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Vantaan Innovaatioinstituutti Oy 

• Vantaan kaupungin omistama kehitysyhtiö. 

  

• Kasvattaa Vantaan vetovoimaa, kehittää liiketoimintaympäristöä, 

yritysten kasvua ja kansainvälistymistä sekä niiden sijoittumista 

alueelle. 

 

• Toiminnan painopistealueet pohjautuvat Vantaan elinkeino-

rakenteeseen; logistiikka, ICT, ympäristö & terveydenhuolto 
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Vantaan Innovaatioinstituutin missio 

• Lisää työpaikkoja 

• Uusia kansainvälisiä yrityksiä 

• Verotulojen kasvu 

Talouden kasvu Vantaalla 

ja metropolialueella 

Vantaan Innovaatioinstituutti Oy 

ja  yhteistyökumppaniverkostot 

• Vantaan innovaatio-

ympäristön kehittäminen 

• Liiketoiminnan kasvumahdol- 

lisuuksien luominen yrityksille 

• Uusia asiakkaita 

• Uusia tuotteita asiakkaille 

• Uusia yhteistyökumppaneita 

• Kansainväliset verkostot 

Kasvumahdollisuudet 

yrityksille 



Ajatuksia himmostuksella… 

• Kenelle aluetta tehdään?  

– Kuullaan  heitä uusin tavoin 

– Jatkuva vuoropuhelu tavoitteena 

• Sähköinen ”pelinomainen” alusta 

• Kaupungin visio: ylisteinen vai alisteinen asukkaiden 
toiveille? 

• Alueen vahvuudet/heikkoudet? (Singaporen vesi) 

• Kysely: mitä meillä on 1-10? Työstetään niitä mistä 
heikoimmat pisteet.  
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… 
• Lista kaupungissamme tehtävistä asioista ja 

mahdollisista tekijöistä (Sassen) 

– PPP ja muut uudet mallit tekemiseen 

• Esim. tekonurmikenttä 

• Hyödynnetään alueen innovaatiopotentiaali (ei vain 
Piilaakso) 

• Monimuotoisuus jotta ollaan kestäviä 

• Liikkuvuuden ennakointi + ohjaaminen 

• Fillarikaupunki? 

– Mitä edellyttää? 

• Kysytään pyöräilijöiltä (esim. Hehku) 
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… 

• Ydinryhmä kehittämisporukka jossa esim. kaupungin 
johto, asukkaat, alueella työskentelevät, yritykset, 
oppilaitokset  

• Nopeita kokeiluja joista opitaan (learning = to do 
something different next time  ) 

• Ekosysteemi: kaupunkien haasteet: taloudelliset, 
sosiaaliset, poliittiset, kulttuuriset, teknologiset 

– 3 mahdollisuutta:  

1) olla haavoittuva ja romahtaa 

2) olla jykevä ja selvitä 

3) olla särkymätön ja hyödyntää haasteet 
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Miten olla särkymätön ja hyödyntää 
haasteet? 

1) Kaupunki on valpas ja seuraa trendejä (mitä tapahtuu) 

- Pystyy reagoimaan/varautumaan 

2) Kaupunki on joustava 

       -  pystyy vastaamaan sisäisiin ja ulkoisiin muutoksiin 

3) Voidaan myös epäonnistua kokeiluissa ilman että koko 
 systeemi romahtaa 

4) ”Häiritään” vanhoja rakenteita ja tapoja  

       -  sekoitetaan uusiin tapoihin ripeästi 

5)Jatkuva kokeilu ja nopea oppiminen 

6)Systeeminen ajattelu: jokaisella kirkas yhteinen tavoite 

 

 

 

•Singaporen vesi –asenne 
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Toteutetut projektit  

Vantaan innovaatioympäristön kehittäminen  

–hanke 



 Yhteiskäyttöinen pysäköintiratkaisu 
Aviapoliksessa sijaitsevassa 500-paikkaisessa 
parkkitalossa koekäytettiin ratkaisu, joka 
mahdollistaa yhteiskäyttöisen pysäköinnin – eli eri 
käyttäjäryhmien pysäköinnin eri 
vuorokaudenaikoina. 
Kamerajärjestelmä päästi koekäyttäjien autot sisään 
rekisterinumeron perusteella. 

Hyödyt: 

•Tarkkaa tietoa todellisesta käyttöasteesta 

•Uusien käyttäjien lisääminen helppoa 

•Sisäänajon nopeutuessa voidaan säästää 300 litraa 
polttoainetta ja 700 kg CO2-päästöjä vuodessa! 

•Potentiaalinen ratkaisu Vantaan kaupungin uusille 
asuinalueille 

Järjestelmäntoimittaja ja kiinteistönhaltija jatkoivat 
järjestelmän käyttöä testauksen jälkeen.  

26.8.2014 



 Sisäilman mittaaminen 

Peltolan koulussa ja Kiirunantien päiväkodissa 
koekäytettiin langatonta järjestelmää, jonka avulla 
seurattiin mm. lämpötilaa ja ilmankosteutta 
reaaliajassa. 

Tiedon perusteella halutaan oppia säätämään 
talotekniikkaa todellisen käytön mukaan  

 säästöt, parempi ilmanlaatu 

 

Hyödyt: 

•Vantaan kaupungin Tilakeskukselle uusi työkalu 

•Toimittajalle palvelun käyttöliittymän kehittäminen 

Järjestelmä jäi varsinaisen testauksen jälkeen Vantaan 
kaupungin Tilakeskuksen testikäyttöön elokuun 2014 
loppuun saakka. 
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 Energiankulutuksen reaaliaikainen seuranta 

Kymmenessä kotitaloudessa testattiin järjestelmää, 
jonka avulla asukkaat saivat reaaliaikaista tietoa 
sähkönkulutuksestaan. 

Voiko laite tehdä meistä vastuullisempia sähkön 
kuluttajia? 

 

Hyödyt: 

•Suurimpia pientaloissa joissa on suora 
sähkölämmitys 

•Voidaan käyttää myös julkisten rakennusten 
sähkökulutuksen pienentämiseen 

•Toimittajalle palvelun kehittäminen yhdessä 
loppukäyttäjän kanssa 
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 Matkustajavirtojen ohjaus 

Langattomia kaupunkinäyttöjä testattiin Tikkurilan 
asemalla, jossa uuden asemakeskuksen 
rakennustyöt aiheuttavat muutoksia matkustajien 
liikkumiseen. 

Vapaasti asennettavissa: Ei sähkö- tai 
tietoliikennekaapelointia 

Vähävirtainen: akku / tuuli- ja aurinkovoima 

Tieto langattomasti: avoin data, räätälöity sisältö ja 
poikkeustiedotteet 

Hyödyt: 

•Kaupungille potentiaalinen ratkaisu: 
kaupunkisuunnittelu ja liikennesuunnittelu 

•Toimittajalle piilovirheiden huomaaminen ja 
tuotekehityksen vauhdittaminen 

Liikennevirasto ja toimittaja päättivät jatkaa näyttöjen 
käyttöä testauksen jälkeen. 
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 Sykleri – pyöräilijän infopilari 

Sykleri-projektissa haluttiin lähteä toteuttamaan 
ajatusta pyöräilykaupungista käytännössä. Projekti 
jatkoi käytännön työtä Metropolian hankkeesta, 
jossa oli tehty muotoilusuunnitelma pyöräilijän 
infopilarista. 

Projektissa ideoitiin ja määriteltiin pyöräilijöille 
tarkoitetun infopilarin toiminnallisuudet ja 
rakenteelliset vaatimukset. Yhdessä kaupungin kanssa 
sijoituspaikaksi valittiin Myyrmäen Liesitori.  

Projekti saatettiin tarjouspyyntövaiheeseen asti. 

Tarkoituksena on tulevaisuuden hankkeissa rakentaa 
prototyyppikappale, joita Vantaan kaupunki voi 
teettää lisää jatkossa ja lisätä näin houkuttelevuutta 
ekologisena pyöräilykaupunkina. 

26.8.2014 

Havainnekuva: Olli 
Heiskanen, Metropolia amk 



 Kivistön uusien palveluiden kehittäminen 

Projektissa tarkasteltiin, minkälaisia palveluita 
uudelle alueelle suunnitellun laajakaistaverkon 
avulla voi tarjota ja minkälaisia säästöjä sen avulla 
voidaan saavuttaa.  

Palveluiden tuottajina voivat olla julkinen, yksityinen 
tai kolmas sektori tai näiden yhteistyömalli. 

Projektissa teetettiin selvitystyö ”Valokuidusta voimaa 
Kivistöön” (PwC, 2013). 

•mitkä ovat kaupunkiomisteisen valokuituyhteyden 
taloudelliset hyödyt 

•miten verkon toteutus ja hallinnointi tulisi suorittaa 

•Uusien palvelujen mahdollistaminen 

 Ehdotuksia mm. sote-palveluiksi ja opetustoimeen 

26.8.2014 

Kuvat: PwC selvitys 



 Yhteisöllisyyden lisääminen yrityspuistossa 

Projektissa kehitettiin yritysten välistä 
kanssakäymistä lisäävä portaali. 

Mahdollistaa Plazan yrityspuiston (Äyritie 16–24, 
Vantaa) yritysten muodostaman yhteisön, jossa 
yritykset pääsevät esille ja jossa eri yritysten 
työntekijät kohtaavat.  

Helpottaa yritysesittelyiden tekemistä sekä talon 
sisäistä tiedottamista ja yhteydenottoa. 

Tarjoaa monipuolisesti tietoa Aviapolis-alueesta ja 
Vantaasta. Alueen palvelut, liikenne, sää ja muut 
toiminnot tulevat esiin ratkaisun kautta. 

Julkaistaan elokuussa 2014.  

Palvelu jää elämään hankkeen päätyttyä. 
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plazavantaa.fi 



 Nano Lab Finland 

Hankkeessa on käynnistetty uusi yrityskonsortio, 
Nano Lab Finland, jonka tehtävä on edistää yritysten 
liiketoiminnan kasvua ja kehittymistä. 

Tikkurilaan perustettu näyttelytila kokoaa uudet 
ratkaisut saman katon alle. 

Verkosto on kasvanut tasaisesti, mukana 26 jäsentä. 

Yli 150 järjestettyä tapahtumaa ja 800 vierailijaa 
projektin aikana. 

Tietoa uusista ratkaisuista on viety kaupungin 
toimialoille, muille isoille hankintayksiköille, 
yrityksille, oppilaitoksille sekä delegaatioille. 

Yritysten yhteistyönä toteutettiin testausympäristö, 
jossa kokeiltiin uusia ratkaisuja sisäilman laadun 
nostamiseksi. 
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 Kumppanuusfoorumit 

Kumppanuusfoorumi-tapahtumat lisäsivät 
yrityskonsortioiden yhteistoimintaa ja tarjosivat 
niiden jäsenyrityksille mahdollisuuden tavoittaa 
keskeisiä hankintapäätöksiä tekeviä tahoja. 

Lähti tarpeesta: yritysten edustajat toivoivat 
keskusteluyhteyksien luomista kaupungin edustajien 
kanssa.  

Idea jalostui käytännönläheiseksi tapahtumaksi, jossa 
yritykset pääsevät esittelemään uusimpia ratkaisujaan 
isoille hankintayksiköille. 

•Marraskuussa 2012 ”Asumisen ja rakentamisen uudet 
ratkaisut”, 110 osallistujaa 

•Helmikuussa 2014 ”Sujuva ja turvallinen arki”, 120 
osallistujaa 
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95%  
osallistujista  
arvioi v. 2014 
tapahtuman erittäin 
hyväksi tai hyväksi 



 Vaikuttavuus 

Haastattelututkimuksen mukaan hanke on 
vaikuttanut merkittävästi yritysten toimintaan.  

•64 % yrityksistä vahvistaa hankkeen lisänneen yhteistyötä 
ja verkostoitumista muiden toimijoiden kanssa. 

•Puolet yrityksistä kertoi hankkeen mahdollistaneen uuden 
tiedon tuottamisen tai teknologian syntymisen tai 
testaamisen.  

•60 % vastanneista yrityksistä oli sitä mieltä, että vastaavia 
vaikutuksia ei olisi saavutettu ilman hanketta tai ne olisivat 
toteutuneet myöhemmin tai suppeampina. 

•68 % korkeakoulujen ja muiden yhteistyötahojen 
edustajista kertoi hankkeen lisänneen uusien 
yhteistyöverkostojen syntymistä yritysten kanssa. 

26.8.2014 

”Olemme päässeet 
testaamaan 
tuotteita aidossa 
ympäristössä 
potentiaalisten 
asiakkaiden kanssa 
yhteistyössä.” 

”Tuotteen 
kehittäminen, joka ei 
olisi muuten ollut 
mahdollista.” 

Haastattelututkimuksen toteutti 
Vantaan Innovaatioinstituutti Oy:n 
toimeksiannosta Tempo Economics 
Oy. Tutkimuksessa haastateltiin 
yhteensä 101 henkilöä, joista 58 
edusti yrityksiä ja 22 korkeakouluja 
ja muita yhteistyötahoja. 



Tulevaisuuden suunnitelmia: 

CM2 kuskiton sähköbussi 

Kehärata 

Uudet asuinalueet 



Esiselvitysvaiheessa 12 eurooppalaista 
kaupunkia kävivät läpi 
joukkoliikennesuunnitelmansa ja tutkivat miten 
automaattisia ajoneuvoja voitaisiin hyödyntää 
joukkoliikenteessä. 

Kaupungeista 5 valittiin hakemusten 
perusteella toteuttamaan demonstraatio, jossa 
automaattisilla ajoneuvoilla toteutettavaa 
palvelua testataan käytännössä 

Toteutusaika: 9/2012 – 8/2016 

Rahoitus EU:n 7. puiteohjelmasta  

CityMobil2: Kuskiton sähköbussi 
Vantaan Asuntomessuille 2015 



CityMobil2 - kaupungit 

Italia:  
Oristano, Milano 
Reggio Calabria 
Suomi: Vantaa 
Espanja:  
San Sebastian, Leon  
Ranska:  
La Rochelle, Sophia-
Antipolis 
Kreikka: Trikala 
Belgia: Bryssel 
Sveitsi:  
Commune de Saint-
Sulpice (Lausanne), 
CERN campus 



Kuskittomiin ajoneuvoihin liittyvä teknologia 
on kehittynyt huimasti viime vuosina  

Googlen kuskittomia autoja on testattu 
Yhdysvalloissa onnistuneesti kolmessa 
osavaltiossa  

Hollannissa, Abu Dhabissa ja Singaporessa jo 
käytössä kuskittomia ratkaisuja lentokentillä 
ja yliopistoalueella    

CityMobil2 - tausta 



Vantaan kaupunki edelläkävijä 
kuskittomiin ajoneuvoihin liittyvässä 
tutkimuksessa 

APGM-selvitys Aviapolis-alueelle 2005 

 CityNetMobil-projekti - Future Mobility 
Solutions  
Conference and a showcase.  
Toukokuu 2009 Tikkurilassa  

 

CityMobil2 - Vantaa 



Parempi joukkoliikenteen palvelutaso pienemmillä 
kustannuksilla 

Erityisesti harvaan asutut alueet ja hiljaiset ajat 

Turvallinen, yksilöllinen ja joustava joukkoliikennepalvelu 

Tavoitetaan uusia joukkoliikenteen käyttäjiä 

Tehokkaampaa syöttöliikennettä runkolinjojen pysäkeille ja 
asemille – yhtenäinen matkaketju 

Alueen sisäisen liikenteen lisääminen ja alueen 
elinkeinotoimintojen vahvistaminen 

Automaattisten ajoneuvojen hyödyt 
joukkoliikenteessä 

LVM:n Toisen sukupolven liikenteen älystrategian 
tärkeimmät vaikuttavuusalueet ovat 
liikennejärjestelmän tuottavuus ja tehokkuus, 
ympäristöystävällisyys, turvallisuus, 
asiakaslähtöisyys sekä käyttömukavuus. 



Vantaan demonstraatiosuunnitelma 

Reitti: Kivistön asema 
– Asuntomessualue 

Pysäkit reitin 
molemmissa päissä 

Reitin pituus 2 km 

Kevyen liikenteen 
väylä varattu 
ainoastaan 
demonstraation 
käyttöön 
Ajankohta:  1.7. – 
30.9.2015 
(Asuntomessut: 12.7.-
11.8.2015) 

 



Vantaan demonstraatiosuunnitelma 

Reitti ei risteä muun liikenteen kanssa, reitti 
eristetty myös jalankulkijoilta ja pyöräilijöiltä. 
Pysäkille kulku ei vaadi reitin ylitystä 
Palvelu toteutetaan kahdella sähkökäyttöisellä 10 
hengen pikkubussilla.  
Ajoneuvojen liikkuminen perustuu joko GPS-, 
kamera- tai muuhun havainnointiteknologiaan. 
Ajoneuvo pysähtyy havaitessaan esteen, se ei 
yritä väistää estettä tai reagoida hidastamalla.  
Ajoneuvon toimintaa tarkkaillaan jatkuvasti 
lähistöllä sijaitsevasta valvomosta. Ajoneuvon 
nopeus on max 30 km/h.  



Kehärata ja uudet asuinalueet Vantaalla 



15.9.2011 Vantaan kaupunki, R Sandberg 28 

Kehärata lyhyesti 

Kehärata on pääkaupunkiseudun 
tärkeä poikittainen raideyhteys.  
 

Se on myös raideyhteys lentoasemalle 
sekä tärkeä kaupunkirata, joka tuo 
joukkoliikenteen potentiaalisiksi 
päivittäisiksi käyttäjiksi 200 000 asukasta 

ja 200 000 työpaikkaa.  

 Kehärata lukuina:  
 
 kustannusarvio on 605 M€  
 kaksiraiteinen henkilöliikenteen rata  
 junien enimmäisnopeus 120 km/h  
 radan pituus 18 km, tunneli 8 km  
 uusia asemia 4 kpl ja asemavarauksia 

4 kpl  
 liityntäpysäköintipaikkoja 1. vaiheessa 

autoille noin 500, lisäksi rakennetaan 
polkupyörien pysäköintipaikkoja. 
Pysäköintipaikkoja lisätään tarpeen 
mukaan.  



Kivistön alue 

tuleva keskusta-alue on tällä 

hetkellä pääosin metsää. 

Kehä III 

21 km2 

Kivistön alueelle mahtuisi 

koko Helsingin keskusta. 



Kiitos! 

 

Ollaan yhteydessä: 

mirka.jarnefelt@vantaainnovation.fi 

puh. 040-125 8535 

mailto:mirka.jarnefelt@vantaainnovation.fi

