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• Tampereen vanhimpia
lähiötä (-60-70 l.)

• Sijainti n. 8 km 
keskustasta

• 8000/20 000 asukasta

• Aikakauden lähiön 
haasteet

• Vahvuutena luonto ja 
liikuntamahdollisuudet, 
voimakas yhteisöllisyys

Tesoma



Tesoman alueen 
uudistaminen

9.3.20174

• Tesoman alueen kehittämistä koordinoi Tampereen 
kaupungin Oma Tesoma –hanke (www.omatesoma.fi). 
Sateenvarjo Tesoman alueen kehittämisessä – 6Aika 
Innovatiiviset alustat-kärkihanke linkittyy osaksi Oma 
Tesoma-hankkeen toimintaa

• Kehittämisessä painopisteinä ovat hyvinvoinnin, 
elinvoimaisuuden ja kiehtovuuden vahvistaminen sekä 
kaupunkiyhteisön omaehtoisen toiminnan tukeminen ja 
mahdollistaminen. 

• Tesoma toimii palveluiden, kaupunkisuunnittelun ja 
osallistumisen kokeilualustana

Kehittämisen teemat

• hyvinvointi ja yhteisöllisyys

• luonto ja liikunta

• kulttuuri ja luovuus

http://www.omatesoma.fi/


Avoin innovaatioalusta on kaupunkikehittämisessä lähestymistapa, jossa 

pyritään systemaattisesti avaamaan kaupunkiympäristö ja sen palvelut 

ulkopuolisten osapuolien kehitettäväksi. Kaupunki ei välttämättä toimi itse 

aktiivisena kehittäjänä, vaan rooli muuttuu enemmän fasilitoijaksi, 

mahdollistajaksi ja verkottajaksi.

Innovaatioalustat ovat uusien tuotteiden, palvelujen ja markkinoiden 

kehittämistä mahdollistavia ympäristöjä, joissa koko kaupunkiyhteisö voi 

yhdessä synnyttää uusia palveluja, ratkaisuja ja liiketoimintaa. 

ALUSTAMAINEN LÄHESTYMISTAPA 

KAUPUNKIKEHITTÄMISESSÄ

Lähde: Avoin innovaatioalusta kaupunkikehittämisen 
lähestymistapana. Käsikirja kehittäjille.



Tavoite
• Uusia palveluja, ratkaisuja, liiketoiminnan kehittämistä ja 

innovaatiotoimintaa tulee toteuttaa koko kaupunkiyhteisön 

voimin. 

• Kokeilukulttuurin ja kokeilevan kehittämisen sekä 

asiakaslähtöisyyden nousu innovaatio- ja kehittämistoiminnan 

keskiöön.

• Vahvistaa kaupunginosan toimijoiden verkostoitumista, 

omaehtoista toimintaa ja aktiivisuutta 

• Tesoman kehittämisen tavoitteet ja tarpeet

Kaupunginosan alustamainen kehittäminen



MIKÄ KOKLAAMO ON?



KOKLAAMO – RATKAISUJA ARJEN HAASTEISIIN

• Koklaamossa luodaan uusia ratkaisuja kaupunkilaisten arjen 
ja uudistuvan kaupunginosan haasteisiin. 

• Koklaamon teemat vaihtelevat: 
• loka-joulu 2016 liikunnallisten perheiden arjen haasteet
• tammi - maalis 2017 liikenneturvallisuus

• Pilotti-Koklaamoiden teemat ovat nousseet Tesoman alueen 
vahvuuksista ja kehittämisen tarpeista.



KOKLAAMO – RATKAISUJA ARJEN HAASTEISIIN

• Koklaamossa yritykset ja yhdistykset luovat ratkaisuja 
yhdessä sparraajien kanssa ja kokeilevat ratkaisuja 
yhdessä käyttäjien kanssa tavoitteena valmis palvelu-
/tuotekonsepti

• Ideoita kehitetään neljässä Lean Service Creation-
menetelmää hyödyntävässä työpajassa. Yhden 
työpajan kesto n. 3h, työpajat n. viikon välein. 
Kokeilujakso 3-4 viikkoa.



KOKLAAMO – RATKAISUJA ARJEN HAASTEISIIN

• Koklaamoa kehitetään ja pilotoidaan Tesomalla, mutta 
tavoitteena on integroida toimintamalli yleisemmin osaksi 
kaupungin toimintaa

• Yhteistyötä myös muiden Tampereen alustojen ja 6Aika-
kaupunkien kanssa.



• yritykset ja yhdistykset eli koklaajat- tuovat Koklaamoon
idea-aihioita ja kehittävät niitä Koklaamo-tiimin tuella.

• kaupunkilaiset – nostavat esiin arjen haasteita sekä 
osallistuvat kokeiluihin

• alan asiantuntijat eli sparraajat - sparraavat ratkaisujen 
jalostamisessa.

• Koklaamo-tiimi - tukee ideoiden kehittämistä ja 
mahdollistaa kokeilujen toteuttamisen - fasilitoija, 
mahdollistaja ja verkottaja (Futurice ja Osk Regio hub)

Koklaamo-toimijat



Teemaan liittyvien 

asiantuntijoiden 

tunnistus

Ratkaistavan 

haasteteeman 

muodostus

Tiimien muodostus 

Yritysten ideahaku 

ratkaisemaan haastetta

yritys/yhdistyssparraajatkaupunkilaiset

Ideoiden yhteiskehittäminen neljässä Lean 
Service Creation –menetelmää 

hyödyntävässä työpajassa, kehitettyjen 
konseptien kokeilu aidossa ympäristössä 

Kokeilujen arviointi ja 
konseptin muotoilu

Luodun konseptin 
seuraavat vaiheet



Koklaamon työpajat

1. työpaja: Ratkaisun tavoite, käyttäjät ja toimintaympäristö

Käyttäjähaastattelut

2. työpaja: Konseptointi

3. työpaja: Kokeilun suunnittelu 

Kokeilujen toteuttaminen

4. työpaja: Kokeilun arviointi, konseptin viimeistely ja jatkopolutus





Lean Service Creation

• Koklaamon kaksi kivijalkaa ovat asiakaslähtöisyys ja ketterä kokeileminen.

• LSC on menetelmä, jossa yhdistyy palvelumuotoilun periaatteet, 
käyttäjälähtöinen lähestymistapa, Lean-ajattelu ja ketterä kehittäminen.

• LSC-menetelmässä määritellään ensin ratkaistavan arvoinen ongelma, 
jonka jälkeen siihen haetaan ratkaisu yhdessä asiakkaan ja loppukäyttäjän 
kanssa.

• Menetelmällä pystytään luomaan ja arvioimaan nopealla, aikaikkunaan 
sidotulla tavalla, uusia konsepteja ja innovaatioita.

www.leanservicecreation.com



1. Ratkaistavan arvoinen ongelma – asiakasymmärrys

2. Kokeillaan nopeasti ja ketterästi!

3. Onko idealle kysyntää?

4. Mitä kokeiluista opittiin?

Lean Service Creation



Pilotti-Koklaamo – liikunnallisten perheiden arjen 

haasteet

• Pilotti 11.10.2016 – 1.12.2016 (7 viikkoa)

• Pilotissa mukana kolme ideaansa kehittävää yritystä/yrittäjää: Respect
Boxing Club, Z-Sport Oy ja Tampereen aluetaksi. 



Esimerkki kokeilusta -

Reenitaksi



Esimerkki kokeilusta – Reenikyyti

Palvelun kysynnän arviointi ”feikkimainoksella”

• 560 Tampereen Voimistelijoiden ja Raholan Pyrkivän vanhemmalle 

sähköpostiviesti, jonka tarkoituksena herättää kiinnostus Reenitaksi

konseptiin. Viestissä linkki palvelun tarkempaan kuvaukseen.   

• Kysyntää / kiinnostusta mitataan kaksitasoisesti:

1. kuinka moni sähköpostiviestin saaneesta klikkaa linkkiä ja saapuu 

konseptin esittelevälle nettisivulle (349 klikkausta)

2. Kuinka moni sivulle tulijoista vastaa sivulla olevaan kyselyyn ja 

jättää pidemmän pilotin käynnistymiseen liittyen omat 

yhteystietonsa (kyselyyn vastasi 90) 



• Aluetaksi on hyvä esimerkki yrityksestä, 
joka on keskellä suurta 
toimintaympäristön muutosta – tarve 
omalle uudistumiskyvylle!

• Reenitaksi on palvelu, jolle on 
osoittautunut suurta tarvetta ja 
kysyntää.



Liikenneturvallisuuden 

Koklaamo

• Liikenneturvallisuushaasteisiin keskittyvä Koklaamo-
pilotti 18.1.-14.3.2017 (8 viikkoa)

• 4 yritystä eli ”koklaajaa” (8 yritysedustajaa)
• Reima Oy, Citynomadi Oy, Saintex Oy, C2SmartLight 

Oy

• n. 20 sparraajaa 
• Liikenneturva, LähiTapiola Oy, Tampereen teknillinen 

yliopisto, Tredea Oy, Järvikulman autokoulu, 
Pirkanmaan liitto ym.



KOKEMUKSET

& 

OPIT



Koklaajien kommentteja

• omassa organisaatiossa järjestetään 
ideointisessioita, mutta ideat teilataan helposti liian 
aikaisin

• ideoita on paljon, mutta näitä ei koskaan viedä 
eteenpäin
• voidaan kokeilla ensin, ja sitten vasta miettiä 

toteuttamista!



Koklaajien kokemukset 

Koklaamossa

• Uudenlaisten ratkaisujen/ideoiden testaaminen – onko 
kysyntää/kiinnostusta?

• Ymmärrys uusiin menetelmiin
• organisaation toimintatapojen kehittäminen –

uudistumiskyky

• lähestymistapana nopeat, helpot ja kustannuksiltaan 
alhaiset kokeilut

• saadaan tietoa, jolla kehittämistä voidaan viedä eteenpäin



• asiakastarvetta voidaan testata jo ennen varsinaisen 
teknisen ratkaisun olemassaoloa

• ei lähdetä tekemään asiakkaan näkökulmasta 
epäolennaisia asioita



Koklaajien kommentteja

”Todella tehokasta. Jos seura lähtee itse tekemään tällaista 
projektia, se kestää 4 vuotta.”

”Innostava. Hyvä tapa edetä konkretiaan rakentamalla ja 
kevyesti. Se on ollut uusi ja hyvä tapa kokeilla projektia.”



Idean jalostaminen, kokeileminen ja viimeisteleminen 
valmiiksi konseptiksi vie siis vain 8 viikkoa!



Koklaamo-kokemukset järjestäjän 

näkökulmasta

• Eri alojen asiantuntijoiden yhdistäminen ryhmissä onnistunut
• Mahdollistaa ideoiden monipuolisen tarkastelun ja tiedon 

vaihdon

• Tunnelma työpajoissa on ollut hyvä ja innostava

• Kaupungin ja muiden mukana olevien roolit täytyy tuoda esiin 
selkeästi jo prosessin alussa.

• Osallistujien hankkimiseen tulee panostaa ja miettiä minkälaista 
osaamista tarvitaan kokeilijoiden tueksi.



Kokemuksia

• pilotti-Koklaamot vaatineet paljon taustatyötä
• toimintamallin kehittäminen , kanvaasit
• rekrytoiminen
• käytännön järjestelyt
• oman fasilitointi-osaamisen kehittäminen
• ryhmäytyminen

• tähän voitaisiin kokeilla myös erilaisia menetelmiä 
(esim. tamperelainen Genieteams)

• eläminen ”epävarmuuden keskellä”
• kollegan sanoin, ”hyppy tuntemattomaan” -> sitä se 

kokeileminen on!



Tuloksia

• Uusien verkostojen ja yhteistyökuvioiden syntyminen

• Potentiaalisten menestystarinoiden syntyminen

• Yritykset ja yhdistykset oppivat uuden kehittämisen menetelmän

• Uusi ideoita syntyy kun erilaiset ihmiset kohtaavat!





Koklaamon seuraavat 

askeleet

• Koklaamon omat nettisivut avautuvat

• Koklaamon konseptin viimeistely

• Kaupunkilaisten haasteiden keruun ja ongelman määrittämisen 
prosessin muodostaminen

• Koklaamon integroiminen kaupungin palveluiden kehittämiseen 
sekä kaupungin muihin alustoihin ja toimijoihin 

• Yhteistyö muiden  6Aika-kaupunkien kanssa



KIITOS!

Lilli Siikasmaa, Tampereen kaupunki

lilli-nora.siikasmaa(at)tampere.fi

http://omatesoma.fi/koklaamo/

WWW.KOKLAAMO.FI – COMING SOON!

http://omatesoma.fi/koklaamo/
http://www.koklaamo.fi/

