Osana KULTU-ohjelmaa rahoitettavat kokeiluhankkeet
1. HSL:n uusasiakashankinta (HSL, rakennuttajat, kiinteistövälittäjät)
Hankkeessa kehitetään ja kokeillaan uusia keinoja, joilla houkutellaan uusia asiakkaita
joukkoliikenteen käyttäjiksi. Keinoina ovat mm. aluekohtainen suoramarkkinointi,
joukkoliikennelippualennukset, helpompi matkakortin hankkimistapa sekä yhteistyö rakennuttajien
ja kiinteistövälittäjien kanssa.
Aikataulu: 2012–2014
Www-sivut:
Projektipäällikkö: Viestintäjohtaja Mari Flink/ HSL, puh. 09-4766 4444 ja s-posti mari.flink@hsl.fi

2. Ekotehokkuutta kotitalouksien arkeen ja muutostilanteisiin (SYKE, Valonia, SYKLI, Ekoleima Ay,
Ekokumppanit Oy)
Hankkeessa luodaan kotitalouksien ympäristövaikutusten laskenta- ja hallintatyökaluja sekä
hyödynnetään kulutustietoa parempien arjen valintojen ja tottumusten omaksumisessa. Asumisen
palveluiden, huollon ja korjausten ammattilaisten osaamista ja palvelutarjontaa kehitetään
vastaamaan kiristyviä säädöksiä ja asukkaiden odotuksia. Uusia palveluja kokeillaan
pientalokohteissa ja asunto-osakeyhtiöissä.
Aikataulu: 2012–2014
Www-sivut: http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=427632&lan=fi&clan=fi
Projektipäällikkö: Erikoistutkija Ari Nissinen/ SYKE, puh. 0400-148 813 ja s-posti
ari.nissinen@ymparisto.fi

3. Ilmastoystävällinen kuluttaminen osaksi arkea lounasruokailun kautta (MTT ja WWF)
Hankkeessa määritetään ilmastolounaalle kriteerit hiilijalanjälkien arvioinnin ja
sidosryhmäkeskusteluiden pohjalta. Testataan Ilmastolounas-konseptin toimivuutta
lounasravintoloissa. Tavoitteena on luoda uskottavat kriteerit, viedä ilmastolautanen julkisiin
keittiöihin sekä kehittää myös sopiva taloudellinen kannustin.
Aikataulu: 2013–2014
Www-sivut:
Projektipäällikkö: Tutkija Hannele Pulkkinen/ MTT, puh. 029-5300 700 ja s-posti
hannele.pulkkinen@mtt.fi

4. KESTI – kestävä ja ilmastoystävällinen aluetason elintarvikeketju (SYKE, ETL ry, Kesko, Raisio,
Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus, MTK, Motiva, MTT, SITRA)
Hankkeessa luodaan Varsinais-Suomen alueelle foorumi, joka kehittää ruokaketjua pellolta pöytään
kestävämmäksi. Tavoitteena on koota alan toimijat yhteen ja käynnistää kokeiluja, jotka vähentävät
päästöjä elintarveketjussa sekä lisäävät alueellista hyvinvointia.
Aikataulu: 2012–2014
Www-sivut: www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=422392&lan=fi&clan=fi
Projektipäällikkö: Erikoistutkija Juha Grönroos/ SYKE, puh. 040-526 3139 ja s-posti
juha.gronroos@ymparisto.fi
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5. Kestävien hankintojen neuvontapalvelu (Motiva Oy)
Hankkeessa kokeillaan muutaman vuoden ajan Kestävien hankintojen neuvontapalvelua, joka
valmistelee hankintojen kriteereitä, kehittää työkaluja sekä välittää parhaita käytäntöjä kestävien
hankintojen tekemiseksi. Neuvontapalvelu on myös mukana kehittämässä alan koulutusta sekä
edistää hankkijoiden verkostoitumista.
Aikataulu: 2012–2014
Www-sivut: www.motivanhankintapalvelu.fi/
Projektipäällikkö: Isa-Maria Bergman/ Motiva Oy, puh.040-487 4242 ja s-posti
isa.maria.bergman@motiva.fi

6. Kohti hiilineutraalia Länsi-Uuttamaata (SYKE, TEM, Länsi-Uudenmaan kunnat, Motiva ja Kuntaliitto)
Hankkeessa luodaan toimintamalli Länsi-Uusimaan kuntien ja alueen toimijoiden energia- ja
materiaalitehokkuuden parantamiseksi ja uusiutuvan energia edistämiseksi. Tavoitteena on toimia
edelläkävijöinä ja pienoislaboratorioina hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi virallisia tavoitteita
enemmän ja sovittua aikataulua nopeammin.
Aikataulu: 2012–2013
Www-sivut: www.ymparisto.fi/hinku
Projektipäällikkö: Professori Jyri Seppälä/ SYKE, puh. 040-7401 708 ja s-posti
jyri.seppala@ymparisto.fi

7. Peloton laboratorio (Demos Helsinki)
Hankkeessa käynnistetään lupaavien ideoiden pohjalta ns. vertaishautomo, jossa kehitetään uusia
toimintamalleja. Tavoitteena on, että Peloton Laboratorion tuloksena syntyy innovatiivisia ja
ekologisia liiketoimintamalleja, jotka muuttavat tapaamme asua, liikkua ja syödä.
Aikataulu: 2012–2013
Www-sivut: www.peloton.me
Projektipäällikkö: Tutkija Maria Ritola/ Demos Helsinki, puh. 0400-682881 ja s-posti
maria.ritola@demos.fi

8. Save the Food (MTT, Palmu inc. ja Motiva)
Hankkeessa kokeillaan, voisiko ylijääviä ruoka-aineita jakaa taloyhtiöissä ja siten vähentää
ruokahävikkiä. Kolme kuukautta kestävä kokeilu toteutetaan Helsingin Roihuvuoressa noin 200
asukkaan taloyhtiössä yhdessä asukkaiden kanssa. Hankkeessa luodaan myös kuluttajia ohjaava ja
palveleva, turhaa ruokahävikkiä vähentämään kannustava verkkosivusto ja palvelu.
Aikataulu: 2012
Www-sivut: www.saasyoda.fi
Projektipäällikkö: Tutkija Kirsi Silvennoinen/ MTT, puh. 040 179 4875 ja s-posti
kirsi.silvennoinen@mtt.fi

2

