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1. JOHDANTO  

 
Skanssin alueelle rakennetaan parhaillaan uudenlaista asuinaluetta. Alueen rakentaminen on osa 

6aika hanketta. Asuinalueesta pyritään kehittämään ekologisesti kestävä ja yhteisöllisyyteen 

kannustava tila sen asukkaille. Uudenlaista asuinaluetta puoltaa ympäröivän maailman muutos. 

Skanssin asuinalueen kehitystiimi on havainnut tarpeen ekologisesti kestävälle kaupunginosalle, 

jossa mahdollistetaan yksilöiden välinen luonnollinen vuorovaikutus esimerkiksi erityisten tätä 

tarkoitusta varten rakennettujen tilojen avulla.  

 

Alueen kehittämistä varten saimme toimeksiannon Turun kaupungilta. Turun kaupunki toivoi 

ideoita liittyen Skanssin alueeseen ja sen kehittämiseen. Vapaa tehtävänanto mahdollisti meille 

laajan aihealueen tarkastelun, ja aiheen rajaamisen tärkeys korostui projektityössä. Projektin 

päämääräksi valittiin osallisuuden lisääminen ja ekologisuuteen pyrkiminen Skanssin alueella. 

 

Halusimme saada työhömme liitettyä Turun kaupungin toiveen osallisuudesta ja järjestimmekin 

innovaatiotyöpajan Skanssin asukkaille ja muille ekologisesta elämästä kiinnostuneille. Työpajan 

tavoitteena oli päästä kuulemaan asukasnäkökulma ja erityisesti asukkaiden mietteitä 

ekologisuudesta arjessa ja sen toteuttamisen mahdollisista haasteista. Työpajan tuottaman 

materiaalin perusteella tunnistimme erilaisia ekologiseen arkeen liittyviä haasteita, joihin pyrimme 

löytämään ratkaisuja. Lisäksi kuvailimme näihin ongelmiin jo olemassa olevia ratkaisuja, joita 

Turun kaupunki voisi hyödyntää suunnittelutyössään. 
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2. TAVOITE JA MENETELMÄT  

Skanssin alueen ohjaavana ideana on Smart Sustainable Skanssi, joka on osa Turun kaupungin 

tavoitetta saada kaupunki hiilineutraaliksi vuoteen 2040 mennessä. Alueelle on tulossa monia 

innovatiivisia ratkaisuja, kuten Turku Energian kehittämä ainutlaatuinen kaksisuuntainen 

kaukolämpöverkko. 

  

Pohdittuamme mitä me voisimme sosiaalitieteilijöinä tuoda Skanssin suurempaan projektiin, 

havaitsimme suunnitelmissa keskityttävän pitkälti teknisyyteen. Otimme ohjenuoraksemme 

seuraavat kolme asiaa: digitalisuus, osallisuus ja ekologisuus. Digitalisuus on Skanssissa kaikkialla 

mukana, ja tavoitteena ovat mahdollisimman avoimet datan rajapinnat, joita voidaan käyttää 

erilaisten innovaatioiden kehittelemiseen. Myös ekologisuus näkyy kaikkialla Skanssissa, sillä se 

otetaan huomioon kaikissa rakennettavissa ratkaisuissa. Osallisuus oli kirjoitushetkellä selkeästi 

ongelmallisin, koska alueella on tässä vaiheessa vain vähän asukkaita. 

  

Päätimme yrittää näiden kolmen yhdistämisessä niin, että pyydämme tavallisia ihmisiä 

osallistumaan Skanssin alueen kehittelyyn. Tämän toteuttamiseksi järjestimme 

innovaatiotyöpajan, jonka tarkoituksena oli vastata kahteen kysymykseen: 

  

1.  Minkälaisia huolia ja ongelmia ihmisillä nousee oman toiminnan sovittamisessa Skanssin 

alueen tavoitteiden kanssa? 

2.  Minkälaisia ratkaisuja he näihin ongelmiin keksivät? 

  

Skanssia suunniteltaessa eri alojen ammattilaiset ovat miettineet omien erikoisalojensa 

näkökulmasta eri ratkaisuita. Toivomme, että innovaatiotyöpaja tuo esiin tavallisten ihmisten 

näkemyksiä, ja voi näin täydentää ammattilaisten työtä. Innovaatiotyöpajassa esiin nousseet 

ongelmat ja ratkaisut järjestelimme teemoittain. Näiden tarkoituksena on antaa lisätietoa ja 

auttaa Skanssin teemojen yhdistämisessä tulevien asukkaiden arkeen. 

  

Inspiraationa ja ohjenuorana teemojen käsittelyssä toimi taloustieteen nobelisti Richard Thalerin 

ja käyttäytymistaloustieteilijä Cass Sundsteinin teoria nudgen mukaan ihmiset tarvitsevat 

“tuuppauksen” kohti parempia valintoja. Pelkästään yksilöiden ympäristöystävällisillä valinnoilla ei 
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voida laajassa mittakaavassa päästä hyvään lopputulokseen, vaan ihmisten toimintaa tulee ohjata 

kohti parempia valintoja. Kaksi merkittävintä tapaa ovat heidän mukaansa taloudelliset sekä 

sosiaaliset tuuppaukset. Taloudelliset tuuppaukset ovat esimerkiksi energian hinnoitteluun 

liittyvät ohjaustoimenpiteet, kun taas sosiaalisia tuuppauksia ovat esimerkiksi sellaiset tilanteet, 

joissa asukkaalle kerrotaan heidän energiankulutuksensa suhteessa muihin ihmisiin. 

  

Taloudellisia tuuppauksia on paljon käytössä, ja energiapolitiikan voi nähdä kohdistuvan pitkälti 

näihin esimerkiksi fossiilisten polttoaineiden verotuksen muodossa. Sosiaalisten tuuppausten 

käyttö on harvinaisempaa. Tutkimuksissa on kuitenkin todettu, että kun asukkaille näytetään 

heidän oma kulutuksensa verrattuna alueen keskiarvoon, on sillä energiankulutusta vähentävä 

vaikutus. 

  

Raportissa yhdistämme innovaatiotyöpajassa ilmenneitä asioita kirjallisuuskatsaukseen, jossa 

osoitamme esimerkein, minkälaisia ratkaisuja on olemassa. Näin saamme ihmisten huolet ja 

käsitykset ratkaisuista niihin esille, ja osoitamme kuinka näitä ongelmia on muissa kohteissa 

ratkaistu. 
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3. INNOVAATIOTYÖPAJA  

 
Työpajan tavoitteena oli saada Skanssin asukkaiden ja muiden ekologisesta elämäntyylistä 

kiinnostuneiden ajatuksia ja ideoita kuuluviin Skanssin asuinalueen kehittämiseen liittyvistä 

teemoista.  

  

Tilaisuuteen saapui niin tulevia Skanssilaisia kuin muutoinkin työpajan teemasta kiinnostuneita 

ideoijia. Innovaatiotilaisuus avattiin Turku Energian Lotta Lyytikäisen alustuksella Skanssin 

energiaratkaisuista. Tämän jälkeen työpajassa keskityttiin innovoimaan ryhmissä. 

Innovaatiotyöpajatilaisuuden kesto oli n. 2,5 tuntia. 

  

Innovaatiotyöpajaan osallistujat jaettiin kolmeen ryhmään, joissa oli 3-4 osallistujaa/ryhmä. 

Kussakin ryhmässä käsiteltiin yhteisen tarinaan perustuvan tehtävänannon perusteella ekologista 

arkea ja sen helpottamista. Halusimme saada tietää, mitä toiveita osallistujilla oli liittyen omien 

ekologisten tekojen mittaamiseen ja yleisemminkin ekologisuuteen arjessa. Pyysimme ryhmiä 

miettimään, millä keinoilla he haluaisivat tehdä ekologisista valinnoista helpompia arjessaan. 

Esitimme ryhmille myös kysymyksen siitä, miten he toivoisivat voivansa mitata omien 

ympäristöystävällisten tekojen vaikutusta ja minkälainen informaatio heitä kiinnostaisi. 
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Innovointimenetelmiä on useita ja usein niitä myös sovelletaan tilanteen mukaan. Tässä 

innovaatio työpajassa ideointi osuus toteutettiin soveltamalla lootuskukka- nimistä (“Lotus 

blossom”) innovointimenetelmää, jonka on kehittänyt Japanilainen Yasuo Matsumura. 

Menetelmässä yhdistetään sekä perinteistä aivoriihityyppistä innovointia sekä miellekarttaa 

(“mind-mapping”). (Michalko 1998). Menetelmässä pyritään tuottamaan nopeassa tahdissa 

mahdollisimman monta aihealueeseen liittyvää teemaa ongelma-alueeseen liittyen. Tässä 

työpajassa innovointimenetelmää sovellettiin tuottamalla suoraan ongelma-alueeseen liittyviä 

ratkaisuideoita. Menetelmällä innovointia voidaan jatkaa useampia kierroksia tarpeen mukaan. 

Innovoinnissa perusajatuksena on, että sosiaalisia rakenteita esimerkiksi ryhmää hyödyntämällä 

saadaan yhteisöllisesti kehitettyä ideoita eteenpäin, jolloin eri yksilöiden ajatukset jalostavat ja 

tuovat lisää näkökantoja käsiteltävään ongelmaan (Taatila & Suomala 2008, 64). Innovoinnissa 

korostuu myös ryhmän fasilitaattoreiden rooli ryhmän tukemisessa sekä motivoimisessa 

kehittämään ideoita avoimin silmin.  

 

 

Innovaatiotyöpajassa menetelmää sovellettiin siten, että jokainen ryhmä laati ensin neljä ideaa. 

Tämän jälkeen jokaisen ryhmän ideoista äänestettiin yhdessä jatkoon yksi jatkokehiteltävä 

innovaatio. Valitsemalla ideat yhteisöllisesti jatkokehitettäväksi työryhmät on mahdollista 
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sitouttaa mukaan työpajatoimintaan ja samalla he saavat palautetta toisiltaan ideoista. Toisessa 

ideointivaiheessa ryhmät saivat toistensa valitut jatkokehiteltävät ideat käsiteltäväkseen. Näin 

ideoita ja keskustelua saatiin syntymään runsaasti useasta näkökulmasta. Jokaisessa innovoija 

ryhmässä oli mukana myös havainnoija, joka auttoi tarvittaessa ryhmää eteenpäin kysymysten 

avulla sekä kirjasi keskustelussa esiin nousseita teemoja ylös. Havainnoijan tekemät muistiinpanot 

olivat tärkeitä varsinkin työpajamateriaalin analysointi vaiheessa, koska ne mahdollistivat myös 

niihin ideoihin palaamisen, joita ei kirjattu ylös.  

 

Työpajassa nousi esiin erityisesti osallistujien innokkuus omien ekologisten tekojen vaikutusten 

seuraamiseen omassa arjessa. Valtaosa työpajassa syntyneistä ideoista keskittyi erilaisiin tapoihin 

mitata oman toiminnan vaikutusta ympäristöön. Ryhmät kehittelivät myös erilaisia asumiseen 

liittyviä ekologisia ratkaisuja. Ryhmissä keskusteltiin niin yhteiskäyttöpyöristä kuin 

liiketunnistimella toimivasta valaistuksestakin. Työpajasta kumpusi myös ideoita esimerkiksi 

arkielämässä syntyvän hukkaenergian hyödyntämiseen.  

 

Työpajassa tuotetusta materiaalista havaitsimme erinäisiä ongelmia, jotka hankaloittivat 

työpajaan osallistuneiden arjessa toteutuvaa ekologisuutta. Työpajassa havaitut ongelmat 

teemoitettiin yhteisöllisiin ja teknologisiin haasteisiin, joita avaamme seuraavassa osiossa. 
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4. INNOVAATIOTYÖPAJASSA ESIIN NOUSSEET ONGELMAT 

 
Innovaatiotyöpajan myötä tunnistimme erilaisia työpajaan osallistuneita koskevia ongelmia, jotka 

koimme tärkeäksi havainnoksi nostaa esiin työssämme. Työpajan rakenne mahdollisti ongelmien 

kategorisoinnin kahteen laajempaan teemaan, yhteisöllisyyteen ja teknologiaan. 

 

4.1. Yhteisöllisiä ongelmia 

Työpajaan osallistuneiden vilkkaassa keskustelussa esiin nousi arkipäiväisiä haasteita, joihin 

toivottiin löytyvän ratkaisuja yhteisöllisistä toimintatavoista. Tällaisia haasteita koettiin olevan 

muun muassa yksin asuvat vanhukset, joilla alkaa olla korkean iän mukanaan tuomia rajoitteita tai 

vaikeuksia arjessa, mutta ovat kuitenkin kykeneviä itsenäiseen asumiseen. Vanhusten 

huomioimista rakennusten suunnittelussa korostettiin, ja tähän myös ehdotettiin erilaisia 

ratkaisumalleja, jotka esitellään myöhemmin. 

 

Samoin keskusteluissa nousi esiin erilainen naapuriavun tarve, koska yksinasuvien määrä väestössä 

on kohtalaisen suuri. Samoin yksinäisyyden kokeminen nousi keskusteluissa esiin samasta syystä. 

Tarvittaessa läheltä löytyvä apu arjen erilaisiin tilanteisiin koettiin asiaksi, jonka moni tunnistaa, 

mutta kynnys avun pyytämiseen tuntuu olevan korkealla. 

 

Keskusteluissa ongelmalliseksi koettiin myös koteihin kertyvä täysin käyttökelpoinen jäte, minkä 

kierrättämistä ja vaihtoa alueella toivottiin kehitettävän. Esimerkkinä tällaisesta jätteestä oli 

huonekalut erityisesti lastenhuoneissa, mitkä jäävät muutamassa vuodessa tarpeettomiksi 

yhdessä kotitaloudessa. 

 

4.2. Teknologisia ongelmia 

Työpajaan osallistuneet kuvasivat, että tällä hetkellä älylaitteiden ja sovellusten määrä on suuri. 

Useat eri sovellukset ovat hankalia ja työläitä käyttää. Teknologisten sovellusten tulisi olla 

yksinkertaisia käyttää ja useiden eri sovellusten keräämä tieto tulisi saada samaan paikkaan tai 

ohjelmaan. Skanssin näkökulmasta tämä tieto on olennaista, sillä teknologisia ratkaisuja 

suunniteltaessa tulisi keskittyä sovellusten käytettävyyden parantamiseen. 
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Tietoa omasta energian kulutuksesta kaivattiin reaaliaikaisesti kotiin. Tästä toiveesta huolimatta 

työpajan osallistujat eivät pitäneet energiatiedon vaikutusta riittävänä oman energiankäytön 

muuttamiseen. Energiatiedon keräämisen rinnalle osallistujat miettivät mahdollisuuksia 

yhteisölliseen menetelmään, joka pakottaisi jokaisen tarkkailemaan omaa energiankulutustaan. 

Keskustelussa esiintyi esimerkiksi mahdollisuus oman energiankulutuksen näkymisestä muille 

samassa talossa asuville.  
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5. INNOVAATIOTYÖPAJASSA ESIIN NOUSSEET RATKAISUT 

5.1. Yhteisölliset ratkaisut 

 

 

Kuvio 1. Yhteisölliset ratkaisut 

 

Ratkaisuiksi yhteisöllisiin ongelmiin esitettiin alueella toimivaa digitaalista alustaa, minkä kautta 

kommunikaatio ympärillä asuvien ihmisten kesken olisi helppoa ja kynnys avun pyytämiseen 

madaltuisi. Tällaisen alustan kautta esimerkiksi yksin asuva vanhus voisi tarvittaessa pyytää apua 

kaupassa käyntiin tai muuhun asiointiin lähialueella. Vastaavasti lapsiperheen vanhemmat voisi 

löytää omien menojensa ajaksi lapselleen vahdin. Alustan kautta voisi tilata kotiinkuljetuksella 

elintarvikkeita, lääkkeitä tai muita arjen välttämättömyyksiä alueen yrityksiltä. Mikäli 

kommunikointi olisi sujuvaa ja siihen kannustettaisiin kaikkia alueen asukkaita, lisääntyisi 

turvallisuuden ja välitetyksi tulemisen tunne myös yksineläjien ja vanhusten keskuudessa. Tällaisen 

alustan kautta ideoitiin myös kimppakyytien järjestämisen mahdollisuutta, samoin kuin 

käytettyjen huonekalujen ja muiden kodin tarvikkeiden kierrättämistä ja vaihtoa. Tässä yhteydessä 

ideoitiin myös asuinalueen "oma valuutta", mikä voisi toimia vaihdon välineenä. 

 

Keskusteluissa nousi esiin myös asuinalueen helppokulkuisuus, jotta vanhukset ja muut 

liikuntarajoitteiset tuntevat olonsa huomioiduiksi ja turvalliseksi. Tässä yhteydessä keskusteltiin 
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yksittäisten taloyhtiöiden mahdollisuudesta hankkia yhteiskäyttöön sähkötoimisia kulkuneuvoja, 

kuten golfautoja, joilla vanhukset tarpeen tullen pääsisivät ilman avustavaa henkilöä asioimaan 

alueen yrityksissä ja palvelupisteissä. Lisäksi pohdittiin tällaisten kulkuneuvojen käyttömaksuja. 

 

Keskusteltaessa energiatehokkaista arjen ratkaisuista esiin nousi mahdollisuus alueen 

energiankulutuksen seurantaan saman alustan kautta. Tällaista dataa voisi hyödyntää vertaamalla 

energiankulutusta (tai jätteiden syntymisen määrä, samoin kuin veden kulutusta) esimerkiksi 

naapurirappuun (tai toiseen taloon tms.), ja energiatehokkuudesta voitaisiin palkita esimerkiksi 

jollain ilmaisella palvelulla (siivous) tai sähköisen kulkuneuvon ilmaisella käytöllä. 

 

Tilaisuudessa ideoituja yhteisöllisiä ratkaisuja on jo jonkin verran käytössä. Yhtenä esimerkkinä 

tällaisesta internetissä toimivasta, naapuriapua tarjoavasta ja avuntarvitsijoita yhdistävästä 

alustasta, on nappinaapuri.fi -sivusto. Nappi Naapuriin kirjautumalla voi tarjota ja pyytää apua 

omassa naapurustossa, ja tutustua muihin asukkaisiin. Nappi naapurin kautta voi myös lainata, 

vaihtaa, ostaa ja myydä tavaroita. Nappi Naapuri ei sitouta käyttäjiä mihinkään, jokainen saa 

määritellä oman aktiivisuutensa sivustolla itse. Nappi Naapurissa on julkisia keskusteluja, ja siellä 

voi lähettää muille käyttäjille myös yksityisviestejä. Nappi Naapuri ei salli kaupallisille toimijoille 

mainostamista, mutta organisaatiot voivat ilmoittaa tarjoamistaan palveluista ja järjestämistään 

tapahtumista. Tämä edellyttää kuitenkin maksullista rekisteröitymistä, kun yksityisille henkilöille 

Nappi Naapuri -sivuston käyttö on ilmaista. Nappi Naapuri on Yhteismaa Ry:n ylläpitämä, 

joukkorahoituksella mahdollistettu naapurustojen sosiaalinen media. Nappi Naapuri on aloittanut 

toimintansa keväällä 2015. Alkuvuodesta 2016 Nappi Naapurilla oli jo noin 3 000 rekisteröityä 

käyttäjää, joista yli puolet Helsingissä. Sittemmin Nappi Naapuri on levinnyt kaikkiin suurimpiin 

kaupunkeihin. Keväällä 2018 Nappi Naapurissa on rekisteröityneitä käyttäjiä 15 000, joista 

aktiivikäyttäjiä on muutama sata. Nappi Naapuria käytetään aktiivisemmin pääkaupunkiseudulla.  

 

Toinen esimerkki naapuriavusta on eri puolilla Suomea toimivat aikapankit. Aikapankkitoimijoista 

löytyy vaihtelevasti tietoa, mutta esimerkiksi Stadin aikapankin nettisivuilla kerrotaan aikapankin 

mahdollistavan Helsingissä ja sen lähistöllä asuvien ihmisten avun tarjoamisen ja saamisen omassa 

yhteisössään. Aikapankin kautta tapahtuvaa auttamista ei korvata rahalla, vaan aikapankin 

"valuuttana" toimii tovi, joka vastaa yhtä tuntia mitä tahansa työtä. Aikapankkiin kirjataan omat 

käytetyt ja tienatut tovit omalle tiliotteelle. Aikapankki-yhteisöjä voi perustaa kaupunkiin tai 
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kaupunginosaan tai pienemmällekin yhteisölle. Aikapankki kuuluu kansainväliseen 

verkkopohjaiseen paikallisraha- ja aikapankkiverkostoon CES:iin.  Suomen aikapankit -sivustolta 

löytyy yhteys myös vastaaviin ulkomaisiin verkostoihin, mitä kautta voi esimerkiksi sopia 

majoituksesta matkoilla tai pyytää ja tarjota käännösapua.  

5.2. Teknologiset ratkaisut  

 

 

Kuvio 2. Teknologiset sovellukset 

 

Työpajassa syntyneistä ideoista moni liittyi jollain tapaa teknologian hyödyntämiseen. 

Useammassa ryhmässä nousi esiin idea teknologisesta sovelluksesta tai alustasta, joka kokoaisi 

yhteen ja samaan paikkaan monen tyyppistä tietoa henkilökohtaisen energiankulutuksen 

seurannasta tai yhteisöllisestä näkökulmasta kommunikaatioalustaa esimerkiksi taloyhtiön tai 

asuinalueen käyttöön. Esiin nousi esimerkiksi idea rappukäytävässä tai asunnoissa sijaitsevasta 

älytaulusta, josta voisi tarkastella energiankulutusta.  

 

Teknologisten sovellusten toivottiin keräävän ja käsittelevän useasta eri lähteestä tullutta tietoa 

sekä toimimaan automatisoidusti energiankäytön vähentämiseksi, jos kulutus ylittyy tai tarve 
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pienenee. Yksi idea tähän liittyen oli esimerkiksi ilmastoinnin säätö ihmismäärän mukaan. 

Kiinnostavaksi ryhmät kokivat myös ymmärrettävän informaation saamisen omasta 

energiankulutuksesta reaaliajassa. Reaaliaikaista tietoa energian käytöstä haluttiin esimerkiksi 

vedenkulutuksesta sekä sähkönkulutuksesta ja kierrätyksen osalta jätteiden määrästä taloyhtiön 

tasolla.  

 

Kerättyä tietoa haluttiin hyödyntää myös vertailemalla omia kulutustottumuksia muihin. Vertailu 

mahdollisuuksien lisäämisellä koettiin olevan mahdollisuus vaikuttaa omaan energiankulutukseen 

ja -käyttötapoihin. Työpajassa myös innovoitiin, että vertailun voisi laajentaa koskemaan myös 

taloyhtiöitä tai kaupunginosia. Samalla voitaisiin myös miettiä mahdollisuutta, järjestää 

energiansäästökilpailuja ja palkita parhaiten tavoitteisiin päässeitä.  

 

Tällä hetkellä saatavilla on jo monipuolisesti erilaisia teknologisia ratkaisuja kotitalouksien 

energian kulutuksen säätelemiseen. Markkinoilla on esimerkiksi jonkun verran kuluttajille 

suunnattuja reaaliaikaisesti energiankulutusta seuraavia laitteita.  Erilaisten seurantalaitteiden 

lisäksi teknologiaa on hyödynnetty myös uudenlaisten asuinalueiden rakentamisessa, kuten 

Skanssinkin tapauksessa. 

 

Helsingin Jätkäsaaren asuinalueella on esimerkiksi hyödynnetty automaatiojärjestelmää, jonka 

avulla oman kotitalouden veden ja sähkön kulutusta voidaan seurata. Tiedot kerääntyvät 

verkkoalustalle, johon pääsee käsiksi sekä puhelimella että tietokoneella. Mittaaminen tapahtuu 

erityisen automaatiojärjestelmän avulla, joka seuraa esimerkiksi huonelämpötilaa. Järjestelmä 

kerää tietoa koko kiinteistöstä ja näin ollen tuottaa kattavan raportin kotitalouksien ja yhteisten 

tilojen energian käytöstä. Samainen järjestelmä mahdollistaa myös sähkölaitteiden etäohjauksen.  

 

Helsinkiin on rakennettu myös Eko-Viikin kaupunginosa, jonka suunnittelussa on otettu 

monipuolisesti huomioon sen ekologinen kestävyys. Alueen asunnot on rakennettu esimerkiksi 

niin, että ne parhaalla mahdollisella tavalla hyödyntäisivät aurinkoenergiaa. 
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5.3. Muita innovaatiotyöpajassa esiin tulleita ratkaisuja  

 

 

Kuvio 3. Muita innovaatiotyöpajassa esiin nousseita ratkaisuja 

 

Työpajassa nostettiin esille myös muita ideoita, jotka liittyivät muun muassa kotitalouksien 

kierrätyksen kehittämiseen sekä hukkaenergian hyödyntämismahdollisuuksiin. Kierrättäminen 

koettiin osittain vielä monimutkaiseksi ja työtä vaativaksi. Työpajoissa käytiin keskustelua siitä, 

miten kierrättämistä olisi mahdollista helpottaa ja yhtenä vaihtoehtona mietittiinkin, että lisäisikö 

kierrätystä se, jos tiedettäisiin miten ja mihin kyseistä jätettä tullaan hyödyntämään tai uudelleen 

käyttämään.   

 

Hukkaenergian hyödyntäminen herätti työpajassa paljon keskustelua. Hukkaenergia kohteita 

tunnistettiin useita ja erityisesti esille nostettiin hukkalämpö esimerkiksi uunia lämmittäessä tai 

biojätteen tuomat mahdollisuudet tuottaa biokaasua. Työpajassa innovointiin, että taloyhtiöistä 

saatavaa hukkalämpöä voitaisiin tulevaisuudessa hyödyntää esimerkiksi hiekoituksen tilalla talvisin 

pitämään kulkuväylät jäättöminä.  
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET 

Työpajassa ideoitiin monenlaista yhteisöllistä toimintaa, mikä voisi palvella tulevia Skanssin alueen 

asukkaita. Vilkkaasta keskustelusta päätellen, kokivat työpajaan osallistuneet henkilöt 

yhteisöllisyyden naapurustossa tärkeäksi asiaksi, minkä aktiivisuutta toivottiin lisättävän. 

Naapuriapua kaipaavat niin nuoret opiskelijat, lapsiperheet kuin eläkeläisetkin. Samoin halu auttaa 

nousi työpajassa esiin, mutta naapuriavun tueksi kaivattaisiin jonkinlaista toimivaa alustaa, minkä 

kautta tieto avun tarpeesta ja auttajista kohtaisivat. Lisäksi työpajassa mietittiin naapuruston 

mahdollisuutta kierrättää ja vaihtaa keskenään kodin tarvikkeita, sekä alueen tulevien yritysten 

mahdollisuutta osallistua asukkaiden yhteisöllisyyttä ja ekologisuutta yhdistävään elintapaan. Näin 

pitkälle viedystä ideasta kumpusi jo ajatus Skanssin kuningaskunnasta ja omasta valuutasta, mikä 

voisi toimia niin naapuriavun kuin kaupan kassankin vaihdon välineenä.  

 

Työpajoissa nousi esille, että kierrättäminen sekä energiankulutuksen seuranta koettiin tärkeänä ja 

innovaatiotyöpajassa aihe herätti runsaasti keskustelua. Erityisesti keskusteluissa tuli ilmi, että 

asukkailla on tietoa miten omaa energiankulutusta voi vähentää. Jotta energiankulutusta on 

mahdollista vähentää, kotitaloudet tarvitsevat tietoa omasta energiankulutuksestaan. Kuitenkaan 

työpajan perusteella kotitalouksissa ei mahdollisesti ole aina tiedossa miten omaa 

energiankulutusta on mahdollista seurata tai edes mahdollisuuksia energiankäytön seurantaan. 

Tällöin myöskään toiminnan muuttaminen sen perusteella on haastavaa. Kotitalouksien käyttöön 

on kuitenkin jo nykyisin saatavilla erilaisia apuvälineitä energiankulutuksen seurantaan, kuten 

esimerkiksi Jätkäsaaren alueella hyödynnetyt automaatiojärjestelmät, joiden avulla veden ja 

sähkönkulutusta on mahdollista seurata.  Lisäämällä kotitalouksien tietoa ja mahdollisuuksia 

seurata kotitalouksien energiankulutusta ja kierrätystä on mahdollista sitouttaa asukkaita 

tekemään “arjen ekotekoja”.  

 

Thaler & Sunstein (2008) korostavat myös yksilöiden ohjaamista tekemään parempia valintoja 

energiankäytön suhteen. He korostavat ohjauksessa myös sosiaalista näkökulmaa, jolloin yksilöt 

tekevät muutoksia energian käyttöönsä kun he saavat vertailutietoa muiden energiankulutuksesta. 

Työpajassa asukkaat toivat esille erityisesti tämän saman eli tietoa haluttiin omasta 

energiankulutuksesta, mutta samalla vertailutietoa toivottiin naapureiden lisäksi esimerkiksi 

taloyhtiön tasolla että kaupunginosien tasolla.  
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Innovaatiotyöpajan hyödyntäminen projektissamme valikoitui sen osallistavan vaikutuksen takia. 

Innovointiin sai osallistua kuka vain ja työpajaan osallistuneiden erilaiset taustat vain rikastuttivat 

tuotettuja ideoita. Työpajan osallistavaa vaikutusta pyrimme lisäämään keskustelevalla ja sopivan 

rennolla tunnelmalla, jonka tarkoituksena oli luoda osallistujille mahdollisimman matalan 

kynnyksen osallistumiseen. 

 

Kokemuksemme mukaan työpajojen soveltamisesta voi olla hyötyä projektien ulkopuolisten 

mielipiteiden kuulemisessa. Rennolla otteella toteutettu työpaja voi parhaimmillaan olla 

osallistujille miellyttävä tapahtuma, jossa pääsee keskustelemaan itseä kiinnostavista teemoista ja 

samalla saada tilaisuuden vaikuttaa. Järjestäjien näkökulmasta innovaatiotyöpaja voi tuoda 

arvokasta informaatiota ja oivalluksia siitä, minkälaisille palveluille ja vaikkapa tuotteille olisi 

kysyntää.  

 

Innovaatiotyöpaja siis lisäsi projektin osallistavaa vaikutusta ainakin sen suunnitteluvaiheessa. 

Tämän lisäksi huomionarvoista on se, että onnistuneen projektin kannalta on olennaista olla 

selvillä palvelun loppukäyttäjien toiveista ja ajatuksista. Innovaatiotyöpajan myötä Turun kaupunki 

sai arvokasta informaatiota asukkaiden näkökulmasta.  

 

Työpajaa järjestettäessä tulee ottaa huomioon tavoitellun lopputuloksen mukainen 

kysymyksenasettelu. Ratkaistavan teeman esittäminen oikeasta näkökulmasta on olennaista 

toimivan ideoinnin kannalta. 
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