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Päivittäiset PM10 hiukkasten tasot Jätkäsaaressa olivat selkeästi 

korkeammat kuin muilla Helsingin mittausasemilla (Maaliskuu – Lokakuu 2019) 
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PM_Jätkäsaari Kallio Mannerheimintie Mäkelänkatu Pirkkola Raja-arvotaso
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Urban Innovative Action HOPE 
– Healthy Outdoor Premises for Everyone

• Euroopan aluekehitysrahaston Urban Innovative Action 
Initiative-ohjelman sekä hankekonsortioon 
osallistuneiden organisaatioiden yhdessä rahoittama 
hanke. 

• Toteutusaika 11/2018 – 4/2022

• Hankekonsortio: Helsingin kaupunki, Helsingin 
yliopisto, UseLess Company, Forum Virium Helsinki, 
Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY, Ilmatieteen 
laitos, Vaisala. 
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Urban Innovative Action Initiative

”Aloitteen tavoite on tarjota 
kaupunkiviranomaisille Euroopassa 
resursseja testata rohkeita ja 
käytännössä testaamattomia ideoita, 
jotka pyrkivät vastaamaan toisiinsa 
kytkeytyneisiin haasteisiin ja kokeilla 
niiden toimivuutta todellisen elämän 
monimutkaisissa kuvioissa. 

Tuettavien hankkeiden on oltava 
innovatiivisia, laadukkaita ja 
suunniteltu ja toteutettu 
avainasemassa olevien sidosryhmien 
osallistuessa toimintaan. Lisäksi 
edellytetään tuloskeskeisyyttä ja 
siirrettävyyttä.” 

https://uia-initiative.eu/en/uia-cities

https://uia-initiative.eu/en/uia-cities


• Helsingin ilmanlaadun mittausverkoston kehittäminen toteuttamalla paikalliset uuden sukupolven  
sensoriverkot hankkeen kohdekaupunginosissa Jätkäsaaressa, Vallilassa ja Pakilassa.  

• Joukkoistettua ilmanlaadun mittaamista hankkeessa kehitetyillä kannettavilla sensorilaitteilla kohdekaupunginosissa.  

• Ilmanlaatu-mittausdatan analyysimenetelmäkehitystä keinoälyä, reunalaskentaan sekä koneoppimista hyödyntäen.

• Uuden aiempaa tarkemman AQI 2.0 ilmanlaatuindeksin kehittäminen ja tätä tukevaa tieteellistä tutkimusta.  

• Ilmanlaatudatan tuominen avoimien rajapintojen kautta yritysten ja muiden kiinnostuneiden hyödynnettäväksi.  

• Innovaatiokilpailu yrityksille ilmanlaatu-teemasta uusien tuotteiden ja palvelujen synnyttämiseksi.  

• Ilmanlaatu-datan visualisointi- ja hyödyntämisesimerkkejä, mm. Green Paths -puhtaan ilman reittiopas.  

• Osallistuvan budjetoinnin kokeilu ‘Oma ilmanlaatu’, jossa asukkaat äänestivät ilmanlaatua parantavista toimenpiteistä.   

• Ilmanlaadun merkityksen, terveysvaikutusten sekä aiheeseen liittyvän yleisen ymmärryksen kasvattaminen.   



Kolme kohdealuetta, kolme haastetta  
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Pakilan seutu
Haasteena pientaloalueille tyypillisen 
puunpolton hiukkaspäästöt etenkin talvikaudella.

Vallila – Kumpula 
Haasteena suurten väylien liikenteen aiheuttamat 
pakokaasupäästöt ja katupöly.

Jätkäsaari 
Haasteena uudisrakentamisen suurhankkeen 
työmaapöly ja matkustajasataman liikenteen 
pakokaasupäästöt. 



Osallistavan budjetoinnin kokeilu

• Hankkeen asiantuntijat valmistelivat henkilökohtaisia
ja kaupunginosatason toimenpiteitä joiden
tavoitteena oli parantaa asukkaiden tietoutta
aiheesta, vähentää päästöja ja parantaa kohdealueen
ilmanlaatua. Toimenpiteiden vaikutuksia seurattiin
mittauksilla.  

• Äänestys toteuttiin verkkosovelluksella joulukuussa
2020. Sovellus sisälsi henkilökohtaisen ilmanlaatu
jalanjäljen laskurin sekä vinkkejä oman
päästöjalanjäljen pienentämiseksi.  

• Samalla kerättiin asukaspalautetta ja tarjottiin
mahdollisuus ehdottaa toimenpiteitä kaupungille.   

• Kampanja tavoitti yli 70 000 kohdekaupunginosien
asukasta sosiaalisen median välityksellä.  



Ilmanlaatu-jalanjälkilaskuri:
https://hope.useless.fi/

https://hope.useless.fi/


Äänestyksessä valitut toteutetut toimenpiteet:

• Kaupunkipyörän kausimaksu kaudeksi 2021 äänestäneille   

• Tehostettua katujen painepesua kevään katupölykauden aikana Vallilassa 

• Viikoittainen katujen painepesu ja työmaapölynsidontaa Jätkäsaaressa 

• Pölyämätöntä hiekoitushiekkaa hankittiin taloyhtiöiden käyttöön Vallilassa   

• Autojen nastarenkaiden tunnistusjärjestelmät Pakilaan  

• Autojen nastarenkaiden tunnistusjärjestelmät Mäkelänkadulle Vallilaan

• Sähköavusteisten yhteiskäyttöisten kuormapyörien järjestelmä Jätkäsaaressa 

• Mobiilisovellus palautteen antamiseksi kaupungille ilmanlaadusta  

• Viestintäkampanja ja alennus vaihtaessasi nastarenkaat uusiin kitkarenkaisiin  

• Neuvontapalvelu tulisijaa käyttäville pientaloasujille nuohouksen yhteydessä  

• Nopeusnäyttöjä katujen varsille Jätkäsaaressa, Vallilassa sekä Pakilassa 
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Työmaapölyn torjuntaa Jätkäsaaressa 2020-2021
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Yhteinen ilmamme –kampanja  

Uusi hankkeen toteuttama verkkosivusto
tarjoaa vinkkejä ilmansaasteille
altistumisen välttämiseksi sekä omien
päästöjen vähentämiseksi: 
https://yhteinenilmamme.fi/

Mainoskampanja näkyy valikoiduilla
bussi- ja raitiovaunupysäkeillä sekä
metroasemilla 21.-27.3.2022 välisenä
aikana. 

https://yhteinenilmamme.fi/


















Green Paths – Puhtaan ilman reittiopas 
Helsingin yliopisto, Digital Geography Lab https://green-paths.web.app/

https://green-paths.web.app/












Highlights for FMI work in UIA-
HOPE

Ari Karppinen

Lasse Johansson

Hilkka Timonen

FMI dipersion modeling & aerosol composition teams

7.4.2022



Species AQ Stations AQ Sensors
BC* 7 0
CO 0 25
PMcoarse 11 25
LDSA 0 9
NO 11 25
NO2 11 25
O3 4 25
PM10 11 25
PM2.5 11 25 + 9

ENFUSER in HOPE
• Large amount of AQ sensors were included in the modelling of air quality in Helsinki 

region
• Via data assimilation that also includes

data from permanent AQ stations (HSY)

• Lung Deposited Surface Area of particles
(LDSA) and black carbon (BC) was
included in the modelling
• For the first time

• A higher resolution inner domain was
also being modelled

AQ station

AQ sensor

During HOPE the
amount and variety
of measurement
data was extended
to include these: 



Usage of cloud storages

Hourly shipping
emissions modelling

(FMI-STEAM)

Continuous online
shipping data extraction
from AIShub

Recent emission 
inventories stored to 
cloud storage

Enfuser includes shipping in near-real time

• Data availability was improved by disseminating model
data via a public cloud storage
• Amazon S3, a two-week rolling archive

• With a cloud storage, a state-of-the art coupling of a 
shipping emissions model and ENFUSER was established
and used



AQI 2.0 Figure: [%] of time AQI 2.0 exceeded the value 3 (”moderate”)
during March 2021

Light blue: 5%, Green: 10%, Red: 30%• An improved computation method
for the Air Quality Index (AQI)
was included
• Considers BC and LDSA 

concentrations in addition to PM2.5, 
PM10, NO2 and O3

• Based on AQI 2.0 the improved
ENFUSER can now, e.g.,
track AQI exceedences in
Helsinki (Figure)



Utilization of ENFUSER
• During HOPE the high resolution AQI2.0 data by ENFUSER was utilized by Green Paths

navigation application
• By University of Helsinki using the public Amazon cloud storage access
• There were several other applications that used ENFUSER data as well

• After signicant amout of model development in HOPE, the official and operational
ENFUSER modelling service for Helsinki region was updated
• June 2021

• The ”fruits” of HOPE will live on via this service
• At earlier stages, a duplicate unofficial version was

used for development and to serve HOPE

• A model description paper for ENFUSER was
written and submitted (2/2022)
• Environmental Modelling & Software

Website: https://green-paths.web.app/

https://green-paths.web.app/
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HOPE New fixed sensor network 

• New sensor networks built in three Helsinki 
districts on top of the existing HSY network 

• Fixed sensor locations 

• Data fed into FMI ENFUSER 2.0 model and API 

• Measurements and maintenance of continues 
after the project as a part of HSY network 

• The network will consist of: 
• 32 x new VAISALA AQT530 sensors  

(PM10, PM2.5, NO2, NO, CO and O3) 
• Six WXT536 weather stations 
• Six CO2 GMP343 collectors  
• Five Pegasor AQ Urban (LDSA-measuring)  
• Palas Fidas 200 (PM10/2.5 particle analysis)



NOx

PM2.5

PM10
PM2.5

PM2.5
BaP

Traffic exhaust gases  

Hotspots during peak hours

Road dust 

Especially in spring season

Small-scale wood burning 

Mainly during cool season

Main AQ issues in Helsinki today: 
traffic and small-scale wood burning 



In-depth air quality information in Helsinki via 
sensor, AQ station and supersite measurements
(1/3)

HSY supersite: Traffic emissions

Pakila: AQ Influence of wood burning, 
utilization of sensors for wood

combustion emissions

Vallila, Pakila, Jätkäsaari: Sensor
network, AQI2.0

In-depth characterization of composition, diurnal variation
and contribution of traffic in street canyon
• Saarikoski, S., Niemi, J. V., Aurela, M., Pirjola, L., Kousa, A., 

Rönkkö, T., and Timonen, H.: Sources of black carbon at 
residential and traffic environments obtained by two source
apportionment methods, Atmos. Chem. Phys., 21, 14851–
14869, https://doi.org/10.5194/acp-21-14851-2021, 2021. 

• Barreira, L. M. F., Helin, A., Aurela, M., Teinilä, K., Friman, 
M., Kangas, L., Niemi, J. V., Portin, H., Kousa, A., Pirjola, L., 
Rönkkö, T., Saarikoski, S., and Timonen, H.: In-depth
characterization of submicron particulate matter inter-
annual variations at a street canyon site in Northern Europe, 
2020. https://doi.org/10.5194/acp-21-6297-2021



In-depth air quality information in Helsinki via 
sensor, AQ station and supersite measurements
(2/3)

HSY supersite: Traffic emissions

Pakila: AQ Influence of wood burning, 
utilization of sensors for wood

combustion emissions

Vallila, Pakila, Jätkäsaari: Sensor
network, AQI2.0

In-depth characterization of wood burning emissions in a 
residential area and characterization of best tracers for 
wood burning
• Teinilä, K., Timonen, H., Aurela, M., Kuula, J., Rönkkö, T., 

Hellèn, H., Loukkola, K., Kousa, A., Niemi, J. V., and 
Saarikoski, S.: Characterization of particle sources and 
comparison of different particle metrics in an urban
detached housing area, Finland, Atmospheric Environment, 
118939, https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2022.118939, 
2022.

• Kuula, J., Friman, M., Helin, A., Niemi, J. V., Aurela, M., 
Timonen, H., and Saarikoski, S.: Utilization of scattering and 
absorption-based particulate matter sensors in the
environment impacted by residential wood combustion, 
Journal of Aerosol Science, 150, 105671, 
https://doi.org/10.1016/j.jaerosci.2020.105671, 2020.

https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2022.118939
https://doi.org/10.1016/j.jaerosci.2020.105671


In-depth air quality information in Helsinki via 
sensor, AQ station and supersite measurements
(3/3)

HSY supersite: Traffic emissions

Pakila: AQ Influence of wood burning, 
utilization of sensors for wood

combustion emissions

Vallila, Pakila, Jätkäsaari: Sensor
network, AQI2.0

Spatial variation of local emissions better characterized with the
sensors; Road dust, construction dust, exhaust emissions from
traffic, smoke from residential wood combustion, and fireworks
more accurately characterized
• Petäjä, T., Ovaska, A., Fung, P. L., Poutanen, P., Yli-Ojanperä, 

J., Suikkola, J., Laakso, M., Mäkelä, T., Niemi, J. V., Keskinen, 

J., Järvinen, A., Kuula, J., Kurppa, M., Hussein, T., Tarkoma, S., 

Kulmala, M., Karppinen, A., Manninen, H. E., and Timonen, H.: 

Added Value of Vaisala AQT530 Sensors as a Part of a Sensor

Network for Comprehensive Air Quality Monitoring, Front. 

Environ. Sci., 9, 719567, 

https://doi.org/10.3389/fenvs.2021.719567, 2021.

• Sillanpää, S., Fung, P.L., Niemi, J., Kousa, A., Kangas, L., 

Zaidan,  M.A., Timonen, H., Kulmala, M., Petäjä, T. and 

Hussein, T. (2021): Long-term air quality trends of regulated

pollutants in Helsinki  metropolitan area in 1994-2019 and 

implications to air quality index, accepted to Boreal Environ. 

Res.

https://doi.org/10.3389/fenvs.2021.719567


HOPE-hankkeen tuloksia 

HSY:n näkökulmasta

Jarkko Niemi, FT
Ilmansuojeluasiantuntija
Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY

HOPE-hankkeen päätöstilaisuus 17.3.2022



HSY tuottaa luotettavaa ja ajantasaista tietoa pääkaupunkiseudun 

ilmanlaadusta ympäristöterveyttä edistäen

HSY seuraa ilmanlaatua 

– Pääkaupunkiseudulla (ml. 

yhteistarkkailu energialaitokset, 

Finavia ja Helsingin satama)

– Muualla Uudellamaalla

Muut HSY:n ilmansuojelutehtävät

– Tiedotus ja neuvonta

– Suunnittelu

– Tutkimus

– Koulutus ja seminaarit

Kunnat vastaavat toimenpiteistä 

ilmanlaadun parantamiseksi.

HSY:n kattava mittausverkko 

pääkaupunkiseudulla

- 11 mittausasemaa

- 15 sensoria

- 40 typpidioksidin 

passiivikeräintä



HSY operoi HOPE:n kiinteää sensoriverkkoa ja AQT-sensorien vertailumittauksia

• HOPE-sensoriverkossa oli 25 mittauspaikkaa v. 2020-2021

• Vaisalan AQT-sensoreita verrattiin referenssitason 

analysaattoreihin HSY:n Mäkelänkadun mittausasemalla

– hiukkaset (PM10, PM2.5) ja kaasut (NO2, NO, CO, O3)

– tulosten tarkkuutta voidaan parantaa korjausyhtälöillä

– sensoritulokset suuntaa antavia ja sopivat 

täydentämään mittausten alueellista kattavuutta 

• Kiinteiden sensorien hyödyntämiseen tarvitaan resursseja 

– sensorivertailut mittausasemilla

– sensoriverkon perustaminen ja ylläpito

– tulosten laadunvalvonta ja validointi

– tulokset verkkosivuille, viestintä ja hyötykäyttö

– tulosten raportointi ja datan arkistointi

© HSY / Tero pajukallio

Petäjä et al. Added Value of Vaisala AQT530 Sensors as a Part 

of a Sensor Network for Comprehensive Air Quality Monitoring, 

Frontiers in Environmental Science, 2021



• Jätkäsaaressa hengitettävissä hiukkasissa (PM10) paljon paikallisvaihtelua 

– Rakennustyömaiden lähellä pitoisuudet korkeita arkipäivinä ja matalia 

viikonloppuina

– Matalimmat pitoisuudet Hyväntoivonpuistossa ja Hernesaaren kärjessä

• Sensoreista reaaliaikaista tietoa pölyntorjuntatarpeen arviointiin 

– Rakennustyömaat

– Vilkasliikenteiset kadut ja pääväylät, etenkin kevään katupölykaudella

43Hyvätoivonpuisto Atlantinkatu 5
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• WHO:lta suositus mustan hiilen ja ultrapienten 

hiukkasten mittauksille kaupunki-ilmassa, muttei 

vielä ohjearvoja

• HSY aloitti mustan hiilen (BC) ja hiukkasten lukumäärä-

pitoisuuden (PNC) mittaukset vuonna 2009

• HOPE-hankkeessa pk-seudulle tuli lisää hiukkasten 

keuhkodeposoituvan pinta-alan (LDSA) mittauksia 

(AQ Urban, Pegasor; mittausalue 10-400 nm) 

• LDSA tuloksissa näkyy hyvin polttoperäiset lähipäästöt

– Liikennealueilla pakokaasut,                              

etenkin arjen ruuhka-ajat

– Pientaloalueilla puunpoltto iltaisin

– Hernesaaressa Länsisataman                           

laivojen lähtö- ja tuloajat 

Viikonloput 24h LDSA

Arkipäivät 24h LDSA

Polttoperäiset hiukkaset tarkemmin 

näkyviin ilmanlaadun seurannassa

Kylmän vuosipuoliskon 2021 LDSA-pitoisuudet 

AQT530, 

Vaisala

AQ Urban, 

Pegasor

Hernesaari



Pääväylien ja -katujen 

PM10-mittaukset 10 kpl

• AQT530, Vaisala

• www.hsy.fi/paavaylat

• www.hsy.fi/paakadut

Työmaapölyjen  PM10-

mittaukset  2 kpl 

• Osiris

• www.hsy.fi/tyomaapolyt

Nastarengaskiellon 

kokeilukadun PM10-

mittaukset  1 kpl

• AQ Guard, Palas

• Lönnrotinkatu

• www.hsy.fi/paakadut

HSY:n sensoriverkko täydentää mittausten alueellista kattavuutta: 

hyötyä erityisesti katupölyntorjuntaan ja polttoperäisten päästöjen seurantaan

HSY:n viralliset 

mittausasemat (11 kpl)

• referenssitason 

mittauslaitteet

• www.hsy.fi/ilmanlaatu

LDSA-mittaukset 9 kpl 

• AQ Urban, Pegasor

• www.hsy.fi/ldsa

• Polttoperäisten 

hiukkasten seurantaa  

mittausasemilla ja 

pientaloalueilla

HSY:n pääkaupunkiseudun mittausverkko vuonna 2022

http://www.hsy.fi/paavaylat
http://www.hsy.fi/paakadut
http://www.hsy.fi/tyomaapolyt
http://www.hsy.fi/paakadut
http://www.hsy.fi/ilmanlaatu
http://www.hsy.fi/ldsa


• Jotta polttoperäisten hiukkasten vaikutukset ilmanlaatuun 
saadaan selkeämmin esiin viestinnässä, mustalle hiilelle (BC), 
hiukkasten keukodeposoituvalle pinta-alalle (LDSA) ja 
lukumääräpitoisuudelle (PNC) kehitettiin HOPE:ssa väriasteikko

• HOPE-hankkeessa BC ja LDSA mukaan FMI-ENFUSER-malliin 
ja ne tullaan lisäämään HSY:n ilmanlaatukarttaan kevään 2022 
aikana www.hsy.fi/ilmanlaatukartta

46

BC 

(µg/m3)

LDSA 

(µm2/cm3)

PNC, alustava 

(1000 kpl/cm3)

Erittäin 

huono 
≥12 ≥120 ≥100

Huono 7-12 80-120 60-100

Välttävä 3-7 40-80 30-60

Tyydyttävä 1-3 20-40 15-30

Hyvä ≤1 ≤20 ≤15

Uudet hiukkasparametrit ilmanlaadun visualisointiin 

viestinnän tueksi

Uusien hiukkas-

parametrien 

väriasteikon 

taitepisteet

http://www.hsy.fi/ilmanlaatukartta


Ilmanlaadun vuosikartta näyttää liikenteen 

pakokaasujen vaikutukset ilmanlaatuun eri 

alueilla ja eri ajankohtina 

hsy.fi/ilmanlaatuvuosikartta

• HOPE:ssa koottiin ENFUSER-tuloksia vuosikartoiksi

• 13x13 m, vuosi- ja kk-pitoisuudet, kellonaikavaihtelu

• Hyödyllistä tietoa kaupunkisuunnittelun tueksi ja 

asukkaille mm. muuton yhteydessä

http://www.hsy.fi/ilmanlaatuvuosikartta


Mittaustuloksista viestitään ajantasaisesti asukkaille ja viranomaisille 

monissa eri viestintäkanavissa

Tietoa ilmanlaadusta 24/7

- Ilmanlaatukartta ja 

ilmanlaatunäytöt 

Ilmanlaatu nyt -verkkosivut

- Reaaliaikainen avoin data 

ja tiedolla vaikuttaminen

Ilmanlaadun vuosiraportti

ja vuodenaikaiskatsaukset 

– Tuoreita tuloksia

Uutiskirjeet ja tiedotteet

- Ajankohtaista tietoa 

ilmansuojelusta sidosryhmille

Esitteet ja videot 

– Lisätään myös asukkaiden 

tietoa ilmanlaadusta

Tiedot medialle ja someen

- AamuTV, radiokanavat, 

Helsingin Sanomat, Twitter 

Ilmanlaatu pääkaupunkiseudulla 2020

Ilmanlaatupäivystys arkena

- Tietoa viranomaisille ja 

puhelinpalvelu asukkaille

Twitter: @hsy_ilmanlaatu www.hsy.fi/ilmanlaatu

http://www.hsy.fi/ilmanlaatu


Ilmanlaatu parantunut mutta saastepitoisuudet edelleen haitallisen korkeita

• WHO:n terveysperusteiset ohjearvot ylittyvät pääkaupunkisedulla

– typpidioksidi (NO2) vilkasliikenteiset paikat: pakokaasut

– hengitettävät hiukkaset (PM10) vilkasliikenteiset paikat: katupöly

– pienhiukkaset (PM2.5) lähes koko pk-seutu: kaukokulkeuma sekä 

paikallinen puunpoltto, liikenteen pakokaasut ja katupöly

– otsoni (O3) koko pk-seutu: kaukokulkeuma

• Pakokaasupäästöt vähenevät jatkossakin (NO2, PM2.5, BC), mutta 

hiukkasten lukumääräpitoisuus (PNC) laskee hitaammin

• Puunpoltosta ja katupölystä ilmanlaatuongelmia pitkään 

tulevaisuudessa

* Helsingin yliopisto



Puhtaasti parempaa arkea | En rent bättre vardag | Purely better, every day

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster

Helsinki Region Environmental Services Authority 

Kiitos yhteistyöstä!



UseLess Company @ HOPE
Final event 17.3.2022

Maija Leino 
Toimitusjohtaja

UseLess Company



UseLess Company

● UseLess on hiilijalanjälkilaskentaan ja elinkaariarviointiin erikoistunut asiantuntijayritys.
● Autamme yrityksiä ja organisaatioita ymmärtämään ja pienentämään ilmastovaikutuksiaan.

www.useless.fi
@uselesscomp

http://www.useless.fi/


Osallistava budjetointi HOPE-hankkeessa

1. Näyttää omien tekojen vaikutuksen - YMMÄRRÄ

2. Kannustaa tekemään ilmanlaatutekoja arjessa  - TOIMI

3. Antaa mahdollisuuden vaikuttaa omalla alueella tehtäviin ilmanlaaturatkaisuihin - ÄÄNESTÄ



Oma Ilmanlaatu -sovellus



Oma Ilmanlaatu -sovellus



Oma Ilmanlaatu -sovellus



Äänestys toteutettiin 11-12/2020

Kaupunkipyörän kausimaksu 
veloituksetta kesäksi 2021

HSL:n matkakortti 30 päivää 
veloituksetta autoilijoille

Alennus vaihtaessasi autosi 
nastarenkaat uusiin 

kitkarenkaisiin

Anna palautetta kaupungille 
paikallisesta ilmanlaadusta 

mobiilisovelluksella

Ehdota henkilökohtaista 
ilmanlaatua parantavaa tekoa



Äänestulokset - TOP 5

1. Kaupunkipyörän kausimaksu veloituksetta kaudeksi 2021

2. Sähkökäyttöisten kuormapyörien palvelu kesäksi 2021 Jätkäsaareen

3. Viikoittainen katujen painepesu ja pölynsidonta kesän 2021 aikana Jätkäsaaressa

4. HSL:n matkakortti ja 30 päivää kautta maksutta autoilijoille

5. Alennus vaihtaessasi autosi nastarenkaat uusiin kitkarenkaisiin



Oma Ilmanlaatu -sovellus

Nykymuodossaan sovellusta voi hyödyntää

1. Oman ilmanlaatuvaikutuksen ns. “ilmanlaatujalanjäljen” laskemisessa ja

2. Tehokkaimpien vähennystoimenpiteiden tunnistamisessa

Sovellus löytyy osoitteesta: https://hope.useless.fi

Lähdekoodi löytyy Githubista: https://github.com/uselesscompany/hope-oma-

ilmanlaatu-app

Koodi on jaettu MIT lisenssiehtojen mukaisesti

https://hope.useless.fi/
https://github.com/uselesscompany/hope-oma-ilmanlaatu-app
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Forum Virium Helsinki - Kehitämme 

yhdessä tulevaisuuden kaupunkiratkaisuja

Forum Virium on Helsingin 

kaupungin innovaatioyhtiö, joka 

tekee Helsingistä maailman 

toimivimman älykaupungin 

yhteistyössä yritysten, tiedeyhteisön 

ja kaupunkilaisten kanssa.

Painopisteet:



”UIA HOPE -hankkeessa Forum 

Virium Helsinki mm.

- Toteutti kaksi kierrosta 

innovaatiokilpailuja

- Perusti ilmanlaatujoukot 

kannettavien sensoreiden 

mittauskampanjoiden 

tueksi 

- Järjesti asukas- ja 

asiantuntijatyöpajoja

Forum Virium 
Helsinki & UIA HOPE



FVH toteutti 2 innovaatiokilpailua, joilla etsittiin nopeina kokeiluina 

innovatiivisia teknologisia ratkaisuja ilmanlaatutiedon käytettävyyteen  



Uutta IoT -
teknologiaa

Pelillistämistä, AR-näkymiä 
& asukasviestintää

HyvinvointiteknologiaaIlmanlaatutietojen integrointia 3D 
kaupunkimalliin

Ilmanlaatutiedon 
popularisointia

Opetusta & yhteiskehittämistä

Innovaatiokilpailujen nopeissa kokeiluissa testattiin mm.



Innovaatiokilpailuiden opit

Opit

Tärkeää tietää hankkeen ja kumppaneiden 

tarpeet kokeiluja muotoiltaessa

Hyvä tietää minkälaisia yrityksiä halutaan 

tavoittaa

Yritykset tarvitsevat monesti tukea esim. 

viestinnässä

Pelkkä raha ei motivoi yrityksiä 

osallistumaan

Pidetään yrityksille kynnys matalana 

osallistua ja hyväksytään myös 

epäonnistumisen mahdollisuus

Miten ilmanlaatudataa saataisiin entistä 

paremmin saataville?

Onnistumiset

10 mielenkiintoista ja 

innovatiivista kokeilua

Vastaaville 

kokeilukierroksille on 

kysyntää yritysten 

keskuudessa

Hankekumppaneiden 

sitoutuminen

Haasteet

Kokeilujen irrallisuus muusta 

hankkeen tekemisestä

Resurssien rajallisuus 

yritysten tukemisissa

Korona



Mitä Kokeilujoukot tarjoavat helsinkiläisille?

● Kokeilujoukot-ryhmässä helsinkiläiset pääsevät…

○ tutustumaan ensimmäisinä uusiin 

kaupunkiratkaisuihin.

○ antamaan niistä palautetta.

○ vaikuttamaan palveluiden jatkokehitykseen.

○ tekemään Helsingistä maailman toimivimman 

kaupungin elää ja asua!

● Kokeilujoukot-sivua tullaan kehittämään 

säännöllisesti. Sieltä löytyy jatkossa mm. 

osallistumistarinoita kokeiluistamme ja 

ajankohtaista tietoa eri teemoista, kuten 

älyliikenne, kestävä kehitys ja ilmanlaatu.
kokeilujoukot.fi

http://kokeilujoukot.fi/


MEGASENS
E

MEGASENSE SMART CITY
CO-INNOVATION

“Monitoring air quality matters 
because you inhale 14 kg of air a 
day (compared to drinking 2 kg 
and eating 1,5 kg a day)”

Even invisible amounts of air 
pollution is harmful

Think about MegaCities



UIA HOPE-hankkeen rahoittavat yhdessä Euroopan aluekehitysrahaston
Urban Innovative Actions Initiative sekä hankekonsortioon osallistuvat organisaatiot


