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Avoin innovaatioalusta on kaupunkikehittämisessä lähestymistapa, jossa 

pyritään systemaattisesti avaamaan kaupunkiympäristö ja sen palvelut 

ulkopuolisten osapuolien kehitettäväksi. Kaupunki ei välttämättä toimi 

itse aktiivisena kehittäjänä, vaan rooli muuttuu enemmän 

fasilitoijaksi, mahdollistajaksi ja verkottajaksi.

Innovaatioalustat ovat uusien tuotteiden, palvelujen ja markkinoiden 

kehittämistä mahdollistavia ympäristöjä, joissa koko kaupunkiyhteisö 

voi yhdessä synnyttää uusia palveluja, ratkaisuja ja liiketoimintaa. 

ALUSTAMAINEN LÄHESTYMISTAPA 

KAUPUNKIKEHITTÄMISESSÄ

Lähde: Avoin innovaatioalusta kaupunkikehittämisen 
lähestymistapana. Käsikirja kehittäjille.



KOKLAAMO ON…

6Aika Avoimet innovaatioalustat-hankkeessa kehitetty 
kokeilevan kehittämäisen malli. 

Koklaamossa yritykset ja yhdistykset kehittävät 
innovatiivisia ratkaisuja kaupunkilaisten ja uudistuvan 
kaupunkiympäristön haasteisiin. 

Ratkaisuideoita kokeillaan ketterästi yhdessä 
potentiaalisten käyttäjien kanssa. Kokeilun tuloksena 
saadaan validoitu tuote- tai palvelukonsepti.

YHTEISKEHITTÄMISTÄ,
NOPEAA JA KETTERÄÄ KOKEILEMISTA



KOKLAAMOSSA…

Teemat vaihtelevat:
• loka-joulu 2016 liikunnallisten perheiden 

arjen haasteet
• tammi - maalis 2017 liikenneturvallisuus
• syksy 2017 yhteisökahvila
• kevät 2018 asuminen

Pilotti-Koklaamoiden teemat ovat nousseet 
Tesoman alueen vahvuuksista ja kehittämisen 
tarpeista, jotka on tunnistettu yhdessä alueen 
asukkaiden kanssa.



KOKLAAMOSSA…

Ideoita kehitetään neljässä, Lean Service 
Creation –menetelmää hyödyntävässä 
työpajassa

Kerran viikossa olevat työpajat kestävät n. 3 
tuntia. Työpajojen lisäksi ideoita kokeillaan 
kevyesti ja ketterästi käytännössä. Koklaamo
kestää n. 7 viikkoa.





TOIMIJAT 

Koklaajat

Koklaajat ovat 

yrityksiä ja 

yhdistyksiä, joilla on 

halu kehittää ja 

kokeilla omaa 

ideaansa 

Koklaamon tuella 

eteenpäin 

Sparraajat

Ideoiden jalostamiseen 

on hyvä saada 

näkemyksiä eri alojen 

asiantuntijoilta. 

Koklaamoon

osallistuva yritys saa 

asiantuntijaryhmän 

sparraamaan 

ideoidensa 

kehittämistä

Fasilitaattorit

Koklaamon tiimi vastaa 

Koklaamon toiminnasta 

ja työpajojen 

fasilitoinnista. Jokaisen 

koklaajan idean 

kehittämistä on 

ohjaamassa fasilitaattori.

Käyttäjät

Koklaamon teemat 

nousevat asukkaiden 

kokemista haasteista, 

joita tunnistetaan 

Koklaamoa

edeltävissä 

työpajoissa. Asukkaat 

osallistuvat 

kokeiluihin.



OSALLISTUJAT MÄÄRÄ

Henkilöt yhteensä 108

Yritykset 18 (joista koklaajia 8)

Järjestöt 12 (joista koklaajia 2)

Julkiset toimijat 5

Korkeakoulut 4

Käyttäjät 2000+



Korkeakoulut

TTY

Tampereen yliopisto

TAMK

Jyväskylän yliopisto

Dwellers in Agile Cities-

tutkimusprojekti

Yritykset
Sokos hotels

Sitra

Mehiläinen

Business Tampere

LähiTapiola

Järvikulman autokoulu

Z-Sport

Tampereen Aluetaksi

Reima

Saintex

Citynomadi

C2Smartlight

Futurice

Regio hub

VTS

Avain asumisoikeus Oy

Ekokumppanit Oy

Vuores Palvelu Oy

Järjestöt
Kotipirtti

Silta-valmennus

Harjun seurakunta

Pirkanmaan syöpäyhdistys

MLL Harju

Yrityskummit

Liikenneturva

Rahtarit

Raholan pyrkivä

Tampereen voimistelijat

Setlementti Tampere ry

Respect Boxing Club

Tampereen vanhuspalvelu ry

Julkinen
Tampereen kaupunki

Pirkanmaan liitto

Tampereen kaupunkiseutu

Poliisi

6Aika Näyttämöt ja kasvun 

pajat-hanke



KOKLAAMOSSA …

➔ luodaan uusia konsepteja tehokkaasti

➔ asiakasymmärrys lisääntyy

➔ yhteiskehittämisosaaminen syventyy

➔ opitaan kokeilevan kehittämisen uusi toimintatapa

➔ verkostoidutaan kaupungin ja eri asiantuntijoiden kanssa 

➔ saadaan monialaista tukea konseptin kehittämiseen

➔ asiakastarvetta voidaan testata jo ennen varsinaisen 

ratkaisun olemassaoloa



ESIMERKKEJÄ KOKLAAMOSSA 

KEHITETYISTÄ KONSEPTEISTA

• Reenitaksi – Tampereen Aluetaksi Oy

• Kävelevä koulubussi – Citynomadi

• Pelillinen heijastin – Saintex Oy

• Reima Glow – Reima Oy

• Asukasosuuskunta – VTS

• Yhteiskäyttöauto – Avain Asumisoikeus Oy

• Yhteisökahvila – Setlementti Tampere ry



”Innostava. Hyvä tapa edetä konkretiaan

rakentamalla ja kevyesti. Se on ollut uusi ja 

hyvä tapa kokeilla projektia.”

”Todella tehokasta. Jos seura lähtee itse 

tekemään tällaista projektia, se kestää 4 vuotta.”



Pilotti-Koklaamo – liikunnallisten 

perheiden arjen haasteet

Pilotti 11.10.2016 – 1.12.2016 (7 viikkoa)

Pilotissa mukana kolme ideaansa kehittävää yritystä/yhdistystä: Respect

Boxing Club, Z-Sport Oy ja Tampereen aluetaksi. 



Tampereen Aluetaksi kehitti 

Koklaamo-työpajoissa 

Reenitaksi-konseptin. 

Konseptia kokeiltiin 

potentiaalisten käyttäjien 

kanssa jo itse varsinaisen 

palvelun olemassaoloa. 

Kokeilun avulla saatiin tietoa 

siitä, onko palvelulle kysyntää 

ja mihin suuntaan konseptia 

kannattaa kehittää.

ESIMERKKI KOKEILUSTA - REENITAKSI



Aluetaksi on hyvä esimerkki yrityksestä, joka on 
keskellä suurta toimintaympäristön muutosta –
tarve omalle uudistumiskyvylle!

Reenitaksi on palvelu, jolle on osoittautunut 
suurta tarvetta ja kysyntää.



KOKLAAMO TULEVAISUUDESSA

• Työkalu kaupungin omien palvelu- ja tuotekonseptien 

kehittämisessä

• Osana innovatiivisia hankintoja

• yrityksille mahdollisuus kehittää ratkaisuja yhdessä 

kaupungin kanssa

• referenssi

• Koklaamo valittu hyväksi käytännöksi Interreg Marie –

hankkeessa

• Mallin kehittäminen jatkuu





Lisätietoja: 

www.koklaamo.fi

Lilli-Nora Siikasmaa, Tampereen kaupunki

lilli-nora.siikasmaa(at)tampere.fi

040 658 7593

http://www.koklaamo.fi/

