvelevan alustan luominen. Lähtökohdiltaan alustat ovat siis selvästi teollisuuden ja 
liike-elämän tarpeista syntyneitä.  

Evoluution ymmärtäminen auttaa muodostamaan kuvaa alustojen kypsyysasteesta, jota voidaan hyödyntää 
johtamisen työkaluna. Demola, Protomo ja Suuntaamo muodostivat UudenTehtaan alustamaisen 
palvelukokonaisuuden Tampereen keskustassa sijaitsevalla Finlaysonin alueella, mutta jokainen toiminto 
edustaa erityyppistä kehityspolkua. Demola on selvästi kehittänyt toimintaansa alkuperäisten konseptin 
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puitteissa ja levittänyt Demola-alustoja sekä kansallisesti että kansainvälisesti useisiin kaupunkeihin. Myös 
Protomo toimintamallia on sovellettu Tampereen ulkopuolella kansallisesti, mutta Tampereella toiminta on 
muuttanut muotoaan ja jatkunut Start-up programmen muodossa hieman kevennettynä versiona. 
Suuntaamo puolestaan muunsi julkisesti rahoitetun toimintansa yksityisen yrityksen muotoon ja jatkoi 
toimintaansa UudenTehtaan ulkopuolella. Alustoilla on siis vaihtoehtoisia kehityspolkuja, joiden kautta ne 
poistuvat, kiinnittyvät tai laajenevat kaupunkikehittämisen kentällä, ei yhtä selkeää kehitystavoitetta. Näin 
ollen kypsyystasoa onkin tarkoituksenmukaisempaa arvioida ydinprosessin jäsentyneisyyden ja 
ansaintalogiikan kehittyneisyyden mukaan.   

Myös ansaintalogiikka riippuu alustalle asetetuista tavoitteista. Jos alusta pyrkii tehostamaan ja 
nopeuttamaan yritysten innovaatiotoimintaa ja kasvua, voidaan ansaintalogiikan nähdä perustuvan 
yksityisen sektorin halukkuuteen kustantaa toimintaa. Mutta ..innovaatioiden ei kaupallisten vaiheiden 
osalta ei näin välttämättä ole, vaan prosessi on lähempänä perustutkimusta, jonka rahoittamisessa julkisella 
sektorilla  on merkittävä rooli. Jos toiminta profiloituu opiskelijoiden osaamisen ja työelämävalmiuksien 
kehittämiseen, voi julkisen sektroin rooli rahoittajana on tarkoituksenmukainen.  

Alustojen evoluutio on ollut selvästi oppimisprosessi, jossa Demolan menestyksestä saatua oppia on pyritty 
hyödyntämään myös muilla kampusalueilla. Keskustelua ja strategiatyötä on tehty koko 2010-luvun ajan. 
Konkreettisia kaupunkikehittämisen alustoja ja niitä tukevia ympäristöjä on Finlaysonin alueen ohella 
muodostumassa monissa kampusympäristöissä Tampereella. Kuitenkin esimerkiksi Mediapoliksen (mm. 
Tamk, Tredu, Yleisradio ja yrityksiä) kohdalla kehitystä on tapahtunut lähinnä alustamaisen ympäristön 
kehittymisessä, mutta varsinaiset kokeiluprosessit ja niiden ansaintalogiikat ovat jääneet kehittymättä 
lukuisista esillä olleista konsepteista huolimatta. Kaupin kampuksella (mm. Tampereen yliopisto, Tamk, TTY 
ja Tampereen yliopistollinen keskussairaala) kehitystä on tapahtunut myös varsinaisten alustojen ja niiden 
ydinprosessien osalta. Ideaklinikka alusta käynnistettiin ja se päättyi hankerahoituksen päätyttyä, eli 
ansaintalogiikkaa ei löytynyt ylläpitämään alustaa. Uudempi, Ideaklinikasta oppia hankkinut HealthHUB on 
aloittanut toimintansa 2015 kesällä, joten sen kehitysprosessi on vasta alkutaipaleella. Samoin Tampereen 
teknillisen yliopiston (TTY) ja Suomen Yliopistokiinteistöjen (SYK) yhteishanke, TTY:n kampuksella sijaitseva 
Kampusareena, sisältää alustoja ydinprosesseineen. Toiminta kuitenkin käynnistyi vasta syksyllä 2015, joten 
myös sen osalta alustojen kehitystä voidaan analysoida vasta tulevaisuudessa. Tähän mennessä toimijat ovat 
keskittyneet etupäässä kampusympäristön toimintojen muokkaamiseen alustamaista toimintaa tukemaan. 

Raportin keskeinen huomio onkin, että huolimatta monien alustojen tai alustamaisten toimijoiden 
keskeneräisestä luonteesta, toimintamalli on leviämässä, ja yksittäisten alustojen sijaan voidaan Tampereella 
tunnistaa jo innovaatioalustojen verkosto (Kuva 3). Yhteydet muodostuvat paitsi toimijoiden välisen 
vuorovaikutuksen kautta, myös saman alustatoiminnon hyödyntämisestä useammalla kampuksella: 
esimerkiksi Finlaysonin Demola-mallin hyödyntäminen Teknillisen yliopiston tai Mediapoliksen kampuksilla. 
Osin alustat ovat myös kiinnittyneet tai kiinnittymässä erilasiin kampusympäristöihin ja niillä on näiden 
kampusten mukaiset tunnistettavat profiilit (esim. media, terveys, digitalisaatio).  Lisäksi 
kaupunginosakehittämisessä alustamaistatoimintamallia kehitetään osana Tesoman alueen kehittämistä 
OmaTesoma-hankkeen puitteissa. Uusi ympäristö tuo uudenlaiset haasteet. Johtamisen ja mittaamisen 
työkalujen merkitys korostuu alustaverkoston ja sen ekosysteemin kasvaessa ja monimutkaistuessa.  
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Kuva 3. Muodostumassa oleva alustojen verkosto ja kampukset Tampereella.  

 

 
2.4 Alustajohtaminen ja mittarit 
 
Avoimen innovaatioalustan johtaminen poikkeaa perinteisen hierarkkisen organisaation johtamisesta. 
Itsenäisten alustojen ja niiden välittömän toimintaympäristön johtaminen verkostona on enemminkin 
fasilitointia ja verkoston johtamista kuin autoritääristä managementtia. Johtajuuden puuttuminen 
hankaloittaa ja estää alustan kehittymistä. Alustajohtamisen keskeisiä ominaisuuksia ovat ainakin seuraavat: 

 Alustajohtajan tehtävissä korostuvat alustan vision, mission ja ydinviestin rakentaminen 
huomioiden eri sidosryhmien tarpeet. Tämä on erityisen tärkeää, koska kyse on vielä uudenlaisesta 
ja monille sidosryhmän jäsenillekin sisällöllisesti tarkentumattomasta toimintamallista.  

 Johtajalta odotetaan dynaamista yhdistämiskykyä ja sosiaalista kyvykkyyttä sekä alustan 
liiketoimintamahdollisuuksien näkemistä ja jatkuvaa kehittämistä.  

 Alustan arkijohtamisessa korostuvat resurssien strateginen suuntaaminen, kumppanuussuhteiden 
ylläpito ydintoimijoihin nähden, alustan operaattoritoiminnan johtaminen ja kyvykkyyksien 
löytäminen ja ylläpitäminen.  

 Toiminnan näkyväksi tekeminen ja erityisesti alustojen verkoston synergioiden vahvistaminen 
edellyttävät uusia työkaluja verkostojohtamiseen ja toiminnan mittaamiseen.  

Mittaaminen on tärkeää johtamisen mahdollistamiseksi. Mittaaminen olisi toteutettava operatiivisella 
tasolla alustakohtaisesti sekä koko verkoston tai ”alustaekosysteemin” tasolla alueellisesti, kansallisesti tai 
myöhemmin jopa kansainvälisesti.  
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Alustamittarit ja arviointi 

Avoimien innovaatioalustojen mittaamisen kehittämiseen on tunnistettu kolme tarkoituksenmukaista tasoa, 
joilla toimintaa ja vaikutuksia voidaan tehdä näkyväksi: a) operatiivinen mittaaminen,  b) alustan 
kehitystason arviointi sekä  c) aluestrateginen mittaaminen (”alustaekosysteemi”).  Toistaiseksi 
systemaattista ja pitkäaikavälin kehityksen seuraamisen mahdollistavaa dataa ei Tampereen innovaatioalustoista 
kuitenkaan ole juuri saatavilla. Jossakin määrin operatiivisen tason tietoa on tarjolla UudenTehtaan toiminnoista 
ja erityisesti Demolasta (Laatikko 1).  

 

Laatikko 1: Operatiivinen mittaaminen ja teollisuuden käyttäjänäkökulma Demolassa 

 

Tampereen avoimista 
innovaatioalustoista pisimpään 
toimineessa Demolassa mittaaminen on 
osa toimintamallin kehittämistä. 
Mittaamista on toteutettu sekä alustan 
oman toiminnan seuraamiseen että 
käyttäjäyritysten toimesta alustasta 
saadun hyödyn arviointiin.  

 

Kuva 4. The File – Demola Tampere 
2014 esittää alustan aktiivisuuden ja 
tuloksellisuuden lukumääräisiä tietoja 
vuodelta 2014. 

 

Demolassa operatiivisia suorituksia seurataan muun muassa projektien, projekteja asettaneiden 
organisaatioiden, projekteja ratkovien opiskelijoiden, lopputuloksista maksettujen korvausten ja 
esittelytilaisuuksien eli pitchien määrien kautta (Kuva 4). Kansainvälisten opiskelijoiden integroiminen on ollut 
tärkeä osa Demolan toimintamallia, ja sitä on myös mitattu osallistujien taustaa seuraamalla. Lisensoitujen 
lopputulosten osuus kuvastaa projektien innovaatiovaikutuksia ja tilaajien tyytyväisyyttä. Demola-alustan 
ydinprosessi on mallinnettu ja sen ansiosta sitä on pystytty skaalaamaan ja viemään eri sijainteihin Suomessa ja 
kansainvälisesti. Johdonmukainen mittaaminen mahdollistaa operatiivisen suorituskyvyn vertailemisen ajallisesti 
ja eri Demola-toimipisteiden välillä.  

Operatiiviset seurantatiedot kiinnostavat toimijoiden itsensä lisäksi myös toimintaa rahoittavia tahoja tai alustojen 
hyödyntäjiä/käyttäjiä. Esimerkiksi Demola-mallia kehittämässä olleessa Nokia Oyj:ssä on mitattu toiminnasta 
saatuja hyötyjä kuuden P:n kautta: publications (julkaisut), patents (patentit ja keksintöilmoitukset), publicity 
(osallistumisen brändiarvo), product impact (konkreettinen vaikutus yrityksen tuotteen kehittämiseen), persons 
(osaajien löytäminen) ja protos (demot). Hankerahoitusta saaneet alustapilotit ovat raportoineet suoritetietoja 
hankesuunnitelmien mukaisesti, usein kertaluontoisena loppuraportointina. Riittäviä tuloksia ja tavoitteita 
voidaan asettaa yhdessä käyttäjien kanssa, jotka arvioivat alustojen hyödyllisyyttä esim. em. mittareilla.  
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Tampereella uutta kuplivin tilanne on tällä hetkellä kampusalueilla (Kampusareena, Mediapolis, Kaupin kampus), 
joissa kehittyy alustamaisia toimintamalleja ja myös mittaamista alustojen ansaintalogiikkoja pohditaan 
aktiivisesti. Myös Tesoman kaupunginosan kehitystä ja TreStartin työllisyydenhoitoa tukevat alustat ovat 
tunnistaneet mittaamisen tarpeellisuuden osana alustojen toiminnan kehittämistä ja johtamista. Operatiivisen 
mittaamisen ohella alustojen ja koko alustaekosysteemin kehittäminen ja johtaminen edellyttävätkin mittaamista 
myös kehittämisen sekä strategisen tai aluetason näkökulmasta.   

 
a) Alustojen operatiiviset mittarit 

Operatiivisen tason mittaaminen on yksinkertaisimmillaan toiminnan ja tekemisen suoritteiden mittaamista. 
Esimerkiksi liikkeenjohdossa se voi koskea tietoja asiakasvirroista, kassaliikenteestä ja työntekijöiden 
työtunneista. Ydintoimintojen operatiivinen mittaaminen kytkeytyy läheisesti toiminnan tavoitteisiin (tuotos, 
arvo) ja resursseihin (panos).  

Operatiivisen toiminnan, suorituskyvyn ja tavoitteiden saavuttamisen mittaamisella voidaan tuottaa 
lukumääräistä tietoa kohtalaisen helposti myös avoimilta innovaatioalustoilta. Haastavinta on tunnistaa 
ydinprosessit, joita avoin innovaatioalusta harjoittaa huolimatta erilaisista toimijaryhmistä, toimintatavoista 
tai muista alustojen monimuotoisuuden ilmentymistä. Ydinprosessien mittaamisen avulla on mahdollista 
tuottaa harmonisoitua, alustatoimijoita yhdistävää, operatiivista tietoa.  

 
b) Mittarit alustojen kehittämisen tukena  

Alustamittaamisen perustekijöiden hahmottamiseksi on valmisteltu työkalua, jota voitaisiin hyödyntää sekä 
alustan arvioimisen ja profiloitumisen tukena että harmonisoidun tiedonsaannin edistämisessä. Kaikille 
alustoille soveltuvien yhteisten mittarien löytäminen edellyttää alustamaisen toiminnan ytimen 
määrittelemistä: mistä perustekijöistä koostuu avoin innovaatioalusta, ja miten näitä tekijöitä mahdollisesti 
voidaan määrällisesti mitata? Alusta-ajattelua kehittävässä työkalussa lähdetään purkamaan avoimen 
innovaatioalustan ydintä sen perusosien eli avoimuuden, innovatiivisuuden ja alustamaisuuden kautta.  

Innovaatioalustan avoimuuden odotus liittyy niin avoimeen osallistumismahdollisuuteen, tunnettuuteen 
kuin saavutettavuuteen. Avoin innovaatioalusta mahdollistaa ja edistää vuorovaikutusprosessia 
eritaustaisten osallistujien välillä riippumatta toimialarajoituksista, sektorijaoista tai toimialaryhmistä. 
Alustan perusfilosofiaan kuuluu erilaisten osallistujien törmäyttäminen hallitussa vuorovaikutusprosessissa. 
Lisäksi ollakseen avoin alustan toimintojen pitää olla saavutettavissa joko fyysisessä tai verkkosijainnissa. 
Helppo saavutettavuus mahdollistaa suunnitellun yhteistyön ja vuorovaikutuksen ja myös satunnaiset 
kohtaamiset. Hyvä tunnettuus alustan toiminnasta ja mahdollisuuksista tukee sen elinvoimaisuutta.  

Avoin innovaatioalusta pyrkii tuottamaan innovaatiovaikutuksia. Innovatiiviset tuotokset voivat olla 
esimerkiksi uusia konsepteja, tuoteinnovaatioita, palvelu- tai toimintamalli-innovaatioita, uutta 
yritystoimintaa tai olemassa olevan liiketoiminnan tehostamista. Alustamaisuus on avoimen 
innovaatioalustan osakomponenteista olennaisin ja toisaalta kenties haastavimmin mitattavissa oleva 
ominaisuus. Alustasta annetun määritelmän mukaan alustan toiminnan ydin on määritelty ja vakioitu 
prosessi, jonka avulla toteutetaan innovaatiohankkeita ja kokeiluja (Raunio et al.). Alustamaisuuden 
arvioiminen voi olla yksinkertaisimmillaan kyllä/ei-tyyppistä havainnointia. Toisaalta alustamaisuuteen liittyy 
myös odotuksia organisatorisesta riippumattomuudesta, oman ansaintamallin kehittymisestä ja prosessien 
jatkuvasta kehittämisestä. Pitkälle kehittyneestä alustamaisuuden kertoo myös sen kytkeytyminen alueen 
innovaatioekosysteemiin sekä alustojen verkostoon paikallisesti, kansallisesti tai kansainvälisesti.  
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Työpaperin liitteenä jaettava arviointityökalu sisältää avoimuuden, innovatiivisuuden ja alustamaisuuden 
ilmentymistä. Taulukko voi toimia itsearviointina yksittäiselle alustalle pohdittaessa sen profiilia ja kypsyyttä 
avoimena innovaatioalustana. Elementtejä voi käyttää laadullisena apuvälineenä sekä alustan nykytilaa että 
tulevia tavoitteita hahmotettaessa. Kyseessä on oppivan arvioinnin prosessi, jossa oleellista on myös 
alustatoimijoiden vertaisoppiminen. Alustojen oppivan arvioinnin ja vertaisarvioinnin prosessi etenee 
seitsemässä vaiheessa ilmoittautumisesta arviointitiimin saamaan palautteeseen:    

1. Alustan ilmoittautuminen arvioinnin kohteeksi 
2. Neuvottelut arvioinnin toteutuksesta 
3. Arviointitiimin kokoaminen 
4. Alustan ja arviointitiimin työpaja 
5. Arviointitiimi tekee arviointia 
6. Alustalle tieto arvioinnin tuloksista työpajassa 
7. Alustan palaute arviointitiimille 

 
Erityyppisille innovaatioalustoille sopivien yhteisten mittarien löytämistä on työstetty Avoimien 
innovaatioalustojen kärkihankkeessa esikartoituksilla, keskustelutapaamisilla alustatoimijoiden kanssa ja 
17.6.2015 järjestetyssä Avoimet innovaatioalustat Jam -työpajassa.  

 
c) Aluestrateginen mittaaminen ja alustojen tilannekuva 

Avoimien innovaatioalustojen mittaaminen osana alueellista innovaatiojärjestelmää voidaan perustaa joko 
alustojen operatiivisten mittaritietojen keräämiseen tai toimintaympäristön muutoksien seuraamiseen ja 
alustojen vaikuttavuuden pohtimiseen osana muutostekijöitä. Monimuotoisin kokonaiskuva saavutetaan 
yhdistämällä nämä kaksi ulottuvuutta. Alueellisia toimintaympäristötietoja on varsin hyvin saatavilla julkisista 
datavarannoista, mutta luotettavia suoritetietoja alustoista on saatavilla vain, jos alustat tuottavat niitä 
osana johtamisjärjestelmäänsä. Tästä syystä yhtenäisen operatiivisen mittaamisen käynnistäminen on 
tärkeää. Ilman alustakohtaisia tietoja alustamainen innovaatiotyö vaikutuksineen jää näkymättömäksi, eikä 
tarpeellinen ymmärrys välity esimerkiksi kehittämisresurssien ohjaamisen perusteiksi.  

 

 

 

 

 

 

Kuva 5. Pirkanmaan innovaatiotoiminnan 
tilannekuva seuraa vuosittaisia muutoksia 
kuudesta innovaatiojärjestelmän painopisteestä, 
joista innovaatioalustat on yksi. 
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Yksi esimerkki alueellisesta strategisen johtamisen työkalusta on Pirkanmaan innovaatiotoiminnan 
tilannekuva, jossa myös avoimet innovaatioalustat on tunnistettu alusta lähtien osaksi alueen 
innovaatiojärjestelmää. 1  Pirkanmaalaista tilannekuvaa on koottu vuodesta 2013 lähtien, ja se toimii 
strategisena ohjaavana tietojohtamisen prosessina alueen kehittämistyössä (Kuva 5). Tilannekuvan 
tietopohja koostetaan avoimista datoista ja alueen innovaatiotoimijoiden itsensä seuraamista aineistoista. 
Prosessia ohjataan Pirkanmaan liitossa. Toimintamallia on mahdollista jalostaa sekä monistaa ja soveltaa 
alueittaisiin lähtökohtiin.  

 
Mittaamisen haasteita 

Avoimien innovaatioalustojen kehittyminen on osa innovaatiokulttuurin murrosta. Alustoilla tapahtuva 
yhteisluominen on muodostumassa yhä merkittävämmäksi osaksi kaupunkien ja alueiden 
innovaatiojärjestelmää. Alustojen avoin osallistavuus tukee myös mm. sosiaalisten kysymysten ratkomista 
uudella tavalla. Organisaatioiden tutkimus- ja kehitysresurssien niukennuttua on syntynyt tarve entistä 
huokeammille ja ketterämmille innovointiprosesseille. Lisäksi yhteiskunnalliseen keskusteluun viime aikoina 
noussut kokeilukulttuurin käsite kannustaa nopeisiin ja ennakkoluulottomiin kokeiluihin, joiden logiikalla 
avoimet innovaatioalustat toimivat. 

Mittaamiseen liittyy yleisesti ottaen ns. positiivinen laiskuus: se ei saisi olla liian työlästä eikä viedä muulta 
työltä liikaa aikaa. Parhaimmillaan operatiivinen mittaaminen tapahtuu tekemisen osana tai ohessa. Tällöin 
mittaaminen ei tuota ylimääräistä työkuormaa toimijoille ja tuotettu tieto on ajantasaista. Esimerkiksi 
toimintamalleihin nivotut seurantatyökalut, verkkoanalytiikka ja big data tarjoavat kehittyviä 
mahdollisuuksia reaaliaikaiseen seurantaan. 

Kokonaisen alustaekosysteemin strategisessa mittaamisessa haasteita voi aiheuttaa myös alustojen erilaiset 
tavoitteet ja lähtökohdat, jolloin kaikille yhteisten ja tarkoituksenmukaisten mittareiden löytyminen on 
pohdittava tarkkaan. Varsin yksinkertaisen kuuloisetkin indikaattorit saattavat sisältää kääntöpuolia. 
Esimerkiksi alustalla tuotettujen lopputuotosten lisensointiaste on äkkiseltään ajatellen erinomainen mittari, 
joka kuvastaa asiakkaan tyytyväisyyttä ja onnistunutta arvonluontia. Kääntöpuolena voidaan kuitenkin tulkita 
myös niin, että alustoihin liittyy odotusarvo rohkeasta innovoinnista, ja myös epäonnistumisille halutaan 
antaa tilaa. Moneen suuntaan vuorovaikutteinen kokeilualusta sisältää uudenlaisia haasteita operatiivisille 
tavoitteenasetteluille.   

Pitkään toiminnassa olleiden alustojen osalta on kiinnostavaa, miten toiminnan vaikuttavuuden seurantaa 
pystyttäisiin jatkamaan alustalle osallistumisen jälkeiseen aikaan. Kun henkilö, startup, yritys tai muu toimija 
poistuu alustaprosessin piiristä, tiedot vaiheista päättyvät yleensä siihen. Yhteiskunnallisen ja 
aluetaloudellisen vaikuttavuuden kannalta olisi tarpeellista kehittää seurantaa myös alustalla käytetyn ajan 
jälkeisistä kehityspoluista.  Alustatoimijoiden kanssa keskustellessa on noussut esiin, että ajallista seurantaa 
voisi olla tarkoituksenmukaista tehdä säännöllisin väliajoin alustalta irrottautumisen jälkeen. Seurantaa voisi 
olla tarpeen tehdä sekä yrityksistä (esim. alustalla syntyneiden ja alustan palveluja hyödyntäneiden yritysten 
status ja liikevaihdon kehitys; Y-tunnusperusteisesti) että osallistuneista henkilöistä (esim. työmarkkinastatus 
ja ansiotaso; sisältää tietosuojahaasteita).   

  

                                                             
1 http://www.pirkanmaa.fi/fi/innovaatiotyo/innovaatiotoiminnan-tilannekuva 
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3 Alustoja Tampereelta 
 
Seuraavassa tarkastellaan Tampereen alueella toimivia avoimia innovaatioalustoja sekä niitä tukevia 
kampuksia alustojen toimintaympäristönä. Tarkastelu muodostaa perustan sekä alustatoiminnan 
kypsyystason arvioinnille että tuloksellisuuden mittaamiselle, ja tarjoaa mahdollisuuksia hahmottaa 
alustajohtamisen työkaluja myös aluetasolla ja osana kaupunkikehittämistä. 

 

3.1 Demola – avoimen innovaation toimintaympäristö 
 

Taustaa 

Tampereen Finlaysonin alueella sijaitseva Demola Tampere on avoimen innovaation toimintaympäristö, 
jossa tamperelaisten yliopistojen ja korkeakoulujen opiskelijat toteuttavat kehittämishankkeita osana 
opintojaan tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa. Demola on kehitetty olemaan ketterä malli yhteistyölle ja 
innovoinnille, turhaa byrokratiaa vältetään. Malli onkin osoittautunut tehokkaaksi tavaksi hoitaa eri 
oppilaitoksia ja yrityksiä yhdistävää monialista innovaatiotoimintaa. Demolan lisensointimalli soveltuu hyvin 
toimintaan, jossa on tarve toteuttaa jonkinlainen prototyyppi tai demo alalta, joka ei ole täysin organisaation 
omaa ydintoimintaa, ja jonka toteutukseen tarvitaan monialaista osaamista. Projektitoimeksiantaja antaa 
idean, jonka ympärille itsenäisesti toimivat, monialaiset opiskelijaryhmät lähtevät kehittämään ratkaisuja. 
Hankkeet päättyvät yleensä toimivaan prototyyppiin tai demoon. Tavoitteena on usein ohjelmistojen ja 
digitaalisten palvelujen kehittäminen, mutta myös muunlaista kehitystyötä tehdään kuten palvelukonseptien 
suunnittelua. 

Demola on myös konkreettisesti avoin, sillä noin 500 m2 tilassa ei ole kiinteitä väliseiniä, joka mahdollistaa 
luonnollista kautta syntyvät törmäykset myös tiloissa toimivan Start-up programmen ja yrityskiihdyttämön 
toimijoiden kanssa. Lisäksi Demolassa mukana olevat opiskelijat pääsevät tiloihin joustavasti eri aikoina. 
Tilassa on kokous- ja neuvottelutiloja sekä työpisteitä yksin työskentelyyn että ryhmätyöhön. Demolan 
toiminta voidaan nähdä myös hajaantuneeksi ympäri kaupunkia: Finlaysonin toimitilat palvelevat etupäässä 
tehokkuutta ja logistiikkaa, mutta opiskelijat toimivat kaikilla alueen kampuksilla. Toimijoiden kannalta on 
hyödyllistä, että Demola saavuttaa tasapainon muiden kampusten välillä. 

Toiminnan ylläpidosta vastaa Hermia Groupin Innovaatio Oy Uusi Tehdas. Alueen korkeakoulut ja Innovaatio 
Oy Uusi Tehdas toimivat tällä hetkellä toiminnan aktivaattoreina ja fasilitaattoreina. Toiminnan ylläpidosta 
vastaavan henkilökunnan eli fasilitaattoreiden lukumäärä on tällä hetkellä 4-5. Jos mukaan lasketaan 
talouspuoli, viestintä ja IT-tuki on henkilömäärä noin 10. Demolan rahoitus muodostuu Tampereen 
kaupungin rahoittamasta osuudesta, sekä alueen kolmen korkeakoulun (TTY, TaY & TAMK). osuuksista. 
Kolmas osuus tulee osallistuvilta yrityksiltä, vaikka käytännössä yksittäisen osallistuvan yrityksen merkitys on 
hyvin pieni. Yritysten Demola-projektien lisensoinnista maksama palkkio menee lähes kokonaan 
opiskelijatiimeille. Demolan käynnistyksessä eri julkisrahotteisilla instrumenteilla on ollut merkittävä rooli, 
mutta nyt aletaan olla siinä tilanteessa, että malli on vakautunut, eikä välttämättä edellytä enää 
julkisrahotteisia hankkeita tukemaan varsinaista perustoimintaa. Demola on jo lyhyen olemassa olonsa 
aikana herättänyt huomiota ja saanut tunnustusta mm. ”Tietoyhteiskunnan vuoden osallistajana” (Liikenne- 
ja viestintäministeriö 10.3.2009). 

 



 

14 
 

Alustamainen prosessi 

Demolan konsepti perustuu avoimuuteen: toiminta on lähtökohtaisesti avointa kaikille hankkeisiin haluaville 
opiskelijoille ja yrityksille (kuva 6). Demola käynnistää vuosittain kolme kampanjaa, joissa aloittaa kerrallaan 
aina noin 20–30 tiimiä. Vuodessa Demola-projektiin osallistuu noin 300 opiskelijaa ja projekteja toteutetaan 
noin sata2. Verrattuna alkuvaiheeseen vuosina 2008-9 on projektien volyymi tällä hetkellä kolminkertainen 
ja esimerkiksi syksyllä 2015 tavoite on saada yli 150 opiskelijaa aloittamaan tiimeissä.   

Yhteistyötä tehdään sekä yritysten että 
julkisten toimijoiden kanssa. Osallistuneista 
yrityksistä suuri osa toimii lähialueella, mutta 
projektikumppanit eivät rajoitu vain 
Tampereen lähialueisiin, vaan yhteistyötä 
tehdään myös muualla toimivien 
organisaatioiden kanssa (esim. Joensuu ja pk-
seutu). Projektien aikajänne on karkeasti 
kolme kuukautta. Organisaatioiden 
osallistumisen edellytyksenä on, että 
projektitulosten lisensointia varten on 
varattu tietty summa rahaa (n. 5000€), sillä Demolan mallin mukaisesti yritykset antavat ideoidensa IPR:n 
opiskelijoille, mutta voivat sopimuksen pohjalta hankkeen päättyessä lunastaa käyttöoikeuden 
(rinnakkaislisenssi) toimiviin demoihin.  

Projekteissa opiskelijat saavat mahdollisuuden käyttää luovuuttaan ja kokeilla omaa osaamistaan ja 
ideoitaan. Projektien tuloksina syntyykin toimivia tuote- ja palveludemonstraatioita, joista osa on myös 
testattu yhteistyössä potentiaalisten käyttäjäryhmien kanssa. Tampereella kahden yliopiston (TaY ja TTY) 
sekä korkeakoulun (TAMK) opiskelijat edustavat laajasti eri tieteen- ja taiteenaloja (esim. tekniikka, talous, 
taide, media, hyvinvointi, biotekniikka). Tämä on tarjonnut hyvän pohjan löytää motivoituneita opiskelijoita 
eri aloilta muodostamaan monialaisia tiimejä. Demola tarjoaa hankkeille erityisvalmennusta ja 
asiantuntijoiden ohjausta sekä tilat tiimityötä varten.  Demola on saanut hyvän maineen opiskelijoiden 
keskuudessa niin, että tulijoita olisi enemmän kuin on mahdollista ottaa tekemään hankkeita. 

Projektikumppanit edustavat julkista sektoria, yrityksiä eri kokoluokissa, myös start-upeja on ollut mukana 
toiminnassa jonkin verran. Demola-projektien skaala on laaja ulottuen esimerkiksi Mesh-
lähiverkkosuunnittelusta tietojohtamisen visualisointiin ja ohjelmistokehityksestä web-peliin. Digitaalisista 
tuotteista ja palveluista konsepti on laajentunut myös kohti sosiaalisia innovaatioita. 
 
Demolan projekteille tyypillinen prosessi etenee seuraavasti: 
 

1. Yritys tai muu organisaatio tarjoaa Demolaan konseptiaan kehitettäväksi. 
2. Demolan tiimi tarjoaa apua konseptin muotoilussa soveltuvaksi Demolaprojektiksi. 
3. Demola auttaa kokoamaan aiheesta kiinnostuneet opiskelijat (mm. Projektiilmoitukset demola.fi:ssä 

ja Facebook.com:ssa); opiskelijat vaikuttavat myös itse millaisen ryhmän he muodostavat. 
4. Demolan laatimalle sopimuspohjalle opiskelijaryhmän ja yrityksen välille tehdään sopimus, jossa 

sovitaan mm. IPR-kysymyksistä, IPR:n takaisinlunastushinnoista, hankeaikataulusta ym. 

                                                             
2 Vuonna 2014 Demolassa toteutettiin 66 projektia, joihin osallistui 283 opiskelijaa ja 45 
yhteistyökumppaniorganisaatioita (Demola File, 2014). 

Kuva  6.  Demola  tuo  yhteen  yritykset,  yliopistot  ja  
opiskelijat. 
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5. Konseptia kehitetään yleensä monialaisen opiskelijaryhmän työnä 3-6 kuukautta, jona aikana 
ryhmän työtä sparrataan jatkuvasti (yrityksen yhteyshenkilöltä odotetaan viikoittain muutamien 
tuntien panostusta tähän). 

6. Hankkeen aikana konseptia/demoa voidaan myös testata käyttäjillä. 
7. Hanke päättyy demon/prototyypin esittelyyn, jolloin sovitaan Demolan edustajan, yrityksen ja 

opiskelijaryhmän kesken jatkosta, joka voi olla oikeuksien lunastus yritykseen (rinnakkaislisenssi), 
opiskelijoiden oma jatkokehitystyö ja/tai uuden yrityksen perustaminen. 
 

Toimintakonsepti on pysynyt perusteeltaan samana vuodesta 2008 lähtien. Nyt Demolassa on perinteisen 
lisensointimallin rinnalle muodostettu kuitenkin myös harjoittelijamalli, jota sovelletaan projekteissa, joissa 
tiedetään tarkemmin, millainen kokonaisuus tullaan toteuttamaan. Harjoittelijaprojektit ovat usein jatkoa 
onnistuneelle Demola projektille. Harjoittelijamallissa työ voidaan tehdä osittain opintojen ohessa ja työstä 
maksetaan palkkaa eikä täten lisensointimallia käytetä. Lisäksi Demolassa on toteutettu yksi alumniprojekti: 
Demola alumnin työstivät Demola filen vuoden 2014 toimintavuodesta. Näitä projekteja tullaan 
onnistumiseen peilaten tekemään lisää. Demola projektia voidaan myös jatkaa Start-up programmessa. 

 
Toimintamallin hyödyt 

Demolassa oppiminen tapahtuu tekemällä. Tehdessään demoa projektikumppanin antamasta aiheesta, 
opiskelijat saavat arvokkaita kontakteja, kokemusta työelämästä, pääsyn oikeisiin t&k-projekteihin 
opiskeluaikana sekä kokemusta monitieteisen projektiryhmän johtamisesta. Opiskelijoiden näkökulmasta 
arvokkaita ovat myös käytännönläheiset ja palkitsevat projektityöaiheet, joista on mahdollista ohjaajan 
kanssa sovitusti tehdä opinnäytetyö, projektityö, erityistyö tai työharjoittelu. Merkittävää Demolan 
toimintatavassa on mahdollisuus liiketoimintaan ja yrityksen perustamiseen. Projektissa syntyneet 
tekijänoikeudet jäävät opiskelijoille. Yritysten lunastustapauksessa opiskelijat saavat etukäteen määritellyn 
mukaisen palkkion luovuttaessaan IP-oikeudet takaisin yritykselle. Tässä on etukäteen määritelty useita 
menestystasoja, joita vasten hankkeen menestystä lopuksi arvioidaan ja jonka mukaan palkkio määräytyy. 
 
Demolan toimintatavan etuja ovat yrityksille mm. avoin innovaatiomalli ja siihen liittyvä yliopisto- ja 
yritysyhteistyö, joka kytkeytyy luovasti Tampereen ”parhaisiin lahjakkuuksiin”. Hankkeissa yritysten on 
mahdollista ”ketterällä” tavalla toteuttaa ja arvioida palveluratkaisuja – siten yrityksillä on mahdollisuus 
demota ja testata joustavasti avoimessa innovaatioympäristössä ideoita, joiden kokeilemiseen ja 
kehittämiseen ei välttämättä muuten olisi resursseja. Myös julkisen sektorin toimijoilla on mahdollisuus 
kehittää toimintaansa Demola projekteissa. 
 
Demolan toimintatavan etuja yliopistoille ja korkeakouluille ovat mm. Uudenlainen opetus- ja 
oppimisympäristö sekä uusia yhteistyömahdollisuuksia koulutusohjelmien, yliopistojen ja korkeakoulujen 
välillä. Demolan projekteihin liittyy todelliseen kysyntään perustuva tutkimus- ja kehitystarve ja ne tarjoavat 
uusia yhteistyömahdollisuuksia yritysten kanssa sekä aloitteita tutkimukseen. 
 
 
Mittaaminen  

Demola Tampere seuraa projektien tuloksia ja raportoi niistä. Osallistuneet projektikumppanit ovat 
rinnakkaislisensoineet 80 % hankkeiden tuloksista ja rekrytoineet 15 % hankkeisiin osallistuneista 
opiskelijoista. Merkittävä vaikutus on myös Demolan yhteydessä syntynyt pysyvä yhteistyömalli alueen 
korkeakoulujen kesken. Demolassa toteutetaan myös kampanjoittain loppukyselyitä, joissa kartoitetaan 
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erilaisia osa-alueita projektin onnistumisesta. Palautteen perusteella seuraavaa kampanjaa säädetään ja 
toimintaa kehitetään. Keväällä 2015 julkaistiin Demola file vuoden 2014 tuloksista. Tätä mallia tullaan 
käyttämään myös jatkossa. 

 
Tulevaisuus 

Demola on luonut paljon uudenlaista innostusta ja ”pörinää” toimintaympäristössään. Se on ollut viime 
vuosina yksi keskeisimpiä puheenaiheita Tampereen seudun innovaatiopolitiikan toimijoiden piirissä. 
Samalla toimintamalli aktivoi laajasti opiskelijoita miettimään millaisista innovaatioaiheista ja osaamisesta he 
ovat kiinnostuneita ja se on synnyttänyt avauksia uusien osa-alueiden ottamisesta Demolan piiriin (esim. 
sosiaaliset ja laaja-alaiset palveluinnovaatiot). 
 
Demolan projektitoiminta on vakiinnuttanut toimintansa ja useille teknologiayrityksille yhteistyöstä Demolan 
kanssa on tullut pysyvä käytäntö. Demolan mallin pohjalta on syntynyt mahdollisuus toistettaviin 
käyttäjävetoisiin projekteihin – siinä on synnytetty paikka, prosessit ja työkalut avoimen käyttäjävetoisen ja 
”ketterän” innovaation synnyttämiseen alustamaisesti. Demolan toimintamalli on myös monistettavissa: 
Demola Tampereen konseptia on sovellettu Suomessa Demola Oulun perustamisessa vuonna 2012. 
Kansainväliseen Demola-verkostoon kuuluu tällä hetkellä korkeakoulusektorin toimijoita Latviasta, 
Liettuasta, Unkarista, Ruotsista, Sloveniasta, Venäjältä ja Espanjasta. Demolan ylläpitäjät ovat käyttäneet 
huomattavasti aikaa ja resursseja Demola-konseptin kansainväliseen levittämiseen ja soveltamiseen ei-
kaupalliselta pohjalta. 
 
Syksystä 2015 odotetaan kaikkien aikojen isointa Demola kampanjaa. Ensimmäistä kertaa joudutaan ehkä 
asettamaan yläraja aloitettaville projekteille: kumppaneita on enemmän kuin nykyisellä kapasiteetilla 
voidaan ottaa vastaan. Normaalisti kun otetaan vastaan parikymmentä projektia, nyt toiminnan aloittaa 40 
projektia. Mahdollisuuksia toimintojen skaalaamiseen on edelleen ja Demola konseptia kehitetäänkin 
edelleen ja parhaita käytäntöjä lisäarvon luomiseen haetaan. 
 

 
 

3.2 Nokia Innovation Center – avoin innovaatioympäristö 

Taustaa 

Nokia Innovation Center Tampere perustettiin vuonna 2007. Se perustuu Nokian, Tampereen teknillinen 
yliopiston (TTY) ja Tampereen yliopiston (TaY) tiiviiseen yhteistyöhön. Kyseessä on avoin 
innovaatioympäristö, jossa Nokian ja osallistuvien yliopistojen tutkijat jakavat toisilleen tietoa 
tutkimuksistaan. Vuosittain sen piirissä luodaan 4-5 tutkimuskokonaisuutta, joille haetaan julkista rahoitusta. 
Keskeisiä tutkimusalueita ovat olleet mm. älykkäät käyttöliittymät, Audio-Visuaaliset järjestelmät, 
multimedian sovellukset ja moduuleista koostuvat tietokonejärjestelmät. Tutkimustulokset eivät ole suoraan 
kaupallistettavissa. 

Yhdessä suunniteltuja tutkimusohjelmia toteutetaan sekä omilla tutkijaresursseilla (erityisesti 
tohtoriopiskelijat) että ulkopuolelta hankkeille hankittavalla täydentävällä rahoituksella esimerkiksi Tekesin 
ja EU:n t&k-ohjelmista. Keskuksen toimintoihin osallistuu nykyisin noin 40 tutkijaa ja 10-15 professoria. 
Osallistuvien tutkijoiden henkilötyövuosien lukumäärä on pienentynyt 80:stä 40:en perustamisvuodesta 
2007. 



 

17 
 

Alustamainen toimintamalli 

Nokia Innovation Centerin tavoitteena on ollut synnyttää tutkimustyölle ihanteellinen malli, joka poistaa 
yhteistyön rajoitteita ja jossa tietoa voidaan jakaa avoimesti. Käytännössä on havaittu, että tämä toteutuu 
parhaiten yhteisillä tiloilla, joissa eri osapuolten tutkijat voivat toimia yhdessä. Tarkoituksena on ollut, että 
keskuksen toiminnassa mukana olevat eri osapuolien tutkijat pitäisivät yhteispalaverit keskuksen tiloissa. 
Keskuksen tiloissa järjestetään myös erilaisia yhteisiä seminaareja ja vierailuluentoja. Nokian ja Tampereen 
alueen korkeakoulujen lisäksi toimintaan on osallistunut muutamia kymmeniä erikokoisia yrityksiä kuten 
myös VTT ja Aalto-yliopisto. Nokia Innovation Centerin tutkimusagendan määrittelyssä Nokialla on ollut 
huomattava vaikutus, mikä on rajoittanut täysin avoimen innovaation soveltamista jossakin määrin. 
 
Nokia Innovation Centerin organisaatiorakenne on kevyt ja muutaman keskeisen henkilön koordinointityön 
varassa. Käytännön toimintaa kuvaavat tutkimushankkeissa järjestettävät tapaamiset, joita pidetään 
osallistuvien tutkijoiden kesken jopa viikoittain hankkeiden aikataulujen mukaan. Vuositasolla järjestetään 
myös kymmeniä yhteisiä kokoontumisia kuten seminaarisarjoja ja vierailuluentoja. 

Innovaatiokeskuksen osapuolien välinen tutkimusyhteistyösopimus tarkoittaa käytännössä sopimista IPR-
oikeuksista, yhteistyön toimintatavasta ja rahoittamismallista. Aiemmin jokaisesta erillisestä 
tutkimusyhteistyöhankkeesta on pitänyt sopia erikseen. Toimintamallille keskeistä on eri osaamisalueiden 
ympärille muotoutuneet keskuksen tutkimusryhmät, joiden toiminnassa avoin tiedonvaihto korostuu. 
Sinänsä kukin Innovaatiokeskuksen toiminnassa mukana oleva tutkija työskentelee omalle organisaatiolleen. 
 
Nokia Innovation Center Tampereen osallistujat tuovat kukin hankkeeseen omat resurssinsa ja keskeistä 
osaamista omalta alaltaan: 
 

• Nokia Research Center: tutkijoiden asiantuntemus osaamisalueina mm. sisältö- ja media-
ekosysteemit, älykkäät käyttöliittymät, moduuleista koostuvat tietokonejärjestelmät; hanke- ja 
rahoitusresurssit, joita täydennetään esim. Tekesin ja EU:n t&k-rahoituksella; yhteiset tilat. 

• Tampereen teknillinen yliopisto: keskeinen yksikkö NIC-yhteistyössä on ollut kaiken aikaa 
Signaalinkäsittelyn laitos, jonka tutkimusryhmä on jo toista kautta Suomen Akatemian ja 
opetusministeriön valitsema tutkimuksen huippuyksikkö (2000–2005 ja 2006–2011). Laitoksen lisäksi 
myös muita TTY:n yksiköitä Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnasta on mukana yhteistyössä. 

• Tampereen yliopisto: keskeisiä yhteistyötahoja Nokian kanssa ovat jo aiemmin olleet 
Tietojenkäsittelytieteen laitos sekä Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen 
median laitos, joiden osaamisalueet liittyvät mm. ihmisen ja teknologian vuorovaikutukseen, 
pelitutkimukseen ja yhteisölliseen mediaan sekä uusiin käyttöliittymiin. 

 

Nokia Innovation Centerin tuloksia ei mitata esim. patenttimäärillä tai julkaisuilla vaan toiminnan 
kehittymistä arvioidaan kokonaisuutena. Nokia on tulosten päähyödyntäjä mutta hankkeissa on mukana 
myös muita yrityksiä, erityisesti ohjelmistoalalta. Suurin osa Nokia Innovation Centerin tutkimusaiheista on 
peräisin Nokialta ja sen tarpeesta määriteltyjä. 

 
Tulevaisuus 

Nokia Innovation Center Tamperetta vastaavaa toimintaa on sovellettu Aalto-yliopiston yhteydessä 
toimivassa Open Innovation Housessa, jonka toiminnassa Nokialla on merkittävä rooli. Tällä hetkellä Nokian 
Innovation Center –toimintamallia sovelletaan vain Tampereella ja Espoossa, eikä suunnitelmia perustaa 
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vastaavaa toimintaa muualle ole tehty. Ennen Microsoftin yritysostoa Nokialla oli Innovation Center -
toimintaa useissa maissa Euroopassa, Afrikassa ja Pohjois-Amerikassa. Toimintamallin nimenä oli mlab. 

Nokia Innovation Centerin tutkimustoiminta on vakiintunut viimeisen 5 vuoden aikana. Nokiassa tapahtunut 
yritysrakenteen muutos ei ole vaikuttanut Nokia Innovation Centerin toimintaan vaan Nokia ja Tampereen 
alueen korkeakoulut ovat sitoutuneet toiminnan jatkamiseen ja Nokia, TTY ja TaY toimivat jatkossakin 
toiminnan moottoreita. 

 

3.3 Mediapolis - tarinankerronnan ja digitaaliteollisuuden keskus 
 

Taustaa 

Mediapolis on uusi sisällöntuotannon ja digitaaliteollisuuden keskus ja verkosto, joka tarjoaa asiakkailleen 
erilaisia tuotantoja ja palveluja. Keskittymä kokoaa yhteen yli 700 työntekijän ja 600 opiskelijan yhteisön 
Tampereen Tohlopissa entisen TV2 studiokompleksien ympärille laajentuneella kampuksella (kuva 7). 
Kampuksella on edelleen tilaa lisärakentamiselle. Mediapolis-konsepti tarjoaa puitteet kansainvälisen media- 
alan osaamis- ja yrityskeskittymän syntymiselle, jonka ainutlaatuisuus on luovien alojen ja ICT:n 
törmäytyksessä sekä uudenlaisissa palvelukonsepteissa. Perustamisen taustalla on vaikuttanut mm. pyrkimys 
vahvistaa media-alan kehitystä Tampereella media-alan keskittyessä entistä voimakkaammin 
pääkaupunkiseudulle. Juuri Ylen toimintojen avautuminen osaltaan mahdollisti uusien palvelukonseptien 
kehittämisen. Mediapoliksen kiinteistöt omistava Technopolis korostaakin tavanomaista enemmän myös 
uuden yritystoiminnan syntymistä osana uuden kampuksen toimintaa.  

 

 

Kuva 7. Mediapolis-kampus Tampereen Tohlopissa. 
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Mediapoliksen taival alkoi vuonna 2011 kun Yle halusi tehdä enemmän yhteistyötä kumppaneiden kanssa 
edistääkseen luovan alan elinvoimaa. Ylen tavoitteena oli myös kustannustehokkuuden hakeminen 
esimerkiksi tiloja jakamalla. Koska toimitilojen vuokraaminen ei kuulu Ylen tehtäviin, tilat myytiin 
Technopolikselle vuonna 2012. Yleltä vapautui 1/3 tiloista vuokrattavaksi muille toimijoille. Technopolis 
remontoi tilat monikäyttäjäympäristöksi ja vastaamaan uusien vuokralaisasiakkaiden toiveita. Samana 
vuonna Yle ja Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) solmivat 20 vuoden vuokrasopimukset. Vuonna 2013 
Mediapoliksen media-kampus aukesi myös muille toimijoille ja alueelle saatiin uusi kokouskeskus ja yhteinen 
aulatila. Vuonna 2014 TAMKin kuvataiteen ja medianomikoulutuksen ja Tredun media-assistenttilinjan 
opiskelijat sekä ensimmäiset yrityksen muuttivat Mediapolikseen.  

Kampuksen suurimmat yksittäiset toimijat ovat Yle sekä TAMK:n ja Tampereen ammattiopiston (Tredu) 
media-assistenttikoulutus. Kaikkiaan kampuksella toimii yli 30 yritystä ja organisaatiota. Nämä edustavat tällä 
hetkellä media- ja ICT-alaa, asiantuntijapalveluita sekä tutkimusta ja kehitystä tarjoavia yrityksiä. Suurimman 
yksittäisen ryhmän muodostavat tuotantoyhtiöt. Suurin yritys on nopeasti kasvava ja kansainvälisesti toimiva 
Aito Media Oy, joka on valtakunnallisesti yksi suurimpia sisällöntuotantoyhtiöitä. Mediapoliksessa toimii 
myös Aito Tehtaan tuotanto ”Uusi Päivä”, jonka puitteissa työskentelee noin sata ammattilaista. Sarjan 
sisällöstä vastaa Yle. 

Opiskelijoille kampus tarjoaa oppilaitosten oman av-kaluston lisäksi mahdollisuuksia Ylen ja Aito Tehtaan 
osaamisen ja kaluston hyödyntämiseen sekä muuhun yritysyhteistyöhön. Aiemmin pelkästään Ylelle tarjolla 
olleet palvelut ovat nyt avoinna kaikille. Esimerkiksi Mediapoliksen yritykset ja opiskelijat voivat hyödyntää 
studioita  ja design-palveluita, rekvisiittaa, lavastamoa ja puvustamoa erilaisiin projekteihin. 

 
Alustamaiset toimintamallit 

Mediapoliksen kampuksen visio ja strategia ovat 
edelleen muotoutumassa. Niitä on kuitenkin pohdittu jo 
prosessin alkuvaiheessa esimerkiksi Mediapolis-
hankkeen (EAKR) puitteissa. Hankkeen aikana luotiin 
mm. Mediapoliksen oma luottamuksellisuussopimus, 
jonka avulla määritellään eli tunnistetaan ja 
tunnustetaan tekijänoikeudet jo hankkeiden 
innovaatioprosessin alkuvaiheissa. Myös alustamaista 
toimintamallia visioitiin osana hanketta MediaLab-
konseptin muodossa (kuva 8). MediaLab-konseptiin 
kuuluivat fyysinen 200m2 yhteinen tila, joka toisi 
yhteen eri toimijoita. Tarinallisuuden, törmäyttämisen 
ja transmedian avulla tavoitteena oli synnyttää 
monitieteellisiä innovaatioita. Konseptin toteuttaminen 
on kuitenkin ainakin toistaiseksi törmännyt soveltuvan 
rahoitusmallin puuttumiseen, vaikka sitä on pyritty 
avaintoimijoiden kesken yhdessä määrittelemään. 
Tavoitteen mukaan toimijat yhdessä luovat uutta 
liiketoimintaa ja työpaikkoja mediasektorille sekä 
houkuttelevat Tampereelle uusia kansainvälisiä 
toimijoita. Käytännön työkaluiksi vision toteuttamiseen 
on kaavailtu esimerkiksi co-creation labia, open source 
TV:tä, opintoja, ammattilaistapahtumia sekä ”media-
alan demolaa eli Storylaa”. 

Kuva 8. MediaLab-kossepti (Ilmari Huttu-Hiltunen 
(2014) https://prezi.com/zopw2jltnsvc/medialab-tampere/ 
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MediaLabin ohella Mediapoliksen yhteistoimintaa vahvistamaan on myös mietitty yritysten muodostaman 
osuuskunnan perustamista. Mediapolis-osuuskunnan roolina olisi edesauttaa jäsentensä liiketoimintaa 
muun muassa erilaisilla palveluilla. Se myös hoitaisi Mediapoliksen yhteistä markkinointia ja viestintää; 
yrityskohtaisen markkinoinnin jäädessä edelleen yrityksille itsellensä. Myös osuuskunnan perustamista on 
hidastanut kuitenkin rahoituksen organisointi. Vaikka monet toimijat ovat yhtä mieltä siitä, että osuuskunta 
olisi hyödyllinen, monet pelkäävät myös osuuskuntatoiminnasta syntyvien ajallisten ja rahallisten 
kustannusten olevan hyötyjä suuremmat.  Osa yrityksistä on toki toteuttanut jo nyt yhteistuotantoja.  

Mediapoliksessa yritykset pääsevät kehittämään uutta yhdessä opiskelijoiden kanssa esimerkiksi 
harjoitteluiden ja opinnäytetöiden kautta. Mediapolis-hankkeen puitteissa Mediapoliksessa toteutettiin 
Demola projekteja, mutta konkreettinen Demolatoimipiste ja toimintamalli jäivät syntymättä. 20% TAMK:n 
media-alan opiskelijoista alkaa yrittäjiksi, joten Demola-mallin vahvistaminen kampuksella voisi palvella myös 
heitä. Viime vuonna Demolan kanssa tehtiin ensimmäistä kertaa sisältöpohjainen case Ylen toimeksiantona, 
jossa oli TAMK:n ja Tampereen yliopiston opiskelijoita. Aiheena oli keskusteluohjelman ideointi. 
Mediapoliksen toimijat ovat myös ideoineet aikuisten Demolaa, ”Storylaa”, joka voitaisiin rakentaa 
perinteisen Demola-konseptin mukaisesti: tiimin kokoaminen, fasilitointi ja IPR-oikeudet. 

Mediapolista kehitettäessä on pohdittu myös uudenlaisen näkyvän osaamisprofiiliin luomista. Tavallisen 
kotisivun sijaan suuraineistojen data-analyysiin perustuva visuaalinen osaamisprofiili kuvaisi, mitä osaamista 
ja laitteistoa Mediapoliksessa on tarjolla. Myös tämä suunnitelma on jäänyt kehitysasteelle, koska 
toteutukselle ei löytynyt maksavaa tahoa, ja toisekseen yritykset eivät ole olleet halukkaita määrittelemään 
mistä yrityksestä minkäkin alan huippuosaaminen löytyy. Uudenlainen yhteistyö on siis avannut lukuisia 
lupaavia kehityspolkuja, vaikka niiden toteutus on usein osoittautunut haasteelliseksi.  

Toimijoiden yhteistyössä toteuttamista hankkeista hyvänä esimerkkinä toimii TAMK:n tuottama Medici-Lab 
-tyyppinen Lintukoto-produktio. Sen ideana oli yhdistää eri medioita, risteyttää erityyppisiä tutkimusaloja, ja 
näin luoda uusia sovellusalueita. Lintukoto-hankkeessa yhteistyötä tekivät Tampereen yliopisto, Tampereen 
teknillinen yliopisto, TAMK sekä Tredu. Yrityksistä hankkeessa oli mukana Microsoft, Apex Games, Odion ja 
Smart Track sekä Yle. Lintukoto on transmediaalisen tarinankerronnan projekti, joka lähti liikkeelle avoimista 
lähtökohdista eli toimijat päättivät katsoa mitä syntyy ja aluksi asetettiin vain deadline. Tarkoituksena oli 
synnyttää uusia tarinankerronnan tapoja. Lintukoto-pelissä pelaaja on kokija eli aktiivinen toimija pelin 
sisällä. Lintukoto-hanke oli vuoden 2015 Mediapolis-hanke sekä ensimmäinen hanke, jossa käytettiin 
Mediapoliksen luottamuksellisuussopimusta. Yritykset säilyttivät siis omat tekijänoikeutensa tuotteilla, jotka 
toivat mukaan hankkeeseen. Tällä hetkellä pohditaan kaupallista toteutusta ja hanke jatkuu ainakin välillisesti 
Demolassa toteutettavassa opiskelijaprojektissa. Hanke linkittyy Tesoman alueeseen paikkojen 
merkityksellistämisen ja yhteisöllisyyden luomisen kautta eli se avaa yhteyksiä myös laajempiin 
kaupunkikehittämisen käytäntöihin. 

 
Tulevaisuus 

Mediapoliksen visio ja toimintasuunnitelma sisältävät monia lupaavia elementtejä, mutta niiden käytäntöön 
vieminen on osoittautunut haasteelliseksi. Johtajuuden puute ja yhdensuuntaisten tavoitteiden 
tunnistamatta jääminen voidaan nähdä yhtenä yhteistyön toteutumista hidastavana ilmiönä, vaikka myös 
menestyksekkäitä yhteishankkeita on toteutettu. Media-ala on isossa murroksessa ja Tampereen roolin 
kasvattaminen alan toiminnan kannalta kiinnostavana keskuksena merkittävä haaste. Toistaiseksi 
Tampereella on vain vähän toimijoita ja monet näistä ovat myös hyvin pieniä. Lisäksi sisältöteollisuuden ja 
media-alan kasvuyritykset ovat olleet alipalveltuja rahoituksen ja liiketoiminnan kehittämiseen liittyvän avun 
osalta. 11.9. julkistettiin, että Mediapoliksessa tulee toimimaan ainakin osin IPR,VC Fund – niminen 
pääomarahasto sekä media-alan yrityskiihdyttämö.  
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Mediapoliksen seuraavia askelia ovat johtajuuden, vision ja toimintasuunnitelman kirkastaminen. 
Toiminnalle tulee löytää selkeä johtaja. Nämä tekijät myös selkeyttävät yritysten saamia hyötyjä, ja 
onnistuessaan Mediapoliksen toiminta voikin vahvistaa alan kehitystä alueella merkittävästi. Lisäksi Tohlopin 
alue on yksi Tampereen kaupunkikehityksen painopisteistä ja yhteys Tesoman kaupungin osaan tärkeä. 
Alueelle nousee lähivuosina lisää asuntoja ja erilaisia palveluja. Myös Mediapoliksen kampus tulee 
kehittymään voimakkaasti lähivuosina. OmaTesoma hankkeen kanssa on myös käynnistetty yhteistyötä, joka 
luo puitteet koko alueen vahvistamiselle.  

 

3.4 Kampusareena – tieteen, tutkimuksen ja teknologian kohtaamispaikka 
 
Taustaa 

Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) kampus Hervannassa tarjoaa puitteet noin 9 200 opiskelijalle ja 1800 
henkilökunnan jäsenelle. Kampuksella ja sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevat myös Hermian 
teknologiakeskus, VTT sekä lukuisia korkeanteknologian yrityksiä. Kampusareena on TTY:n kampukselle 
syyskuussa 2015 avattu tieteen, tutkimuksen ja teknologian kohtaamispaikka sekä yliopiston uusi 
maamerkki. Tilat omistaa Suomen yliopistokiinteistöt (SYK) ja suurin yksittäinen vuokralainen on TTY (noin 
50 % tiloista). Kampusareenan taustalla vaikuttivatkin osaltaan TTY:n kasvanut tilantarve sekä maamerkin 
puute, mutta keskeinen motivaatio hankkeen käynnistymiselle oli uudenlaisen yritysyhteistyön 
synnyttäminen ja yritystoiminnan tuominen kampuksen ytimeen. Ensimmäiset ajatukset heitettiin ilmoille 
vuonna 2009. 

Kampusareenan konseptia on kehittänyt SYK:n ja TTY:n muodostama tiimi, joka on järjestänyt osallistavia 
työpajoja yritysten edustajille, opiskelijoille sekä yliopiston henkilökunnalle. Kampusareenan 
palvelukonseptien kehittämisen ovat rahoittaneet SYK ja TTY. Tampereen keskeiset yritykset ovat 
osallistuneet konseptin syntyyn ja muotoutumiseen teollisuuden näkökulmasta. 

Yritysten kiinnittäminen hankkeeseen on SYK:n ja TTY:n yhteinen tehtävä ja tavoite. TTY:llä on myös veto-
oikeus vuokralaisiin, jonka on tarkoitus varmistaa, että yritykset sopivat kampuksen profiiliin ja edistävät 
myös yliopiston tutkimuksellisia ja koulutuksellisia tavoitteita.  

TTY:n palveluista Kampusareenalle siirtyvät kirjasto, opiskelijapalvelut, IT-tuki, kumppanuuspalvelut ja 
täydennyskoulutusyksikkö. Rakennuksessa toimii myös ravintola sekä muita kuluttajapalveluita. Opiskelijoille 
ja henkilökunnalle suunnatut palvelut sijaitsevat rakennuksen alimmissa kerroksissa. Yrityksille suunnatut 
tilat sijaitsevat pääasiassa Kampusareenan torniosassa. (Kuva 9.) Viidennessä kerroksessa toimii 
jäsenpohjainen Kampusklubi ja kaksi ylintä kerrosta ovat toimistohotelli Regus Koran tiloja.   

Tilat ovat yhdessä tekemisen mahdollistavia. Tavoitteena on tarjota työkaluja, jotka sulauttavat eri toimijoita 
yhteen ja kannustavat raja-aitojen ylittämiseen lisäarvon luomisessa. Tilaratkaisujen avulla luotuja työkaluja 
ovat esimerkiksi helposti muunneltavat tilat, jotka ovat helposti muunneltavat eri tarkoituksiin. 
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Kuva 9. Kampusareena (www.kampusareena.fi) 

Yhteiskehittämistä tukevia konseptoituja toimintoja Kampusareenalla (ja laajemmin TTY:llä) ovat 1) 
tutkimuksen esittelysessiot, missä TTY:n tutkijat ja opiskelijat esittelevät omia hankkeitaan (esim. 
diplomityöprojekti) myös laajemmin kuin Kampusareenan toimintoihin liittyen, toiminnot rakennetaan 
yrityslähtöisistä teemoista 2) ”Pulmaperjantait” ovat ongelmanratkaisupajoja, missä yritysten 
määrittelemään ongelmaa tutkijat ja opiskelijat hakevat ratkaisua. Pulmaperjantait ovat avoinna kaikille pk-
yrityksille. 3) Innovaatiopajat ovat yhteiskehittämistapahtumia, joihin Kampusareenalla toimivan Kampus-
klubin jäsenet voivat osallistua. Toiminnot ovat lisäarvopalveluja, joilla pyritään luomaan uusia 
kumppanuuksia ja vahvistamaan olemassa olevia, joten niistä tästä syystä yleensä erikseen laskuteta ja muut  
4) verkostoitumistapahtumat. 

Kampusareenan toteutuksessa viestintään on kiinnitetty erityistä huomiota. Mukana on monia eri 
toimijaryhmiä, joten selkeän viestin luominen uudenlaisen toiminnan näkyväksi tekemisessä on tärkeää. 
Esimerkiksi yrityksille tarjottavat palvelut on yksilöity melko tarkasti jo suunnitteluvaiheen 
esittelymateriaalissa3. 

 
Kampusareenan alustatyökalut: Kampusklubi, TUTLab, Demola ja Regus Kora  

Kampusareenan puitteissa ainakin Kampusklubi, TUTLab ja Demola edustavat selvästi alustamaisia 
toimintamalleja.  

Kampusklubi on SYKin konsepti, jossa tiloja ei vuokrata yrityksille, vaan yritykset voivat ostaa klubijäsenyyden 
viidensadan euron kuukausimaksulla. Jäsenyys solmitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Jäsenyys sisältää 
kymmenen sisäänpääsyyn oikeuttavaa korttia. Yrityksellä voi siis olla klubin tiloissa kymmenen ihmistä 
kerrallaan. Samanaikaisesti tiloissa mahtuu työskentelemään kaikkiaan 300 ihmistä. Ajatuksena on, että 
Kampusklubiin tuodaan tutkimusprojekteja tai tiloihin voi esimerkiksi tuoda kolmeksi kuukaudeksi laitteen 
tai demon, jolla yritykset, tutkijat ja opiskelija tekevät töitä tai jota he kehittävät tai testaavat. Kampusklubi 

                                                             
33 Ks. www.kampusareena.fi sekä www.tut.fi/kampusareena, joka sisältää Kampusareenan tapahtumat. Twitter: 
@Kampusareena. 
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on yhdessä tekemisen fyysinen tila, joka tuo eri tahot yhteen käytännön tasolla (esim. big room tilat), toisin 
kuin esimerkiksi tutkimusprojekteissa, missä tahot voivat tehdä töitä erillään. 

Sekä TTY:ltä että SYK:ltä on resursoitu henkilöitä hoitamaan Klubin toimintaa. Tavoitteena on saada klubiin 
50 yritysasiakasta eli klubijäsenyyttä. Klubissa ei luoteta vain siihen, että vuorovaikutus tapahtuu laittamalla 
eri toimijoita samaan tilaan, vaan Klubiin on kehitetty tukiprosesseja kohtaamisille, eli tukipalveluja, joilla 
saadaan synnytettyä myös uusia tutkimusprojekteja. Tällaisia ovat esimerkiksi innovaatiopajat, joista vastaa 
TTY (yhteistyössä SYK:n kanssa). Innovaatiopajoja pyöritetään noin 20 vuodessa. Innovaatiopajat ovat puolen 
päivän tai päivän ideointisessioita ja niiden toteutukselle on kaksi kriteeriä: idean takana tulee olla vähintään 
kaksi yritystä ja pajaan tulee osallistua sekä tutkijoita ja opiskelijoita että yritysten edustajia. 

Innovaatiopajat ja niiden jälkeinen ideoiden jatkokehittäminen on Kampusareenan tärkein tukiprosessi 
siihen, että saadaan yhdessä tehokkaammin innovoitua projekteja ja työstettyä ne nopeasti varsinaiseen 
projektivaiheeseen. Tämän rinnalla kulkevat normaalit rahoituksenhakutukipalvelut, jotka ovat osa yleisiä 
palveluita. Innovaatiopaja-toiminta käynnistyi jo keväällä 2015 järjestetyllä älylasi-tapahtumalla, jonka 
järjestäminen hankittiin ulkopuoliselta palvelun tarjoajalta Demolasta. Jatkossa tapahtumia järjestetään 
mahdollisesti myös itse, mutta resurssit ovat vielä haasteena. 

Kampusareenan rakennus ja sen eri toiminnot toimivat myös tutkijoiden ja yritysten testialustana, jossa 
voidaan testata kehitettyä tuotetta, palvelua tai teknologiaa. Testialustan tuloksia voidaan käyttää 
ensimmäisenä referenssinä.  

TTY:n kampukselle ollaan myös avaamassa vuoden 2016 alussa TUTLab toimintaa TTY:n ulkopuolisille 
tahoille. TUTLab toimii ovena TTY:n muihin laboratoriopalveluihin, jotka ovat pääosin maksullisia. TutLab on 
maksuton palvelu, joka on laajennettu sovellus FabLabista4. FabLab+HeviLab: IT protopaja ja raskaampi 
protopaja). Perinteisestä FabLab-mallista (MIT:n malli) TUTLab poikkeaa siinä, että sen laitekanta on laajempi 
ja se tullaan todennäköisesti toteuttamaan kahdessa paikassa. Näihin tiloihin kaavaillaan osaa TUTLabin 
toiminnoista, jotka olisivat avoimia sekä yrityksille että opiskelijoille. Todennäköisesti toimintamalliin lisätään 
myös yhteinen materiaalikirjasto erilaisten laitteiden ja elektroniikan ohelle. Perusperiaate on kuitenkin 
laboratoriotilojen jakaminen TTY:n laitosten kesken.  

Myös Demola-konsepti tuodaan Hervannan kampukselle, koska se on toimiva toimintamalli, jossa opiskelijat 
tekevät yhteistyötä yritysten kanssa. TUTLabin ja yritysyhteistyön yksi kulmakivi tuleekin olemaan 
opiskelijayhteistyö, jossa käytetään mm. Demola-konseptia. Konseptin testaaminen Hervannan 
toimintaympäristössä alkaa syksyllä 2015. Demola-konseptia on tarkoitus modifioida perinteisimmistä ICT-
painotteisista projekteista raskaampaan teknologiaan (koneenrakennuksen ja elektroniikan yhdistäminen). 
Tähän käytetään olemassa olevia laboratorioita siihen asti kunnes uudet tilat valmistuvat. Tarve uuteen 
toimintamalliin on noussut yrityksistä. Demola-konsepti on tuttu opiskelijoille ja helposti sovellettavissa.  

Myös Kampusareenalla toimivaan Regus Koran toimistohotelliin on kehitetty uudenlaista Kora at Tampere-
konseptia. Regus rakentaa uudentyyppisiä toimistohotellikonsepteja Euroopassa yliopistokeskuksiin, joista 
yksi avataan TTY:lle.  

Koko Kampusareenan puitteissa syntyvän alustamaisen toiminnan rahoituksessa pyritään siihen, että 
projektirahoitusta käytetään kehittämisvaiheessa, mutta alustojen (tai muiden toimintojen) rahoitusmallia ei 
tule rakentaa projektirahoituksen varaan. Jo projektirahoituksen hakuvaiheessa olisi oltava näkemys siitä, 
miten toiminta tullaan hankerahoituksen loputtua rahoittamaan. 

                                                             
4 FabLab tarkempi määrittely esim. https://en.wikipedia.org/wiki/Fab_lab. 
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Alustamaista toimintamallia edustaa myös TTY:n kampuksella toimiva yksityinen palveluntarjoaja Ideascout, 
joka oli ensimmäisten yritysten joukossa kampusalueella. Ideascout on osallistavan suunnittelun 
palveluntarjoajayritys. Se toimii Sparkin 200m2 yhteissuunnittelutiloissa, jonka ydin on suuri ja avara tila (big 
room) aktiiviseen ja osallistavaan toimintaan. Ideascout tarjoaa asiakkailleen yhteissuunnittelun ja – 
kehittämisen prosessia, jossa se käyttää hyödykseen verkostojaan parhaan ratkaisun tarjoamiseksi. Yritys 
työllistää tällä hetkellä neljä, lisäksi yrityksellä on kolme alihankkijaa. 

 
Mittaaminen ja IPR  

Kampusklubin osalta tullaan seuraamaan ainakin fyysisessä tilassa olevia kävijämääriä ja kenen edustajia on 
läsnä. Lisäksi tehdään yrityskohtaisia säännöllisiä keskusteluja, joissa seurataan yrityskohtaisten 
yhteistyösuunnitelmien toteutusta. Tullaan myös tekemään tyytyväisyyskyselyjä, seurataan alkavien 
projektien lukumäärää ja projektia on käynnissä. Tarkoitus on mitata myös mahdollisesti huonekalujen 
liikkeitä (muunneltavat tilat) ja muita operatiivisen tason vuorovaikutusta kuvaavia tekijöitä. 

Innovaatiopajoissa kaikki on avointa toimintaa. Sen jälkeen seuraavissa askelissa täytyy kuitenkin olla MDA-
säännöt selvillä. TUTLabissa ei välttämättä tarvita IPR-sopimuksia, koska esimerkiksi Demolan tapaisilla 
säännöillä päästään jo pitkälle. TTY:llä on myös harjoitustöissä sovellettavat säännöt olemassa, joita voidaan 
soveltaa. 

 

3.5 TreStart – alusta työnhakijoiden ja yritysten väliseen yhteistyöhön 
 
Taustaa 

TreStart on Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy:n alkuun saattama 
toimintakonsepti, jolla halutaan kytkeä kokeneita ja koulutettuja työnhakijoita yhteistyöhön yritysten kanssa 
alustamaisen toimintatavan kautta. Toimintamallin peruskohderyhmän muodostavat alueen työtä hakevat 
osaajat sekä yritykset, jotka tuovat monialaisesti ratkaistavia ongelmia tai projekteja alustalle. Toimintamallin 
ideologisena taustana on a) parantaa koulutettujen osaajien työllisyyttä ja verkostoitumista ja b) kasvattaa 
osallistuvien yritysten liiketoimintaa, työpaikkamäärää ja kansainvälistymisen edellytyksiä alustamaisesti 
tuotettujen ratkaisujen ja työttömistä osaajista löytyvän potentiaalin avulla. 

Työnhakijoita ja yrityksiä yhteen saattavan toimintakonseptin lisäksi TreStart viittaa fyysiseen tilaan, jossa 
alustamaista innovoivaa toimintaa harjoitetaan. TreStart toimii Tredea Oy:n vuokraamassa noin 400 m2 
kokoisessa avoimessa yhteisötilassa Finlaysonin alueella, Tampereen ydinkeskustassa. Tilasta käytetään 
nimeä Talent Space. Se tarjoaa kotipesän myös Talent Tampere -verkostoyhteistyön (ulkomaalaistaustaiset 
työnhakijat) toiminnoille ja tapahtumille.  

TreStart-toiminnan pilotointi käynnistyi helmikuussa 2015 Alusta-nimisenä työllisyydenhoidon kokeiluna. 
Sittemmin nimi on päivitetty TreStartiksi. TreStart on yksi ensimmäisistä sosiaalisten kysymysten 
ratkaisemiseen pyrkivistä alustamalleista Tampereen ja Pirkanmaan alueella. Toiminnan alkuvaiheessa 
keväällä 2015 on selvitetty Pirkanmaan alueen yritysten osaamis- ja kehittämistarpeita ja suunniteltu 
konkreettisia sisältöjä toiminnalle. TreStart-tila avautui käyttöön loppukeväästä 2015.  
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TreStart-hanke työllistää tällä hetkellä kolme projektipäällikköä, jotka ovat osa Tredea Oy:n henkilöstöä. 
Tampereen kaupungin osaamis- ja elinkeinolautakunnan tiedotteessa on mainittu toiminnan tavoitteeksi 
aktivoida 1000 työnhakijaa ja edesauttaa 300 osaajan työllistymistä uuteen työpaikkaan vuoden 2017 
loppuun mennessä. Yhteistyöhön tavoitellaan 150 yritystä.  

 

Toimintamallianalyysia  

TreStartia pyritään testaamaan ja kehittämään valtakunnallisesti monistettavaksi toimintamalliksi, joka 
vastaa työttömyyden ja alueellisen talouskasvun ongelmiin törmäyttämällä systemaattisilla tavoilla työtä 
vailla olevia osaajia ja yrityskenttää. Toiminnan on määritelty tapahtuvan TreStartin avoimessa 
kohtaamispaikassa, mikä mahdollistaisi sekä vapaamuotoisen yhteisöllisyyden ja verkostoitumisen että 
systemaattisen innovoinnin. Toiminnan on määritelty tapahtuvan yhteistyössä alueen TE-toimiston kanssa. 
Osallistumisen kuvataan olevan työttömille vapaaehtoista ja yrityksille riskitöntä.  

TreStart AIHIO -innovointiprosessissa käytetään systemaattisesti erilaisia ryhmäyttämisen ja 
aivoriihimetodiikan keinoja kuten IdePRO, OpenSpace, Agile SCRUM -johdannaisia sekä muita hyväksi 
havaittuja yhteistyö- ja ideointityökaluja. Fasilitaattoreina toimivat TreStartin henkilökunta sekä tarpeen 
vaatiessa ulkopuoliset konsultit ja osallistujat. 

AIHIO-työskentelyssä osallistujat itse ideoivat asetettuun haasteeseen tai kysymykseen ratkaisuja. AIHIO-
innovointiprosessin kierros kestää kaksi viikkoa sisältäen ohjattuja tapaamisia ja itseohjautuvaa työskentelyä 
ryhmissä. Toiminnassa tarkoitus on tutkia aihepiiriä, tutustua uusiin ihmisiin, kehittää ratkaisua ja opetella 
idean/itsensä myynnin taitoja. Ratkaisut esitetään potentiaalisille yrityksille Aamupuuro-tapahtumissa, ja 
yhteisien intressien löytyessä osapuolet neuvottelevat jatkoyhteistyöstä ja eri työllistymismalleista 
keskenään. 

 
TreStart avoimena innovaatioalustana 

Avoimuuden aspekteja: Osallistujarajaus on pääsääntöisesti työttömissä henkilöissä, priorisoitu osaaviin ja 
koulutettuihin työnhakijoihin. Toimialarajauksia ei ole. Toiminta tapahtuu pääasiassa fyysisessä avoimessa 
yhteistyötilassa, joka sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien äärellä Tampereen ydinkeskustassa. 
Toimintamallissa korostetaan matalaa kynnystä ja vapaaehtoista osallistumista ”kun siltä tuntuu”.5 
Hankkeella on LinkedIn-sivusto, jota käytetään verkoston rakentamiseen, toimintamallin ideointiin ja 
tiedottamiseen. Yleinen tietoisuus toiminnasta on toistaiseksi melko vähäistä, koska kyseessä on vasta 
käynnistymäisillään oleva toimintamalli.  

Alustamaisuudesta: Toimintamallin alustamaiset piirteet ovat osin vielä muotoutumatta. Toimintamallin 
ydintekijöiksi on kuvattu alustalogiikan mukaisesti ongelman tarjoajat, sen ratkaisijat ja prosessin ohjaajat, 
joiden yhteistyöstä syntyvät toiminnan lisäarvot.  Toimintamallia on lähdetty rakentamaan tähtäimenä 
alustamaisuus ja monistettavuus valtakunnalliselle tasolle. Tällä hetkellä toiminta on täysin julkisen 
rahoituksen varassa. 

Innovatiivisuudesta: TreStart-toimintamalli itsessään on esimerkki alusta-ajattelun uudenlaisesta käytöstä 
sosiaalisen ongelman ratkaisemiseksi. Yritysten innovaatiovaikutuksia on kuvattu vielä melko yleisellä tasolla. 
Esimerkiksi IPR-kysymyksiä ei ole toistaiseksi avattu hankesuunnitelmissa.  

                                                             
5 http://uratehdas.fi/blogin-kaikki/113-vieraileva-kirjoittaja/331-trestart-innovointia-ja-uutta-tyota-petri-pekkola  
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Mahdollisia mittareita voisivat olla mm. projektien määrä, osallistuvien työttömien henkilöiden määrä, 
osallistuvien yritysten määrä, fasilisoitujen ideapajojen tms. määrä, toiminnan välityksellä työllistyneet 
henkilöt, yritysten tyytyväisyys tuloksiin, uudet perustetut yritykset, patentoidut tuotokset, yrityksen 
”ostamat” lopputuotokset, osallistuneiden yritysten liiketoiminnassa tapahtuneet muutokset (liikevaihto, 
vienti, työpaikat), tapahtuma-aktiivisuuden mittarit TreStart-tilassa, LinkedIn-verkoston jäsenien määrä, 
tunnettuus mediaseurannan perusteella. 

 

3.6 Kaupin kampus – terveyden ja hyvinvoinnin keskittymä 
  
Taustaa 

Kaupin kampus on Tampereen Kaupissa sijaitseva yli 20 000 päivittäisen käyttäjän alue, jossa yhdistyvät 
lääketieteellinen hoito ja tutkimus sekä liikunta. Alueella työskentelee yhteensä noin 8000 ihmistä. Asiakkaita 
ja opiskelijoita käy alueella päivittäin noin 10000 ja asukkaita on alle 100. Tavoitteena on, että kymmenessä 
vuodessa alueen käyttäjämäärä kaksinkertaistuu.  

Kaupin Kampuksella toimivat Tampereen yliopistollinen sairaala, Tampereen yliopiston lääketieteen ja 
terveystieteen yksiköt, Tampereen yliopiston ja teknillisen yliopiston yhteinen BioMediTech-instituutti, 
Tampereen ammattikorkeakoulu sekä terveys- ja bioteknologia-alan kehitysyhtiö FinnMedi Oy.  

Uuden Kaupin kampuksen syntymisen on mahdollistanut asemakaavamuutos, joka alkoi keväällä 2012. Uusi 
asemakaava lisää alueen rakennusoikeuden yli kaksinkertaiseksi sekä mahdollistaa rakentamisen ja 
rakennusten uudistamisen vuoteen 2025 asti. 

Alue kattaa noin 50 hehtaarin asemakaava-alueen, joka on kooltaan verrattavissa kaupunginosaan. Kaava-
alueella sijaitsevat Tampereen yliopistollinen keskussairaala (TAYS), Finn-Medi 1-7 rakennukset, Tampereen 
Yliopiston kiinteistöt, Pirkanmaan hoitokoti ja TAMK:n kiinteistö, Technopoliksen kiinteistö sekä Finn-Medin 
pysäköintikortteli. 

Kaupin kampuksella (kuva 10) on aloitettu 
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja 
Tampereen kaupungin sekä alueen 
muiden toimijoiden aloitteesta mittavat 
investointi- ja kehittämistoimenpiteet, 
joiden puitteissa aluetta on tarkoitus 
kehittää ja kasvattaa tulevina vuosina. 
Vuositasolla alueella käytetään noin 
miljardi euroa terveydenhuoltoon ja alan 
tutkimukseen. Tämä tarjoaa yrityksille 
riittävän suuren ja mielenkiintoisen 
ympäristön toimia yhdessä 
loppuasiakkaiden kanssa.  

 

 

 

Kuva 10. Kaupin kampus. 
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Kehittämiskonsepti 

Kaupin Kampuksen kehittämisessä ovat mukana FinnMedi Oy, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Tampereen 
kaupunki, Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Suomen 
Yliopistokiinteistöt Oy ja Technopolis Oyj. Kaupin kampuksen kehittäminen kuului jo Tampereen kaupungin 
OSKE-ohjelmaan (2007-2013). Vuonna 2012 Tampereen kaupunki asetti työryhmän suunnittelemaan Kaupin 
kampuksen kokonaisvaltaista kehittämistä, jonka tuotoksena valmistui vuonna 2013 FinnMedi Oy:n laatima 
alueen visio ja toteuttamissuunnitelma, jotka linjaavat kehittämistoimet vuoteen 2020 saakka. Niiden 
mukaisesti alueen toimintaprofiilia laajennetaan myös erikoissairaanhoidon, lääketieteellisen tutkimuksen ja 
teknologiayritysten ulkopuolelle. 

FinnMedi Oy6 vie tällä hetkellä Kaupin kampuksen kehittämistä eteenpäin Tulevaisuuden Terveyskylä-
hankkeella (rakennerahasto, 2015-2016). Perusideana on laajentaa ja monipuolistaa Kaupin kampuksen 
painopistettä sairaanhoidosta terveyden ylläpitämiseen. Tavoitteena on laadukas terveyden kehitys- ja 
toimintaympäristö, joka tuottaa suomalaisille ja kansainvälisille asiakkaille vaativan tason 
erikoissairaanhoitoa, hoidon tutkimusta ja kehitystä sekä monipuolisesti hyvinvoinnin palveluja. Esimerkiksi 
kampuksen viereiset Kaupin puiston liikunta- ja virkistysalueet on tarkoitus kytkeä mukaan 
kampuskokonaisuuteen ja kehittää niitä kaikille avoimena terveysliikuntapuistona. Vision mukaan Kaupin 
Kampuksen tavoitteena on hyvinvointiin, liikuntaan ja terveydenhuoltoon liittyvien uusien yritysten 
syntyminen sekä olemassa olevien yritysten toiminnan laajentuminen mm. ICT, lääke- ja terveystieteiden 
osaamista hyödyntäen. Tavoitteena on mahdollistaa laajasti yhteinen innovointi niin asiakkaiden, 
työntekijöiden, asukkaiden, potilaiden, kuntoilijoiden ym. kesken.  

Kehittämisen kohteisiin on lukeutunut myös kansainvälinen yhteistyö ja edelläkävijämarkkinoiden 
synnyttäminen erilaisten kehitysympäristöjen ja pilotointialustojen avulla. 

 
Innovatiiviset toimintamallit 

Kaupin kampuksen alueella on toteutettu erilaisia vuorovaikutukseen perustuvia toimintamalleja. 
Asiakaslähtöisiä ja käyttäjiä osallistavia toimintamalleja on toteuttanut esimerkiksi Pirkanmaan 
sairaanhoitopiiri, joka on ottanut potilaansa mukaan palvelupolun toimivuuden, hoidon ja palvelun laadun 
kehittämiseen. Kaupin alue on kotipaikka myös useille eri tahojen organisoimille innovaatiotoiminnoille. 
Näitä ovat esimerkiksi Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston yhteinen instituutti 
BioMediTech. BioMediTech on monitieteellinen tutkimus, innovaatio- ja opetusorganisaatio, jonka puitteissa 
toimii kymmeniä tutkimusryhmiä ja yli 400 asiantuntijaa. BioMediTechin toiminta perustuu yhteiseen tapaan 
ajatella. Toiminnan alussa toimijat ”joutuivat koulunpenkille”7, jossa luotiin yhteinen pohja toiminnalle. 
Tämän perusteella luotiin vahva side ryhmien välille, joka kasvatti yhteisöllisyyden kulttuuria ja 
vasavuoroisen oppimisen käytännön. Yksikään hanke ei ole vain yhden ryhmän hanke, mikä tukee 
yhteistyökulttuuria ja vuorovaikutusta.  

BioMediTech:ssä laitteet jaetaan ryhmien kesken ja laitehankintoihin on sijoitettu paljon rahaa. Kaupin 
kampuksen rakentamisen myötä tulee BioMediTech:lle ja lääketieteen yksikölle yhteinen rakennus, jonka 
myötä tämä laitekanta tullaan jakamaan myös lääketieteen yksikön kanssa.  Lähtökohdat bioteknologiassa 
ovat kehnot start-upeille suurten investointien takia. Tämän johdosta tutkimustoiminnassa pitäisi erilaisilla 

                                                             
6 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri omistaa FinnMedistä osake-enemmistön, 50%. Muu yhtiöpohja jakautuu Tampereen 
kaupungin, Tampereen yliopiston tukisäätiön ja Tampereen teknillisen yliopiston tukisäätiön kesken. 
7 Hannu Hanhijärvi 19.5.2015. 



 

28 
 

rahoituskuviolla päästä mahdollisimman pitkälle, koska markkinointi on tämän jälkeenkin edelleen kallista. 
Seuraava askel instituutin toiminnassa onkin yritysten lähestyminen ja liiketoiminnan eteenpäin vieminen.  

Toinen esimerkki on TAMK:n koordinoima Y-kampus. Y-kampus on Tampereen ammattikorkeakouluun 2012 
perustettu yrittäjyyteen innostava paikka, jolle antaa raamit 500m2 tila. Y-kampuksella järjestetään 
tapahtumia ja yrittäjyyskursseja, neuvotaan TAMKin yrittäjäopiskelijoita ja valmennetaan opettajia 
Proakatemian valmentajiksi. Y-kampuksella on mahdollista nyt pitkien neuvottelujen jälkeen käydä 
yrittäjyyden opintoja myös Tampereen yliopiston ja Teknillisen yliopiston kautta. 

Varsinaista alustamaista toimintamallia edustavat FinnMedin toteuttama Ideaklinikka projekti (2013-2015), 
jonka tarkoituksena oli rakentaa uusi hyvinvointi- ja terveysalan innovaatioalusta. Ideaklinikan puitteissa 
järjestettiin teematilaisuuksia, joissa keskusteltiin terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä teemoista 
sidosryhmän kesken. Toiminnalla pyrittiin löytämään sekä avoimia ideoita että uutta liiketoimintaa 
synnyttäviä toimintaideoita. Projektille ei rahoituksen päätyttyä löydetty jatkajaa.  

Myös kesällä 2015 käynnistyneen HealthHUBin toimintamallia voidaan pitää innovaatioalustana. 
HealthHUBin toiminta perustuu yhteisöllisyyteen ja yhteiskehittämiseen. Se tarjoaa fyysisen 
kohtaamispaikan ja yhteiskehittämistilan terveysalan toimijoille. HealthHUB tarjoaa myös näkyvyyttä, 
kumppanuuksia, rahoittajia, uusia ideoita ja testausympäristöjä. HealthHUB on alan yritysten, kliinikkojen, 
tutkijoiden, kehittäjien ja käyttäjien kohtaamispaikka. Keskeisiä HealthHUB:n toimintatapoja tulevat olemaan 
erilaisten yhteiskehitysprojektien käynnistäminen ja innovaatiotapahtumien järjestäminen, joilla pyritään 
saamaan aikaan törmäyksiä kohderyhmien keskuudessa. HealtHUB:n toiminta perustuu jäsenyyteen, joille 
toiminta on maksutonta. Ensimmäisten kahden vuoden aikana HealthHUB:n on tarkoitus saada kymmeniä 
jäseniä ja tilassa on tarkoitus järjestää noin 80 tapahtumaa. Jäsenten motivaatiota osallistua toimintaan 
kuvaavat, että he hakevat osallistumisellansa näkyvyyttä, kumppanuuksia, rahoittajia, uusia ideoita, testaajia 
ja testialueen kehittäjiä. Osallistujat ovat pieniä ja isoja yrityksiä, alan ammattilaisia ja tutkijoita sekä 
rahoittajia. Ajatuksena on myös osallistaa eri alojen opiskelijoita antamaan laaja-alaista näkemystä 
käsiteltäviin teemoihin. Keskeisiä HealthHUB:n toimintatapoja tulevat olemaan erilaisten Living Labien käyttö 
(esim. Kaupin Terveyspuisto, leikkaussaliympäristöt) ja innovaatiotapahtumat (esim. 
liiketoimintamahdollisuudet Yhdysvaltojen markkinoilla), joilla pyritään saamaan aikaan törmäyksiä 
kohderyhmän joukossa. Avoinna on vielä, miten toiminnan rahoitus jatkossa rahoitetaan (esim. jäsenmaksut, 
tapahtumakorvaukset). 

 
Tulevaisuus 

Kaupin kampuksen yhteisten toimintamallit ovat vielä muotoutumassa alueen eri toimijoiden kesken. 
Tulevaisuuteen vaikuttavat vahvasti Tampere3-hankkeen kehittyminen. Toteutuessaan hanke loisi puitteet 
kiinteämmälle yhteistyölle tuodessaan alueen kolme korkeakoulua tiiviimmin yhteen. Tämä edesauttaisi 
Kaupin kampuksen kehittymistä kansainvälisesti merkittäväksi bio- ja lääketieteellisenteknologian tutkimus- 
ja innovaatiokeskittymäksi. 

Tällä hetkellä eri toimijatahot mittaavat omaa toimintaansa (esim. BioMediTech: julkaisut, valmistuneiden 
määrä), mutta yhteisiä mittareita mittaamaan koko Kaupin kampuksen toimintaa ei ole. Tällä hetkellä eletään 
vaihetta, jossa toimijoita tuodaan yhteen niin tilojen rakentamisella kuin esimerkiksi FinnMedi Oy:n 
prosesseilla. Yhteisen tahtotilan luominen yhteisen infran ohella on ensisijaisen tärkeää. Kaupin kampus on 
erityisessä asemassa siinä, että se tuo yhteen tekniikan, lääketieteen ja bioteknologian. Nämä yhdistettynä 
Tampere3:n kaupalliseen, terveystieteelliseen ja yhteiskuntatieteelliseen osaamiseen antavat eriomaiset 
edellytykset kehittyä alan osaamiskeskuksena. Kaupin kampuksen ydintä on kyky tehdä innovatiivisesti 
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yhteistyötä yli organisaatio- ja osaamisalarajojen uusia ratkaisuja tuottaen, ja tämä on valttikortti myös 
kansallisessa ja kansainvälisessä kilpailussa menestymisessä. 

 

3.7 Tesoma – alustat kaupunginosan kehittämisessä  
 

Tesoman kaupunginosa 

Länsi-Tampereella sijaitseva Tesoma on kaupungin ensimmäinen lähiö ja se on syntynyt aluerakentamisen 
voimakkaimman vaiheen 1960–1970 -lukujen aikana. Tesoman lähiössä asuu tällä hetkellä noin 8 000 ja 
vaikutusalueella noin 20 000 asukasta. Laaja Tesoman alue koostuu siten lähiön lisäksi eri aikoina 
rakennetuista pien- ja rivitalovaltaisista Epilänharjusta, Lamminpäästä, Tohlopista, Ikurista ja Haukiluomasta. 
Yritysrakenteeltaan Tesoman alue on monipuolinen. Alueelta löytyy teollisuutta (erityisesti Myllypuron 
teollisuusalue ja Kolmenkulman yrityskeskittymä), pienyritysvaltaista toimintaa sekä media-alan osaamis- ja 
yrityskeskittymä Mediapolis.  

Sosiaaliselta rakenteeltaan Tesoman lähiöalue eroaa muista Tampereen kaupunginosista. Alueen ikäihmisten 
ja koululaisten määrä on muuhun Tampereeseen verrattuna suhteessa korkeampi. Kerrostalovaltaisen 
alueen omistusasuntojen hintataso on Tampereen matalimpia ja muuhun Tampereeseen verrattuna alueen 
tulotaso on hieman keskimääräistä alhaisempi. Kaupunginosaan ei ole ennen viime vuosia suunnattu 
juurikaan kehittämis- ja rakentamistoimia, jonka myötä alue on taantunut ja sen maine haastavana lähiönä 
on syventynyt.  

Haasteista huolimatta tesomalaiset kokevat alueensa pääsääntöisesti positiivisesti. Alueelle on ominaista 
rakentamisen väljyys ja vehreys. Kaupunginosan vahvuuksia ovatkin sen luonnonläheisyys sekä erinomaiset 
liikunta-, ulkoilu- ja virkistysmahdollisuudet. Tesomalla toimii myös useita aktiivisia järjestöjä ja yhdistyksiä, 
jotka tuottavat mm. erilaista harrastus-, kansalais- ja kulttuuritoimintaa.  

Tampereen kaupunki on huomioinut Tesoman kehityspotentiaalin ja alueella on käynnistetty sekä on 
suunnitteilla useita vuosien 2016–2020 välillä valmistuvia julkisen ja yksityisen sektorin palveluiden 
rakentamishankkeita, jotka luovat hyvät puitteet ja mahdollisuudet uudenlaisen Tesoman kehittämiselle. 
Tulevia kohteita alueella ovat muun muassa palloiluhalli, yhtenäiskoulu sekä liikekeskus, jonka yhteyteen 
tulee sijoittumaan uudentyyppistä yksityistä ja julkista palveluntarjontaa yhdistävä Tesoman 
hyvinvointikeskus. Näiden suunnittelussa on pyritty siihen, että niistä muodostuisi alueelle merkityksellisiä 
toiminta- ja monitoimikeskuksia, joiden tiloja myös alueen asukkaat ja eri toimijat voivat hyödyntää 
asukkaiden omaehtoisen sekä järjestöjen ja yhdistysten järjestämässä harrastus- ja vapaa-ajan toiminnassa. 
Näiden lisäksi alueelle on myös tehty täydennysrakentamisen suunnitelmaa sekä varauduttu tulevaisuudessa 
lähijunaliikenteen tarpeisiin.   

 
Kaupunginosa innovaatioalustana 

Uuteen kehitysvaiheeseen siirtymässä oleva lähiö antaa hyvät lähtökohdat luoda Tesomalle avoimeen 
osallisuuteen pohjautuvaa ja siihen kannustavaa innovaatioalustaa. Laajaan, poikkihallinnolliseen Oma 
Tesoma -hankekokonaisuuteen kuuluvassa 6Aika - Tesoman avoin innovaatioalusta -hankkeessa tavoitteena 
on luoda alueen eri toimijoiden yhteistyöhön pohjautuvaa alustamaista toimintamallia, joka tukee alueen 
elinvoimaisuuden kehittymistä. Tavoitteena on toisin sanoen saada aikaan kehittämisympäristö ja 
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vakiintuneet toimintatavat, jotka mahdollistavat ja houkuttelevat niin yritykset, asukkaat kuin yhdistyksetkin 
synnyttämään yhdessä uusia palveluja, ratkaisuja ja liiketoimintaa.  

Tesoman innovaatioalustamallin tavoitteen taustalla on kolme lähtökohtaa, jotka hahmottavat kehitettävänä 
olevan innovaatioalustan osatekijöitä. Ensinnäkin, innovaatioalustan luomisessa nähdään, että 
kaupunginosan ja sen asukkaiden haasteet, toiveet ja tarpeet ovat potentiaalinen uudistumisen ja 
innovaatiotoiminnan lähde niin alueen kuin alueen ulkopuolisillekin yrityksille. Toimiva innovaatioalusta 
saattaa siten nämä tarpeet ja toiveet yhteen uudistumishaluisten ja -kykyisten yritysten kanssa. Toisekseen, 
kaupunginosa tarjoaa luontevan, loppukäyttäjiin kytkeytyvät testaus-, kokeilu- ja pilotointiympäristön 
yritysten erilaisille tuotteille, palveluille ja ratkaisuille. Toimiva innovaatioalusta luo siten yrityksille 
mahdollisuuden käyttäjälähtöiseen kehittämiseen ja innovaatiotoimintaan aidossa kaupunkiympäristössä. 
Kolmantena lähtökohtana ovat kaupungin omat kaupunginosaan kohdistuvat alue- ja 
palvelukehityshankkeet, jotka luovat mahdollisuuksia eri toimijoiden väliseen yhteiskehittämiseen. 
Kaupunginosan innovaatioalusta tuo siis parhaimmillaan kaupunginosapohjaiset kehityshankkeet yhteen 
yritysten kehittämis- ja innovaatiotoiminnan sekä asukkaiden tarpeiden, toiveiden ja ideoiden kanssa.  

Asukkaille yhteinen kehittäminen tarkoittaa heidän tarpeitaan paremmin vastaavia palveluja, kun heidät 
otetaan mukaan palveluiden kehittämiseen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Yrityksille malli taas avaa 
uusia mahdollisuuksia asukas- ja käyttäjälähtöiseen innovointiin, uusien tuotteiden ja palveluiden 
testaukseen aidossa kaupunkiympäristössä ja tätä kautta myös mahdollisesti uuden liiketoiminnan 
syntymiseen. Kaupunginosa voi siis olla yrityksille uusien ideoiden syntypaikka että aito testiympäristö 
kehitteillä oleville tuotteille ja palveluille. 

 
Tesoman innovaatioalusta 

Tesoman innovaatioalustan luominen on vasta käynnistynyt ja sen osalta voidaan puhua vasta kehittymässä 
olevasta alustasta ja siihen liittyvistä toimintatavoista. Tesoman innovaatioalustamallia kehitetään alueella 
toteutettavien, toisistaan poikkeavien pilottien kautta. Pilottien avulla alueella on mahdollista testata 
erilaisia yhteiskehittämisen menetelmiä, tapoja ja kanavia vakioitujen prosessien luomiseksi. Pilotit ja niihin 
osallistuminen ovat myös eri toimijaryhmille mahdollisuus oppia uudentyyppistä osallistumista ja 
yhteiskehittämistä. Pilottikokonaisuuksia ovat: 

 Julkisten ja yksityisten palveluntuottajien muodostaman allianssin perustaminen alueen terveys- ja 
hyvinvointipalveluiden uusien ratkaisujen ja palvelukokonaisuuksien kehittämiseksi, sekä uusien 
digitaalisten ratkaisujen yhteiskehittäminen alueen terveys- ja hyvinvointipalveluiden 
(hyvinvointikeskus) tuottamisen osaksi ja tesomalaisten hyvinvoinnin ylläpitämisen tueksi.  

 Asumisen, palvelut ja kokeilutoiminnan yhdistävän yhteisöasumisen konseptin luominen ja 
toteuttaminen julkisten ja yksityisten toimijoiden sekä tutkimus- ja oppilaitosten yhteistyönä uusien 
liiketoimintamahdollisuuksien luomiseksi.  

 Korjaus- ja täydennysrakentamiseen liittyvän innovaation kehittäminen ja testaaminen yhdessä 
yritysten, taloyhtiöiden ja asukkaiden kanssa.  

 Mediapoliksen kampusalueen kytkeminen osaksi Tesoman kaupunginosan kehittämistä 
uudenlaisten media-alan tarinankerronnan ja ict-ratkaisujen synnyttämiseksi. 

 Älykkään liikkumisen ratkaisun testaaminen uusien innovatiivisten liikenneratkaisujen 
kehittämiseksi. 

 Joukkorahoitusalustan tai -ratkaisujen kehittäminen ja pilotointi alueen yritysten ja muiden 
toimijoiden erilaisten arvoa luovien ideoiden rahoituksen varmistamiseksi ja toteuttamiseksi. 
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Pilotteja hyödyntämällä alueelle luodaan kokeilukulttuuria, joka edesauttaa yritysten 
liiketoimintamahdollisuuksien vahvistumista sekä monipuolistaa ja kehittää alueellisia palveluja. Hyväksi 
havaitut yhteistyön ja yhteisen tekemisen toimintamallit juurrutetaan alueelle siten, että uusien ideoiden 
kehittäminen ja niiden toteuttaminen tulee osaksi yritysten ja asukkaiden jokapäiväistä toimintaa.  
 
Hankkeessa toteutetaan useita työpajoja, verkostoitumistapahtumia sekä erilaisia osallistumismenetelmien 
ja -ratkaisujen kokeiluja. Näin voidaan löytää juuri ne tesomalaisille sopivat ja heidän uusien ideoiden ja 
ajatusten tuottamista ja niiden eteenpäin viemistä tukevat tavat. Näiden kautta pyritään aktivoimaan 
mahdollisimman monet osallistumaan Tesoman kehittämiseen ja alueen omaleimaisuuden vahvistamiseen. 
Erityisenä haasteena innovaatioalustan ja vakioitujen toimintamallien luomisessa on motivoida innostuneet, 
kyvykkäät, idearikkaat ja innovatiiviset yritykset ja asukkaat mukaan toimintaan. Toisen haasteen 
kehittämiselle asettaa kaupunkiorganisaation kyky mukautua ketterään ja perinteisen kuulemiskulttuurin 
haastavaan yhteiskehittämiseen. 

 

4 Yhteenveto: Avoimen ja osallistavan kehittämisen kulttuuri 
 

Kaupunkikehittämisen kannalta vahvan ja tuloksellisen alustaekosysteeminen luominen edellyttää 
innovaatioalustojen tarkoituksenmukaista linkittymistä verkostoimaiseksi toimijaksi, sekä kiinnittymistä 
muihin kaupunki- ja yrityskehittämisen työkaluihin. Myös esimerkiksi tekniset laboratoriot, studioympäristöt, 
kaupunkiliikenne, kaupunginosa tai 5g verkosto voivat tarjota alustatoiminnalle merkittäviä mahdollisuuksia 
hyvinkin spesifien haasteiden ratkaisemisessa. Työnjakoa ja yhteistyötä on tarkoituksenmukaista kehittää 
paitsi kaupunkiseuduilla, myös kansallisesti ja kansainvälisesti.  
 
Tämän saavuttamiseksi tarvitaan toimintamalleja alustatoiminnan kokonaisuuden hallintaan ja operatiivisen 
johtamisen tehostamiseen. Tavoitteena voidaan nähdä avoimien innovaatioalustojen kehittyminen selkeästi 
johdetuiksi, uudenlaisen kaupunkikehittämisen työvälineiksi. Alustalähtöinen toimintamalli lisää 
kehittämistyön osallistavuutta, systeemisyyttä ja todellisia innovaatiovaikutuksia sekä mahdollistaa alustoille 
pitkäaikaiset kestävät ansaintamallit.  
 
Keskeisiä ja vielä monilta osin avoimia kysymyksiä ovat alustojen johtamisen kannalta esimerkiksi alustojen 
ansaintamallit, osallistaminen (joukkoistaminen), rajapinnat, mittaaminen sekä digitalisointi.  
 
Ansaintamallien kohdalla kyse on siitä, mitä tahoja alustat hyödyttävät ja miten näiden tulisi osallistua 
alustan kustannuksiin tai maksaa alustan käytöstä. Jos alusta esimerkiksi vaikuttaa alueen työttömyyttä 
alentavasti, se korvaa osaltaan julkisia työllisyyden hoitoon keskittyneitä palveluita, ja voi tältä osin olla 
julkisesti rahoitettua. Puhtaasti yritystoiminnan edistämiseen keskittyvän palvelun voidaan taas olettaa 
tavoittelevan merkittävää rahoitusosuutta yksityiseltä sektorilta, mikä mittaa samalla toiminnan kysyntää 
markkinoilla. Erilaisilla alustoilla voi olla siis erilaisia perusteluja ansaintalogiikalle.  
 
Joukkoistamisen siirtyminen asiantuntemusta vaativien teollisuuden tuotekehitysprosessien 
toteuttamisvälineeksi vaatii uudenlaista ja erikoistunutta osaamista alustojen fasilitaattoreilta. Toisaalta 
kaupunkiympäristön kehittämisessä kaupunginosa-näkökulmasta alustamainen toiminta näyttää hyvin 
erilaiselta. Osallistuminen ja osallistaminen ovat pitkään olleet osa kaupunkisuunnittelun käytäntöä, joten 
kysymys on ensisijaisesti siitä, ovatko osallistumisen käytännöt tarkoituksenmukaisia ja tuottavatko ne 
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todellista lisäarvoa myös suunnittelun lopputulokseen. Osallistamisen käytännöt ja siitä luotavan arvon 
muodostuminen on siis alustalähtöisen kaupunkikehittämisen keskeinen kysymys, jota sovelletaan hyvin 
erilaisissa ympäristöissä. 

”Asiakasrajapinta” eli alustojen tarjoaminen palveluiden näkyvyys ja tunnistettavuus kohderyhmälle liittyy 
molempiin edellä mainittuihin kysymyksiin: mistä yritykset tai muut käyttäjät löytävät alustojen tarjoamat 
palvelut ja niiden kuvakset kustannuksineen? Alustoilla voi olla laajakin kontaktiverkosto käyttäjiin, mutta 
miten käyttäjät laajasti löytävät ja tunnistavat alustan tarjoaman arvolupauksen alueella ja alueen 
ulkopuolella. Myös jokaisen alustan keskeiset käyttäjät ja hyödyntäjät on siis tunnistettava.   

Mittaamisen kannalta on tärkeää löytää sekä alustojen operatiiviset mittarit, joita voidaan hyödyntää paitsi 
erilaisilla alustoilla myös aluetason strategisen tason kehittämistyössä. Mittaamisen automatisoidut ja kevyet 
käytännöt ovat tärkeitä, jotta alustamisen toiminnan keveys ja ketteryys säilyy. Oma mittaamisen logiikka on 
alustan kehitys- tai kypsyysasteen arvioinnilla, jota voidaan hyödyntää alustojen kehittämistyössä ja 
profiloinnissa (ks. liite). 

Alustamaisen toimintamallin haasteisiin lukeutuu myös digitaalisten toimintojen kiinnittäminen paitsi 
johtamisen ja mittaamisen käytäntöihin myös työkaluihin, joiden kautta innovaatioprosesseja toteutetaan 
(esim. digitaaliset joukkoistamisalustat).  Alueellisesti ja kansallisesti on tarkoituksenmukaista pyrkiä osin 
yhtenäisten digitaalisten työkalujen käyttöön ja hyödyntämiseen niin palveluiden tuottamisessa, alustojen 
johtamisessa kuin toiminnan mittaamisessakin. Yksityisen sektorin alustamainen toimintamalli nojaa 
vahvasti digitaalisiin alustoihin ja digitalisaation mahdollisuuksia on tarkoituksenmukaista soveltaa myös 
kaupunkikehittämisen alustaekosysteemin vahvistamisessa.    

 

Näihin kysymyksiin sekä muihin alustajohtamisen kannalta tärkeisiin haasteisiin pyritään vastaamaan 
raportin seuraavissa versioissa. 
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Liite 1: Alustava arviointityökalu alustan kypsyystason arviointiin. (Asteikko puuttuva-edistynyt ei 
välttämättä tarkoita huono-hyvä-, vaan tarkoituksenmukainen taso voi vaihdella alustan profiilista riippuen.  

 

 

 


