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Maailma muuttuu seuraavien vuosikymmenten aikana enemmän kuin se on muuttunut 

viimeisten vuosisatojen aikana. Uutta luovat innovaatiot muuttavat vakiintunutta  

toimintaa, mikä luo kokonaan uusia mahdollisuuksia kestävän ja ihmislähtöisen  

tulevaisuuden rakentamiseen. 

Julkissektorin on aktiivisesti etsittävä uutta rooliaan yksilöiden, yhteisöjen, yritysten, 

yhteiskunnan ja ympäristön muutoksissa. Perinteisen, siiloutuneen ja hallintoperustaisen 

toiminnan tilalle tarvitaan uusia, avoimia ja vaikuttavia tapoja ymmärtää asiakkuutta, tietoa 

ja toimintaa. Avoin toiminta vahvistaa osallisuutta, vastuullisuutta ja luottamusta. Se raivaa 

tietä asiakkuusperustaisille palveluille ja uusille liiketoiminnoille sekä julkisen toiminnan 

uudelle roolille. 

Me Espoossa luomme uusia menestystarinoita törmäyttämällä erilaisia toimijoita, toimintoja 

ja verkostoja. MakeWithEspoo-menetelmien ja -työkalujen avulla varmistamme, että teemme 

oikeiden ihmisten kanssa oikeita asioita, oikea-aikaisesti, oikeiden kyvykkyyksien avulla. 

Tämä Innovaatioiden showroom -sovellusesimerkki avaa uuden, innovaatioalustanäkökulman 

showroomien ja innovaatioiden maailmaan. Näkökulma perustuu avoimeen yhteisölliseen toi-

mintaan sekä innovaatioista kertomisessa että uusien innovaatioiden kehittämisessä, jolloin 

showroom toimii yhteisöllisenä alustana innovaatioiden synnyttämisessä eri ekosysteemien 

toimijoiden kesken.   

Innovaatioiden showroom -työ on toteutettu Espoon Avoimet Innovaatioalustat - osatoteu-

tuksen hankkeena ja osana Suomen kuuden suurimman kaupungin yhteistä 6Aika-strategiaa 

ja Avoimet innovaatioalustat -kärkihanketta. Lämmin kiitos kaikille Innovaatioiden showroom 

-sovellusesimerkin kehittämiseen osallistuneille koko Espoo Innovation Garden -yhteisössä. 

Erityiskiitos Espoo Marketingin toimitusjohtaja Jaana Tuomelle sekä kehittämistyöstä ja 

raportin kirjoittamisesta vastanneelle projektipäällikkö Heli Hidénille. 

Päivi Sutinen

KT, EMBA, palvelukehitysjohtaja 

Espoon kaupunki

Esipuhe
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Innovaatioiden showroom -toimintamalli on kaupungille uudenlainen tapa 
vahvistaa kaupunkia yhteisönä siten, että se voi toimia yritysten, yliopistojen, 
tutkimuskeskusten ja julkisten toimijoiden innovaatioiden ja ekosysteemien 
esittelijänä ja innovaatiotoiminnan kiihdyttäjänä. Kaupunkiyhteisössä toimiva 
Innovaatioiden showroom voi toimia fyysisenä, digitaalisena ja toiminnallisena 
alueen toimijoiden innovaatioiden ja innovaatiotoiminnan näyttämönä sekä inno-
vaatioiden kehittämisen alustana. 

Johdanto ja tavoitteet
K

u
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Innovaatioiden showroom -toiminnan päätavoitteena on tuoda esiin alueen eri 
toimijoiden innovaatioita ja mahdollistaa uutta innovaatiotoimintaa alustatoi-
minnan ja yhteiskehittämisen avulla. Innovaatioiden showroom -toimintamallin 
kehittämisen tavoitteena oli luoda toimintamalli, jonka avulla voidaan 

Nämä tavoitteet toimivat lähtökohtana koko sovellusesimerkin kehittämiselle. 
Tavoitteet on määritelty siten, että jokainen innovaatioekosysteemin toimija  
löytäisi niistä selkeitä yhteyksiä ja hyötyjä omaan toimintaansa. Pääsidosryhmät 
varmistivat yhdessä projektin eri osien edetessä, että näissä tavoitteissa pysyttiin.  
Sovellusesimerkin innovaatioita edistävät ekosysteemit sekä pääsidosryhmät määri-
tellään luvussa Innovaatioiden showroom avoimena innovaatioalustana (s. 6).  
Kriittisiksi kumppaneiksi ja sidosryhmiksi käsitetään ne, jotka ovat välttämättömiä 
mallin toteutumisen ja eri konseptien toteuttamisen kannalta.

Tässä sovellusesimerkissä määritellään ja kuvataan erilaisia vaihtoehtoisia 
innovaatioiden showroom -toimintamallin konsepteja. Ne on kokeillen kehitetty 
espoolaisessa innovaatioiden puutarhassa, Espoo Innovation Gardenissa, joka 
on kasvava ja kehittyvä, monimuotoinen yhteisö, jonka sydän sykkii Espoon 
Otaniemen, Keilaniemen ja Tapiolan alueella. Tällä alueella on Pohjoismaiden 
suurin innovaatiokeskittymä, jossa innovaatioitaan kehittävät kansainväliset 
yritykset, Startup Sauna sekä alueen tiede- ja tutkimusyhteisö. Alueella toimii 
5000 tutkijaa, jotka edustavat sataa kansallisuutta, 47 tutkimus- ja kehitysyk-
sikköä ja suuri osa Suomen pörssiyrityksistä. Otaniemi-Keilaniemi-alue toimi 
tämän sovellusesimerkin ensisijaisena innovaatioalustana. Lisäksi mallinnusta 
tehtiin osittain kahdella muulla Espoon innovaatioalustalla: Ison Omenan Palvelu-
torilla ja Bioruukissa. Tämän sovellusesimerkin avulla on kuvattu Innovaatioiden 
showroom osana Espoo Innovation Gardenin sydäntä ja sitä voidaan skaalata 
seuraavassa vaiheessa laajemmin koko Espoossa toimivien ekosysteemien 
toimintaan. Luettavuuden helpottamiseksi tässä sovellusesimerkissä Espoo 
Innovation Garden -alueella tarkoitetaan nimenomaan ekosysteemin keskusta 
Otaniemi-Keilaniemi-alueella.

Innovaatioiden showroom -toimintamalli koostuu neljästä eri konseptista: 
fyysisestä showroomista, digitaalisesta showroomista, showroom-vierailukier-
roksista sekä showroom-tapahtumista ja törmäytyksistä. Nämä erilaiset innovaa-
tioiden showroom -konseptit toimivat yhdessä ja erikseen ja pyrkivät yhteisiin 
tavoitteisiin. Malli on hyödynnettävissä ja skaalattavissa muihin ympäristöihin. 

Johdanto ja tavoitteet

•	edistää Espoon ja Suomen innovaatioiden 
näkyvyyttä maailmalla

•	  vahvistaa Espoon elinvoimaa ja kilpailukykyä  
sekä imagoa innovaatiotoimijana

•	  houkutella Espooseen kasvuyrityksiä, investointeja ja  
vierailijoita sekä auttaa toimijoita menestymään

•	olla innovaatio- ja tiedeturistien vierailujen vakiokohde.
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Innovaatioalusta on mikä tahansa toimintaympäristö, teknologia, järjestelmä, 
tuote tai palvelu, jossa kehittäminen on avattu ulkopuolisille toimijoille. Tavoitteena 
on vahvistaa alustan käyttäjien toisilleen tuomaa hyötyä ja verkostovaikutusta. 
Innovaatioalustan avainominaisuuksia ovat avoimuus, innovatiivisuus ja alusta-
maisuus. Sen keskeisiä elementtejä ovat tilat (fyysiset ja sosiaaliset), yhteisö ja 
toiminta sekä niihin sisältyvät aineelliset ja aineettomat teokset, joilla havain-
nollistetaan ilmiöitä ja ideoita ja ilmennetään kulttuuria (ks. MakeWithEspoo 
-tuoteperhe: Ekosysteemien innovaatiojohtamisen viitekehys; Yhteiskehittämisen 
käsikirja; Ison Omenan palvelutori innovaatioalustana).   

Alueen toimijat voivat hyödyntää Innovaatioiden showroom -toimintaa avoimena 
innovaatioalustana. Sen kehittämisessä, konseptoinnissa, testaamisessa ja 
jatkuvassa kehittämisessä tarvitaan kaikkien eri ekosysteemien toimijoita.  
Jokaisen ekosysteemin toimijoilla on osittain erilainen näkökulma innovaatioiden 
showroom -konseptien kehittämiseen, mutta yhteisenä nimittäjänä toimii innovaa-
tioiden ja toimijoiden osaamisen esille tuominen ja näkyvyyden parantaminen.  

Innovaatioiden showroom  
avoimena innovaatioalustana 
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Innovaatioiden showroom -konseptien kehittyessä innovaatioalusta mahdollistaa 
edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamisen lisäksi uusien innovaatioiden 
syntymisen eri ekosysteemien toimijoiden törmäyttämisen ja yhteisen toiminnan 
seurauksena. Ekosysteemin ja innovaatioekosysteemin käsitteitä on avattu 
enemmän seuraavassa kappaleessa.

Ekosysteemit innovaatioiden showroomin  
konseptoinnissa

Innovaatioiden showroomin konseptoinnissa on tärkeää tunnistaa, millaisia  
ekosysteemejä sen alueella toimii. Yksi tapa tunnistaa ja jäsentää eri ekosys-
teemejä on käyttää apuna oheisessa kuvassa esitettyä jäsennystä, jossa eri 
ekosysteemit ryhmitellään niissä toimivien instituutioiden tai muiden toimijoiden 
perustehtävän mukaisesti.

Innovaatioekosysteemillä tarkoitetaan tässä kehittämisen ekosysteemiä,  
jonka innovatiivista energiaa pyritään yhteisesti, tietoisesti ja käytännön  
toimilla suuntaamaan kohti ekosysteemin jäsenten yhteisesti jakamaa  
strategista tavoitetta. Jäseniä yhdistävä tarkoitus on niiden innovaatiostrate-
gioiden synerginen yhdistäminen kohti yhteistä hyvää. Kun ekosysteemi onnistuu 

Innovaatioiden showroom  
avoimena innovaatioalustana 

Luonnon ekosysteemit

Innovaatioekosysteemit

Sisältäen globaalit  
ja kansalliset  

suuryritykset sekä  
niiden verkostot 

Suuryritysten  
ekosysteemit

Sisältäen kaupunkien 
organisaatiot, julkiset  

palvelut ja infrastuktuuri  
sekä niiden verkostot

Julkiset  
ekosysteemit

Sisältäen startupit,  
scaleupit, PK-yritykset,  

yksilöt ja yhteisöt  
sekä niiden verkostot

Nousevat haastaja- 
ekosysteemit

Sisältäen yliopistot,  
korkeakoulut ja  

tutkimusorganisaatiot  
sekä niiden verkostot

Tutkimus-  
ekosysteemit

Innovaatioekosysteemit,  
joissa ihmiset yhteiskehittävät 

kestävää ja viisasta tulevaisuutta

Luonnon ekosysteemit
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synnyttämään markkinoilla innovaation, ekosysteemin kaikki jäsenet hyötyvät  
siitä panostensa mukaisesti.

Innovaation määritelmä on omaksuttu laajasti hyväksytystä: innovaatio on jotain 
uutta, joka on osoittanut arvonluontikykynsä yhteiskunnassa.

Instituutioiden tavoitteet eivät voi olla innovaatioekosysteemissä keskenään 
ristiriitaisia, mutta ne ovat lähtökohtaisesti erilaisia. Innovaatioekosysteemin 
jäsenten strategiset tavoitteet ovat ihanteellisesti toisiaan täydentäviä suhteessa 
innovaatioekosysteemin yhteiseen strategiseen tavoitteeseen. Jäsenten suhde 
on synerginen, enemmän kuin osiensa summa. Synergian kuvaaminen näkyvässä 
muodossa auttaa jäseniä ymmärtämään oman panoksensa arvon ja eri jäsenten 
oikeudet syntyvään uuteen varallisuuteen (ks. MakeWithEspoo-tuoteperheen 
Ekosysteemien innovaatiojohtamisen viitekehys).

Kehitettäessä innovaatioiden showroomin toimintamallia Espoo Innovation 
Gardenin alueella tunnistettiin neljä erilaista konseptia, joilla voidaan esitellä 
avoimelle innovaatioalustalle rakentuvia innovaatioita. Kaikki showroom-mallin 
konseptit palvelevat neljän eri ekosysteemin innovaatioiden esittelyä ja tukevat 
ekosysteemien yhteistyötä ja kehittämistä. 

Kaupungin roolina on toimia innovaatioalustatoiminnan mahdollistajana, tarjota 
informaatiota ja näkyvyyttä sekä toimia yhdistäjänä ja törmäyttäjänä. Tavoitteena 
on, että jokainen ekosysteemitoimija saa innovaatioalustasta lisää näkyvyyttä ja 
mahdollisuuden kehittää liiketoimintaansa. Jokainen ekosysteemitoimija kaipaa 
näkyvyyttä ja haluaa tuoda innovaatiotoimintaansa esille ekosysteemien  
ulkopuolisille toimijoille kuten kansainvälisille sijoittajille ja medialle.

Mallinnuksen edetessä tunnistettiin, että myös ekosysteemien välisillä paikal-
lisilla leikkauspisteillä on entistä suurempi painoarvo. Esimerkiksi kasvuyritykset 
kaipasivat yhteistyötä suuryritysten kanssa. Tässä toiminnassa kaupungin  
rooli yhdistäjänä ja törmäyttäjänä on olennainen. Usealla suuryrityksellä on  
jo omaa toimintaa kasvuyritysten verkostoissa, joissa erilaiset klusterit saavat  
lisää toimintaedellytyksiä.

Espoon Otaniemi-Keilaniemi-alueella näiden innovaatioita luovien 
ekosysteemien ja niiden välisten leikkauspisteiden tunnistaminen on 
ainutlaatuisen helppoa valtakunnalliseen mittakaavaan verrattuna. 
Jopa ekosysteemien keskusten fyysiset sijainnit ovat hyvin 
lähellä toisiaan. Otaniemen yliopistokampuksella Aalto-yliopiston 
rakennukset sijaitsevat limittäin Teknologian tutkimuskeskus VTT 
Oy:n rakennusten kanssa. Näiden yliopisto- ja tutkimusekosysteemien 
lisäksi kampusalueen sisällä on kiihdyttämöjä ja startup-keskuksia 
kuten Startup Sauna, ASUC (Aalto Startup Center) sekä erilaisia 
toimisto- ja yhteistyötiloja kasvuyrityksille. Otaniemen vieressä 
sijaitsevalla Keilaniemen alueella on edustettuna suuri osa koko 
Suomen pörssiyrityksistä eli vahva suuryritysten ekosysteemi. 
Julkisia ekosysteemejä alueella edustavat mm. kaupungin omistama 
markkinointiyhtiö Espoo Marketing Oy ja erilaiset yrittäjäpalvelut 
kuten YritysEspoo ja Espoon Yrittäjät. Muutaman neliökilometrin 
alueella voidaan tunnistaa kaikki innovaatioekosysteemit. Tämä loi 
otolliset puitteet innovaatioiden showroomin mallintamiselle.
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Yhteiskehittämisen rooli  
innovaatioalustan muodostamisessa

Yhteiskehittäminen on tapa saattaa eri ekosysteemeissä toimivat henkilöt  
luomaan yhteistä tulevaisuustarinaa ja tunnistaa oman tulevaisuustarinan  
yhteiset päämäärät ja haasteet. 

Jotta showroom-konseptit voivat toimia eri ekosysteemien toimijoiden yhteisenä 
ja avoimena innovaatioalustana, tarvitaan yhteiskehittämistä. Kaupungin rooli 
avoimena osallistajana kulminoituu alustojen avaamiseen yhteiskehittämiselle.  

Yhteiskehittämiseen osallistuvilla toimijoilla on kullakin omat päämääränsä,  
joiden saavuttamista yhdessä kehitetty tuote, palvelu, toimintatapa tai prosessi 
tukee: kaupunki pyrkii edistämään hyvinvointia ja vahvistamaan elinvoimaa 
ja kilpailukykyä. Yritys tavoittelee uusia asiakkaita ja kasvua. Järjestö haluaa 
parantaa jäsenistönsä hyvinvointia. Yksilöt tavoittelevat itselleen ja läheisilleen 
hyvää elämää. 

Yhteiskehittämisen alussa käytävät keskustelut yhteisestä tulevaisuustarinasta, 
visiosta ja jaetuista arvoista säästävät myöhemmin aikaa ja tekevät innovaa-
tioalustasta ja innovaatioekosysteemistä myös pitkällä aikavälillä kestävän. Ennen 
kuin toimijat alkavat suunnitella käytännön toimia, on tärkeää täsmentää yhdessä 
keskustellen yhteiskehittämisen tavoitteet sekä tavoitellut hyödyt ja vaikutukset 
eri toimijoiden näkökulmasta. Etenkin tavoitellut vaikutukset saattavat olla hieman 
erilaisia kuin alun perin ajateltiin, koska prosessiin loppujen lopuksi osallistuvien 
ihmisten ja organisaatioiden kyvykkyydet osin määrittävät tuotoksia ja niiden 
vaikutuksia (ks. MakeWithEspoo-tuoteperhe: Yhteiskehittämisen käsikirja ja  
Kyvykkyyksien johtamisen käsikirja). 

Innovaatioiden showroomin toimintamallin kehittämisessä tavoitteiden selkeä 
määrittely sekä pääsidosryhmien tunnistaminen ja sitoutuminen alusta asti 
varmistavat kehittämisen lineaarisen etenemisen. Fyysisen showroomin  
konseptin kehittämisprosessin alkupuolella voi olla kriittisiä vaiheita, jolloin 
laajempi yhteiskehittäminen ei ole mahdollista. Tällaisia ovat esim. jatkokehityksen 
päätösten valmistelu, päätökset showroomin fyysisestä tilasta ja omistajuusneu-
vottelut. Laajempi yhteiskehittäminen on mahdollista vasta näiden kriittisten 
vaiheiden jälkeen. 
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Innovaatioiden showroomin  
toimintamallin kehittäminen 

Kumppanit ja asiakkaat toimintamallin 
kehittämisessä

Innovaatioiden showroomin päälinjat kannattaa määritellä projektin alussa 
MakeWithEspoo:n osana laaditulla Kuntakanvas-työkalulla, jotta koko innovaa-
tioiden showroomin toimintamallin kehittämisen asiakkaalle arvoa tuottavat 
elementit on otettu huomioon (liite 1). Innovaatioiden showroomin suunnittelu 
kannattaa aloittaa sidosryhmien määrittelemisestä. Näiden sidosryhmien ja niistä 
tehtävien kumppani- ja asiakasmääritysten joukosta on löydettävä kaikkein vaikut-
tavimmat ja kriittisimmät. Kaupungin rooli on määritellä, mitkä sidosryhmät ja 
kumppanit on saatava mukaan projektiin ennen innovaatioalustan muodostamista. 
Haasteellista tässä on konseptoinnin määrittely siihen pisteeseen, että tärkeimmät 
kumppanit pystyvät tekemään päätöksiä projektin kriittisimmissä etenemisvaiheissa.
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Innovaatioiden showroomin  
toimintamallin kehittäminen 

Ensimmäisen vaiheen konseptointi, joka toimii päätösten pohjana, saattaa 
esimerkiksi fyysisen showroomin kohdalla tarkoittaa pitkälle vietyjä mallinnuksia, 
eri brändien näkyvyyssuunnitelmia, tilapäätöksiä sekä tarkkojakin kustannus- ja 
rahoituslaskelmia. Projektin edetessä on tärkeää varmistaa, että pääkumppanit 
ovat näistä asioista samaa mieltä ja sitoutuvat projektin seuraaviin vaiheisiin.

Erään vierailukeskuksen kohdalla päädyttiin rahoittajien pyynnöstä projektin 
edetessä ratkaisuun, jossa vähintään 30 kumppania kirjoitti esisopimuksen 
osallistumisesta vierailukeskuksen konseptin kehittämiseen ja itse virtuaalisten 
esittelyjen tekemiseen. 

Tämä lähestymistapa on suositeltava, kun investointi ja riski ovat päävastuulliselle 
suuria ja suunnitelman ydin on esitellä nimenomaan monen toimijan liiketoimintaa 
ja osaamista.

Sovellusesimerkin kohdalla pääkumppaneiksi määriteltiin Espoon kaupunki, Aalto 
yliopisto ja Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy. Showroomin suunnittelun ja 
rakentamisen edellytyksenä oli, että jokainen näistä kolmesta toimijasta hyväksyisi 
suunnitelman ja sitoutuisi showroomin kehittämiseen. 6Aika-hankkeessa määri-
teltiin malli ja konseptit. Espoo Marketing Oy:n, Espoon kokonaan omistaman 
markkinointiyhtiön, oli määrä vastata Showroomin toteuttamisesta, rakenta-
misesta ja ylläpidosta. Espoo, Aalto ja VTT ovat edustettuna Espoo Marketing Oy:n 
hallituksessa ja muodostivat näin luonnollisesti jo showroomin ”hallituksen”.

Kumppanien määrittely kumppanuus-  
ja ansaintamallia varten

Sovellusesimerkin kehittämisen alussa espoolaiset suuryritykset, osa kasvuyri-
tyksistä ja suurimmat tiedeyhteisöt ja oppilaitokset listattiin alustavasti avainalan 
ja koon mukaan. Avainaloina käytettiin Espoon missiota varten kaupungin, 
Aallon ja VTT:n yhteisessä projektissa määriteltyjä smarter-teemoja (Smarter 

Innovaatioiden showroomin asiakkaat  
eli vierailijat  

Kumppanit, joiden innovaatiot, tarinat  
ja osaaminen esitellään showroomissa

Kotimaiset ja kansainväliset innovaatio- ja tiedeturistit

Valtion, yliopistojen, kuntien, yritysten  
ja muiden innovaatiotoimijoiden kansainväliset vieraat

Sijoittajat

Kumppanitahojen omat vierailut, esim. yliopiston tapah-
tumissa kaikki alueen toimijat 

Media (ja välillinen näkyvyys eri kanavissa) 

Startupit 

Kasvuyritykset eli scaleupit

 
Suuret yritykset – Top 50–100

Yliopistot ja oppilaitokset kuten Aalto-yliopisto,  
Laurea, Metropolia ja Omnia 

Tutkimuskeskukset kuten VTT

Kuntakanvaksen (liite 1) avulla tämän sovellusesimerkin alueen asiakkaat ja toimijat määriteltiin seuraavasti:
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City, Smarter Learning, Smarter Energy, Smarter Health, Smarter Experience, 
Smarter Industry). Monet toimijat esiintyivät useamman avainalan listoilla. Espoo 
Innovation Gardenin alueella toimii erityisen laaja-alaisesti toimijoita, startupeja 
syntyy noin yksi viikossa ja Helsingin pörssin arvosta puolet sijaitsee alueella. 
Jokaiseen avainalaan löydettiin paljon erikokoisia toimijoita, mutta osalla uusista 
aloista tarvittiin innovatiivista sijoittamista jonnekin avainalojen välille. Esimerkiksi 
avaruusteknologia on suhteellisen uusi ala, joka erityspiirteineen tarvitsee aivan 
oman luokittelunsa. 

Jokaisella sidosryhmällä (Kuntakanvas, liite 1) ja suurimmilla kumppaneilla on omat 
määrityksensä avainaloille, ja kehittyvässä liike- ja tutkimusmaailmassa nämä alat 
kehittyvät ja muotoutuvat koko ajan uudelleen. Tämän vuoksi avainalojen määri-
tyksiä ei voi nähdä yksiselitteisinä ja rajoittavina vaan suuntaa-antavina pohjina 
erilaisten tarinoiden ja teemapolkujen määrittämiselle. 

Kumppaneiden koon määrittelyssä pyrittiin hahmottamaan tulevaa kumppanuus- 
ja ansaintamallia sekä erilaisten törmäytysten ja ”ankkuriyritysten” määrää. 
Alustavana hypoteesina showroom-konsepteille oli oletus, että pienet yritykset 
ja kasvuyritykset seuraavat suuryrityksiä esim. showroomiin osallistumisen ja 
panostuksen ratkaisuissa. Tämän lisäksi suuryrityksillä on parempi mahdollisuus 
toimia edelläkävijöinä ja suunnannäyttäjinä pidemmän ajan sitoutumisessa ja 
sijoittamisessa showroomiin. 

Toimintamallin kehittämisprosessi

Innovaatioiden showroom -toimintamallin kehittäminen riippuu erilaisten 
konseptien määrästä. Espoon hankkeessa showroom-konsepteja tunnistettiin 
neljä, mutta niiden erilaiset riippuvuussuhteet vaihtelivat prosessin ja projektin 
eri vaiheissa. Innovaatioiden showroomin prosessissa nähtiin selvästi ansainta- ja 
kumppanimallin tärkeys. Kaupunki itsessään ei yksinään toimi innovaatioiden tuot-
tajana vaan alustana, jolla sidosryhmien innovaatioita esitellään. Kaupungin oma 
innovaatiotoiminta kytketään kuitenkin osaksi innovaatioiden ja teemojen tarinaa 
ja polkuja. 

Kumppani- ja ansaintamallia kehitettäessä tarvitaan syötettä jokaisen konseptin 
tarpeista ja erityispiirteistä. Kun mallinnuksen kannalta kriittisimpien kumppanien 
hyväksyntä on tehty ja ensimmäinen pilottiversio on valmis, voidaan projektia 
jatkaa eteenpäin ammentamalla kumppanuus- ja ansaintamallista syötettä ja 
rajoituksia eri konsepteille. Esimerkiksi jos kumppanuusmallissa on määritelty 
tietty tapahtumamäärä ja koko jokaiselle kumppanille, määrittelee se tapahtumien 
vuosittaisen vähimmäismäärän.

Kumppanuusmallissa määritellään myös ne rajat, joiden puitteissa kunkin 
kumppanin innovaatioita esitellään fyysisessä showroomissa. Tämä riippu-
vuussuhde on havainnollistettu oheisessa kronologisesti jaksottuvassa viiteke-
hyksessä, jonka mukaisesti oli tarkoitus toteuttaa innovaatioiden showroomin 
mallinnus. 

Käytäntö kuitenkin osoitti, että ennen innovaatioiden showroom -toimintamallin 
luomista jokaisesta konseptista kannattaa olla jo suhteellisen pitkälle viety 
suunnitelma. Yhteiskehittäminen voi tässä vaiheessa tapahtua kevyillä konseptin 
testauksilla, joihin osallistuvat eri sidosryhmien edustajat.
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Fyysinen  
showroom

Fyysinen  
showroom

Digitaalinen  
showroom

Digitaalinen  
showroom

Kumppanuus- ja 
ansaintamalli

Kumppanuus- ja 
ansaintamalli

Vierailupolut  
ja hotspotit

Vierailupolut  
ja hotspotit

Tapahtumat ja  
törmäytykset

Tarpeet: kustannukset, minimi-  
ja maksimimäärät, resurssit

Tapahtumat ja  
törmäytykset
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Konseptien tarpeet  
määrittelevät kumppanuus- 
ja ansaintamallin

Korjaukset 
toimintamalli 1.0:n  
kriittisten tärkeimpien 
kumppanien kanssa

Yhteiskehittäminen, 
kumppanuusmalli määrittelee 
konseptien yhteiskehittämistä

Pilotti valmis, 
kumppani- 
hankinta

Työpaja:  
tärkeimmät kumppanit 

johtoporras

Kevyt  
yhteiskehittäminen ja 

konseptien testaus

Showroomin 
 konsepti ja  

ansaintamalli

Kevyttapaamiset: 
 tärkeimmät kumppanit 

alemmat tasot

Kevyt testaus  
jokaisesta  

asiakkuusryhmästä

 
Innovaatioiden showroom -konseptien määrityksessä ja jo alustavissa 
suunnitelmissa auttaa benchmarking tai benchlearning. Vaikka jokainen 
innovaatioiden showroom -mallinnus on hieman erilainen, moni haaste 
tai oppi kehittämisen eri vaiheissa on samankaltainen. 6Aika-hanke ja 
kaupungin osallisuus mahdollistivat avoimen ja osallistavan oppimisen 
tässäkin suhteessa. Toisin kuin avoimen kilpailun piirissä olevien yritysten 
keskinäisessä yhteiskehittämisessä, kaupunki koetaan yleishyödylliseksi 
toimijaksi, jonka kanssa voidaan helposti jakaa tietoutta ilman tarvetta 
huomioida kilpailua ja liikesalaisuuksia. Vastaavista projekteista oppimista 
pidettiin erityisen tärkeänä tässä Espoon sovellusesimerkissä, jossa 
suunnitelmia piti viedä pitkälle ennen toimintamallin ensimmäisen version 
tuottamista ja suurta yhteiskehittämistä.
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Tässä sovellusesimerkissä esitetyn toimintamallin ensimmäisen version tekeminen 
vaati ennakoitua enemmän työtä, koska sen perusteella ei voitu eri tahoilla tehdä 
päätöksiä ennen laajaa mallinnusta. Sovellusesimerkin mallinnuksen tätä vaihetta 
kutsuttiin toimintamallin versioksi 1.0, koska käytännössä tunnistettiin, ettei edes 
suunnitelman ensimmäistä pilottiversiota voida tehdä ilman yhteiskehittämistä 
ainakin kriittisimpien sidosryhmien kanssa. Kun kaupunki on tehnyt jatkopäätökset 
kehittämisestä, voidaan konseptien yhteiskehittämistä laajentaa. 

Yllä olevassa kuvassa esitetään Espoon hankkeen jokaista konseptia varten tehdyt 
suunnitelmat kumppanuus- ja ansaintamallin määrittämiseksi ja koko showroom-
mallin kehittämisen ja rakentamisen toteuttamiseksi. Siinä kuvataan tämän kehit-
tämishankkeen suurimpia oppeja: näin paljon asioita pitää tehdä valmiiksi ja ottaa 
huomioon, jotta ensimmäinen versio toimintamallista saadaan kuvattua. 

Kuvassa esitetty sovellusesimerkin kehittämisen viitekehyksen alkuosa näyttää 
hyvin, kuinka paljon mallinnusta ja suunnitelmia täytyy tehdä ennen kuin 
showroomin ensimmäinen toimintamalli 1.0 on valmis. Tässä toimii hyvin kevyt 
yhteiskehittäminen, esimerkiksi sidosryhmien tapaamiset yksittäin.

Kun toimintamalli 1.0 on valmis, tulee malliin tehdä muutoksia kevyellä yhteiske-
hittämisellä kriittisten sidosryhmien kanssa. Tässä kohtaa yhteiskehittämiseen 
tarvitaan mukaan nimenomaan päätäntävaltaisia henkilöitä näistä kriittisistä 
sidosryhmistä. Jos mallinnusta yhteiskehitetään pitkälle erilaisilla operatiivisilla 
tasoilla tarkistamatta mallin suuntaa ja pääasioita päätöksentekijöillä, saatetaan 
tehdä paljon turhaa työtä.

Tässä kohtaa on tärkeää tarkistaa, että toimintamalli 1.0 resonoi jokaiselle 
tärkeimmälle asiakasryhmälle. Jo kevyt toimintamalli 1.0:n suullinen ja kuvallinen 
testaus asiakkaiden kanssa voi tuoda selkeää suuntaa seuraavaan vaiheeseen 

Fyysinen  
showroom

Digitaalinen  
showroom

Kumppanuus-  
ja ansaintamalli

Vierailupolut  
ja hotspotit

Tapahtumat ja  
törmäytykset

• Tavoitteet, aikataulut, asiakas ja kumppanit tunnistettu,  
vierailupolut ja vierailutyypit tunnistettu ja alustavasti mallinnettu.  
Kustannusarviot ja riskianalyysit tehty. Projektisuunnitelmat tehty.

• Toiminnallisuuden suunnitelmat tehty moneen eri showroom-rakennusvaihtoehtoon.
• Alustavia keskusteluja käyty yhteistyökumppanien kanssa.

• Perussuunnitelmat, aikataulut ja kustannusarviot tehty.
• Digitaalisen maailman sisälle löydetty uusia kosketuspintoja toisiin 

projekteihin ja hankkeisiin, yhteensovittamisen mallintaminen aloitettu.

• Missio, arvolupaus, kuntakanvas, avainprosessit, palvelutarjooma, kumppanipaketit, 
hinnasto, riskianalyysi, kustannus- ja tulovirta tunnistettu ja tehty.

• Suurin osa alueen hotspoteista tunnistettu ja listattu.
• Hotspotien kategorisointi aloitettu.

• Suunnitelmat tuleville tapahtumille ja törmäytyksille aloitettu.
• Eri sidosryhmien törmäytystarpeiden ja nykyisten tapahtumien kartoitus aloitettu.
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Kun showroom-mallin toimintamalli 1.0 on valmis ja sitä on testattu erilaisilla 
sidosryhmillä, ansaintamalli on valmis ja kumppanuuspaketteja voidaan ruveta 
myymään eteenpäin. Malli perustuu pitkälle vietyyn toimintamalli 1.0:aan ja 
sitä voidaan joutua muokkaamaan, kun toteutus etenee. Kaupungin rooli inno-
vaatioalustan tarjoajana, projektin ohjaajana ja myös riskinottajana korostuu 
tässä vaiheessa. Kun erilaisia kumppaneita on paljon, täytyy kaupungin yhdessä 
tärkeimmiksi tai kriittisimmiksi määriteltyjen toimijoiden kanssa toimia vahvana 
vetäjänä ja yhteiskehittämisen suunnannäyttäjänä. 

Showroomin yhteiskehittäminen voi kunnolla alkaa, kun tila ja muut kriittiset 
päätökset on tehty ja kumppanit tunnistettu. Kumppanuuspakettien myynnin ja 
sopimusten jälkeen päätökset ja suunnitelmat pohjataan kumppanuusmalliin. 
Kaupungin on varmistettava, että tarina pysyy eheänä kumppanien määrästä ja 
erilaisista lähtökohdista riippumatta.

Yhteiskehittäminen täytyy rajata selviin asioihin, joihin kumppanit voivat vaikuttaa. 
Näitä ovat teemapolut, tarinan sisältö sekä fyysisten elementtien toimivuus 
ja yhteensovittaminen. Yhteiskehittämisen raameina ovat ns. peruspäätökset 
showroomin käytöstä, tilasta jne. Nämä peruspäätökset on esitelty tarkemmin 
luvussa Innovaatioiden showroomin kumppanuusmalli (s. 19).

Kuten Yhteiskehittämisen käsikirjassa todetaan, ”yhteiskehittämisen toteutus 
etenee suunnitelman mukaan – tai sitten ei. Viimeksi mainittu vaihtoehto on usein 
yhteiskehittämisprosessien todellisuutta. Iteratiivinen ote on hyväksyttyä: se antaa 
mahdollisuuden tehdä muutoksia tehtyjen havaintojen, saatujen kokemusten 
ja oppien perusteella. Kun sattumalle annetaan mahdollisuus, voi syntyä jotain 
ennalta odottamatonta ja hyödyllistä (ns. serenpiditeetti).

Toimijoiden on siedettävä epävarmuutta ja oltava valmiita muutoksiin. Koska 
yhteiskehittämisprosessi harvoin kulkee suoraviivaisesti ja ajallaan kuin juna, 
vuorovaikutuksen merkitys korostuu. Muutosten tarpeellisuudesta ja uusista 
toimista keskustellaan ja sovitaan yhdessä, sillä yhden toimijan aktiviteetit 
vaikuttavat joka tapauksessa yhteiskehittämiskumppaneihin.”

Innovaatioiden showroomin avainprosessit käynnistämisen jälkeen

Innovaatioiden showroomin avainprosessit ovat erilaiset käynnistymisvaiheessa 
ja jo vakiintuneen toiminnan kohdalla. Prosessissa on paljon erilaisia tekijöitä. 
Tärkeimpiä avainprosesseja voivat olla seuraavat:

Käynnistysvaihe:

• Tilaprojektin hallinta antaa toimivan tilan ja infrastruktuurin 

• Kumppanihankinnalla saadaan riittävä määrä kumppaneita aloitusvaiheeseen 

• Konseptien testaus ja ensimmäinen hinnoittelu luovat toimivan  
    hinnoittelumallin aloitusvaiheeseen 

•  Digiratkaisujen käyttöönotto varmistaa showroomin digitaalisten osien toimivuuden

Vakiintunut toiminta:

• Kumppanihankinta pitää liiketoiminnan terveellä pohjalla 

• Konseptointi ja hinnoittelu ohjaavat palveluja vastaamaan muuttuvia tarpeita  

• Tapahtumajärjestäminen tukee käytännön toiminnan laatua ja tehokkuutta 

• Digitaalisten palvelujen kehittäminen vahvistaa digitaalista edelläkävijyyttä 

• Showroomin kehittäminen varmistaa, että tilat vastaavat kumppanien tarpeita
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Innovaatioiden  
showroomin konseptit

Innovaatioiden showroom -sovellusesimerkin alussa lähdettiin liikkeelle fyysisen 
showroomin suunnittelusta. Muut konseptit seuraavat eri tavoin fyysisen 
showroomin konseptia sekä voivat tukeutua siihen eri tavoin. Fyysinen showroom 
voi toimia mm. vierailukierrosten lähtöpaikkana, jolloin siellä voidaan antaa kattava 
kuva alueen innovaatioista ja innovaatiotoimijoista, mikä tukee lähempää tutus-
tumista. Toisaalta digitaalinen showroom voi esitellä fyysisessä showroomissa 
esillä olevat innovaatiot virtuaalisesti, lisäten tarinaan kerroksia ja linkittäen 
tarinan suoraan itse innovaatiotoimijaan. Tapahtumien eli törmäytysten tarpeet 
toisaalta määrittelevät fyysisen showroomin suunnittelua sekä luovat rajoja  
kumppanuus- ja ansaintamallille.
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Innovaatioiden  
showroomin konseptit

Innovaatioiden showroom -innovaatioalusta koostuu neljästä erilaisesta innovaatioiden esittelykonseptista.

Espoo Innovation Gardenissa nähtiin suuri tarve kaikkien näiden neljän konseptin 
kehittämiselle. Kun fyysisen showroomin osuus hidastui, muut konseptit saivat uutta 
suuntaa etenemiselle, sillä fyysiseen showroomiin sisältyneet rajoittavat tekijät 
(kuten sijainti) raukesivat. Tämä johti kumppanuus- ja ansaintamallin muuttumiseen, 
kun se ei ensisijaisesti perustunutkaan näkyvyyteen fyysisessä showroomissa. 

Innovaatioiden showroomin palvelutarjooman laajuus riippuu eri konseptien 
laajuudesta. Espoossa palvelutarjoomaa hahmotettiin ensisijaisesti fyysisen 
showroomin lähtökohdista ja muut konseptit toimivat lisätarjoomana ja -palveluna. 

A.  Innovaatioiden fyysinen  
showroom (yksi isompi  
tai muutama pienempi  
samalla alueella)

B.  Innovaatioiden digitaalinen 
showroom toimii innovaatioiden 
esittelijänä niin paikallisesti 
kuin globaalisti

C.  Innovaatioiden esittely 
showroom-vierailukierroksilla,  
jolloin hotspotit toimivat 
yhdistettynä innovaatioiden 
showroomina ja esittelyjen 
alustana

D.  Innovaatioiden showroomin 
tapahtumat ja törmäytykset 
esittelijöinä kaikissa kolmessa 
konseptissa

Innovaatioiden showroom -konseptien määrityksessä  
kannattaa määritellä heti aluksi myös riskit ja eri konseptien 
väliset riippuvuudet. Jos yhtä konseptia ei toteuteta,  
vaikutukset toisten konseptien etenemiseen ovat merkittäviä.  
Espoo Innovation Gardenin konsepteissa tavoite oli, että 
fyysinen showroom -konsepti toteutuu ja muut kolme konseptia 
nojaavat voimakkaasti tämän pääkonseptin etenemiseen.  
Kun fyysisen showroomin mallinnuksen eteneminen hidastui,  
oli välttämätöntä jatkaa muiden konseptien kehittelyä erillisinä 
ja uusilla tavoitteilla. 

A

C

B

D

Paikallisesti showroom koostuu fyysisestä tilasta (A), ympäristössä tapahtuvista vierailupoluista (C)  
sekä tapahtumista ja törmäytyksistä (D). Digitaaliset alustat (B) mahdollistavat showroomin kokemisen  
myös paikallisia alueita kauempaa.
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Yksinkertaistettuna asiakaslähtöisen innovaatioiden showroomin palvelut 
voivat tarjota kumppaneille 

•	näkyvyyttä ja tarinoita showroomissa

•	 törmäytyksiä sekä digitaalisesti että tapahtumissa

•	 vierailu- ja muuta yhteistyötä

•	 tarinoita verkossa.

Vierailijoille ja innovaatioturisteille innovaatioiden showroom voi tarjota 

•	mahdollisuuksia tutustua showroomin ja hotspotien  
kautta alueen innovaatiotoimintaan

•	 kontakteja ja verkostoja.

Kaupungin rooli innovaatioiden showroom 
-toimijana

Kaupungilla on perustehtävänsä vuoksi erityinen mahdollisuus verkottaa eri 
ekosysteemien toimijoita, koska kaupungilla on kytkentä kaikkiin sen asukkaisiin, 
yrityksiin, yhdistyksiin, luonnolliseen ympäristöön sekä koko yhteiskuntaan. 
Kaupunki huolehtii hyvin toimivasta kaupunkiyhteisön toimintaympäristöstä, johon 
kuuluvat mm. koulutus, tutkimus, rahoitus ja infrastruktuuri. Toisaalta kaupunkior-
ganisaation katsotaan yleisesti ”edustavan” yhteiskuntaa demokraattisen edus-
tuksen, päätöksenteon ja vaikuttamisen toimintatavoilla. Kaupunki voi luoda eri 
toimijoille edellytyksiä innovaatioiden kehittämisen yhteistyöhön luomalla erilaisia 
tiloja ja toimintaa (ks. MakeWithEspoo-tuoteperheen Ekosysteemien innovaatiojoh-
tamisen viitekehys).

Innovaatioiden showroomin eri konseptien mallinnuksessa tuli selväksi, että 
kaupungilla on tärkeä rooli tällaisten toimintojen käynnistäjänä. Koska sidosryhmiä 
on paljon ja toimijat ovat eri kokoisia erilaisin resurssein, on kaupungin mahdollista 
toimia yhdistäjänä, joka pystyy kokoamaan yhteistä tarinaa. Kaupungin tavoite on 
toimia kaikkien eri innovaatioekosysteemien edustajana siten, että toiminnasta 
on hyötyä kaikille ekosysteemeille. Samalla kaupunki pystyy rajaamaan eri aloja 
tai toimijoiden innovaatioiden määrää niin, että lopputuloksena on yhtenäinen, 
edustava tarina innovaatioista.

Kaupunki ei tavoittele innovaatioiden showroomilla suoraa liiketoimintaa eikä 
tuloja vaan välillistä etua, joka syntyy muiden toimijoiden menestyksestä. Jos 
showroomia suunnittelee pelkästään voittoa tavoitteleva yksityinen taho, erilaisten 
toimijoiden kiinnostus osallistua kehittämiseen on paljon rajatumpaa ja se saattaa 
keskittyä muutaman kumppanin näkökulmaan. Monella suuryrityksellä on jo 
itsellään niin fyysinen kuin digitaalinenkin showroom. Ne näkevät tällaisissa 
yhteisissä innovaatioiden esittelyissä uusia synergiahyötyjä yhteistyöstä muiden 
toimijoiden kanssa ja saavat näkyvyyttä muissakin kanavissa kuin omissaan.

Espoon kehittämishankkeessa kaupungilla oli alueella jo selvä rooli sekä passii-
visena mahdollistajana että aktiivisena järjestäjänä. Innovaatioiden showroom 
-konseptit syventävät tulevaisuudessa kaupungin roolia ja tekevät siitä näky-
vämmän, vaikka kyseessä olisikin passiivinen mahdollistajan rooli. Oheisessa 
kuvassa on havainnollistettu tätä roolien eroa nyt ja tulevaisuudessa.
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Innovaatioiden showroomin kumppanuusmalli

Kaupungin rooli innovaatioiden showroomin kehittämishankkeessa on toimia käyn-
nistäjänä, yhdistäjänä ja mahdollisuuksien mukaan myös showroomin hallinnoijana 
käynnistämisen jälkeen. Koska showroomin on tarkoitus toimia avoimena innovaa-
tioiden esittely- ja innovaatioalustana, kaupunki ei toimi sen liiketoiminnallisena 
johtajana yksinään.

Jotta showroom pystytään rakentamaan ja sen toimintaa pystytään ylläpitämään 
ja kehittämään, toiminnalle on löydettävä rahoitus. Kustannuksia syntyy konkreet-
tisesta rakentamisesta ulko- ja sisätiloissa, esittelytilojen rakentamisesta, innovaa-
tioiden näytteille asettamisesta, henkilöresursseista, tapahtumakuluista, AV-ele-
menteistä, vuokrakuluista ja yleisestä ylläpidosta. Nämä kustannukset vaihtelevat 
suuresti erilaisten showroomien kesken.

Innovaatioiden showroomin kustannusten kattamiseksi tulee kaupungin kehittää 
ja ottaa käyttöön liiketoiminta- ja ansaintamalli showroomille. Usein tällainen malli 
perustuu siihen, että rahoitusta saadaan kaupungin lisäksi erilaisilta kumppaneilta. 
Kumppanimallia kehitettäessä tulevat kustannukset on pystyttävä arvioimaan melko 
tarkkaan. Kuten aiemmin todettiin ja aloitusprosessien mallissa esitetään, innovaa-
tioiden showroom -konseptien on oltava pitkälle vietyjä ennen kuin voidaan luoda 
varsinaisen toimintamallin versio 1.0, jota näyttää kriittisille sidosryhmille. Perus-
teellisen suunnittelun ansiosta kustannuksia pystytään arvioimaan tarkemmin.

Kustannusten määrittelyssä merkittäviä tekijöitä ovat esim. tilapäätökset. Nämä 
taas ovat riippuvaisia kriittisten sidosryhmien päätöksistä ja kumppanihankinnasta. 
Päätösten ja kehittämisen tapahtuessa limittäin ja eriaikaisesti kustannusten 
arvioiminen on suuntaa-antavaa.

Kaupungin rooli  
innovaatiotoiminnan tukemisessa Nyt Tulevaisuudessa

Passiivinen mahdollistaja Yhteistyötilojen tarjoaja, erilaisten 
kiihdyttämöjen ja innovaatiotoimintaa 
hyödyttävien tahojen rahoittaja

Yhteistyötilojen tarjoaja,  
erilaisten kiihdyttämöjen  
ja innovaatiotoimintaa  
hyödyttävien tahojen rahoittaja

Innovaatioiden showroomien  
ja innovaatioiden digitaalisten  
esittelyalustojen tarjoaja

Aktiivinen järjestäjä Tapahtumien, koulutusten, hackathonien 
järjestäjä ja innovaatiotoimintaa tukevan 
informaation levittäjä

Tapahtumien, koulutusten,  
hackathonien järjestäjä ja  
innovaatiotoimintaa tukevan  
informaation levittäjä

Innovaatioiden aktiivinen esilletuoja 
tapahtumissa, showroomissa vierai-
luiden ja esim. median ja sijoittajien 
kutsuja
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Jos innovaatioiden showroom toimii innovaatioalustana kaikille neljälle innovaa-
tioekosysteemille, täytyy ansainta- ja kumppanimalli tehdä myös jokaisen ekosys-
teemitoimijan näkökulmasta. Yrityksen koko voi määrittää sen mahdollisuuden 
osallistua kumppanimaksuun: Pieni startup-yritys ei pysty sitoutumaan yhtä 
suureen kumppanihintaan kuin suuryritys. Toisaalta showroomin fokus, teema tai 
tietty vierailija saattaa tehdä kumppanuudesta kannattavampaa ja tärkeämpää 
juuri tietylle, pienellekin sidosryhmälle.

Yritykset ja muut toimijat tekevät budjettipäätöksiä ja suunnitelmia pitkälle 
eteenpäin ja päätöksenteko saattaa olla hidasta monesta syystä. Tämä on yksi  
syy, miksi kumppanuushinnat ja mallinnukset kannattaa tehdä pidemmäksi 
ajanjaksoksi, esim. vuodeksi kerrallaan. Toisaalta innovaation esilletuominen ja 
sen liittäminen showroomin vierailutarinaan ja polkuun vaatii aikaa ja resursseja, 
ja siksi lyhytaikainen kumppanuus on suuritöinen ja vaivalloinen showroomin 
ylläpitäjille ja kehittäjille. 

Espoo Innovation Gardeniin suunniteltu showroom perustui kumppanuusmallin 
kustannusarvioihin ja kumppaneiden oletettuun maksuhalukkuuteen. Maksuhaluk-
kuutta testattiin kevyesti muutamien kumppaneiden kohdalla, jotka edustivat eriko-
koisia innovaatiotoimijoita alueella. Testin perusteella tehtiin neljä eri kumppanipa-
kettia ja niihin päätettiin toiminnan edellytykset täyttävät minimikumppanimäärät. 

Kumppanuuspaketteja mallinnettaessa tulee toimintamallin olla hyvin pitkälle 
suunniteltu ja erilaisten toimintojen vaikutus arvioitu pitkälle tulevaisuuteen.  
Jos kumppanuusmalliin on mallinnettu esim. kumppanin oikeus omiin tilaisuuksiin 
showroomissa, täytyy vuosikalenteri suunnitella tarkasti, jotta lupaukset ja  
sopimukset pystytään varmasti pitämään. Seuraavaksi esittelemme Espoon  
hankkeeseen mallinnetun lyhennelmän pakettien sisällöistä.

Fyysisen showroomin kustannuksia voidaan jaotella esimerkiksi 
seuraavasti: tilan/näyttelytilan rakentaminen, ylläpito ja kehitys, työvoima, 
vuokra ja juoksevat kulut ja tapahtumakustannukset. Rakentamisen 
kustannukset ovat suurimmillaan showroomin näyttelytilan rakennus-
vaiheessa, mutta jatkuvan kehittämisen, teemojen vaihtumisen ja tilan 
uusiutumiskyvyn takaamiseksi rakentamisvaroja täytyy allokoida myös 
ylläpitoon tuleville vuosille. AV-kustannukset ja sisällöntuotanto saattavat 
muodostaa yllättävän suuren osan showroomin kustannuksista. Kustan-
nusarvioita onkin pyydettävä eritasoisille toteutuskokonaisuuksille, jotta 
päätöksiä voidaan tehdä.
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Ansaintamallin  
perusidea

Suuryritys 
> 100 M€ liikevaihto 
(+ suuret yliopistot ja 
tutkimuskeskukset)

Keskikokoinen yritys 
10-100 M€ liikevaihto

Pieni yritys 
< 10 M€ liikevaihto 

Startup

Vuosihinta n. (eri hinta 
ensimmäiselle vuodelle)

Vuosihinta suurin suur-
yrityksille ja suurimmille 
kriittisille sidosryhmille

Ensimmäinen vuosi ns. 
perustajajäsenhinta, joka on 
korkeampi kuin seuraavina 
vuosina

Hinta pienempi kuin suuryri-
tyksellä

Ensimmäinen vuosi ns. 
perustajajäsenhinta, joka on 
korkeampi kuin seuraavina 
vuosina

Hinta pienempi kuin keskiko-
koisella yrityksellä

Ensimmäinen vuosi ns. 
perustajajäsenhinta, joka on 
korkeampi kuin seuraavina 
vuosina

Vuosihinta pienin  
ja nimellinen

Hinta sama joka vuosi

Arvio tarvittavasta 
kumppanimäärästä,  
jotta showroom toimii 

Min. 15 kpl Min. 10 kpl Min. 10 kpl Ei minimimäärää,  
mahdollisesti maksimimäärä 
myöhemmin

Suuryritys 
> 100 M€ liikevaihto 
(+ suuret yliopistot ja 
tutkimuskeskukset)

Keskikokoinen yritys 
10-100 M€ liikevaihto

Pieni yritys 
< 10 M€ liikevaihto

Startup

Ensimmäisen 
vuoden paketti

Tuote ja tarina esillä 
showroomissa ja digitaa-
lisessa maailmassa. Logonä-
kyvyys perustajalistassa, 
avajaiset, kustomoitu 
törmäytystilaisuus

Tuote ja tarina esillä 
showroomissa ja digitaa-
lisessa maailmassa. Logonä-
kyvyys perustajalistassa, 
avajaiset

Tuote ja tarina esillä 
showroomissa ja digitaa-
lisessa maailmassa. Logonä-
kyvyys, avajaiset

Tuote ja tarina esillä 
showroomissa ja digitaa-
lisessa maailmassa. Logonä-
kyvyys, avajaiset

Kumppanipaketti  
per vuosi

Tuote ja tarina esillä 
showroomissa ja digitaa-
lisessa maailmassa. 2 
yrityksen omaa tapahtumaa 
tilassa*, 1 VIP-tapahtuma, 
1 törmäytystapahtuma 
start-upien kanssa

Tuote ja tarina esillä 
showroomissa ja digi-
taalisessa maailmassa. 1 
yrityksen oma tapahtuma 
tilassa*

Tuote ja tarina esillä 
showroomissa ja digitaa-
lisessa maailmassa.  
Min. 1 törmäytystapahtuma 
kumppaniyrityksen kanssa

Tuote ja tarina esillä 
showroomissa ja digitaa-
lisessa maailmassa.  
Min. 1 törmäytystapahtuma 
kumppaniyrityksen kanssa

Kaikki paketit sisältävät • Tuotteen, innovaation ja tarinan näkyvyys osana räätälöityjä  
   esittelykierroksia riippuen kohderyhmästä

• Peruspaketti aloitukselle (tekninen ja tarinallinen apu näytteille asettelussa,  
   lisätunnit ja AV laskutetaan erikseen)

• Näkyvyys alueen yleisissä tapahtumissa (esim. yliopiston avoimet päivät jne.)  

   osana esittelytilakierroksia ja tapahtumia 
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Jokaisen paketin sisältö täytyy myös tarkasti kirjoittaa auki esisopimuksia ja 
kumppanuusopimuksia varten. Esimerkiksi logonäkyvyys eri tasoilla täytyy olla 
selvästi kerrottu. Myös tapahtumien koko, tilan käyttö, varausmahdollisuudet jne. 
täytyy tarkasti määritellä kumppanuuspaketin jokaiseen kokoluokkaan. On hyvä 
ottaa huomioon, että varsinkin suuryritysten kohdalla päätös kumppanipaketin 
ostosta voi jakautua eri organisaation osien ja maantieteellistenkin lokaatioiden 
alueille. Esimerkiksi viestintäosasto tekee päätöksiä yrityksen näkyvyydestä ja 
logojen käytöstä, kun taas rahoituksen päättäjä ja tapahtumien järjestäjä saattaa 
olla markkinointiosastolla, taloushallinnossa tms. Kumppanuuspakettien  
myynnissä täytyy laskea aikaa yritysten sisäiselle päätöksenteon prosessille  
ja budjettien tarkistukselle.

Kumppanimallia määriteltäessä eräs tapa on myös kumppanin koosta riippumatta 
tarjota eri kokoisia kumppanuuspaketteja. Eräässä esimerkkikeskuksessa kumppa-
nipaketeiksi valittiin kolmen kokoluokan kumppanipaketit. Paketin koko määritteli 
näkyvyyden määrän sekä pakettiin liittyvien tilojen varaamis- ja käyttöoikeudet 
riippumatta kumppanin liiketoiminnan koosta.

Innovaatioiden fyysinen showroom

Innovaatioiden fyysinen showroom on paikka, jossa innovaatioita näytetään 
fyysisesti. Fyysisessä tilassa innovaatioiden esittely voi tarkoittaa sekä fyysistä, 
digitaalista että virtuaalista esittelyä. Se on paikka, jossa innovaatiot kootaan 
tarinankerronnalla yhteen niin, että vierailija saa käsityksen innovaatioista 
osallistumalla, kokemalla, näkemällä ja oppimalla. Showroom käsitteellisesti 
tarkoittaa hyvin erilaisia asioita erilaisissa yhteyksissä. Kun puhutaan innovaa-
tioiden showroomista, oletetaan, että tilassa näytetään nimenomaan innovaatioita. 
Innovaatiota terminä käytetään usein eri tavoin. Tässä käsitteellä tarkoitetaan 
seuraavaa: innovaatio on jotain uutta, joka on osoittanut arvonluontikykynsä 
yhteiskunnassa (ks. MakeWithEspoo-tuoteperheen Ekosysteemien innovaatiojoh-
tamisen viitekehys). 

Espoon hankkeen kohdalla innovaatioita olivat mm. innovatiiviset uudet tekniset 
keksinnöt, tuotteet ja palvelut, innovatiiviset menetelmät ja tutkimustuotokset 
sekä kaupungin innovatiiviset projektit. Näistä esimerkkeinä voidaan mainita 
yritysten terveystekniset sensorituotteet tai uudet älytalot, uusi tapa viljellä 
energiatehokkaasti tai tuottaa sähköä tai tekoälyn hyödyntäminen kaupungin 
palvelujen prosessien parantamiseksi. Innovaatioiden kirjo on laaja ja kaupungin 
rooli showroomin kehittäjänä on toimia myös portinvartijana, joka päättää missä 
innovaatioiden rajaus kulkee. 

Showroomit ja vierailukeskukset kategorisoidaan tyypillisesti 
seuraavasti: Innovaatiot fyysisesti tai digitaalisesti esillä

Innovaatioiden näyttäminen fyysisesti antaa vierailijalle fyysisen ja lähestyttävän 
kokemuksen. Tämä ei toki aina ole mahdollista, jos innovaatio on esimerkiksi liian 
suurikokoinen, kallis tai vaikeasti esiteltävä. Fyysinen tuote on mahdollista näyttää 
interaktiivisesti tai staattisesti. Innovaatio voi olla vain esillä niin, ettei se toimi tai 
sitä ei pysty koskettamaan. Elämyksellisintä on kuitenkin näyttää innovaatiota niin, 
että vierailija pystyy koskemaan sitä tai kokeilemaan sen käyttöä. Vaivaa kannattaa 
nähdä sen eteen, että innovaatio tuodaan fyysisesti ja interaktiivisesti esille, jos se 
vain on mahdollista. Tämä vaihtoehto on suuritöisin varsinkin showroomia raken-
nettaessa ensimmäistä kertaa, koska jokainen tuote ja innovaatio vaatii asettelua, 
asentamista ja interaktiivisuudesta riippuen paljon suunnittelua ja valmistelua. 
Samoin fyysisten innovaatioiden näyttelyn ylläpito ja uusiminen vaativat paljon 
työaikaa ja järjestelyjä. 
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Innovaatioiden näyttäminen digitaalisesti mahdollistaa useiden ja monimutkaisten 
innovaatioiden esittelyn. Tärkeää on digitaalisen näyttelyn informatiivisuus, 
kokemuksellisuus ja tuoreus. On tärkeää, että showroom tarjoaa erilaisen koke-
muksen innovaatiosta kuin vieras saisi esimerkiksi itse internetin kautta. Periaat-
teessa digitaalisen innovaatioiden näyttämisen voi myös jakaa interaktiiviseen ja 
ei-interaktiiviseen tapaan. Interaktiivinen kertominen innovaatiosta mahdollistaa 
vierailijan oman osallistumisen ja esimerkiksi valintojen tekemisen sisällöstä. Ei-in-
teraktiivinen tapa voisi olla esimerkiksi video, jota voi jäädä katsomaan, pystymättä 
vaikuttamaan sen kulkuun tai kestoon.

Lisätty todellisuus tuo showroom-kokemukseen uudenlaisen kerroksen elämyksel-
lisyyttä. Lisätyn todellisuuden avulla tilan innovaatiot voivat herätä osittain eloon 
esim. tablettia tai puhelinta hyödyntämällä. Lisätty todellisuus voi auttaa ymmär-
tämään suuria kokonaisuuksia ja toisaalta tuoda vierailukierrokseen koukuttavaa 
pelillistämistä.

Virtuaalisen todellisuuden käyttö vaatii virtuaalilasit ja selvästi enemmän 
suunnittelua ja ohjelmointia. Virtuaalisen todellisuuden kokemus on todella 
erilainen kuin muilla tavoilla toteutettu, ja kokemus on mahdollista tuottaa täysin 
tyhjässäkin erillisessä tilassa. Virtuaalisen todellisuuden käytössä on vielä tätä 
kirjoitettaessa haasteena tekniikan kalleus ja tavan keksiminen, jolla suurempi 
ryhmä pääsee kokemaan saman asian samaan aikaan tai interaktiivisesti yhdessä. 
Nämä asiat ovat toki muuttumassa teknologian halventuessa ja aineiston 
helpomman päivittämisen parantuessa.

Monipuolinen showroom voi yhdistää fyysistä ja digitaalista esittelyä sekä 
lisättyä ja virtuaalista todellisuutta. Kun erilaisia tapoja näyttää innovaatioita 
käytetään hyödyksi, asiakkaan kokemus monipuolistuu ja mielenkiinto tarinaan 
säilyy helpommin. Kun näytetään innovaatioita, täytyy esittelyjenkin olla inno-
vatiivisesti luotuja. Näyttelytilan yhdistävästä tarinasta ja vierailupolkusta on 
tehtävä mielenkiintoinen ja selkeä. Kaikkia näitä innovaatioiden esittämisen tyylejä 
täytyy kuitenkin käyttää viisaasti tarinoiden ja yhteisen tarinankerronnan apuna 
innovaatioiden esittelyn tavoista ja tekniikoista riippumatta. Tarinankerronnasta 
ja vierailupolusta puhutaan tämän kappaleen lopuksi Espoon sovellusesimerkkiä 
esimerkkinä käyttäen.

Showroomin käyttötapa, avoin tai suljettu, ja kohderyhmät

Showroomin käyttötapa määrittelee pitkälle showroomin suunnittelun ja mallin-
nuksen. Jos showroom on avoin kaikille esimerkiksi avoimen vierailukeskuksen 
osana, täytyy näytettävät innovaatiot tuoda esille teknisesti niin, ettei niihin tarvita 
jatkuvasti esittelijää tai ylläpitäjää. Interaktiiviset digitaaliset tavat tai jokaiselle 
sopivat käsin kosketeltavat, staattiset tai interaktiiviset automatisoidut esittelyt 
sopivat tällaiseen avoimeen tilaan.

Jos showroomissa järjestetään pääasiassa vain varattavia kierroksia, esittelyjen 
teknistä vaativuutta ja asiakasryhmäkohtaista muunneltavuutta voidaan lisätä. Kun 
mukana kiertää esittelevä henkilö, saadaan aikaan myös laadukasta interaktiota, 
jota innovaatioiden tuottajat ja markkinoijat arvostavat osana markkinointi-  
ja myyntiprosessiaan. Teknisesti haastavampia toteutuksia on myös helpompi 
huoltaa, muokata ja päivittää, kun vierailut ovat sovittuja.

Moni showroom voi olla myös yhdistelmä järjestettäviä kierroksia ja avoimia 
tapahtuma- tai teemapäiviä. Näiden mahdollisuudet voidaan määritellä esittelytilan 
muokattavuutta suunniteltaessa ja kumppanuusmallista päätettäessä. Showroomin 
käyttötapaa rajaa sen mahdollinen maksullisuus. Kaupungin rooli on määritellä 
showroomin käyttötapa selvästi jo heti mallintamisen alussa. Fyysisen showroomin 
käyttötapa ja kohderyhmät määrittelevät mallinnuksen perustan ja suunnan. 
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Kohderyhmät on Espoon esimerkissä määritelty selkeästi liiketoimintaa  
ja innovaatioiden esilletuomista edistäviin kohderyhmiin. Yhteistä näille  
kohderyhmille on alueen elinvoiman edistäminen ja siitä johtuva taloudellinen 
hyöty alueen toimijoille. Kun kohderyhmää laajennetaan esimerkiksi lapsiin tai 
matkailuturisteihin, täytyy innovaatioiden esilletuomisessa miettiä yleisempää  
ja nuoriin ikäluokkiin sopivaa tarinankerrontaa. Kuten monessa vierailu- ja  
luontokeskuksessa on tehty, tarinaa on mahdollista kuljettaa myös monessa 
tasossa niin, että eri-ikäiset vierailijat saavat jokaisesta innovaatiosta erilaisen 
tarinan. Kun showroom avataan kaikille kohderyhmille, VIP-kokemuksen tuotta-
misesta tulee haastavampaa.

Fyysisen showroomin koko ja tilan rajoitteet

Fyysisen showroomin tilan koko, muoto ja rajoittavat tekijät ovat todella  
suuri showroomin käyttöä ja tyyliä määrittelevä seikka. Mitä suurempi tila on,  
sitä enemmän innovaatioita ja tarinoita tilaan mahtuu. Jos tilaa on tarkoitus 
käyttää myös avoimiin tapahtumiin, sen on oltava suuri ja muunneltava. Pinta- 
alan lisäksi suuri rajoittava tekijä on tilan korkeus. Sekä valot ja muu tekniikka  
että innovaatioiden laajempi esittely vaatii tilalta korkeutta. 

Jos showroom-tila on yhteydessä esim. vierailukeskukseen, tapahtumatiloihin 
ja kokoustiloihin, showroomilla on laajempia käyttömahdollisuuksia. Varsinkin 
kaupalliset tai vastaavat muut delegaatiot kaipaavat usein samaan tilaan neuvot-
teluhuonetta tai presentaatiomahdollisuutta. Showroom on toki mahdollista 
toteuttaa myös ns. pop-up-showroomina niin, että sitä voidaan esitellä laajemmin 
kuin vain yhdessä tilassa. Showroomin tekeminen liikuteltavaksi rajoittaa tarjolla 
olevien resurssien puitteissa luonnollisesti innovaatioiden ja elämysten määrää  
ja syvyyttä. 

Fyysisen showroomin sijainti riippuu showroomin tavoitteesta, asiakas-  
ja kohderyhmistä, käyttötavasta, pääkumppaneista, showroomin tarvittavasta  
koosta ja monesta muusta asiasta. 

Fyysisen showroomin sijainnissa tärkeintä on vierailijoiden ja  
asiakasvirtojen läheisyys. Jos vierailut ovat aina järjestettyjä ja  
osa muuta liiketoiminnallista toimintaa, täytyy ottaa huomioon  
vierailun muut kohteet. Jos kyseessä on nimenomaan innovaatioiden  
showroom, on sen sijainnin oltava lähellä innovaatiokeskittymiä ja 
tärkeimpiä kumppaneita ja sidosryhmiä. Espoo Innovation Gardenin  
sovellusesimerkin lähtökohta oli, että showroom on keskellä  
suuryritysten ja kasvuyritysten keskittymää, yliopiston ja suuren  
tutkimuskeskuksen läheisyydessä. Samalla se toimisi luonnollisena  
osana vierailukierroksia esim. tapauksissa, joissa ulkomaalaiselle  
sijoittajalle esitellään alueen toimijoita ja innovaatioekosysteemejä. 
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Erilaisten showroom-konseptien benchmarking

Innovaatioiden showroom -mallinnusta tehtäessä on tärkeää tehdä samanlaisten 
alustojen kartoitus. Prosessin edetessä tällainen benchmark ja oppiminen on 
suorastaan välttämätöntä. Espoon showroomia varten tutkittiin Espoossa, 
Suomessa ja Euroopassa esimerkiksi seuraavia showroomeja ja vierailukeskuksia: 
Suomen luontokeskus Haltia (Espoo), Vierailu- ja innovaatiokeskus Joki (Turku), 
yksityisen yrityksen Experience Center (Espoo), Fazer Experience Vierailukeskus 
(Vantaa), e-Estonia Showroom (Tallinna), Amsterdam Smart City, Utrecht Science 
Park ja Campus Groningen (Hollanti). Jokaisessa showroomissa ja vierailukes-
kuksessa oli oma lähestymistapansa, näyttelyideansa ja tyylinsä. Kuitenkin 
showroomien tai vierailukeskusten rakentamisessa, kehittämisessä ja ylläpidossa 
oli monia yhtäläisyyksiä. Tutustuminen toisiin showroomeihin ja niiden kehittäjien 
kokemuksista oppiminen on elintärkeää showroomin mallintamisen alkuvaiheessa 
ja prosessin edetessä. 

Showroomin käsite yleiskielessä vaihtelee yhdestä näytöstä yrityksen 
tai yliopiston aulassa jättimäiseen käsin kosketeltavaan elämykselliseen 
näyttelyyn. Espoon hankkeessa fyysinen innovaatioiden showroom 
määriteltiin seuraavasti:

•	 Innovaatioiden showroomissa esitellään innovaatioita,  
uusia tuotteita, palveluja, keksintöjä ja ideoita.

•	 Innovaatioiden showroom esittelee interaktiivisesti fyysisesti  
tai digitaalisesti innovaatioita.

•	 Innovaatioiden showroom on kooltaan vähintään 40m2;  
yksi seinä, hylly ja näyttö ei riitä.

•	Showroomista saa elämyksen ja kokemuksen  
ja siellä oppii ja vaikuttuu innovaatioista.

Espoo Innovation Gardenin alueelle suunniteltu showroom  
perustui seuraaville valituille linjauksille:

Sovellusesimerkin Innovaatioiden showroomissa oli tarkoitus esitellä yliopistojen, 
tutkimuskeskusten, yritysten ja muiden innovaatiotoimijoiden innovaatioita käsin 
kosketeltavilla ja mieleenpainuvilla tavoilla. Tarkoitus oli rakentaa showroom, jossa 
vierailijat voivat nähdä, koskettaa ja kokea espoolaisia ja suomalaisia huippuin-
novaatioita. Tilassa vierailijat voisivat rakastua innovaatioihin ja niiden tekijöihin 
elämysten kautta.

Espooseen suunniteltu innovaatioiden showroom perustui  
seuraaviin määreisiin: 

•	 Innovaatiot ovat esillä fyysisesti, digitaalisesti ja interaktiivisesti. 
Tarkoitus on käyttää sekä lisättyä todellisuutta että virtuaalista 
todellisuutta, joiden avulla tuodaan joitain tarinoita esille  
ja parannetaan elämyksellisyyttä. Virtuaalisen todellisuuden  
lisääminen tapahtuu portaittain rahoituksesta, kumppaneista  
ja tarinasta riippuen.

•	Showroomissa järjestetään pääasiallisesti varattuja kierroksia  
ja tapahtumia, mutta malliin sisältyy myös avoimia tapahtumia.

•	Showroomin kohderyhmät on mainittu jo johdannossa,  
mutta yhdistävää näissä on alueen elinvoiman ja taloudellisen 
hyvinvoinnin edistäminen.  
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Espoon showroomin innovaatiot voidaan jakaa kahdella tavalla 

1. Innovaation & tuotteen alkuperä:

1) Suuryritykset

2) Startup ja scaleup -yritykset

3) Yliopistot ja oppilaitokset, kuten Aalto-yliopisto

4) Tutkimuskeskukset, kuten VTT

5)  Muut, kuten kaupungin yhteiskehittämisprojektit  
 (näistä syntyneet innovatiiviset uudet palvelumuodot jne.). 

Espoo Innovation Gardenin alueella edellä mainituista innovaatiolähteistä ei ole 
pulaa. Paitsi että jokaiselta sidosryhmältä saadaan paljon innovaatioita, tärkeää on 
myös huomioida näiden eri tahojen yhteisestä tekemisestä syntyneet innovaatiot. 
Uusia innovaatioiden aihioita syntyy, kun nämä erilaiset innovaatioekosysteemit 
kohtaavat ja voivat toimia avoimessa ja osallistavassa ympäristössä.

2. Avainalat: 

•	Smarter City

•	Smarter Learning

•	Smarter Energy

•	Smarter Health

•	Smarter Experience

•	Smarter Industry 

Kuusi avainalaa sisältävät nouseva alat kuten avaruusteollisuuden. Tästä alojen 
jaosta syntyi heti uusia alojen jakoja, joista on kerrottu myös johdannossa. Alojen 
määritys, vaikka se olisikin keinotekoista ja aina hieman jäljessä tai epätäydellistä, 
on tärkeää. 

Kun Espoo Innovation Gardenin erikokoisia yrityksiä sekä koulutus- ja tutkimus-
keskuksia listattiin ja mallinnettiin näiden alojen alle, pystyttiin katsomaan, missä 
aloissa on eniten toimijoita ja mitkä voivat toimia ensimmäisinä teemamallin-
nuksina, kun innovaatioita ja niiden lähteitä, potentiaalisia kumppaneita on paljon 
ja eri ekosysteemeistä. Samalla voitiin varmistaa, ettei mitään alaa ja tärkeää 
tarinaa jää kertomatta – kaikki innovaatioita tuottavat yritykset ja niiden inno-
vaatiot löytävät paikkansa showroomin tarinankerronnasta. 

Vierailupolut ja tarinankerronta

Kun showroomia suunnitellaan, moni aivan ensimmäinen, mutta koko projektin 
suhteen tärkeä päätös perustuu pitkälti hypoteeseihin, arvioihin ja oletuksiin.  
Espoon showroomissa koettiin tärkeäksi mallintaa kuvallisesti ja esimerkein inno-
vaatioiden showroomin sisältöä. Mallinnukset tehtiin ottamalla vierailupolkumallin-
nuksiin ja 3D-luonnoksiin mukaan joukko alueelta löytyviä toimijoita ja niiden luomia 
innovaatioita jokaiselta yllämainitusta avainalalta. Näiden innovaatioiden ja toimi-
joiden piti edustaa jokaista ekosysteemiä (tai innovaation ja tuotteen alkuperää).
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Yllä olevassa kaaviossa on esitetty yksinkertainen esimerkki vierailupolusta, jolla 
esitellään kaikki tarinat ja alat. Tässä on tärkeää huomata, että alat liukuvat kiinni 
toisiinsa tai osittain päällekkäin niin, ettei täysin tarkkaa rajausta niiden välillä 
tehdä. Kuviossa on myös nostettu vain muutama innovaatio esimerkinomaisesti 
esiin. Jokainen vierailija ei tietenkään pystyisi tätä polkua käymään läpi tai  
omaksumaan, vaan innovaatioista näytettäisiin vierailijan mielenkiinnon kohteen  
ja vierailun teeman ja kategorian mukainen valikoima.

Kun tilaa mallinnettiin kuvallisesti esimerkki-innovaatioita kuvaten, alojen 
rajaus osoittautui haasteelliseksi. Esimerkiksi energiaratkaisut tuntuivat sopivan  
moneen kohtaan ja pankki- ja vakuutusalan kohdalla piti tehdä hieman väkinäistä  
sijoittamista, jotta niiden innovaatioiden näkyvyys olisi hyvä.

Ruoka ja  
Biotalous

Smarter
Health & 
Industry

Marjat,  
bioreaktori,  
superfood, 
heinäsirkat, 

panimot,  
kosmetiikka

Terveys  

Smarter
Health & City 

Lääkkeet,  
terveys- 

innovaatiot,  
mittarit, hyvin-
vointi, AI, kodin  

älyratkaisut

Materiaali ja 
teollisuus

Smarter
Industry & 

Energy

Biokankaat, pak-
kausmateriaalit, 

rakennus- ja 
puunjalostus- 

materiaalit, ener-
giaratkaisut

Oppiminen 
ja palvelut

Smarter
Learning &
Experience

Oppimis- 
aplikaatiot,  

KYKY,  
pelit ja  

pankki/vakuutus 

Luonto,  
terveys ja 
kaupunki

Smarter
Health & City

Sport-  
rannekkeet, 
paikannus ja 

turvapalvelut, 
smart city  
-ratkaisut

Kiitos ja 
tervetuloa 
uudestaan

Kaikkia alat

Giveawayt  
ja kontaktit

Avaruus  
ja energia

Smarter  
Space & Energy

Satelliitti,  
satelliitti- 
kuvaus,  

älyvaatteet,  
energiaratkaisut 

Tervetuloa
Espoo, Suomi 

& Luonto

Kaikki alat

Innovaatio- 
ekosysteemin 

esittely

Esimerkkejä vierailupolun sisällöistä.

Energiaratkaisut Energiaratkaisut pankki/vakuutus

Erilaisia tarinoita vierailupolulla:

Fyysisen showroomin suunnittelussa ensimmäiset tärkeät päätökset esim. 
tilavalinnasta, rahoitustyylistä ja kriittisistä sidosryhmistä voidaan tehdä 
tällaisten hypoteesien sekä esimerkkivierailupolkujen ja esimerkki-inno-
vaatioista piirrettyjen 3D-luonnosten pohjalta. Kun projektille on tehty 
nämä jatkopäätökset, alkaa kumppanihankinta ja sitä kautta oikea realis-
tisten vierailupolkujen ja teemapolkujen määritys. Vasta, kun kumppanit 
pääsevät mukaan kertomaan innovaatioistaan ja niiden erityspiirteistä, 
teknisistä vaatimuksista ja linkittymisestä muihin innovaatioihin ja aloihin, 
päästään tekemään oikeanlaista tarinaa.
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Espoon Innovaatioiden showroomille määriteltiin kaksi erilaista tyyliä:

Jatkuva: Showroomissa on jatkuva näyttely innovaatioista, demoista ja tuot-
teista. Tila on hieno elämys joka päivä, ja siellä käy jatkuvasti ”perusvierailijoita” 
katsomassa ”perusesityksiä”. Mallinnus tehtiin hypoteesilla, että perusvierailijaryhmä 
on 5–30 henkilön kokoinen ja vierailuja voidaan järjestää yli 200 vuodessa. Tässä 
vierailijaryhmien priorisointi (ks. alla kohdassa Vierailuprosessit) ja kumppanimalli 
on määrittelevässä asemassa.

Teema- ja tapahtumapohjainen: Tuomme showroomiin erillisiä tapahtumia 
ja teemapäiviä/-viikkoja/-kuukausia, jolloin joku tuote, teema tai avainala saa 
enemmän näkyvyyttä tilassa. Showroom on sopivasti muunneltavissa erilaisiin 
tilaisuuksiin. Kumppani- ja ansaintamallista riippuen kumppanien räätälöityjä 
tapahtumia on tilassa 20–30 vuodessa ja avoimia tapahtumia toteutetaan alueen 
yleisten suurtapahtumien yhteydessä kriittisten sidosryhmien kanssa yhteistyössä 
n. kolmesti vuodessa. 

Tämäkin showroom-konsepti ottaa jatkuvasti syötettä ansainta- ja kumppanuus-
mallista, joka rajaa ja ohjaa showroomin suunnittelua, toteutusta ja toimintaa. 
Seuraavassa kaaviossa on esitetty Espoon showroomin käytön, vierailupolkujen 
määritysten ja kumppanuusmallin yhdistäviä rajauksia. Suunnittelun edetessä on 
tärkeää varmistaa, että myös päätösten tekoon liittyvät vastuut on rajattu kumppa-
nuusmallissa. Tässä jälleen kaupungin rooli showroomin vetäjänä ja päätoteuttajana 
on hyvä. Jos valtaa esimerkiksi käytön tai sisällön päätöksistä hajautetaan liikaa, 
on vaikeaa tehdä nopeita päätöksiä ja saada showroomista järkevä kokonaisuus. 
Kaupungin tehtävä on rajata showroomin kokonaisuutta tasapuolisesti, mutta 
kuitenkin innovaatioiden esilletuonnin ja ekosysteemien tavoitteiden mukaisesti. 

Tuote ja tarina esillä showroomissa neljässä erilaisessa tapauksessa

1.  Perusvierailupolku

•  Tämä polku on käytössä ns.  
perusvierailuilla, joilla ei ole erityistä teemaa

•  Polun sisältö vaihtuu  
muutaman kuukauden välein

Perusvierailupolussa nostetaan esiin

• 6-15 innovaatiota/tuotetta, jokainen eri kumppanilta

•  kumppaneita kaikista eri kategorioista (isot ja keskisuuret yritykset, start-upit, tutkimuskeskukset ja yliopisto)

•  uutuusarvoltaan tärkeitä, mutta myös vanhempia taloudellisesti merkittäviä, mielenkiintoisia tuotteita

• jokaisesta avainalasta vähintään yksi tuote ja yritys 

2.  Avainala-/teemapolku

•  Teemapolkuja on 5-7 ja  
ne perustuvat avainaloihin

•  Vierailuryhmä valitsee polun  
etukäteen kiinnostuksen mukaan

•  Teemapolkuun kuuluu myös peruspolun osia

Avainala-/teemapolussa nostetaan esiin

• teemaan sopivia innovaatioita/tuotteita eri kumppaneilta

•  kumppaneita kaikista eri kategorioista (isot ja keskisuuret yritykset, start-upit, tutkimuskeskukset ja yliopisto)

•  uutuusarvoltaan tärkeitä, mutta myös vanhempia taloudellisesti merkittäviä, mielenkiintoisia tuotteita

•  vieraille esitellään lyhyesti myös peruspolkua ja annetaan mahdollisuus tutustua lyhyesti myös muihin teemoihin

3.  Räätälöity törmäytystapahtuma

•  Kumppanin oma tilaisuus

•  Suljettu törmäytystapahtuma

Räätälöidyssä törmäytystapahtumassa nostetaan esiin

• kumppanin/kumppanien omat tuotteet ja toivottu teema

•  tilaisuuteen sopivia kertaluonteisia, kumppanin tai kumppanien kanssa valittuja tarinoita/tuotteita

• tilaisuudesta riippuen myös kiinnostavia, tapahtumaan sopivia tarinoita muista teemoista

4.  Yleinen suurtapahtuma

• Showroomin oma tapahtuma

• Valitut alueen yleiset tapahtumat

Yleisessä suurtapahtumassa nostetaan esiin

• tapahtumaan sopivat teemat ja osia peruspolusta

• tilaisuuteen sopivia kertaluonteisia tarinoita/tuotteita

Polkujen määrittely

• Showroomissa työskentelevät esittelijät ja heidän esimiehensä valitsevat vierailuihin sopivat tuotteet ja tarinat ja määrittelevät erilaiset polut

• Polkuja pilotoidaan ja kehitetään jatkuvasti asiakaspalautteen ja uutuusarvon perusteella

• Kumppanit saavat tietoa asiakaspalautteesta ja polkujen kehittymisestä ja pääsevät vaikuttamaan omien tarinoidensa käyttöön muutaman kuukauden välein

• Kumppaneihin ollaan yhteydessä aina tarvittaessa (liittyen tuotteen toimimiseen, tarinankerrontaan, mahdollisiin vikoihin tai ehdotuksiin, uudistamiseen jne.)

• Showroomin toiminnallisuutta kehitetään myös kahdesti vuodessa kokoontuvassa advisory boardissa
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Fyysisen showroomin suunnittelussa moni asia pohjautuu arvioon ja kokeiluun. 
Eräässä esimerkkitapauksessa vierailukeskus tarjosi aluksi viisi maksutonta opas-
tettua vierailukierrosta, joille yleisö pystyi ilmoittautumaan verkkosivuilla. Koska 
täysin vastaavaa vierailukeskusta ei ollut lähialueilla eikä lähimaissakaan, vierailu-
keskuksen sisällä tapahtuvaa avointa vierailukonseptia piti yksinkertaisesti testata. 
Fyysisen showroomin sijainnin merkitys on niin suuri tekijä vierailujen määriä ja 
prioriteettia arvioidessa, että täysin samanlaisten referenssien löytyminen on 
mahdotonta.

Innovaatioiden showroomia mallinnettaessa varaudutaan muutoksiin monella 
tasolla toiminnan aloittamisen jälkeen, koska vasta sitten saadaan konkreettista 
palautetta asiakkailta ja kumppaneilta. Palautetta toki pyydetään koko prosessin 
ajan, mutta konkreettista palautetta on mahdollista saada vasta, kun showroom on 
valmis ja toiminnassa.

Innovaatioiden digitaalinen showroom

Kun innovaatioiden showroom tehdään puhtaasti digitaaliselle alustalle, moni 
näkökulma muuttuu fyysisen showroomin konseptiin verrattuna. Toimintakenttä 
vaihtuu paikallisesta fyysisestä showroomista globaaliin digitaaliseen kenttään. 
Tämä muuttaa sisällöntuottamisen ja alustan rakentamisen aivan erilaiselle tasolle.

Espoo Innovation Gardenissa lähdettiin liikkeelle siitä, että kumppanit, joiden 
innovaatio on esillä fyysisessä showroomissa, saavat näkyvyyttä ja tarinansa esiin 
myös digitaalisessa showroomissa. Myös kumppanuus- ja ansaintamalli perustui 
ajatukseen, että samalla kumppanihinnalla toimija saa näkyvyyttä kummassakin 
konseptissa. Kun fyysisen showroomin konseptin eteneminen hidastui, piti digi-
taalisen showroomin konsepti rajata kahteen erilaiseen osaan. 

Digitaalisen showroomin osat: 

1)   Digitaalinen innovaatioiden showroom, jossa esitellään toimijoiden  
innovaatioita ja toimijoita itseään. 

2)  Vierailupolut ja hotspotit innovaatioiden esittelynä; tuodaan esiin vierai-
lukierrokset ja alueen innovaatiot maantieteellisesti esim.  
hotspot-karttoina ja teemapolkuina.

Digitaalinen showroom voi toimia ilman fyysistä showroomia alueen eri innovaa-
tioiden ja innovaatiotoimijoiden esittelijänä. Sisällöntuotanto ja päivittäminen 
sekä digitaalisten alustojen muokkaaminen monipuolisiksi ja toimiviksi vaatii 
paljon resursseja niin konseptoinnin alussa kuin jatkuvastikin. Digitaalisen alustan 
omistajuus ja käytettävissä olevat resurssit tulee kartoittaa huolellisesti ennen 
kuin konseptoinnista edetään toteutukseen. Digitaalisen showroomin hyödyt reali-
soituvat vain, jos se on toteutettu todella laadukkaasti ja sen kautta saa näkyvyyttä 
digitaalisessa mediassa. 

Espoo Innovation Gardenissa tehtiin kevyt pilottiversio, jonka avulla selvitettiin 
kasvuyritysten toiveita digitaaliselle alustalle. Kategorisoinnissa luotiin kaksi 
toisiinsa linkitettyä pääaluetta: 

1) Yritykset ja muut innovaatiotoimijat: jako alan tai koon mukaan

2) Innovaatiot: jako alan mukaan
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Innovaatioiden ja yritysten kategorisointi avainalojen mukaan on haastavaa.  
Moni kasvuyritys kokee vaikeaksi laittaa innovaatioita ja toimintaansa yhden tietyn 
kategorian alle. Kategoriat ja yritysten innovaatiot myös elävät ja muuttuvat ajan 
myötä. Helpoimmin yrityksiä pystytään kategorisoimaan koon mukaan.

Digitaalisen showroomin käyttö ja tarpeet riippuvat käyttäjäryhmästä ja kump-
panista. Jokaiselle asiakkuudelle täytyy määritellä erilaiset käyttö- ja tarvepolut 
digitaalisessa showroomissa. 

Yksi tärkeimmistä tehtävistä digitaalisen showroomin konseptin suunnittelussa 
on löytää yhteinen, kaikkia kumppaneita esittelevä ja kiinnostava tarina. Tämä 
tarve toistuu myös fyysisessä showroomissa, mutta digitaalisessa showroomissa 
esiteltävien kohteiden määrä voi olla paljon suurempi. Digitaalisessa showroomissa 
voidaan esitellä lähes rajattomasti innovaatioita ja toimijoita. Näin ollen on luotava 
looginen ja kiinnostava tapa näyttää niitä niin, että vierailija löytää etsimänsä ja 
näkee helposti ja houkuttelevasti alueen ja sen tarinat.

Vierailupolkujen ja hotspotien esittäminen digitaalisesti

Espoo Innovation Gardenissa määriteltiin alueen vierailuprosesseja, vierailupolkuja  
ja kiinnostavia vierailukohteita eli hotspoteja, joista kerrotaan seuraavassa  
kappaleessa. Eri kumppanien ja sidosryhmien kanssa tehdyn yhteiskehittämisen  
jälkeen tunnistettiin monta vierailupolkua, jotka voitiin nostaa digitaalisen 
showroomin vierailuosioon. 

Etusivu Haku

Digitaalisen
maailman ylläpitäjä

Vierailijat ja
vierailupolut

Fyysinen
showroom

Vierailukierrokset

Hotspot
-kartta

Kategoriat

Innovaatiot Missio

Kaupunki

Palvelut

Kumppanit

Tiimi

Yhteystiedot

Yritykset

Tapahtumakalenteri

Yksinkertaistettu esimerkki digitaalisen showroomin sivukartasta. 

Materiaalit Materiaalit

Yhteystiedot Muut

Muut Videot
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Digitaalisen showroomin vierailupolkujen esittämisessä tärkeintä on  
houkuttelevuus, informatiivisuus ja selkeys. Alueen vierailujen esittäminen  
voi tapahtua eri tavoin:

1)  Markkinoinnillinen yleisinformaatio houkuttelevine kuvineen voidaan 
toteuttaa digitaalisessa vierailujen esittelymuodossa esim. sovelluksella, 
joka yhdistää kuvaa, videota, tarinoita ja informatiivista tekstiä.

    Tällaista yleistä informaatiota vierailija voi katsoa ennen vierailua  
  mistä maailman kolkasta tahansa.

2)  Karttaan sijoitetut hotspotit ja kierrosmahdollisuudet,  
joita vierailija voi katsoa:

a. showroom-sivustolta mistä tahansa

b. paikan päällä esim. mobiilin vierailusovelluksen kautta

c. kosketusnäytöltä vierailukierrosten lähtöpaikassa tai hotspotissa.

 
Sovellusesimerkissä selvitettiin, minkälaista sisältöä esimerkiksi 
kasvuyritykset eniten haluaisivat itsestään kerrottavan ja 
näytettävän digitaalisessa showroomissa:

•	Nimi 

•	Logo

•	Yhteyshenkilö

•	Ala

•	Esittely

•	Tuotteet

•	Tiedotteet ja uutiset

•	Kuva

•	Osittain myös rahoitustarve

Muita ehdotuksia digitaalisessa showroomissa  
jaettavaksi informaatioksi: 

•	Tuote- ja muuta infovideota

•	Ratkaisut ja uudet innovaatiot esiteltyinä,  
ei niinkään tarkat tuotteen ominaisuudet 

•	Pitchausvideot
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Innovaatioiden esittely showroom-
vierailukierroksilla

Espoo Innovation Garden on houkutteleva vierailukohde hyvin erilaisilla vieraille. 
Alueella toimii pieniä ja suuria yrityksiä, Aalto-yliopisto ja VTT, joilla kaikilla on 
jatkuvasti järjestettyjä vierailuja. Tämä lienee tuttu tilanne muissakin kaupun-
geissa ja innovaatiokeskittymissä, joten mallissa on paljon yleisluonteisia piirteitä. 
Mallinsimme Espoo Innovation Gardenin vierailuprosesseja, hotspot-listoja ja 
vierailupolkuja yhdessä suurimpien vierailuja järjestävien toimijoiden kanssa. 
Yhteistä toimijoille oli vierailuryhmien samankaltainen kategorisointi kiinnostuksen 
kohteen, taustan ja prioriteetin mukaan. Yhteistä oli myös se, että vierailuja järjes-
tävien tahojen resurssit olivat tiukalla vierailumäärien kasvaessa.

Tavoitteemme oli mallintaa räätälöityjen perusvierailujen lisäksi myös uudenlaisia, 
omatoimisempia vierailukierroksia ja tarjota niitä myös osana räätälöityjä kier-
roksia. Vierailujen siirtyminen osittain omatoimisiksi vapauttaisi räätälöityjen  
ja ohjattujen kierrosten järjestämiseen sidottuja resursseja. 

Mikä eri vierailijoita kiinnostaa ja innostaa? Esimerkkejä:

Vetovoimainen 
bisnesalue täynnä 
huippuosaamista

Kansainvälisen tason 
innovaatiokeskittymä, 
mitä kaikkea täällä on?

Yhteiskunnallinen taso: 
miten valtio ja Espoo 
tukee koulutusta ja 
liiketoimintaa?

Paljon kiinnostavaa 
kerrottavaa, “pöhinää”

Riittävästi opastusta 
ja elämyksellisyyttä 
itsenäiseen matkailuun

Koulutuksen kärkimaa, 
mitä voisimme oppia?

Organisaatioiden kansainväliset, strategiset partnerit (Kauppakamari jne.), 
kongressijärjestäjät ja -vieraat

Yleiset tutustumiskäynnit, benchmarkkaajat

Espoo Innovation Gardenille tunnistetut vierailijaryhmät.

Bisnes

Espoosta 
kiinnostuneet yritykset

“Scouting”-yritykset, 
jotka etsivät innovaati-
oita, kasvunlähteitä jne.

Liiketiloja ja  
yhteistyökumppaneita 
etsivät yritykset

Sijoittajat & rahoittajat

Bisnesenkelit &
“yhteentörmäyttäjät”

Tiede- ja 
innovaatioturistit

Tutkimuslaitosten
johtajat ym.  
avainhenkilöt

Tutkijat

Muut t&k 
-ammattilaiset

Arkkitehtuurivierailijat

Opiskelijat, hakijat  
ja alumnit

Opettajat, rehtorit, 
professorit

Tutkijat

Opintomatkailijat

Muut koulutusalan
päättäjät ja  
avainhenkilöt

Diplomaatit

Suurlähettiläät

Valtion ja julkishal-
linnon vieraat

Ystävyyskaupunki-
delegaatiot

Lehdistö

TV & radio

Bloggaajat jne

Perusmatkailijat

Fanit (esim. Rovio, 
Alvar Aalto)

Tapahtumavieraat

Satunnaiset kävijät

Sunnuntaikävelijät

Länsimetron tuomat

Muut vieraatKoulutus Media
Omatoimi-
matkailijat

Tiede &
Teknologia
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Jotta vierailupolkuja ja prosesseja päästiin mallintamaan, tuli erilaiset vierailut kate-
gorisoida erilaisin menetelmin. Vierailut voidaan kategorisoida kolmella eri tavalla. 
 
A: Vierailun prioriteettikategoriat 
B: Vierailun teeman mukaiset kategoriat 
C: Räätälöinnin ja omatoimisuuden kategoriat

A: Vierailun prioriteettikategoriat 

Innovaatiokeskittymiin saapuvien vierailijaryhmien määrä tuntuu kasvavan koko 
ajan. Tämä luo paineita erilaisille kierroksia järjestäville tahoille, sillä järjestä-
miseen ja räätälöimiseen menee paljon resursseja. Resurssit järjestämiseen ovat 
rajalliset, ja rajallista on myös vierailijoita tapaavien ja heille aluetta ja toimintoja 
esittelevien henkilöiden aika. Joissakin kohteissa vierailujen määrää on rajoi-
tettava, jotta kohteen normaali työskentelyrauha saataisiin mahdollisimman hyvin 
taattua. Nämä asiat johtavat siihen, että vierailujen järjestäjät kategorisoivat 
vieraat tärkeysjärjestykseen ja prioriteettikategorioihin.

Tärkeimmässä kategoriassa ovat vieraat, joiden tuoma hyöty on kaikkein suurin. 
Tällainen vieras voi olla esimerkiksi sijoittaja, presidentti tai arvostetun kansain-
välisen median edustaja. Alimpaan prioriteettikategoriaan kuuluvat vähiten 
alueelle suoraa hyötyä tuottavat, mutta mahdollisesti välillistä hyötyä kuten 
näkyvyyttä tai goodwilliä tuottavat tahot. 

Prioriteettikategorioiden ja resurssien puitteissa voidaan luoda myös uuden-
laisia malleja siitä, miten alemman prioriteetin vierailut voidaan hoitaa. Monessa 
innovaatiokeskittymässä on luotu maksullinen malli erityyppisille vierailuille. 
Esimerkiksi muutaman tunnin esitelmistä ja vierailuista alueen tärkeissä kohteissa 
veloitetaan vierailuryhmältä maksu. 

B: Vierailun teemakategoriat

Teemoja voi vierailuille olla periaatteessa rajattomasti, mutta kategorisoinnin 
vuoksi näitä pitää yhdistellä samanlaisiksi teema-aihioiksi. Espoo Innovation 
Gardenin vierailujen teemoiksi mallinnettiin seuraavat:

Moni vierailu koskettaa useita näistä teemoista, kuten seuraavassa casessa 
nähdään. Teemojen sisältä löytyy erilaisia kohteita ja hotspoteja.

Vierailuteemat

Bisnes

Arkkitehtuuri

Taide &
Kulttuuri

Luonto &
Ympäristö

Superlatiivit

Koulutus Tiede &
Teknologia

Open
Ecosystem

Made in Espoo
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A. Täysin räätälöity vierailu 

•	 Esitellään 
innovaatioita, 
palveluita ja muita 
vientivaltteja.

•	 Markkinoidaan Espoo-
tarinaa.

B. Osittain räätälöity vierailu

•	 Tarjotaan valmis 
ydinpolku eri moduu-
leineen sekä mahdol-
lisuus vapaavalintaisiin 
lisäosiin.

•	 Vastataan vakuuttavasti 
vierailijan tavoitteisiin, 
mutta tarjotaan lisäksi 
wow-efekti.

C. Omatoiminen vierailu

•	 Herätetään tietoisuus ja  
kiinnostus oikeissa kanavissa.

•	 Tarjotaan riittävästi infor-
maatiota (sekä fyysisissä 
tiloissa että digitaalisissa 
kontaktipisteissä).

•	 Tiedotetaan oheispalveluista 
polun varrella.

•	 Annetaan vierailulle lisäarvoa 
luontokohteilla ja yllättävillä 
elämyksillä.

CASE
ESPOO

Innovaatioturistien ja muiden alueen vierailijoiden itsenäinen 
vierailukierrospilotti mobiilisovelluksen avulla Espoo 
Innovation Gardenin alueella

Sovellusesimerkin innovaatiokierrosten konseptin tavoitteena on mahdollistaa vierailijoiden tutus-
tuminen alueen innovaatiotoimintaan myös itsenäisesti. Osa alueelle tulevista vieraista voisi tutustua 
alueeseen itsenäisesti mm. mobiilisovelluksen avulla. Sovellus mahdollistaa myös räätälöityjen 
vierailujen osittaisen toteuttamisen omatoimisina tutustumiskierroksina. 

Innovaatioiden ja innovaatiotoimijoiden esittely hotspoteina kartassa ja osana kierroksia parantaa  
myös alueen elinvoimaa ja houkuttelee uusia matkailijoita, kun sitä on markkinoitu niin kotimaisille  
kuin kansainvälisille vierailijoille.

C: Vierailun räätälöinnin ja omatoimisuuden kategoriat

Vierailut voivat olla joko täysin räätälöityjä, kuten esim. valtion korkeimman tason 
delegaatioiden vierailut, tai omatoimisia, kuten esim. alueesta kiinnostuneen 
innovaatioturistin vierailu voi olla. On myös mahdollista tarjota osittain räätä-
löityjä vierailuja, joissa osa vierailusta räätälöidään vierailijalle sopivaksi ja osassa 
kohteista vierailija voi käydä omatoimisesti esim. räätälöidyn kierroksen jälkeen. 
Alla havainnollistetaan sovellusesimerkin tapauksessa tunnistettuja räätälöinnin  
ja omatoimisuuden kategorioita.

bisnes
VIP

innovaatio-
turisti

bisnes
VIP

sanan-
saattaja

omatoimi-
matkailija

sanan-
saattaja

innovaatio-
turisti

Jaotellaan esimerkiksi näin:
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Sovellusesimerkin hotspotien ja vierailupolkujen mallintamisen jälkeen 18 ensimmäiseksi valittua innovaa-
tiovierailukohdetta ja niistä yhdessä muodostuva vierailukierros vietiin mobiilisovellukseen. Ensimmäinen 
pilotti tehtiin Otaniemi-Keilaniemi-alueelta sekä Bioruukin ja Ison Omenan palvelutorin innovaatioalus-
toista. Sovellusesimerkin pilotissa käytettiin Tripsteri-sovellusta, joka näyttää innovaatiokohteita monella 
eri tavalla. Kohteet näytetään mm. erikseen kartalla tai aihealueiden alla listoina. Kohteista on tarjolla 
sekä valmiita kierroksia että mahdollisuus koota itse omien kiinnostuksen kohteiden mukainen kierros. 
Kohteista eli hotspoteista on esitetty kuvia, tarinoita, videota ja osasta myös audiosisältöä. Jokaisesta 
neljästä ekosysteemistä valittiin pilottiin tärkeitä hotspoteja, mutta myös vierailijoille tärkeitä ravintolapal-
veluita ja luontokohteita otettiin mukaan kokonaisvaltaisen vierailukokemuksen takaamiseksi.

Tätä julkaisua kirjoitettaessa pilotti on vasta ensimmäisessä vaiheessaan, ja lähitulevaisuudessa 
kohteita ja niiden sisältöjä lisätään sovellukseen sekä Espoo Innovation Gardenin keskittymän alueelta 
kuin muualtakin kaupungista. Mobiilisovellukseen lisättävät kohteet voi sovellusesimerkin osalta jakaa 
kolmeen pääkategoriaan: innovaatiotoiminnan kohteisiin (Yliopisto, tutkimuslaitos, suuryritys, kasvu-
yritys ja niihin liittyvät ekosysteemit), kaupunkikehityksen kohteisiin sekä matkailullisiin kohteisiin 
(ravintolat, luonto, virkistys). 

Kun pilotti on valmis, sitä testataan ja mobiilisovellusta muokataan saadun palautteen perusteella. 
Aluetta laajennetaan ja teemoja hiotaan vierailijoille sopiviksi.

Mobiilisovelluksen lisäksi on monia erilaisia tapoja tuoda innovaatioita ja innovaatiotoimijoita esiin 
vierailukierrosten yhteydessä. Sovellusesimerkin konseptissa nousi esiin useita tapoja elävöittää vierai-
lukierroksia ja syventää esittelyjä ja tarinoiden kertomista. Mahdollisia kontaktipisteitä voidaan luoda 
esimerkiksi QR-koodeilla, virtuaalilaseilla ja inforuuduilla tai toisaalta maalatuilla opasteilla, tarroilla  
ja ulkomainoksilla.

CASE
ESPOO



36 Innovaatioiden showroom Innovaatioiden showroom 

Innovaatioiden showroomin tapahtumat  
ja törmäytykset 

Innovaatioiden showroom -mallin selkeimmän ja helpoimmin testattavan ja 
toteutettavan konseptin muodostavat tapahtumat ja törmäytykset. Kaupungin rooli 
yhdistäjänä, mahdollistajana ja toimijoiden esittelijänä toteutuu vaivattomimmin 
juuri tapahtumia ja törmäytyksiä järjestämällä. Fyysisen showroomin toimiminen 
tapahtumien näyttämönä on yksi innovaatioiden showroom -konseptin 
tärkeimmistä osista. Tapahtumia ja törmäytyksiä voidaan kuitenkin järjestää 
erilaisissa paikoissa ja niistä saatu palaute on ensisijaisen tärkeää eri toimijoiden 
toiveiden kartoittamiseksi.

Espoo Innovation Gardenissa innovaatioiden showroomin tapahtumiksi 
rajattiin seuraavat:

1)  Avoimet showroom-tapahtumat, joissa kumppanien innovaatioita 
esitellään kaikille. Tähän sopivat myös suurten kumppanien avoimet 
tapahtumat, joiden aikana showroom voi toimia kuin messualue

2)  Kumppaneiden rajatut tapahtumat showroomissa tai muualla, joissa 
kutsutaan kumppanimallin mukaisesti osallistujia törmäytykseen

3)  Tietyille kohderyhmille suunnatut avoimet törmäytykset, esim. case 
Espoo House Party at A Grid

4)  Media- tai pitchaustapahtumat, joihin osallistujat valitaan erilaisin 
syin. Esim. juuri oikeanlaisten sijoittajien ja esiteltävien kasvuyritysten 
saaminen paikalle on vaativaa ja ammattimaista, paljon resursseja 
vaativaa työtä

5) Yhteen teemaan liittyvät seminaari- tai konferenssitapahtumat 

6)  Johonkin jo olemassa olevaan teemaan keskittyvän tapahtuman sivu-  
tai jatkotapahtuma

Kaupungin rooli voi näissä kaikissa vaihdella tarpeen mukaan. Kaupunki voi joko 
järjestää koko tapahtuman tai ottaa vain osittaisen järjestämisvastuun yhteis-
työssä muiden toimijoiden kanssa.

Innovaatioiden showroomin törmäytyskonseptia mallinnettaessa kysyimme kasvu-
yritysten toiveista törmäytyksille. Kaupungin rooli näissä tapahtumissa on uusi 
monelle yrittäjälle.

Kaupungin ei ole kannattavaa järjestää näistä törmäytystapahtumista kaikkia, vaan 
keskittyä niihin, joissa kaupungin toiminnalla on suurimmat vaikutukset. Saman-
kaltaisia tapahtumia järjestävät monet tahot: yliopistot, kiihdyttämöt, yritykset 
jne. Yksi oleellinen tehtävä on näihin jo valmiisiin tapahtumiin liittyvän tiedon 
kokoajana ja levittäjänä toimiminen. Kaupungilla on erilaisia verkostoja, joita se voi 
törmäyttää toisiinsa, ja jälleen kaupungin rooli yleishyödyllisenä toimijana alentaa 
kynnystä levittää kutsua mahdollisimman laajasti ilman liian tarkkoja kohderyhmiä.
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Sovellusesimerkissä selvitettiin, keitä ja mitä organisaatioita kasvu-
yritykset haluaisivat tavata törmäytyksissä eniten. Vastauksista 
nousivat esiin seuraavat toimijat:

•	Sijoittajat (varsinkin kansainväliset), joille voisi päästä pitchaamaan

•	VTT:n ja Aalto-yliopiston edustajat 

•	Muut paikalliset yrittäjät

•	Suurten yritysten edustajat

•	Potentiaaliset yhteistyökumppanit, asiakkaat ja alihankkijat

•	Kollegat epämuodollisesti, mutta järjestetysti

•	Yritysgurut ja innovaatiojohtajat

•	Opiskelijat

•	EU-vaikuttajat 

Vaikka kaikenlaisia törmäytystapahtumia järjestää tälläkin  
sovellusesimerkin alueella moni taho, on kasvuyrityksillä silti  
paljon tarpeita erilaisille törmäytys- ja matchmaking-tapahtumille.

Tapahtumatuotanto 

Tapahtumia järjestettäessä täytyy erityisesti keskittyä niiden vaikuttavuuteen 
ja siihen, miksi juuri kaupunki toimii tilaisuuden järjestäjänä. Tapahtumista on 
saatava palautetta ja mittarit asetettava niin, että tapahtumia osataan tulevai-
suudessa järjestää sekä tehokkaasti että oikein kohdennetusti. Ohessa on esimer-
kinomaisesti listattu muutama asia, jotka on syytä huomioida, kun järjestetään 
tapahtumia ja varsinkin silloin, kun tapahtuman tuotantoa ei hoida ulkopuolinen 
tapahtumatoimisto.

•	Miksi haluat järjestää tapahtuman? Määrittele kohderyhmä, 
tapahtuman luonne, tarkoitus ja mitä haluat tapahtuman  
avulla saavuttaa.

•	Aseta tapahtumalle päivämäärä, paikka ja aloitusaika.  
(Varaa tila ja catering)

•	Aseta budjetti ja rajat tapahtuman koolle.

•	Mieti tapahtuman ohjelma, teema ja ilme.

•	Päätä (ja varaa) esiintyjä, puhuja, aktiviteetti jne.

•	Lähetä ennakkokutsu (8 vk aikaisemmin) tai oikea kutsu 
ilmoittautumislinkin kanssa (6-4 vk aikaisemmin).

•	Missä haluat markkinoida tapahtumaa? Jaa kutsua verkostoillesi, 
mainosta sosiaalisessa mediassa tai kaupungin verkkosivuilla.

•	Kerää palautetta ja arvioi vaikuttavuus.

•	Tapahtuman jälkeen muista lähettää kiitosviesti osallistujille!
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Tuotanto ilman ulkopuolista tuottajaa

Kun tapahtumien järjestämiseen käytetään ulkopuolista tapahtumatoimistoa, on 
järjestämisen hintakin luonnollisesti korkeampi. Kaupunkien resurssit tapahtumien 
tuottajana ovat rajalliset, joten usein kaupungin toimijat järjestävät törmäytykset 
itse alusta loppuun. Tällöin on hyvä huomioida seuraavat asiat:

•	Suunnittele tilan toimivuus. Miten tilasta saadaan sopiva omaa 
tapahtumaa varten?

•	Suunnittele, mitä haluat osallistujien näkevän, kuulevan, haistavan, 
maistavan ja koskevan.

•	Suunnittele yksityiskohdat: mitä haluat osallistujan kokevan? 
Haluatko luoda wow-efektin? Miten ajattelit tämän toteuttaa?

•	Luo päivästä yksityiskohtainen tehtäväsuunnitelma. Mitä tapahtuu, 
mihin aikaan ja kenen tulee olla missä?

•	Pyydä riittävästi apua tapahtumapäiväksi. Tapahtumissa tapahtuu 
aina jotain suunnittelematonta. Oman hyvinvointisi kannalta on 
hyvä, että avustajina on ihmisiä, joille voit jakaa tehtäviä.

•	Ole tarkkana laskujen kanssa. Jos olit tyytymätön cateringiin, 
turvamiehiin, tapahtuma-avustajiin yms., muista mainita asiasta.  
Älä maksa huonosta palvelusta tai laadusta!

House Party with Espoo at A Grid

Otaniemen A Gridissä vietettiin 4.4.2018 avointa Espoo House Party -törmäytystapahtumaa, joka oli 
suunnattu kaikille Espoo Innovation Garden -alueen kasvuyrityksille, sidosryhmille ja muille toimijoille. 
Tapahtuman tavoitteena oli markkinoida Espoota innovatiivisena ja vetovoimaisena paikkana yrittää ja 
asua. Lisäksi haluttiin kertoa kasvuyrityksille ja muille paikalla oleville sidosryhmille, minkälaisia erilaisia 
asioita Espoo tekee heidän toimintaympäristössään ja kysyä, minkälaisilla kohdennetuilla toimilla 
kaupunki voi heidän kasvukehitystään tukea.

Tavoitteiden saavuttamiseksi olimme kutsuneet paikalle myös kumppaniyrityksen johtajan kertomaan 
Espoon kaupungin ja yrityksen yhteisestä AI-hankkeesta. Tämä puheenvuoro antoi konkreettisen 
esimerkin yhteistyömahdollisuuksista Espoon kaupungin kanssa.
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Henkilökunnan päämäärä tapahtumassa oli olla lähestyttävä ja nykyaikainen sekä jutella ja ideoida 
sidosryhmien kanssa. Tavoitteena oli kerätä dataa tulevaisuutta varten kysymällä yksityiskohtaisia  
kysymyksiä teemoista, joihin lukeutuivat digitaalinen showroom ja yritysten törmäytystarpeet.  
Sen lisäksi Espoo halusi esitellä A Gridiin yhdessä muuttavat, yrityksiä palvelevat tahot. 

Tapahtumaan lähetettiin kutsuja sekä valituille espoolaisille yrityksille suoraan digitaalisen kutsu-
palvelun kautta että erilaisten sosiaalisen median kanavien, kuten Espoo Innovation Gardenersin sekä  
A Gridin Facebook-ryhmien kautta. Tapahtuman markkinointi olisi voinut olla vieläkin monipuolisempaa 
ja laajempaa, mutta iloiseksi yllätykseksemme tapahtumaan saapuikin ennätysmäärä väkeä.  
Myös asettamamme tavoitteet verkostoitumisesta, Espoon tekemisen markkinoimisesta  
sekä tiedon ja datan keräyksestä toteutuivat.

Espoo House Party x A Grid osoitti, että Espoon alueen toimijat ovat erittäin kiinnostuneita kuulemaan 
lisää siitä, mitä kaikkia Espoon kaupunki tekee. Samankaltaisia tapahtumia toivotaan myös jatkossa ja 
Espoon tarjontaan ja yhteistyömahdollisuuksiin halutaan tutustua konkreettisemmin. 

Kokemukset ja havainnot

Ilmoittautuneiden vähäisen määrän vuoksi osallistujamäärää oli hyvin vaikea arvioida. Lopulta paikalle 
tuli ennätysmäärä osallistujia, mutta kuitenkin sopivasti tarjoilujen riittävyyteen nähden. Olisi voinut 
käydä myös toisin. Avoimien tapahtumien riski on se, että osallistujamäärää ei etukäteen osata 
tarkalleen ennustaa.

Markkinoinnin tulisi olla laajempaa ja siinä kannattaisi käyttää useita eri kanavia. Myös visuaaliseen 
puoleen kannattaa panostaa (esim. hieno tapahtumakuva). Kutsutekstin sisältö tulee pohtia hyvän 
kirjoittajan kanssa ja tarkistaa oikeinkirjoitus. Kutsuja tulee niin paljon päivittäin, että kutsutekstien 
alussa tulee olla jokin tärppi, joka saa ihmiset kiinnostumaan ja lukemaan kutsun loppuun.

Kutsuprosessi kannattaa aloittaa ajoissa!

After work -teema on helppo ja lähestyttävä. Yrittäjille houkuttimeksi riittää   
usein verkostoituminen ja tarjoiltavat.
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Edellä on esitelty innovaatioiden showroom -toimintamallin neljä erilaista 
konseptia. Ideaalitilanteessa näistä konsepteista syntyy yhtenäinen malli, jossa 
pystytään samaa strategiaa ja kumppanuus- ja ansaintamallia käyttäen luomaan 
yhtenäinen ja elinvoimainen avoin innovaatioalusta. Kuten Espoon showroominkin 
kohdalla kävi, voivat konseptit edetä ja rakentua eri aikoina ja toisistaan erillisinä. 
On kuitenkin tärkeää pitää mallin tavoitteet mielessä jokaisessa konseptissa. 
Vaikka konseptit etenisivät eri aikatauluissa ja projektit etenisivät hyppäyksittäin, 
antaa malli mahdollisuuden konseptien yhdistämiselle myöhemmin. Esimerkiksi 
teema- ja innovaatiopolut ja tarinat saattavat valmistua ensin digitaaliseen 
showroomiin, josta ne voidaan sitten skaalata fyysiseen showroomiin. Toisaalta 
alueen toimivat innovaatiopolut ja hotspot-kierrokset voivat toimia syötteenä 
digitaaliseen ja fyysiseen showroomiin.

Eri konsepteille on tärkeää asettaa mittarit jo mahdollisimman aikaisessa 
vaiheessa. Kuten missä tahansa projektissa, vaikuttavuuden mittaaminen ja 
mahdollisuus muutoksiin palautteen ja niistä oppimisen kautta takaavat pitkä-
jänteisen, onnistuneen toiminnan. Tavoitteiden saavuttamisen mittarit täytyy 
mallintaa ylätasosta johdettuihin alatavoitteisiin. 

Innovaatioiden showroom -toiminnan 
tavoitteet ja tulosten mittaaminen
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Innovaatioiden showroom -toiminnan 
tavoitteet ja tulosten mittaaminen

Esimerkiksi Espoon innovaatioiden showroomin tavoitteille asetettuja mittareita 
voisivat olla seuraavat:

Tavoite: Tehdä Espoon ja Suomen innovaatiot näkyväksi maailmalle

Fyysisen showroomin, innovaatiokierrosten ja tapahtumien kohdalla voidaan 
mitata esim. medianäkyvyyttä erilaisin mediaseurannan mittarein (maininnat 
sosiaalisessa mediassa, blogi- ja lehtijuttujen jaot jne.). Näkyvyys maailmalle voi 
tapahtua välillisesti tai esim. valtiollisten delegaatioiden vierailujen kautta, jolloin 
näkyvyys voidaan osittain mitata myös yksittäisten vierailujen määrällä. Digitaa-
lisessa showroomissa voidaan näkyvyyttä mitata verkkosivun vierailumäärillä, 
vierailujen kestolla, eri linkkien avauksien määrillä jne.

Tavoite: Vahvistaa Espoon elinvoimaa ja kilpailukykyä  
sekä imagoa innovaatiokaupunkina

Elinvoima ja kilpailukyky ovat tässä ylätason käsitteitä, jotka mittareiden 
asetannassa täytyy tuoda konkreettisten numeeristen tavoitteiden tasolle.  
Elinvoimaa ja kilpailukykyä voidaan mitata ylätasolla alueelle asettuneiden 
yritysten ja uusien työpaikkojen määrällä. Innovaatioiden showroomin  
merkityksen tässä voi selvittää lähinnä osana yrityksille suunnattuja laajempia 
kyselyitä tai haastattelemalla alueelle asettuneita yrityksiä.

Imagon vahvistamisen mittaristossa seurataan näkyvyyden mittareita,  
mutta pyritään löytämään juuri innovaatioiden ja osaamisen saama  
positiivinen näkyvyys. 

Tavoite: Houkutella Espooseen kasvuyrityksiä, investointeja ja vierailijoita 
sekä auttaa toimijoita menestymään

Kaikki innovaatioiden showroomin eri konseptit tähtäävät näihin tavoitteisiin 
erittäin konkreettisesti, mutta saavutusten kohdistaminen juuri tämän mallin 
ansioiksi on hankalaa. Tässä mittarit perustuvat palautteeseen, jota saadaan 
sijoittajilta, uusilta alueelle asettuneilta yrityksiltä ja vierailijoilta. Kun heiltä 
kysytään, miksi he päättivät investoida tai siirtää yritystoimintansa alueelle tai 
vierailla alueella, täytyy yhden kysymyksen kohdistua innovaatioiden showroom 
-konseptien vaikutukseen. Mitä luultavimmin alueen yleinen houkuttelevuus 
koostuu niin monesta asiasta, että yksittäistä vaikuttavaa tekijää tällä tasolla  
on vaikea määritellä.

Tavoite: Olla innovaatio- ja tiedeturistien vakiokohde

Vierailujen määrät Espoon showroomin rajatulla alueella ovat kasvussa ja liittyvät 
kaikkien ekosysteemien omiin tavoitteisiin ja perustoimintaan. Tämän mallin 
tavoite on kuitenkin näyttää nimenomaan kaikkia näitä eri ekosysteemejä yhdessä 
ja tuoda esiin se ekosysteemien leikkaamispisteen ja yhteiskehittämisen vaikutus 
innovaatiotoiminnan ja osaamisen kasvuun ja elinvoimaan. Tätä voidaan osittain 
mitata esimerkiksi innovaatiopolkuja näyttävän sovelluksen latausmäärillä ja 
erilaisten tarinoiden klikkauksien määrillä. Tärkeää on kuitenkin saada palautetta 
suoraan alueella käyviltä vierailijoilta, ja sen keräämiseen tarvitaan eri sidos-
ryhmien apua.
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Riskien analyysi

Innovaatioiden showroom -malli sisältää moninaisia riskejä, jotka liittyvät tapaus-
kohtaisiin ja paikallisiin asioihin, kuten osallistuviin sidosryhmiin, aikatauluihin, 
tavoitteiden ja lähtökohtien asetantaan jne. Riskianalyysi on yksi mallin kehityksen 
ensimmäisistä askeleista ja osittain myös yksi vaikeimmista. Kun mallinnus on 
vielä aivan varhaisessa vaiheessa, riskien arviointi on hyvin pitkälti hypoteettisten 
skenaarioiden kuvittelua. Mallinnuksen edetessä riskit tarkentuvat ja muuttavat 
muotoaan, ja siksi on tärkeää päivittää riskianalyysiä, pitää se konkreettisella 
tasolla ja ylläpitää yhteyttä päätöksentekoon. Riskianalyysiin saa ammennettua 
paljon ideoita samantapaisten konseptien benchmarkingista.

Espoon showroomin riskianalyyseissä lähdettiin liikkeelle fyysisen showroomin 
konseptista, koska se oli kumppanuus- ja ansaintamallin lähtökohta sekä suurin 
välitön investointi. Sitä koskeva riskianalyysi tehtiin toimintamallin ensimmäisen 
version tekemisen yhteydessä lähinnä kaupungin päättäjiä ja suurimpia kriittisiä 
sidosryhmiä varten. Tarkoitus oli jatkaa riskianalyysin muokkaamista, kun 
tärkeimmät jatkopäätökset oli tehty.

Innovaatioiden showroomin riskien analyysi 
sekä haasteiden ja oppien tunnistaminen
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Innovaatioiden showroomin riskien analyysi 
sekä haasteiden ja oppien tunnistaminen

Yllä on esimerkki riskianalyysistä kumppanuus- ja ansaintamallia ja fyysistä 
showroomia suunniteltaessa. Tämän perusteella tehtiin numeeriset laskelmat 
kaupungin ja pääkumppanien riskeistä eri skenaarioiden toteutuessa, ja niitä 
muokattiin vielä tilapäätösten edetessä. Tämä riskianalyysi jaettiin vielä  
tarkempiin listauksiin, joista laskelmat pystyttiin tekemään.

Riskianalyysi muuttuu oleellisesti, jos käsitellään eri konsepteja erillään ilman 
fyysisen showroomin konseptia. Törmäytystapahtumien riskit ovat suhteellisen 
pienet ja kaupunki voi toimia niissä avoimen innovaatioalustan kokeilijana ja tiedon 
kerääjänä. Vierailupolkujen mallinnukseen liittyvät riskit rajoittuvat lähinnä eri 
toimijoiden oikeanlaiseen näkyvyyteen esim. vierailusovelluksessa sekä vieraili-
joiden liikkuvuuteen ja turvallisuuteen liittyviin asioihin. Espoossa riskianalyysien 
tekeminen ja riskien minimointi jatkuvat. 

Digitaalisen showroomin kohdalla riskit voidaan jakaa kahteen eri ryhmään: 
digitaalisen showroomin luomiseen ja sen ylläpitoon liittyviin riskeihin. Digitaalisen 
showroomin luomisessa suurimmat riskit syntyvät showroomin tuottamiseen 
tarvittavien resurssien kasvamisesta ja toisaalta vaikeudesta osallistaa yrityksiä 
ja muita sidosryhmiä sisällön tuottamiseen. Digitaalisen showroomin tuottaminen 
vaatii paljon sekä henkilöresursseja sisällöntuotantoon että rahallisia resursseja 
digitaalisen alustan tekemiseen. Nämä kustannukset nousevat helposti sen 
mukaan, miten laajasta showroomista on kyse ja miten monipuolista digitaalista 
alustaa tehdään. Digitaalisen showroomin sisällön tuottaminen ja tiedonkeruu 
innovaatioista ja innovaatiotoimijoista on suuritöistä, vaikka yritysten ja muiden 
toimijoiden olisikin mahdollista lisätä tietoja itse suoraan digitaaliseen alustaan. 
Sovellusesimerkin toimintamalli perustui ajatukseen siitä, että osana showroomin 
kumppanuusmallia digitaalinen materiaali saadaan kumppaneilta samalla, kun 
saadaan innovaatiot, tarinat ja tuotteet fyysiseen showroomiin. Riskinä on, että 
ilman fyysistä showroomia ja sen kumppanuusmallia yritysten sitouttaminen 
pelkän digitaalisen showroomin tuottamiseen saattaa olla haastavampaa.

Skenaario Asiakkaat Hintataso Aikataulu Muut

Tavoite Saamme asiakkaita  
tavoitematriisin mukaisesti

Hintataso on kohtuullinen, 
osa tavoitehinnoilla, osa 
tinkii jonkin verran

Showroom valmis 
aikataulussa

Suuri osa asiakkaista 
mukana alusta asti, mutta 
jonkin verran ylösajoa

Resurssit tavoitteen 
mukaan, ei puutteita

Optimistinen Saamme odotettua 
enemmän asiakkaita, 
voimme valita 
kumppanimme

Hintataso tavoitteen 
mukaan ja joukossa 
muutama erittäin hyvän 
hinnan tapaus

Showroom valmis 
aikataulussa 
 
Kaikki asiakkaat mukana 
heti alusta lähtien

Resurssit tavoitteen 
mukaan, ei puutteita 
 
Lisäresursseja saatavilla 
tarpeen mukaan

Pessimistinen Saamme 60 % 
tavoiteasiakkuuksista

Hintataso merkittävästi 
alhaisempi, n. 50 % 
tavoitteesta

Showroom myöhästyy 
jonkin verran

Asiakkaiden 
palveluvaatimukset/
toiveet epäselvät, 
aiheuttaa lisätyötä

Riskianalyysin skenaariot
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Digitaalisen showroomin ylläpitoon liittyviä riskejä ovat digitaalisen alustan 
ylläpitoon ja päivittämiseen liittyvän resurssitarpeen kasvaminen sekä showroomin 
näkyvyyteen ja käyttöasteeseen liittyvät riskit. Digitaalisessa showroomissa 
esiteltävät innovaatiot muuttuvat, vaihtuvat ja kehittyvät jatkuvasti, jolloin 
jatkuvaan ylläpitoon ja tarinoiden päivittämiseen kuuluu paljon resursseja. Näiden 
resurssien kasvuun vaikuttaa suuresti riski siitä, kuinka innovaatiotoimijat itse 
päivittävät tietojaan ja pitävät myös digitaalisen alustan ajan tasalla. Digitaalisessa 
showroomissa esiteltäviä innovaatiotoimijoita tulee koko ajan lisää ja toisaalta niitä 
myös poistuu, ja tieto näistä muutoksista ei tällä hetkellä tule tarpeeksi systemaat-
tisesti ja ajantasaisesti palvelun tarjoajalle. Yllämainittujen riskien lisäksi voidaan 
tunnistaa myös riski digitaalisen showroomin pienestä käyttöasteesta ja uudistu-
miskyvyn puuttumisesta tulevaisuudessa. 

Haasteiden ja oppien tunnistaminen

Espoon innovaatioiden showroomissa kohdattiin haasteita, jotka erosivat suuresti 
eri konseptien kohdalla. Suurimpia yksittäisiä haasteita olivat fyysisen showroomin 
rooli projektin vetävänä voimana ja sen hidastumisen seuraukset mallinnuksen 
aikataululle ja laajuudelle. Syy yhteiskehittämisen, mallinnuksen pilotoinnin ja 
kumppanihankinnan lykkääntymiseen oli fyysisen showroom-tilan vaihtoehtojen 
ja niihin liittyvien päätösten monimutkaisuus. Fyysisen showroomin kohdalla 
mallintaminen (esim. kumppanimäärien, teemapolkujen, käyttömäärien ja tyylien 
määrittäminen) riippuu pitkälti tilasta (koosta, sijainnista ja rakennusteknisistä 
mahdollisuuksista). Tämä päätös piti saada tehtyä ennen kumppanihankintaa ja 
yhteiskehittämistä eri kumppanien ja sidosryhmien kanssa. Osittain voitiin myös 
nähdä muna-kana-haaste: kaupunki ottaa suurimman investointiriskin fyysisestä 
tilasta, ja tarvitsee siksi vahvan näytön suurten ja kriittisten kumppanien pitkä-
aikaisesta sitoutumisesta malliin ja konseptiin. Suurten ja kriittisten kumppanien 
päätökseen taas vaikuttaa oleellisesti esitetty hypoteesi konseptista ja mallista, 
joka perustui pitkälti fyysisen tilan valintaan.

Tähän suurimpaan, tilan valintaan liittyvään haasteeseen pyrittiin vaikuttamaan 
antamalla päättäjille mahdollisimman pitkälle vietyjä kustannus- ja riskilaskelmia 
ja konseptimallinnuksia, käyttöskenaarioita jne. Seuraava askel haasteeseen 
vastaamisessa olisi erilaisten elinkaari- ja riskiskenaarioiden mallintaminen vielä 
pidemmälle tulevaisuuteen. Suurimman riskinottajan haaste on nähdä, mikä on 
mahdollisesti pidemmällä tulevaisuudessa pahin riskiskenaario ja mitä sen estä-
miseksi tai sen toteutuessa voidaan tehdä. Innovaatioiden showroomin mallinnus 
perustuu pitkälti arviointeihin ja hypoteesin tekemiseen. Kun päätökset perustuvat 
hypoteesiin, tarvitaan riskinottajilta suurta luottamusta tehtyjen suunnitelmien 
onnistumiseen sekä epävarmuuden sietämistä.

Haasteena tällaisen uuden innovaatioalustan luomisessa on eri sidosryhmien 
ja kumppanien yhteistyö ja sen mekaniikka. Uuden mallin luomiseen tarvitaan 
toimivat ja varsinkin nopeasti toimivat verkostot. Usein tällaiset verkostot ovat 
hyvin riippuvaisia erilaisista persoonista eikä selkeitä yhteistyömalleja ole. Alueen 
innovaatiolistaukset, niiden teemat, erilaisten toimijoiden business intel, kontaktit 
ja alueen merkittävien uutisten ja muutosten välitys saattavat olla hyvinkin epäsys-
temaattisia. Innovaatioiden showroom -mallin hyöty piileekin osin näiden asioiden 
systematisoimisessa, innovaatio-, kontakti- ja toimijalistojen keräämisessä, 
teemojen alustavassa mallinnuksessa jne. Innovaatioiden showroom -malli voi 
toimia konkreettisuudessaan systemaattisen verkostotoiminnan alullepanijana. 

Haasteena uuden innovaatioalustan kehittämisessä ja mallinnuksessa on luonnol-
lisesti myös päätöksenteko ja omistajuus organisaation eri osissa. Kun tehdään 
uutta, olisi hyvä uusia myös näitä toimintatapoja. Voidaanko esim. heti projektin 
alussa määritellä laajempi ohjausryhmä, joka keskittyy nimenomaan vain tähän 
projektiin ja sen ohjaukseen? 
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Espoon hankkeessa prosessin ja päätöksenteon organisointi oli mietitty lähtökoh-
taisesti eri tavoin, mutta jälkikäteen arvioituna laajempi, eri sidosryhmiä aikaisessa 
vaiheessa mukaan ottava ohjausryhmä olisi ohjannut prosessia suuntaan, jossa 
olisi löydetty kaikkia kriittisiäkin sidosryhmiä miellyttävä jatkokehitysmalli. Silti 
prosessissa pitäisi olla selkeitä päätöksentekovaiheita ja selvä tieto, miksi joku 
päätös eteni juuri siten kuin eteni. Osa päätöksistä on mahdollista myös miettiä 
uudelleen, jos mallinnuksesta esitellään haasteisiin liittyen lisää selvityksiä, ratkai-
suvaihtoehtoja ja uusia riskianalyysejä ja laskelmia. Laskelmia tehtäessä haasteena 
on esim. erilaisten tilavaihtoehtojen suuri vaikutus niihin.

Päätöksenteon prosesseista opittiin, että niiden ymmärtämiseen ja mallinta-
miseen kannattaa alkuvaiheessa käyttää aikaa. Päätökset, luvat ja suostumukset 
täytyy ottaa kirjallisesti vastaan ja vahvistaa organisatoristen muutosten jälkeen 
uudestaan. Oletuksilla ja kevyillä keskusteluilla ei hyväksyntäprosessissa ole sijaa. 
Kuitenkin on muistettava, kun puhutaan alueelle ja kaupungille aivan uudenlaisesta 
mallista, ettei päätöksentekoa voi täysin mallintaa etukäteen. Aina tulee eteen 
uusia asioita, joihin täytyy reagoida päätöksenteossa nopeasti.

Tiedon kulkuun eri organisaatioiden kesken on hyvä panostaa; Espoossa tiedon-
kulussa oli haasteita projektin edetessä hyppäyksittäin. Tieto ei kulkenut tasaisin 
väliajoin kaikille, vaan nopeaa informaation jakoa ja siihen reagointia tapahtui 
epämuodollisesti ja usein vain joillekin kriittisten organisaatioiden osista.

Innovaatioiden showroom -toimintamallin kehittämisen alkuvaiheessa olisi pitänyt 
jo systemaattisemmin olla yhteydessä erikokoisiin yrityksiin ja kysyä niiden 
toiveita, pelkoja ja ehdotuksia. Yrityksiin oltiin kyllä yhteydessä kevyiden keskus-
telujen ja epävirallisen juttelun muodossa. Haasteena oli kuitenkin se, että ennen 
konkreettisempaa tietoa fyysisen showroomin koosta, sijainnista, aikataulusta 
ja niistä riippuvista rahoituskuvioista ja jatkopäätöksistä keskustelu jäi hyvin 
ylätasolle ja siitä saattoi jopa välittyä mielikuva heikosta asiantuntemuksesta.  

Showroom -toimintamallin haasteena oli eri konseptien keskinäinen riippuvuus ja 
aikataulullinen yhteys. Koska mallia lähdettiin kehittämään ja viemään eteenpäin 
nimenomaan fyysisen showroomin kärjellä, tarkoitti sen konseptin hidastuminen 
kaikkien konseptien prosessien ja perusolettamuksien muuttamista. Vierailukier-
rosten mallintamisessa tuli ajatella, etteivät ne lähtisikään liikkeelle fyysisestä 
showroomista, jossa alueen tarinat olisi ensin voitu esitellä isona yhteensopivana 
kokonaisuutena. Tämä tarkoitti tarinankerronnan lisäämistä ja monien erilaisten 
lähtöpaikkojen mallintamista.

Törmäytystapahtumien mallintaminen showroomiin muuttuikin tarveperusteiseksi 
mallintamiseksi ilman paikkaa, jossa innovaatiot olisivat jo luonnollisesti esillä 
ja jossa kaikki innovaatioekosysteemit olisivat kumppanimallin mukaisesti jo 
mukana. Digitaalisessa showroomissa haasteena oli esimerkiksi kumppanuus-
mallin uudelleen ajattelu sekä innovaatioiden ja tarinoiden mallintaminen suoraan 
digitaalisesti ilman fyysisen showroomin kehittämisestä syntyvää syötettä. Oppina 
tästä ymmärrettiin, että erilaisten konseptien riippumattomuutta ja varsinkin 
ajallista riippumattomuutta kannattaa tutkia heti mallintamisen aluksi ja miettiä 
prosessien suuntaa, jos ensisijaisen konseptin kehitys pysähtyy.
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Innovaatioiden showroom -toimintamallin suunnitelmat ja ehdotukset sen jatko-
kehitykselle on hyvä kertoa jokaisesta konseptista erikseen. Yhteistä kaikille 
konsepteille kuitenkin on se, että niiden suunnittelu ja mallintaminen osana uutta 
avointa innovaatioalustaa keräsi runsaasti kiinnostusta ja toiveita jatkokehitykseen 
jokaiselta eri innovaatioekosysteemiltä Espoo Innovation Gardenissa.

Fyysinen innovaatioiden showroom on konseptina todella houkutteleva ja sellaisen 
rakentaminen kaupungin tai eri ekosysteemitoimijoiden itsensä yhteisenä 
projektina voi toteutua tulevaisuudessa erilaisin näkökulmin ja toteutustavoin. 
Suurin osa tässä mallissa kohdatuista innovaatiotoimijoista piti fyysisen 
showroomin toteuttamista toivottavana.

Espoon fyysisen showroomin konseptia skaalataan nyt soveltuvin osin muiden 
toimijoiden kehitteillä oleviin showroomeihin. Kaupunki toimii avoimena 
konsulttina ja auttaa nostamaan alueen innovaatioita näkyville muiden toimijoiden 
näyttelytiloissa. Fyysisen showroomin konseptin kehittämisestä on runsaasti 
aineistoa ja oppimiskokemuksia, joita halutaan avoimesti jakaa muille ekosys-
teemien innovaatioita ja tarinoita esitteleville tahoille. Eräässä laajassa kehittä-
mishankkeessa pyritään hyödyntämään varsinkin eri aloja yhdistävien teemojen ja 
innovaatioiden tarinankerronnallisten polkujen sekä kumppanuus- ja ansaintamallien 
oppeja toisessa lähialueelle syntyvässä fyysisen showroomin konseptissa. Tätä 
mallinnusta voidaan käyttää hyväksi Espoo Innovation Gardeniin mahdollisesti 
tulevissa isommissa tai pienissä fyysisissä innovaatioiden esittelytiloissa, tarkempia, 
tästä kirjoituksesta pois jätettyjä konkreettisia projektisuunnitelmia hyödyntäen.

Suunnitelmat ja ehdotukset innovaatio- 
showroomin jatkokehitykselle
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Suunnitelmat ja ehdotukset innovaatio- 
showroomin jatkokehitykselle

Fyysisen showroomin konseptista kumpusi myös jatkokehitysehdotus erilaisten 
fyysisten innovaatio-showroomien ja vierailukeskusten maanlaajuisesta 
verkostosta. Tämän hankkeen puitteissa voidaan mallintaa ja aloittaa tällainen 
verkosto 6Aika-kaupunkien välille, minkä jälkeen verkostoa voidaan laajentaa 
koko maahan ja mahdollisesti myöhemmin myös kansainvälisesti. Showroom-ver-
kostossa voitaisiin kytkeä erilaisia showroomin kehittämisen konsepteja toisten 
hyödyksi, jakaa oppimiskokemuksia ja käynnistää kaikkia vierailijoita ja toimijoita 
hyödyttäviä yhteistyömalleja. Lisäksi kaupungin eri organisaatiot jatkokehittävät 
kolmea muuta innovaatioiden showroom -konseptia Espoossa. 

Digitaalisen showroomin konseptia jatkokehitetään ja pilotoidaan osana muuta 
digitaalista alustakehitystä Espoon markkinointi- ja elinkeino-organisaatioissa. 
Toisaalta tästä konseptista syntyneitä oppeja voidaan hyödyntää alueen muiden 
toimijoiden digitaalisissa uudistusprojekteissa. Konseptia voitaisiin kehittää 
tekemällä vahvempi ja laajempi benchmarking nimenomaan digitaalisesti hyvin 
toteutetuista showroomeista – mitä oppeja ja ideoita niistä voidaan saada?

Vierailukierrosten ja -prosessien konseptin kehittämistä jatketaan edelleen tiiviisti 
yhteistyössä Espoo Innovation Gardenin toimijoiden kanssa. Yhteiskehittämisen 
jälkeen mallinnuksesta syntyvää vierailusovelluspilottia testataan vierailijoilla ja 
tästä syntyvät kehitysehdotukset viedään Espoo Marketing Oy:lle jatkokehitystä 
ja alueellisesti laajempaa konseptointia varten. Vierailukierroksia voivat pilottivai-
heessa mahdollisesti vetää opiskelijat ja niiden poluista kysytään alueella toimivilta 
suuryrityksiltä ja muilta innovaatiotoimijoilta.

Jatkokehityksessä kannattaa pohtia tiiviimpää vierailuprosessien yhteiskehit-
tämistä alueen suurimpien toimijoiden kanssa. Näin olisi mahdollista käyttää 
resursseja paremmin ja tehokkaammin sekä nostaa vierailijoiden kokemusten 
laatua. Tässä konseptissa on selvästi havaittavissa jo prosessin alussa innovaa-
tioalustan käyttäjien toisilleen tuoma hyöty ja verkostovaikutus. Kaupungin rooli 
voi olla tässä nimenomaan yhteistyön lisääjä ja verkoston toimivuuden kehittäjä. 
Tarkempi tutustuminen vastaaviin ulkomaisiin kohteisiin olisi hyödyksi, sillä niitä 
benchmarkkaamalla voi löytää jalostettavia ideoita ja toimintamalleja.

Törmäytysten ja tapahtumien konseptista saatuja oppeja on jo levitetty kaupungin 
erilaisille organisaatioille ja jatkokehitysehdotuksia on ideoitu eri toimijoiden kanssa. 
Kaupungille tapahtumien järjestäjänä on kysyntää erilaisten innovaatiotoimijoiden 
kesken. Konseptin puitteissa tehdyistä kehitysehdotuksista tulee jatkossa valita ne 
vaihtoehdot, joissa kaupungin resursseilla saadaan mahdollisimman suuri vaikutus. 

Tapahtumakonseptin kohdalla innovaatioalustan käyttäjien toisilleen tuoma hyöty 
ja verkostovaikutus ovat selvästi nähtävissä. Verkostovaikutuksen lisäämiseksi 
kaupunki voisi ottaa roolin juuri verkostojen systematisoijana ja kokoonkutsujana. 
Tapahtumien järjestämisen systemaattista verkostohyötyä ja kehittämistä voitaisiin 
tukea kehittämällä innovaatiotapahtumien järjestäjien verkostoa. Samankaltaisia 
törmäytyksiä ja infotilaisuuksia järjestää moni taho, esim. kiihdyttämöt, yritys-
palvelujen tuottajat, yliopistot ja yritykset. Jakamalla informaatiota ja luomalla 
verkostoja näiden järjestäjien välille voitaisiin mm. poistaa päällekkäisyyksiä, 
käyttää resursseja tehokkaammin, löytää synergia- ja yhteistyöetuja sekä kohdistaa 
tarjontaa paremmin tapahtumien osallistujille ja tehdä siitä laadukkaampaa. 

Innovaatioiden showroom -toimintamalli innovaatioalustana on ehdottomasti malli, 
jota kannattaa kehittää edelleen erillisinä konsepteina tai niiden yhdistelmänä. 
Nämä kaikki tuovat esiin kaupungin uudenlaista roolia ja mahdollisuutta toimia 
Kaupunki palveluna - City as a Service -mallilla ja niin innovaatioiden esittelijänä 
kuin myös uuden innovaatiotoiminnan mahdollistajana verkostokehityksen kautta. 
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Kaupunki palvelunaKaupunki palveluna 

#MakeWithEspoo kokoaa Espoossa kokeillen kehitettyjä 

tuotoksia kehittämisen, johtamisen ja konsultoinnin 

työkaluiksi City as a Service -tavoitteen mukaisesti.  

Se on 6Aika-projekteissa luotujen viitekehysten, käsikirjojen 

ja työkalujen yhteiskehittämisen sateenvarjo, joka uudistaa 

toimintaa sosiaalisesti, kulttuurillisesti, ekologisesti ja 

taloudellisesti kestävällä tavalla.

6Aika on Suomen kuuden suurimman kaupungin – Helsingin, 

Espoon, Tampereen, Vantaan, Oulun ja Turun – yhteinen 

strategia, joka tähtää avoimempien ja älykkäämpien 

palvelujen kehittämiseen. Tavoitteena on synnyttää 

Suomeen uutta osaamista, liiketoimintaa ja työpaikkoja. 

6Aika-hankkeita oli käynnissä vuoden 2017 lopussa yli 30,  

ja niiden yhteenlaskettu budjetti oli yli 57 miljoonaa euroa.

#MakeWithEspoo-tuoteperhe

Espoossa kokeillen kehitettyjä tuotoksia kehittämisen, johtamisen ja konsultoinnin 

työkaluiksi City as a Service -tavoitteen mukaisesti.

Lue lisää osoitteesta www.espoo.fi/kehittyvaespoo

• Ekosysteemien innovaatiojohtamisen viitekehys

• Asiakkuusperustaisen tietojohtamisen viitekehys

• Johtamisen viitearkkitehtuuri

kuvaavat kehittämisen taustan ja teoreettisen viitekehyksenViitekehykset

• Avoimen osallisuuden käsikirja

• Yhteiskehittämisen käsikirja

• Asiakkuustiedon tuottamisen ja hyödyntämisen käsikirja

• Kyvykkyyksien johtamisen käsikirja

• Monikanavaisen asiointipalvelun käsikirja

• Sähköisen asioinnin asiakastuen käsikirja

• Kuntakanvas

tarjoavat malleja ja esimerkkejä kaupunkikehittäjien käyttöönKäsikirjat

• Ison Omenan palvelutori innovaatio-alustana

• Innovaatioiden showroom 

• Datan tietosuoja ja tietoturvallinen avaaminen

• KYKY - koulujen ja yritysten kiihdytetty yhteiskehittäminen

• KIPINÄ Toimintojen ja tietojärjestelmien kytkentäkartta

esittelevät konkreettisia toteutuksia Espoosta
Sovellus-
esimerkit
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