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Suomi tarvitsee kansainvälisen mittaluokan
hiilineutraalin kiertotalouden referenssialueita

Vanhojen
toimintamallien
haastaminen ja
vahvuuksien
hyödyntäminen

Mahdollistava
toimintaympäristö

• Rakennettu ympäristö
• Energiajärjestelmä
• Liikenne ja liikkuminen
• Jäte ja vesi; materiaalikierrot
• Asukkaat ja kuluttajat

Kansainvälisen
mittaluokan
referenssialue

EI CO2-PÄÄSTÖJÄ
EI JÄTETTÄ
YHDEN MAAPALLON
ELÄMÄ
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Haaste: miksi Smart & Clean -projekti
1.
2.
3.
4.

Olemme hyviä cleantech- innovaatioissa, huonompia kaupallistamisessa
Yrityksiltä puuttuu merkittäviä cleantech-referenssejä pääkaupunkiseudulla
Uudet innovaatiot syntyvät uusien sektoreiden kohtaamisesta
Täällä tehdään jo paljon - kansainvälinen maineemme ei ole ajan tasalla
”Nostetaan Helsingin seutu sinne minne se kuuluu”
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Tavoite:
Pääkaupunkiseudusta
kansainvälisesti tunnettu
referenssialue ja testialusta
Smart & Clean ratkaisuille ja
palveluille 2016 - 2021
4

Smart & Clean –säätiö:
1. ”Step Change” Suomessa – yhteistyö
2. Määräaikainen 2016-2021
3. Kärkiteemoja liikenne ja liikkuminen, rakentaminen, energia, jäte- ja vesihuolto
sekä kuluttaja-cleantech
4. 20–30 toteutuskelpoista projektisunnitelmaa sekä yhteinen markkinointiviestintä
5. Toimintamalli skaalattavissa muualle Suomeen ja maailmalle – yhdessä
oppiminen
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Faktat
• Juridisesti säätiön on perustanut Sitra. Toiminta käynnistynyt 1.6.2016,
• Kumppaneina kaupungit Helsinki, Espoo, Kauniainen ja Vantaa sekä Lahti ja
Uudenmaan liitto,
• yritykset Caverion, Fortum, Gasum, Helen, Kone, Neste, St1, Vaisala ja YIT,
• tutkimus- ja koulutuslaitokset Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, LUT, VTT sekä
Sitra ja Suomen valtio.
• Toiminta rahoitetaan lahjoituksin ja avustuksin
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Smart & Clean rikkoo siiloja ja valmistee
merkittäviä referenssiprojekteja 2016-2021

LIIKENNE JA
LIIKKUMINEN

Yritykset

KULUTTAJACLEANTECH

ENERGIA

Valtio
Kansalaiset
JÄTE JA VESI

Kaupungit

RAKENTAMINEN

Start-upit
Tutkimus- ja
koulutuslaitokset

Kv-kumppanit
DIGITALISAATIO
DIGITALISAATIO
KIERTOTALOUS

Smart & Clean projektit (20-30)
Merkittäviä hankekokonaisuuksia, vientikonsepteja ja toimintamalleja
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Vaikuttavia projektikokonaisuuksia
Projektien valinnassa noudatetaan seuraavia kriteereitä:

• rajojen rikkominen
• usean toimijan yhteistyö
• uutuusarvo

• liiketoimintapotentiaali
• resurssitehokkuus
• päästövähenemä

• työllisyys, investoinnit, vientipotentiaali
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Ehdotuksia Smart & Clean -projekteiksi
BioSata- korkeaseosteiset biopolttoaineet HSL ja Staran kalustossa
Askonalueen älykäs energiaympäristö Lahdessa

Irti sekaviemäröinnistä - kiinteistökohtainen hulevesien hallinta
Aviapolis - kokonaisvaltainen aluekehittämisen malli

Korjausrakentamisen transformaatio -digitalisaation mahdollistaa uusia
palvelu- ja liiketoimintamalleja

Pääkaupunkiseudusta kestävän matkailun mallialue
Smart & Clean -kokonaiskorttelikonsepti Tikkurilassa: asuminen, kuntalaispalvelut, muut
palvelut, liikkuminen

Teolliset arvoketjut kiertotaloudessa - tuotekehityshanke

Pääkaupunkiseudusta MaaS ja älykkään liikkumisen globaali
edelläkävijäalue - Aviapolis&matkustajanäkökulma: MaaS-operaattorit,
matkaketjujen yhdistäminen, uudet liikkumispalvelut
Innovatiiviset alueelliset jätehuoltoratkaisut: Asutus- Sortti keräys- ja jakelupisteiden laajeneminen ja monipuolistaminen

Innovatiiviset energia- ja resurssitehokkuuden ratkaisut kiinteistöissä:
ESCO-konseptin laajentaminen ja tuotteistaminen

Älykkäät olosuhdepalvelut parantavat asukkaiden elämänlaatua

Rakennuksista ja kiinteistöistä prosumereita
Ruokahävikin minimointi ja ruoka-renesanssi

BioSata – Korkeaseosteiset biopolttoaineet käyttöön
busseissa ja Helsingin kaupungin kalustossa
(käynnissä)
Tavoite:
• HSL:n tilaama bussiliikenne ja Helsingin kaupungin rakentamispalvelun Staran autot ja
työkoneet siirtyvät asteittain korkeaseosteisiin biopolttoaineisiin.
• Korkealaatuisten biopolttoaineiden kohdennetulla käytöllä voidaan alentaa sekä
kasvihuonekaasupäästöjä että myös terveydelle haitallisia lähipäästöjä.
• Suomalaiset polttoainetoimijat kulkevat biopolttoainekehityksen kärjessä.

• BioSata hanke muodostaa tärkeän kansainvälisen referenssin, joka kannustaa niin
suomalaisia kuin ulkomaisia kaupunkeja vähähiiliseen liikenteeseen.
•

BioSata hanke luo yhteistyömallin, joka mahdollistaa asteittaisen siirtymisen korkeaseosteisiin
biopolttoaineisiin niin busseissa kuin Helsingin kaupungin (Staran) autoissa ja työkoneissa.
Välitavoitteeksi on asetettu 50 %:n biopolttoaineosuus vuodelle 2017 ja 70–90 %:n osuus vuoden 2019
loppuun mennessä.

•

Hankkeen osapuolia ovat liikenteen tilaajat, ajoneuvo-operaattorit, energiayhtiöt, autojen maahantuojat,
avainministeriöt ja tutkimus. Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt hankkeelle energiatukea.
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Korjausrakentamisen transformaatio -digitalisaatio
mahdollistaa uusia palvelu- ja liiketoimintamalleja
Tavoite:
• Alueet 50% resurssitehokkaampia kuin nykytaso, samalla alueiden viihtyvyys paranee
50%
• On luotu strategia, palvelu- ja liiketoimintamallit miten olemassa olevista alueista tulee
50% resurssitehokkaampia
• On luotu kansainvälisesti merkittävä testbed -ympäristö/jä
•

Projektin tavoitteen on kehittää ja toteuttaa resurssitehokas alueellinen korjausrakentamiskonsepti,
jossa erityinen fokus on alueiden muutoksien hallinta ja niihin sopeutuminen (esim. väestön tarpeen ja
aluerakenteen sopeutumismahdollisuudet).

•

Alueiden kehittämisessä fokusessa on erityisesti uudet palvelumallit ja kokonaisuudessa huomioidaan
rakennusten, energia, vesi, jäte ja liikennejärjestelmien integrointi. Konsepti huomioi erityisesti
resurssitehokkuuden ja integroituvuuden olemassa olevaan infraan ja infrassa tapahtuviin muutoksiin.

•

Projektissa kehitetään uusia modulaarisia ratkaisuja sekä uudentyyppisiä malleja rahoittaa
korjausrakentaminen sekä uudentyyppisiä omistajuuden ratkaisuja. Kehitetty korjausrakentamisen
konseptio on skaalautuva ja monistettava.

•

Digitalisaatio on yksi keskeinen mahdollistaja uusissa palvelumalleissa, ja siksi se on myös keskeinen
tekijä konseptoinnissa.
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Yhteiset kunnianhimoiset tavoitteet ja mittarit
menestykselle:
1.
2.
3.
4.
5.

Yksityisten työpaikkojen määrän kasvu cleantech alalla
Cleantech yritysten vienti ja/tai liikevaihdon kasvu
Investointien lisääntyminen
Ympäristötavoitteet; ilmastopäästöt ja resurssitehokkuus
Helsingin seudun sijoitusten paraneminen kv-vertailuissa
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Kiitos! Ota yhteyttä
Tiina Kähö, toimitusjohtaja

tiina.kaho@smartclean.fi, puh. 040 591 3847
@tiinakaho @SmartClean_Fi
www.smartclean.fi
Pekka Lundmark, hallituksen puheenjohtaja, pekka.lundmark(at)fortum.com
(Soittopyynnöt Pauliina Vuosio, corporate press officer, p. 050 453 2383)
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