
Tukkutorin & Teurastamon 
Testbed-innovaatiokilpailu 
Kiertotalous-, cleantech- ja logistiikkatyöpaja

25.10.2018



Tervetuloa
#innovaatiokilpailu 
#tukkutoriteurastamotestbed 

Wifi: FlavourStudio 
Salasana: Studio21 

https://teurastamo.com/innovaatiokilpailu 
www.facebook.com/tukkutoriteurastamo 

https://teurastamo.com/innovaatiokilpailu
http://www.facebook.com/tukkutoriteurastamo


Agenda

9.00  Tervetuloa: Mistä on kysymys Testbed hankkeessa?   
9.15 Alustus: Kiertotalous tänään ja huomenna, Anne Raudaskoski, co-founder, Ethica Oy 
9.45 LSC - liiketoiminnan kehittäminen käyttäjälähtöisesti, Juha Pesonen, Futurice 
11.30 Innovaatiokilpailun seuraavat vaiheet  
11.45 Tukkutorin toimijoita: 
Kestäviä ratkaisuja; Liiteri.net ja PiggyBaggy.com: Harri Paloheimo, CEO, Coreorient Oy,·          
Tukkutorin jäteaseman toimintamalli: Tommi Tapana, Tiimipäällikkö, Helsingin kaupunki 
12.30  Tilaisuus päättyy



Kun lähdet työpajasta, sinulla on:
>  Tietoa Testbed-innovaatiokilpailusta  

>  Tietoa kiertotalouden ja cleantechin tulevaisuudesta  

>  Tietoa käyttäjälähtöisesti ketterästä liiketoiminnan kehittämisestä 
sekä palvelumuotoilusta 

Työpajan jälkeen saat materiaalit sähköpostiin!



25.10.2018 
jouni.spets@hel.fi

Helsingin Tukkutorin  
ja Teurastamon  

Testbed hankkeen  
esittely



Helsingin Tukkutori

+Pinta-ala: 15 ha  
+ 150 yritystä 
+ 350 yritystä pakastamon  

asiakkaina 
+ 1000 työpaikkaa  
+ välillisesti 5000 työpaikkaa



• MUUT palvelut 
• Elintarvikekauppa 
• Alko 
• Kirjakauppa 
• Työkalujen vuokrauspalvelu 
• Vuokrattava saunatila 
• Yhteisögrilli ja viheralue 
• Esiintymislava 
• Kaupunkiviljelmä 
• Holvikellari mm. häiden 

järjestämiseen 

• TUKKUTOIMINTAA 
• Elintarviketukut 
• Liha-, kala-, kana- ja äyriäistukut 
• Kasvis- ja vihannestukut 
• Kukka-ja viherkasvitukut 
• LVI- ja sähkötukut 
• Toimistotarviketukku 

HELSINGIN TUKKUTORI

• RUUAN TUOTANTOA 
• Eines-, makkara-, juusto-, 

pasta- ja jäätelötehdas 
• Kahvipaahtimo 
• Leipomoita 
• Tislaamo 
• Teollinen pakastamo palvelu

• RAVINTOLAT JA KAHVILAT 
• Yli 10 kpl



Tukkutorin ja Teurastamon Testbed 
kehityshanke  

Hankkeessa haetaan Tukkutorin ja Teurastamon alueen palveluiden ja yritystoiminnan 
kehittämiseen uusia innovaatioita ja niistä parhaat toteutetaan hankkeen rahoittamina 
pilotteina.  



HANKKEEN  
STRATEGINEN TAUSTA 
 
 
 
 
Testbed hankkeessa 
rakennetaan Helsingin 
kaupungin elinkeinopolitiikan 
mukaista alustaa ja 
kehitysympäristöä uudelle ja 
kasvavalle liiketoiminnalle 
Tukkutorin, Teurastamon ja 
Kalasataman alueelle.  
 



HELSINGIN TUKKUTORI
alusta ruuan tuotantoon ja kulutukseen

• MUUT palvelut 
• Elintarvikekauppa 
• Alko 
• Kirjakauppa 
• Työkalujen vuokrauspalvelu 
• Vuokrattava sauna 
• Yhteisögrilli ja viheralue 
• Esiintymislava 
• Kaupunkiviljelmä 
• Holvikellari mm. häiden 

järjestämiseen 

• TUKKUTOIMINTAA 
• Elintarviketukut 
• Liha-, kala-, kana- ja äyriäistukut 
• Kasvis- ja vihannestukut 
• Kukka-ja viherkasvitukut 
• LVI- ja sähkötukut 
• Toimistotarviketukku 

• RUUAN TUOTANTOA 
• Eines-, makkara-, juusto-, 

pasta- ja jäätelötehdas 
• Kahvipaahtimo 
• Leipomoita 
• Tislaamo 
• Teollinen pakastamo palvelu

• RAVINTOLAT JA KAHVILAT 
• Yli 10 kpl



Esimerkki alustaliiketoiminnan vahvuuksista  
 

Pipe-line business vs. Platform business  

Strategy article from 

Harvard business review 
FROM THE APRIL 2016 ISSUE 

by 
Marshall W. Van Alstyne 

Geoffrey G. Parker 
Sangeet Paul Choudary

https://hbr.org/search?term=marshall+w.+van+alstyne
https://hbr.org/search?term=marshall+w.+van+alstyne
https://hbr.org/search?term=marshall+w.+van+alstyne
https://hbr.org/search?term=marshall+w.+van+alstyne
https://hbr.org/search?term=marshall+w.+van+alstyne
https://hbr.org/search?term=marshall+w.+van+alstyne
https://hbr.org/search?term=marshall+w.+van+alstyne
https://hbr.org/search?term=marshall+w.+van+alstyne
https://hbr.org/search?term=marshall+w.+van+alstyne
https://hbr.org/search?term=marshall+w.+van+alstyne
https://hbr.org/search?term=marshall+w.+van+alstyne
https://hbr.org/search?term=geoffrey+g.+parker
https://hbr.org/search?term=geoffrey+g.+parker
https://hbr.org/search?term=sangeet+paul+choudary
https://hbr.org/search?term=sangeet+paul+choudary
https://hbr.org/search?term=sangeet+paul+choudary
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for platform business

Phone operating system
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> value-chain>
Pipeline business  



HELSINGIN TUKKUTORI

Ruuan 
alkutuottajat 

Lähituottajat 

Elintarviketeollisuus 

Valmistajat 

Maahantuonti

Kuluttajat 

Yhteisöllisyys 
Elämykset 

Kokemukset 
Ruoka  

Jakaminen 
Asiointi 
Kauppa

alusta ruuan tuotantoon ja kulutukseen

BtoB kauppa; ravintolat, kioskit, kahvilat yms.  
Suuret eräkoot ja logistinen tehokkuus

Ruokaekosysteemi

• MUUT palvelut 
• Elintarvikekauppa 
• Alko 
• Kirjakauppa 
• Työkalujen vuokrauspalvelu 
• Vuokrattava sauna 
• Yhteisögrilli ja viheralue 
• Esiintymislava 
• Kaupunkiviljelmä 
• Holvikellari mm. häiden 

järjestämiseen 

• TUKKUTOIMINTAA 
• Elintarviketukut 
• Liha-, kala-, kana- ja äyriäistukut 
• Kasvis- ja vihannestukut 
• Kukka-ja viherkasvitukut 
• LVI- ja sähkötukut 
• Toimistotarviketukku 

• RUUAN TUOTANTOA 
• Eines-, makkara-, juusto-, 

pasta- ja jäätelötehdas 
• Kahvipaahtimo 
• Leipomoita 
• Tislaamo 
• Teollinen pakastamo palvelu

• RAVINTOLAT JA KAHVILAT 
• Yli 10 kpl



Haettavat innovaatiot liittyvät

Elintarvikkeisiin ja viherkasveihin, sekä niiden 
tuotantoon ja pakkauksiin 

Kiertotalouteen ja cleantechiin; 
teknologisia ja muita innovatiivisia 

ratkaisuja



Tukkutorin yhteinen jäteasema

• Alueen asiakkaille tarkoitettu jäteasema 
• Itsepalvelulla toimiva, jakeet kirjataan ja 

materiaalit lajitellaan puristimiin 
• Volyymi yli 600 tonnia vuodessa 

• Alueen suurilla toimijoilla omat järjestelyt 
jätehuoltoon 

• Arvio koko alueen vuosivolyymistä yli 
4000 tonnia



Kiertotalous tänään ja 
huomenna 

Anne Raudaskoski, 
Ethica Oy



Kiertotalous tänään ja huomenna  
 

@anneraudaskoski  
@EthicaFinland  

 



Ethica – palkittu kiertotalouden osaaja
Ethica on kansainvälisesti palkittu Suomen 
johtava kiertotalouden asiantuntijayritys, jonka 
missiona on rakentaa kiertotalouden mukaista 
tulevaisuutta. 

Ensiluokkaisten palveluiden tarjoaminen on 
intohimomme ja teemme töitä asiakkaiden 
kanssa, joilla on edelläkävijäasennetta ja halu 
positiiviseen muutokseen ja menestykseen. 

Tulevaisuus rakennetaan yhdessä. 



Asiakkaitamme



“In 1994, our founder Ray Anderson had a realisation that business needed to 
change  
from ‘take-make-waste’ to a circular model.  
That meant turning a petroleum-intensive carpet manufacturer into the 
world’s first  
environmentally sustainable, and ultimately restorative, company.”

http://www.raycandersonfoundation.org/






Interface believes we can create a climate fit for life with the right mindset and 
the right plan. One of the biggest barriers to driving change is our inability to 
imagine how we get there. We need new ideas and approaches. We need a 

plan. At Interface, we're optimistic and we've started on a path toward change 
with the Climate Take Back plan.





Mihin pyrimme?



IMAGINE A WORLD WHERE 
CONSUMPTION  IS A GOOD 

THING  
AND  

10 BILLION PEOPLE COULD 
LIVE IN HARMONY AND 

PROSPERITY   
William McDonough & Michael Braungart 



MERELY BEING 
SUSTAINABLE IS NO 

LONGER ENOUGH, WE 
NEED TO LEARN TO 
DESIGN AS NATURE

Daniel Christian Wahl



KESTÄVÄ KASVU 
& HYVINVOINTI

OTA-KÄYTÄ-HEITÄ POIS

RAAKA-AINEET& 
RESURSSIT

RAAKA-AINEET& 
RESURSSIT

LOISTAVA 
MAHDOLLISUUS 

RADIKAALISTI 
UUSIIN 

RATKAISUIHIN!

ILMASTONMUUTOKSEN 
HILLINTÄ



Talousmalli jossa pyritään säilyttämään tuotteen ja materiaalin 
arvo mahdollisimman korkeana mahdollisimman pitkään. 



Kiertotalous ei ole ylijäämätaloutta  
eikä fiksattu malli



Tapa ajatella ja toimia, jonka pohjalta luodaan oikeasti kestäviä, 
ilmastonmuutosta hillitseviä ratkaisuja ja radikaaleja 

innovaatioita





Kiertotalous edellyttää makro -ja 
mikrotason ymmärtämistä sekä 

bisneslogiikkaa, jossa kasvu 
irtikytketään raaka-aineiden ja 

resurssien lisääntyvästä käytöstä. 



Source: http://mbdc.com/ 
http://www.c2ccertified.org/education/design-for-the-circular-economy     
 

‘Monstrous Hybrid’ = materiaalien ja kemikaalien yhdistäminen 
siten, että niiden turvallinen kierto teknisessä tai biologisessa 
luupissa on mahdotonta. 





Case-esimerkit















AURINKOENERGIA

SADEVEDEN KERÄYS

ROBOTTITEKNOLOGIA

KIINTEÄN JA NESTEMÄISEN 
JÄTÖKSEN HYÖDYNTÄMINEN





Kiitos ja kumarrus!  
 

P.S. Olethan jo ladannut kiertotalousoppaamme? 
@EthicaFinland
@anneraudaskoski



LSC liiketoiminnan 
kehittämisen työkaluna 

Juha Pesonen, Futurice



B E R L I N  ·  H E L S I N K I  ·  L O N D O N  ·  M U N I C H  ·  S T O C K H O L M  ·  T A M P E R E

MIKÄ LSC?

25.10.2018



• Innovation  

• Agile Methodologies  

• User Insights 

• UI Design 

• Human resources 

A humanist by heart and inclination, Juha Pesonen has worked on 

hundreds of innovative and demanding B2C and B2B projects, 

putting his concept and UX design know-how to use in helping 

major European companies thrive in a rapidly changing business 

environment and weather the disruptive storms of mobile 

technology and digitalisation. 

His perspective is informed by his deep understanding of human 

behavior and passion for finding ways to combine the physical and 

the digital to create meaningful user experiences that fulfill both 

user and business needs. 

Juha’s background and degree in education provides him with a 

key to understanding user behavior in all contexts – how they learn, 

what their motives are and what informs their behavior. He has 

worked on a wide variety of services, ranging from entertainment 

Juha Pesonen 
Lean Service Creation coach  
Senior Service Designer 



”LEAN SERVICE CREATION. LSC BRINGS STRUCTURE AND FOCUS 
TO SERVICE CREATION. THE CURATED SET OF CANVASES WALK 
YOU THROUGH THE STEPS NEEDED FOR CREATING SUCCESSFUL 

SERVICES & PRODUCTS. THEY HELP YOU TO REACH BUSINESS 
OBJECTIVES IN AN ITERATIVE AND HUMAN-CENTRIC WAY.”



MITEN TÄMÄ LIITTYY 
INNOVAATIOKILPAILUUN?



1.



IDEAT 
OVAT HALPOJA



IDEA
TEKNINEN TOTEUTETTAVUUS?

BUSINESS-MALLI?

RAHOITUS?

UNIIKKI KILPAILUASEMNA?

ASIAKASYMMÄRRYS?

LAINSÄÄDÄNTÖ?

SKAALAUTUVUUS?

VALIDOINTI?

VALIDOINTI?

TIIMI?

MARKKINOINTI?

TAKAISINMAKSUAIKA?

AINUTLAATUISUUS? KOHDERYHMÄ?

KÄYTTÄJÄPOLKU?

TESTAUS?

MVP?

KANNATTAVUUS?

KILPAILU?
DATA?

KONSEPTI?



2.



MAAILMA EI ENÄÄ 
KOSKAAN MUUTU 

NIIN HITAASTI 
KUIN NYT



ENNUSTAMINEN 
ON MAHDOTONTA



KOSKA EI VOI TIETÄÄ, MITÄ PITÄÄ 
RAKENTAA, TÄYTYY  
 
>> KOKEILLA 
>> OPPIA NOPEASTI 
>> OPPIA NOPEASTI MYÖS VIRHEISTÄ



3.



MURROS AVAA 
 INNOVATIIVISILLE 

TOIMIJOILLE MAHDOLLISUUKSIA





B U I L D

M E A S U R E

L E A R N



€



FIND A PROBLEM 
WORTH SOLVING

ETSI RATKAISEMISEN 
ARVOINEN ONGELMA



Liiketoiminnan tarve Käyttäjän / asiakkaan 
tarve 

Menestyvä palvelu







WHAT DOES SHE  

SAY?
WHAT DOES SHE  

NEED?

I need coffee!

Energy? 
Caffeine? 
Is it a habit? 
Socialize? 
Break?



KOKEILLAAN 
KÄYTÄNNÖSSÄ



M
A

IS
TI

A
IS

ET
IDEATION

LEAN SERVICE CREATION
Lean Service Creation Toolbox by Futurice Ltd is licensed under a 
Creative C om m ons Attribution- ShareAlike 4.0 International 
License.

The Value Proposition Canvas is the property of 
Stra tegyzer.com and Stra tegyzer AG.
www.strategyzer.com

Ideas that  f ix, 
eliminate or reduce 

the user pain 

Ideas that  take 
the best out of 
the posit ive

Ideas that  f ill the 
user need/  
problem

User need/ problem
Write it down on a high enough level 
so that your ready made idea is not 

the only solution to it.

Negative emotions/ aspects 
related to the user need

Posit ive emotions/ aspects 
related to the user need☺☹



PAKKAUSMATERIAALIEN  
YMPÄRISTÖKUORMITUKSEN  

VÄHENTÄMINEN

”LIIKETOIMINTATAVOITE”:



10 MIN
RYHMÄKESKUSTELU



PAKKAUSMATERAALIT KULULUTTAJAN 
ARJESSA: 

 
MIKÄ PAKKAUKSISSA, KIERRÄTTÄMISESSÄ JA 

JÄTTEEN VÄHENTÄMISESSÄ ON 
POSITIIVISTA? 

MIKÄ TUOTTAA MIELIHYVÄÄ? 
 

MIKÄ OM PAKKAUKSISSA JA 
KIERRÄTTÄMISESSÄ ON HANKALAA, 
TURHAUTTAVAA TAI VAIVALLOISTA? 

 



KESKUSTELKAA TODELLISISTA 
TILANTEISTA: ”EILEN KUN…”

 PUHUKAA TUNTEISTA ☺ 

10 MIN



KESKUSTELKAA TODELLISISTA 
TILANTEISTA: ”EILEN KUN…”

 PUHUKAA TUNTEISTA ☺ 

10 MIN



IDEATION

LEAN SERVICE CREATION
Lean Service Creation Toolbox by Futurice Ltd is licensed under a 
Creative C om m ons Attribution- ShareAlike 4.0 International 
License.

The Value Proposition Canvas is the property of 
Stra tegyzer.com and Stra tegyzer AG.
www.strategyzer.com

Ideas that  f ix, 
eliminate or reduce 

the user pain 

Ideas that  take 
the best out of 
the posit ive

Ideas that  f ill the 
user need/  
problem

User need/ problem
Write it down on a high enough level 
so that your ready made idea is not 

the only solution to it.

Negative emotions/ aspects 
related to the user need

Posit ive emotions/ aspects 
related to the user need☺☹

IDEOINTI



1 minuutti hiljaisuudessa
1 asia / tarralappu
Sano ääneen,  mitä kirjoitit



IDEATION

LEAN SERVICE CREATION
Lean Service Creation Toolbox by Futurice Ltd is licensed under a 
Creative C om m ons Attribution- ShareAlike 4.0 International 
License.

The Value Proposition Canvas is the property of 
Stra tegyzer.com and Stra tegyzer AG.
www.strategyzer.com

Ideas that  f ix, 
eliminate or reduce 

the user pain 

Ideas that  take 
the best out of 
the posit ive

Ideas that  f ill the 
user need/  
problem

User need/ problem
Write it down on a high enough level 
so that your ready made idea is not 

the only solution to it.

Negative emotions/ aspects 
related to the user need

Posit ive emotions/ aspects 
related to the user need☺☹

IDEOINTI



#LEANSERVICECREATION

LEANSERVICECREATION.COM



CONCEPT &  
VALUE PROPOSITION

KONSEPTI JA 
ARVOLUPAUS



M
A

IS
TI

A
IS

ET
IDEATION

LEAN SERVICE CREATION
Lean Service Creation Toolbox by Futurice Ltd is licensed under a 
Creative C om m ons Attribution- ShareAlike 4.0 International 
License.

The Value Proposition Canvas is the property of 
Stra tegyzer.com and Stra tegyzer AG.
www.strategyzer.com

Ideas that  f ix, 
eliminate or reduce 

the user pain 

Ideas that  take 
the best out of 
the posit ive

Ideas that  f ill the 
user need/  
problem

User need/ problem
Write it down on a high enough level 
so that your ready made idea is not 

the only solution to it.

Negative emotions/ aspects 
related to the user need

Posit ive emotions/ aspects 
related to the user need☺☹



Kokeilut



Kokeilut

Wikipedia on tietosanakirja, joka ei ole koskaan valmis 



Kokeilut 

Wikipedian hienous on nopeus ja yhdessä tekeminen

● Wikipedian kilpailija 1999-2003 
● Komitea ja asiantuntijat laativat tarkat säännöt 
● Jotta artikkeli julkaistiin, sen piti läpäistä 7 

vaiheinen hyväksymisprosessi 

● Ensimmäisen vuoden aikana 21 artikkelia 
julkaistiin

● Sisällön laatu vastaa Encyclopædia Britannica 
● Kuka vain voi editoida sisältöä 
● Julkaisua ohjaa tietyt rajoitteet, jotka liittyy 

mielipiteitä jakavaan sisältöön (sensitive, 
controversial) 

● Ensimmäinen kuukauden aikana julkaistiin 200 
artikkelia ja vuoden aikan 18.000

Lähde: https://en.wikipedia.org/wiki/Nupedia



Kokeilu on, että tehdään idea nopeasti konkreettiseksi ja kehitetään sitä 
palautteen avulla

Kuvat: Board of Innovation

Kokeilut 



● Kokeilu = ajattelua 

● Riskienhallintaa 

● Tekemällä idea paranee 

● Löydetään asioita, joita kohderyhmä arvostaa 

● Näytettävää heti, eikä kolmen vuoden päästä 

● Riskien ja kustannusten hallintaa 

● Aika on rajallista, aloita heti! 

● Kokeilu on hauskaa!

“Mut, ei meillä ole aikaa/rahaa.. Ja tiedän jo kaiken.. Ja tämä on 
vaikeaa?”

Kokeilut 



● Piirros, sarjakuva, teksti 

● Tilastot, aiemmat tutkimukset 

● Fyysinen esine, rakennelma 

● Näytelmä, laulu, runo 

● Haastattelu, havainnointi, eläytyminen 

● Video, valokuva, äänite 

● Yhteisörahoitus (kickstarter jne.) 

● Mainos, some-juttu, posteri 

● Erilaiset nettityökalut

Kokeilla voi monilla eri tavoilla

Kokeilut 



Käydään läpi esimerkkejä kokeiluista 

Kokeilut 



Idea



Kokemus



Arvolupaus



Käyttäytyminen



Appi



Tuote



Preferenssi

https://usabilityhub.com/ 



Kiinnostus



Vuorovaikutus



Käyttäjäryhmä



Tila



https://www.kickstarter.com/

Projekti



Innovaatiokilpailun 
seuraavat vaiheet 



Tukkutori & Teurastamo Testbed hankeen  
Tavoitteet ja toteutustapa 

Innovaatiokilpail
u

pilotointi

kaupallistaminen kansainvälistyminen

Viestintä

Kansainväliset verkostot

Tutkimustyö

Budjetti 
509 t€ 

Rahoittajat: 
Helsingin 

Kaupunki ja 
Business 
Finland

15 pilottia 
alueella 

5 KV pilottia

Pilottikohtaisesti toteutettava kaupallistamisen lisätuki:

Pilottien toteutusta rahoitetaan 1-50 t€ + mentorointi

5/2018 5/2019Kesto 12 kk



Innovaatiokilpailuissa 
Kaksi kilpasarjaa 

IDEAT   
• ”Kansalaiskilpailu” - avoin kaikille  
• Kilpailuehdotus voi olla ideatason asia, joka 

liittyy kilpailuteemaan 
• Pilotointikelpoisuus hankkeen aikana ei ole 

edellytys osallistumiselle 
• Palkinnot, 3-5 kpl parhaille ideoille 

• 1000 € / idea 
• Idean mentorointi New Co Helsingin 

yritysneuvojien toimesta

RATKAISUT

• Avoin yrityksille ja yhteisöille 
• Ratkaisuehdotus liittyy kilpailuteemaan 
• Kilpailuehdotukset, jotka voidaan pilotoida 

hankkeen aikana ja joilla on KV potentiaalia 
• Palkinnot (n. 3-10 kpl) 

• 5000 – 50 000 € kunkin pilotin toteutukseen 
• Ratkaisun kaupallistamista ja 

kansainvälistymistä tuetaan tutkimustyöllä, 
viestinnällä ja kansainvälisten verkostojen 
avulla 

Innovaatio
-kilpailun 
teemat

pilotointi

Kaupallistamisen tuki kansainvälistyminen

IDEAT

RATKAISUT

mentorointi Pilotointi mahdollisuuksien mukaan

5/20191/2019

Uusia ratkaisuja kannattaa 
toteuttaa  yhdessä; alueen 

yritykset, suuryritykset, start-up 
yritykset ja opiskelijat. 



Innovaatiokilpailun rakenne ja aikataulu

Pilotointi 
mahdollisuuksien 

mukaan

Palkkiot:  
1000 € x 3-5 kpl  

+mentorointi 

Workshop 
Kiertotalous 

To 25.10  
Klo 9–13

Pre-pitch 
tapaaminen 

To 1.11 
Klo 9-13

Kansainväliset pilotit

Kilpailun 
avaus 
12.10

Workshop 
Elintarvikeet 

Ti 23.10 
Klo 13-17

Kaupallistamisen tukiPre-pitch 
tapaaminen 

Ke 31.10 
Klo 13-19

Ratkaisujen pilotointi

RATKAISU 
pilottien 

sopimukset ja 
operatiivinen 
valmistelu

Kilpailuaika 12.10 – 19.11 

RATKAISUJEN pilotti -vaiheeseen valitaan n. 
3-10 parasta ehdotusta, joille maksetaan 
5-50 t€ palkkio pilottien toteutuksesta

50 % 
palkkiosta 

pilotin alussa

IDEA 
sarja

1.1.2019 31.5.2019
pilotointiaika

Osallistumisen  
deadline 19.11. 

Voittajien  
valinnat 
11.12

50 % 
palkkiosta 

pilotin lopussa



Esimerkkejä innovaatioista

• Urbaanin ruokatuotannon käynnistäminen alueella 
• Lähialueen tilaus- ja toimituspalvelu



 
Urbaanin ruokaekosysteemin perustaminen

Konseptin 

monistaminen 

Suomi ja KV

Tuotekehitys

Kotien, asuinyhteisöjen, ravintoloiden 
ja 
koulujen pienemmät ruokaekosysteemit

Pyritään rakentamaan 
yhteinen asiakasrajapinta  
ja tilaus-toimitusketju: 
- Paikalliset ravintolat 
- Yritykset ja kotitaloudet

Konseptin ja 
teknologian myynti

Teolliset kokoluokat

Paikallinen 

liiketoiminta

Paikallinen kaupallist
amispolku

Laajempi kansainvälistymispolku

• Urbaanin alkutuotannon 
resurssitehokas alusta ja 
symbioottinen 
ruokaekosysteemi 

• Edistetään yhteisen 
ekosysteemin mahdollistamia 
synergiaetuja kaiken kokoisille 
yrityksille: 

- Yhteisen tuotantotilan ja 
infrastruktuurin edut ja 
haasteet 

- Liiketoimintamalli, tarjonta ja 
asiakasrajapinta 

- Kasvatusresurssien kierrätystä 
• Tavoitteena modulaarisen 

kehitysympäristön skaalaaminen 
ja monistaminen uusiin 
kohteisiin  

• Haasteena toteutukseen 
Tukkutorilla; tilat ja rahoitus

Tuotekehityspolku 



Lähialueen tilaus- ja toimituspalvelu

• Tavoitteena kauppiaiden paikallista myyntiä edistävän 
kaupankäynnin alustan toteutus;  uuden digitaalisen 
ja logistisen palvelukonseptin kehittäminen ja 
pilotointi  

• Kaupankäynnin alusta, jonka toiminnallisuus vastaa 
Helsingin kaupungin omistamia perinteisiä 
kauppapaikkoja; kauppahalleja ja toripaikkoja 

• Haasteena toteutukseen: asiakastarve ja palvelun 
ylläpidon pysyvä toimintamalli

SÄHKÖINEN KAUPPAHALLI

ASIAKAS
MYYJÄ

TOIMITUS

SOVELLUS



HELSINGIN TUKKUTORI

Ruuan ja 
kasvien 

alkutuottajat 

Lähituottajat 

Elintarviketeoll
isuus 

Valmistajat 

Maahantuonti

Kuluttajat 

Yhteisöllisyys 
Elämykset 

Kokemukset 
Ruoka  

Jakaminen 
Asiointi 
Kauppa

alusta monipuoliseen liiketoimintaan

BtoB kauppa; ravintolat, kukkakaupat, kioskit, kahvilat 
yms.  

Suuret eräkoot ja logistinen tehokkuus

liiketoimintaekosysteemi



Innovaatiokilpailun vaiheet

• Kilpailu on avoinna hakemuksille 12.10. - 19.11.2018 
• Kaikille avoimet teematyöpajat 23.10. & 25.10. 
• Pre-pitch -tapaamiset 31.10. & 1.11. 
• Voittajaehdotusten julkistus 11.12. 
• Sopimusten allekirjoitus tammikuussa 2019. 

• Valitut pilotit käynnissä kevään 2019 ajan.



Pre-pitch -tapaamiset 31.10. & 1.11.
Hakijat voivat varata 20 minuutin pre-pitch -tapaamisajan kilpailun järjestäjien 
kanssa. Tilaisuus on vapaamuotoinen keskustelu, jossa hakijat voivat pyytää 
palautetta ja vinkkejä ideansa kehittelyyn. Osallistujia kannustetaan 
valmistelmaan viiden minuutin pitch-esittely konseptistaan noudattaen kilpailun 
arviointikehikkoa (ohessa). 

Kilpailun tuomarit eivät osallistu pre-pitch -tilaisuuksiin, vaan neuvonantajina 
toimivat Futuricen liiketoimintakonsultit sekä Testbed-hankkeen 
projektipäällikkö. 

Osoite: Vanha Talvitie 10 H 2 krs. (neuvotteluhuone) 

Pre-pitchien varaus: https://hi-futurice.doodle.com/poll/ea2c8r3ah3in2bta

https://hi-futurice.doodle.com/poll/ea2c8r3ah3in2bta


Tuomarointi ja arviointikehikko 
 Ratkaisun arvo 
 

 Mistä on kyse?  
 Haluamme kuulla  
 tarkemmin  
 asiakasryhmästä ja  
 minkä mahdollisuuden  
 tai ongelman idea  
 ratkaisee. Mikä on idean  
 uutuusarvo?

Ratkaisun kaupallinen 
potentiaali 

 Miten idea rahoittaa  
 itsensä? Millainen  
 liiketoimintamalli idealla  
 on? Kuinka ratkaisu  
 skaalautuu ja mikä on  
 markkinan koko?  
 Tarvitsetteko hankkeen  
 mahdollistamaa  
 tutkimustietoa tai  
 korkeakouluyhteistyötä?

 Ratkaisun  
 toimittaminen 

 Idealla on arvoa vasta,  
 kun se on markkinoilla.  
 Meitä kiinnostaa mistä  
 asiakkaat kuulevat  
 ideasta ja voivat sen  
 ostaa. Ketä tiimissä on  
 ja mitä osaamista teillä  
 on? Tarvitsetteko  
 viestinnällistä apua  
 hankkeelta? Mikäli  
 tarjoat digitaalista   
 ratkaisua, liitä mukaan  
 riittävä tekninen kuvaus.

 Nopeat kokeilut ja  
 pilotointi 

 Uskomme uusien  
 ratkaisujen käytännön  
 pilotointiin. Haastattelut  
 kohderyhmän ymmär- 
 tämiseksi, nopeat proto- 
 tyypit ja muut keinot.  
 Kannustamme jo haku- 
 vaiheessa jalostamaan   
 ideaa ja ratkaisua   
 käytännössä, sekä   
 suunnittelemaan ja  
 kuvaamaan pilotoinnin  
 toteutustapaa osana  
 ehdotusta.



Tuomarointi ja arviointikehikko
Tuomaristo koostuu eri alojen asiantuntijoista sekä mm. alueen toimijoiden ja 
kaupungin edustajista. Tuomarit arvioivat perustelujen uskottavuutta kussakin 
osiossa mm. oheisen asteikon mukaisesti. 
 
1p = Vastaus on jäsentymätön 
2p = Vastaus on selkeä, mutta vielä abstrakti 
3p = Vastaus on kuvattu selkeästi ja pilkottu selkeisiin kokonaisuuksiin 
4p = Vastauksen perusteluksi on haettu tilastotietoa, numero- tai olemassa  
        olevaa asiakasdataa 
5p = Vastauksen, kuten markkinapotentiaalia tai hyötyä, on nopeasti kokeiltu  
        oikeilla asiakkailla esim. haastatteluilla, prototyypeillä 



Kestäviä ratkaisuja; 
Liiteri.net ja BiggyBagg.com: 
Harri Paloheimo, CEO, 
Coreorient Oy        



LIITERI.NET



Sustainable lifestyle as a 
service

LIITERI.NET



LIITERI.NET

24/7 Smart Digital Hub

Smart access 

Mobile Application SW 

Interactive tablet  

Smart lockers for last mile 
delivery



Sharing Facility & Platform

Loan & share 

Home delivery

Local products 
& services

Join groups 
& communities

Mobile-first  
online service

Compact 24/7 
accessible facility

Platform & APIs 
for integrations

Natural & easy user 
experience

LIITERI.NET



LIITERI.NET

Library for 
equipment



Last mile delivery

LIITERI.NET

Solution for  

● eCommerce 

● Logistics 

● Retailers  

● Local exchange 

● Safe eTransport charging 



           - Gig work &  
           volunteering 
- Local exchanges 
  & transactions

- Logistics & 
  delivery hub 
- Carbon neutral 
  mobility services

- Advertisements & 
  try-before-you-buy 
          - Online store 
                & pickups

- Storage & rental 
- Turn-key local 
services & 
community

Smart 
facility

Sales 
channel

Local 
activity

Local 
mobility

LIITERI.NET

Cities & developers

Corporations

Small businesses

Consumers



Free form shape & look 

Customized content 

LIITERI.NET



Caring is Sharing

Sharing is caring

! Less Wasted Resources

! Utilization of Limited Space

! Circular Economy

! Traffic congestion 

LIITERI.NET



 Most innovative housing concept 

 Smart Everyday Life program 

 Biggest Construction company in Finland 

 Biggest Real estate company in Finland 

 Net Promoter Score 94%

LIITERI.NET

2018 Success!



Contact: Usman Khanzada 
usman@coreorient.com
+358 (0) 45 245 0902
http://coreorient.com/
http://liiteri.net/

LIITERI.NET



Tukkutorin jäteaseman 
toimintamalli: Tommi Tapana, 
Tiimipäällikkö, Helsingin 
kaupunki 



Kiitos

Lisätietoja:  
Jouni Spets 
jouni.spets@helsinki.fi 
040 592 7320


