Kalasatamassa yhteiskehitettiin jakamistalouden palveluita osana Climate-KIC Circular Economic
Learning Center-hanketta

Miltä kuulostaisi mahdollisuus korttelilenkkisaunaan kaikkina arki-iltoina? Entä naapurin parkkiruudun
vuokraaminen silloin, kun kylään tullut anoppi tarvitsee parkkipaikan? Ehkäpä lataatte samalla kätevästi
hänen sähköautonsa akut?

Hyviä uutisia: erilaisten tilojen ja muiden resurssien jakaminen ilmaiseksi tai maksusta taloyhtiöiden sisällä
ja taloyhtiöiden ulkopuolelle onnistuu nykyään helposti!

Yllämainittuja jakamistalouden ratkaisuja on jo aiemmin pilotoitu onnistuneesti Kalasataman Nopeiden
kokeilujen ohjelmassa. Nopeiden kokeilujen ohjelma oli osa Fiksu Kalasatama-hanketta, jonka tavoitteena
on rakentaa Kalasataman alueesta yksi Euroopan houkuttelevimmista yhteiskehitysympäristöistä ja
kansainvälisesti tunnistettu smart city-innovaatioalue. Fiksua Kalasatamaa koordinoi Forum Virium Helsinki.

Jakamistalouden palveluiden suurimpana ongelmana on niiden huono tunnettuus. Palveluita tarjoavat
yritykset ovat vielä verrattain pieniä, eikä heillä ole käytettävissä suuria markkinointiresursseja.
Onnistuneen pilotin jälkeen seinä tulee helposti vastaan: miten tästä eteenpäin? Miten tavoittaa
kiinnostuneet asiakkaat? Miten skaalautua uusille alueille?

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut järjesti yhteistyössä Forum Viriumin ja Ethica Oy:n kanssa
vuodenvaihteen molemmin puolin kaksi työpajaa Nopeiden kokeilujen ohjelman läpikäyneille yrityksille,
joiden liiketoimintamalli perustuu jakamistalouteen. Työpajojen tarkoituksena oli kehittää yritysten välistä
yhteistoimintaa, jotta ansiokkaiden jakamistalouden ratkaisujen skaalautuminen helpottuisi.

Ensimmäisessä työpajassa keskityttiin erityisesti siihen, miten markkinoita saadaan kasvatettua
asuinkerrostalojen osalta. Tavoitteena oli selkeyttää kuvaa siitä, millaisesta yhteistyöstä yritykset voisivat
hyötyä kasvattaakseen markkinoita.

Toisessa työpajassa jatkokehitettiin ideoista yhteistyön malleja, joita yritykset voivat yhdessä viedä
eteenpäin ja ottaa käyttöön. Tarkoituksena oli myös testata ja työstää ensimmäisessä työpajassa
muotoiltuja ideoita yhdessä rakennuttajien ja taloyhtiöiden edustajien kanssa. Työpajoissa olivat mukana
seuraavat jakamistalouden startupit: Tolotech, Parkkisähkö, Kliffa Innovations, Rollock, Flextila, Witrafi,
Coreorient ja Iloq.

Keskeisenä kehityskohteena nähtiin referenssien entistä parempi esiin tuominen, joilla voidaan vakuuttaa
uusia potentiaalisia asiakkaita. Työpajojen tuloksena syntyi käyttökelpoisia ideoita viestinnän
tehostamisesta ja jakamistalouden palveluiden esittelevän alustan kehittämisestä.
Ratkaisumahdollisuuksina nähtiin esimerkiksi yhteisen showroomin perustaminen ja uusien
viestintäkanavien hyödyntäminen (esimerkiksi Ilmastoinfon uutiskirje, taloyhtiöiden ja kaupunginosien
omat Facebook-kanavat). Perinteisille viestintäkanaville, kuten messuille ja asiantuntijalehdille löytyy siis
jatkossa täydentäviä vaihtoehtoja!

Nyt järjestetyt työpajat ovat kiinteä osa Hiilineutraali Helsinki 2035-toimenpideohjelman toteuttamista.
Helsinki hyväksyi joulukuussa päästövähennysohjelman, joka avulla kaupungista tulee hiilineutraali vuoteen
2035 mennessä. Yhtenä ohjelman teemana on kierto- ja jakamistalouden ratkaisuiden edistäminen.
Helsinki on kaupunkistrategian mukaisesti sitoutunut entisestään parantamaan yhteistyötä alueen yritysten
kanssa. Myös kierto- ja jakamistaloutta edistetään yritysten kanssa yhteistyössä.

Circular Economic Learning Center on Climate-KIC hanke, joka on ollut aktiivinen Helsingin Kalasatamassa ja
Malmön Sege Parkissa loppuvuodesta 2018 ja alkuvuodesta 2019. Helsingissä hanke on keskittynyt
jakamistalouden palveluiden kehittämiseen ja skaalaamiseen yhdessä paikallisten startup-yritysten kanssa,
kun taas Malmössä on painotettu energian, lämmityksen, veden ja jätteiden kiertotalousratkaisujen
edistämistä alueella. Hanke on saanut rahoitusta Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutilta (EIT).

