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Kaupungistumisen haasteena on saada aikaan parempaa 
vähemmällä ja päästä lähemmäksi kestävää ja ihmiskeskeistä 
palveluyhteiskuntaa. toisaalta ratkaisuja pyritään luomaan 
yhdessä kaikkien alueen toimijoiden kanssa. tämä tapahtuu 
hyödyntäen eri osapuolten osaamista ja näkemyksiä verkosto-
maisesti ja tiivistämällä yhteistyötä sekä avoimuutta osin 
kasvavan digitaalisuuden sekä uudenlaisten yhteiskehittely- 
ja demonstraatioalustojen avulla.

RAkENTAMISEN STRATEGISEN huippuosaa-
miskeskuksen RYM Oy:n ja Tekesin Energizing 
Urban Ecosystems -ohjelmaa kiteyttää yksi sen 
tavoitteista: rakennetun ympäristön koko elin-
kaarelle synnytetään keskitetysti maailmanluokan 
osaamista monialaisen ja monitieteellisen huip-
pututkimuksen avulla. Ajatus monien rakennetun 
ympäristön alan toimijoiden aidosta yhteistyöstä 
alueellisessa suunnittelussa ja kehittämisessä on 
tuottanut uudenlaisia yhteistyön tapoja, joita 
yhdistää tuttu alue. 

Toimijoina hankkeessa ovat mm. Rakennetun 
ympäristön strategisen huippuosaamisen kes-
kittymä Rym Oy, Tekes, Aalto-yliopistokiinteistöt 
Oy, Adminotech Oy, DigiEcoCity Oy, Fortum Oyj, 
Espoon kaupunki, Helsingin seudun ympäristö-
palvelut (HSY), Kemira Oyj, KONE Oyj, Ramboll 
Finland Oy, SRV Yhtiöt Oyj yhdessä muutaman 
tutkimuslaitoksen ja korkeakoulun kanssa.

espoon tapiola on suurten uudistusten edessä.
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ONkO MAhdOllISTA TEhdä  
T3-AlUEESTA YkSI MAAIlMAN jOhTAvISTA 
INNOvAATIOkESkITTYMISTä?
Ohjelma yhdessä monen muun hankkeen kanssa muokkaa 
T3-alueesta (Otaniemi–Keilaniemi–Tapiola) ainutlaatuisen 
korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten, yritysten sekä julkisen 
ja kolmannen sektorin toiminta- ja kehitysympäristön. Oh-
jelma luo erinomaiset edellytykset kehittää tulevaisuuden 
rakennettuja ympäristöjä uutta liiketoimintaa synnyttäen. 
T3-alue tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden toteuttaa 
innovatiivinen, kestävä ja kansainvälisesti houkutteleva 
elin- ja työympäristö. 

Espoon linjausten mukaan aluetta kehitetään määrätie-
toisesti myös uusien tuotteiden, palvelujen ja uusimman 
tiedon sekä innovaatioiden kehitys- ja demonstraatioym-
päristönä. Ohjelmassa keskeisin panostus liittyy erilaisten 
demonstraatiohankkeiden toteutukseen, jolloin toteute-
taan tulevaisuuden innovatiivisia ratkaisuja ja palvelukon-
septeja uusinta tietoa ja teknologiaa hyödyntäen.

hANkkEEN AIhEAlUEET OvAT lAAjAT
Hanke on kytköksissä Suomen tavoitteisiin olla merkittävä toimija 
EU 2020 -strategian tavoitteiden toteuttamisessa. Lähtökohtana 
on saavuttaa pioneerin rooli useissa yhteiskunnallisissa muutos-
tavoitteissa.

Hankkeen ydintoimintaa on kansainvälistä huipputasoa oleva 
tutkimus, joka perustuu Aalto-yliopiston ja sen kumppanuuksien 
huipputason tutkimustoimintaan ja kyvykkyyksiin. Tutkimus ja käy-
tännön demonstraatiot liittyvät seuraaviin laajoihin osa-alueisiin: 
Espoo innovaatioekosysteeminä ja testialustana, alue yrityksiä hou-
kuttelevana yhteisönä, alueellinen tietomallintaminen, visualisoitu 
virtuaalitodellisuus, älykäs kaupunki, alueen tilat ja toimintavirrat, 
ekosysteemin johtaminen sekä yhteiskunnalliset innovaatiot.

kOkEIlEMINEN jA käYTTäjIEN  
MUkAAN OTTAMINEN TäRkEää
Yhteisenä tavoitteena on luoda Suomeen kaupunkisuunnitteluun 
ja -kehittämiseen monitieteinen huippuosaamisen keskittymä. 
Kansainvälisesti katsottuna alue on Helsingin metropolialue Suo-

Mindsetin muutos vaatii kyseenalaistamista.
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messa. Euroopassa harva yhteistyökumppani tuntee Suomea niin 
hyvin, että kansainvälisesti vielä voitaisiin puhua kansainvälisestä 
innovaatiokeskittymästä.

EUE-hankkeessa suomalaiset asiantuntijat toimivat yhteisen 
teeman ympärillä kuitenkin itsenäisinä toimijaryhminään. Kan-
sainvälisesti on helpompaa puhua yhdestä hankkeesta, vaikka 
hankkeen sisällä on kymmeniä osahankkeita. Uuden toiminta-
tavan ja innovaatioiden lisäksi hankkeessa hyödynnetään sovel-
tuvia kansainvälisistä teorioita ja toimintatapoja. Kokeileminen 
ja käyttäjien mukaanottaminen on tärkeä osa EUE-tutkimusta. 
Sanasto hankkeen sisällä muotoutuu omanlaisekseen: ”ekosys-
teemi, boundary objects, HUBit, majakat” ovat tuttuja hankkeessa 
toimiville. Sanasto muokkautuu hiljalleen toimijoiden keskuu-
dessa. Englanninkielisille sanoille pyritään löytämään vastineita 
suomen kielestä.

MONEN TOIMIjAN YhTEISpElIä
Tasavertaisten toimijoiden yhteishankkeessa menestys rakentuu 
yhteistoiminnalle ja luottamuksen rakentamiselle. Hanke vaatii 
aktiivista johtamista koko ajan sekä toimijoiden omistajuutta 
tavoiteltavasta lopputuloksesta, hankkeet eivät organisoidu 
itsestään vaan vaativat tukea ja fasilitointia – prosessi on yhtä 
tärkeä kuin lopputulos. Yhteistoiminta vaatii myös tulosten ak-
tiivista jakamista yhteisissä työpajoissa, tulos- ja demopäivissä 
sekä yhdessä kehittämistä, yhteisen kulttuurin ja toimintatapojen 
sekä työkalujen rakentamista. Säännöllinen tulosten peilaaminen 
tavoiteltavaan lopputulokseen edistää yhdessä oppimista sekä 
innovaatioiden kehittämistä yli osahankkeiden. Etukäteen sovi-
tuilla tulosten hyödyntämisoikeuksilla mahdollistetaan tulosten 
hyödyntäminen ja synergioiden löytäminen. Yhteistoiminta vaatii t3-alueella vanha ja uusi suunnittelu kohtaavat.

kyvykkyyksien rakentamista niin henkilö-, organisaatio- kuin 
verkostotasolla.

 YhTEISTYövERkOSTOISSA TIETO jAlOSTUU
Hankkeen toimijat lähestyvät ratkaisukeskeisesti alueella suun-
nittelun alla olevia kohteita. Uudenlainen ajattelutapa yhteisen 
hankkeen siivittämänä on jo tuonut tulosta toimijoille. Kaupungin 
yhteistyöverkosto on vahvistunut yliopistossa tuotetun tiedon hyö-
dyntäjänä. Partneriyritykset ovat hyödyntäneet uusinta tutkimus-
tietoa ydintoimintaansa. Virtuaaliympäristöjen kehittämistyössä on 
päästy eteenpäin yritysten ja tutkijoiden yhteistyöllä. Akateemisen 
tutkimuksen yhtenä tärkeänä tavoitteena on tuottaa julkaisuja ja 
tutkintoja. Yhteinen kehittämisen tila Urban Mill yhdistää tekijöitä.

Yhteistoiminnassa yrityksen ja yliopiston eri tutkijoiden välillä 
uuden oppimista ei voi estää. Hankkeessa työskentelevät tutkijat 
tekevät jatko-opintojaan ja saavat aitoja yritysten ongelmia ratkais-
tavikseen. Espoossa korkeakoulujen ja yliopiston yhteistyömah-
dollisuuksia on jatkuvasti tarkasteltu uudenlaisesta tulevaisuuteen 
suuntaavan yhteistyön kautta. Yhteistä säveltä ja tapaa toimia 
etsitään jatkuvasti, mutta toimintaan mukaan heittäytymällä on 
saavutettu positiivisia tuloksia.
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