
Koulut kuntoon – Espoon
sisäilma-hackathon kokeilu

Jaana Suonsaari, kehittämispäällikkö / Espoon kaupunki,
konsernihallinto palvelukehitys



Lähtölaukaus: DOB –datasta oivallusta
ja businesta & Laurean AMK

• Hackathon –mallin ideointi lähti liikkeelle
DOB-kurssilla  yhdessä Laurean
palvelunmuotoilun asiantuntijoiden
kanssa

• Hackathonin teema valittiin kaupungin
strategisten painotusten mukaan Espoo
tarinasta
ØKoulut kuntoon –ohjelma 2017-2021
Ø10-15 % Espoon kouluissa

sisäilmaongelmia



1
Toiminnan kehittäminen

2
Data ja julkistaminen

Mahdollinen tuki
kehitettyjen palvelujen
käyttöönotolle

Aineettomista
oikeuksista sopiminen,
palvelukonseptien
arviointi

Haasteen määrittely,
omistajan ja sidos-
ryhmien tunnistaminen,
henkilöstön mobilisointi

Datan julkaisumallin
kehittäminen, datan
julkaisu

Tiedon ja palautteen
kerääminen kehittäjiltä

Data-aihioiden valinta ja
valmistelu, juridinen
tarkastelu

Jälkimarkkinointi,
konseptin jalostaminen
opitun perusteella

Tapahtuman fasilitointi
Tapahtuman
suunnittelu ja
markkinointi

3
Järjestelyt ja markkinointi

DataEspoon hackathon-konsepti avec Laurea

Hackathonien tavoitteet
Hackatonin pitämisessä on tunnistettavissa kolme tasoa, joiden jokaisen sisältö tulisi kuvata ja dokumentoida siten,
että ensimmäisen toteutuksen jälkeen voidaan tekeminen voidaan kuvata ja tuotteistaa.

1. Varmistetaan hackathon-konseptin yhteensopivuus kaupungin strategian ja ajankohtaisten suunnitelmien kanssa
2. Kehitetään toimintamallia datan julkaisusta ja luotuttamisesta yhdessä kehittäjien kanssa
3. Rakennetaan DataEspoolle hackathonien myötä positiivista julkiskuvaa

Ennen hackathonia Hackathonin aikana Hackathonin jälkeen



Sisäilmahackathon / Laurea

Osa A – Espoo Hack -
konseptin suunnittelu
1. Ideointityöpaja

• Työpaja Espoon Kaupungin edustajille, mahdollisille tulevan Espoo Hackin asiakkaille, sekä opiskelijoille,
jossa ideoidaan hackathon konsepti

• Työpajan suunnittelu ja fasilitointi
• Osallistujien hankinta yhdessä Espoon Kaupungin edustajan kanssa

2. Aineiston analysointi ja konseptin luominen
• Ideointityöpajan aineiston analysointi
• Konseptin luominen
• Esittely/jatkotyöstö yhdessä Espoon Kaupungin markkinoinnin kanssa
• Konseptin viimeistely ensimmäisen Espoo Hackin jälkeen
• Espoo Hack –manuaalin toteuttaminen



Sisäilmahackathon / Laurea

Osa B – Espoo Hackin
toteutus
1. Tapahtuman sisällön suunnittelu & fasilitointi
2. Työvuorolaiset tapahtumassa
3. Catering –palveluiden hankkiminen
4. Ruoka- ja juomakustannukset
5. Havainnointi ja tiedonkerääminen tapahtumassa
6. Viestintä (sisällöntuotanto ja aikataulutus Laurea, kanavat ja markkinointi Espoon Kaupunki)
7. Tapahtuman reflektointi
8. Asiantuntijaraadin brief
9. Palkinnot
10. Kokeilut / pilotit / sopimukset



Sisäilmahackathon

Vastuujako



Haaste: ”Miten espoolaisten kiinteistöjen dataa
hyödyntämällä ja kehittämällä voitaisiin tuottaa ja
ylläpitää lapsille ja nuorille terveellinen ja turvallinen
oppimisympäristö?”

3.5.18





Hackathonin aikana…



3 palkittua ratkaisua
valittiin pilotoitaviksi
espoolaisissa kouluissa



Hackathon - käsikirja



#MakeWithEspoo-tuoteperhe
Espoossa kokeillen kehitettyjä tuotoksia kehittämisen, johtamisen ja
konsultoinnin työkaluiksi City as a Service -tavoitteen mukaisesti.

Kaupunki palveluna

• Ekosysteemien innovaatiojohtamisen
viitekehys

• Asiakkuusperustaisen tietojohtamisen
viitekehys

• Johtamisen viitearkkitehtuuri

• Avoimen osallisuuden käsikirja

• Yhteiskehittämisen käsikirja

• Asiakkuustiedon tuottamisen ja
hyödyntämisen käsikirja

• Kyvykkyyksien johtamisen käsikirja

• Monikanavaisten asiointipalvelujen
käsikirja

• Sähköisen asioinnin asiakastuen käsikirja

• Kuntakanvas

• Ison Omenan palvelutori innovaatio-
alustana

• Innovaatioiden showroom

• Datan tietosuoja ja tietoturvallinen
avaaminen

• KYKY - koulujen ja yritysten kiihdytetty
yhteiskehittäminen

• KIPINÄ Toimintojen ja tietojärjestelmien
kytkentäkartta

kuvaavat kehittämisen
taustan ja teoreettisen
viitekehyksen

Viite-
kehykset

tarjoavat malleja ja
esimerkkejä kaupunki-
kehittäjien käyttöön

Käsikirjat esittelevät konkreettisia
toteutuksia Espoosta

Sovellus-
esimerkit



Sisäilma-hackathonin hedelmistä
nautitaan nyt espoolaisissa kouluissa!

• Pilotit käynnistetty hackathonissa palkittujen Telian,
Rambollin ja Eficoden kanssa.

• Vuodenvaihteessa 2018-2019 tutkimukseen valittuihin
kohteisiin asennettu sisäilmasto-olosuhteita mittaavia
antureita.

• Rakennuksissa mitataan muun muassa lämpötiloja,
hiilidioksidipitoisuuksia, suhteellista kosteutta, haihtuvia
orgaanisia yhdisteitä, pienhiukkasia sekä paine-eroja
ulko- ja sisäilman välillä.

• Kohteina uusia ja peruskorjattuja rakennuksia.
• Pilottien tulosten on määrä valmistua huhtikuussa 2019.

Lähde: Essi-uutinen 20.12.2018



Koulu palveluna ”School as a Service”
–mallin soveltaminen

• Mallissa luodaan uudenlaisia oppimisen olosuhteita
- ei koulua pelkästään rakennuksena.

• Kokeilussa Haukilahden lukion joustavat oppimisen
tilat sijaitsivat Aalto yliopiston kampuksella, jossa
oppiminen tapahtui vuorovaikutuksessa resursseja
jakamalla.



Koulu palveluna  –konseptin
saamat palkinnot

7.3.2019 15



KIITOS!


