
Urban Wheel - Urban Innovation Accelerator Platform 

Urban Mill on tila, yhteisö ja palvelu 

Urban Mill on osa urbaanin elämän muutosta ja vaikuttaa 

tätä kautta rakennetun ympäristön suunnittelun toimintata-

poihin ja käytäntöihin. Se on temaattinen hubi, joka keskit

tyy uusien tietotekniikalla tuettujen palvelukonseptien kehit-

tämiseen rakennetun ympäristön osana. Se rakentaa yhteis

työtä pitkäjänteisesti, mutta kokeilee ja kehittää uusia ratkai-

suja nopeasti ja joustavasti. 

Urban Mill on  aktiivinen toimija kaupunkiympäristöjen kehit-

tämisessä. Sillä on kolme roolia: 

 sidosryhmiensä menetelmällisen kehittämisen väline, 

 kehittäjäyhteisöjen kotipesä sekä  

 fyysinen ja virtuaalinen kohtaamis- ja kehitysalusta. 

Urban Mill auttaa myös innovatiivisia yrityksiä ja organisaa

tioita sijoittumaan Otaniemeen. 

Urban Mill kehittää globaalia kaupunki-

innovaatioiden yhteistoiminnan keskiötä 

Urban Mill tuo yhteen kaupunkikehittämisen alan yritysten hen-

kilöstöä, tutkijoita, kaupunkien virkamiehiä, uusia yrittäjiä, opis-

kelijoita sekä rakennetun kaupunkiympäristön käyttäjiä ja asuk

kaita. Tilassa järjestetään tapahtumia, siellä työskentelee yrittä-

jiä ja kehittäjiä, heidän työnsä tuotokset ovat joko fyysisesti tai 

virtuaalisesti näkyvillä ja tila kytkeytyy käyttäjiensä ja muiden 

vastaavien tilojen verkostoihin. 

Urban Mill on julkis-yksityisenä startupina vuonna 2013 käynnis-

tetty ohjelma ja palvelu. Pääpartnereina ovat Espoon kaupunki, 

Aalto-yliopisto ja Rakennetun ympäristön SHOK yhtiö RYM Oy ja 

sen Energizing Urban Ecosystems (EUE) tutkimusohjelma yrityk-

sineen. Urban Milliä ja sen palveluja operoi Järvelin Design Oy. 

”If you want to go fast, go 

alone; if you want to go far, 

go with others.” 

Pioneerikäyttäjiä ja kehittäjäkumppaneita ovat myös lukuisat 

digitaalisia ratkaisuja rakennettuun ympäristöön tarjoavat tek-

nologia- ja palveluyritykset sekä alan osaamista edustavat kou-

lutuslaitokset, yhdistykset ja järjestöt.  

Urban Millin 2013-2014 kokeiluvaiheen tuotos: 25.000+ henki-

löä osallistunut 1.000+ tilaisuuteen, 5.000+ vierailijaa Suomesta 

ja ulkomailta, 500+ pioneeria osallistunut kehittämiseen, käyttä-

jinä 300+ organisaatiota ja projektia, 50+ protoa/demoa/

startupia viety läpi Living lab -prosessissa.  

Urban Kitchen 

Palvelut, kumppanuudet ja jäsenyydet 

Toiminta- ja tapahtumatilat: monipuolisia tiloja ja lisäar-

vopalveluita. Kumppaniyhteisönsä jaettu itsepalvelutila. 

Kumppaniverkoston ulkopuolelle tarjotaan palveluja mikäli 

toiminta liittyy urbaanin elämän, palveluiden tai ympäristön 

kehittämiseen tai esittelyyn. 

 

Ekosysteemipalvelut: tarjolla laaja kirjo yritysten innovaa-

tio-, kehittämis-, testaus- ja muuta liiketoimintaa tukevia pal-

veluita, mukaan lukien sijoittumispalvelu alueelle. Hyvä tapa 

päästä kiinni Espoo Innovation Gardenin mahdollisuuksiin, 

verkostoihin ja resursseihin! 

 

Partneriohjelma: kumppanuusvaihtoehtoja organisaatioille 

ja institutionaalisille toimijoille 

 

Jäsenyydet: vaihtoehtoja eri kokoisille ja eri kehitysvaihees-

sa oleville toimijoille, mikroyrittäjistä aina suurten organisaati-

oiden tarpeisiin.  

 

Jäsenyydet ja ohjelmat sisältävät mm. jaettujen työtilojen 

joustokäytön, oman avaimen, tapahtumatilojen käyttöoikeu-

den alennuksella, mahdollisuuden käyttää Aalto Built Environ-

ment Laboratoryn (ABE) kanssa toteutettua 3D-tilaa ja Cave-

teknologiaa, temaattiset verkostot ym. 

Lue lisää: http://urbanmill.org/palvelut  

”Life is lived forwards, but understood   

backwards”   



Urban  
Mill 
Parempi urbaani elämä ja urbaanit innovaatiot 

Mukaan Urban Millin toimintaan? 

Haluatko tietoa ja kontakteja? Etsitkö energisoivaa työyhteisöä? 

Oletko urbaani innovaattori tai tutkija? Haluatko rakentaa proto-

ja? Perustatko yrityksen? Haetko yhteistyökumppaneita? Järjes

tätkö tapahtumia? Tarvitsetko joustotyötiloja? 

Ota yhteyttä www.urbanmill.org 

kari.mikkela@urbanmill.fi, 050-5004048 

lars.miikki@urbanmill.fi, 040-5036630 

 

Kumppaneita ja pioneerikäyttäjiä 

Betonimiehenkuja 3 E 

02150 Espoo FINLAND 
www.urbanmill.org 

Urban Scene 

Pohjois-Euroopan suurimman       

innovaatiohubin ytimessä 

Urban Mill sijaitsee Espoo Innovation Gardenin ytimessä Ota-

niemen kampusalueella. Naapureina ovat Aalto Design Factory 

ja Startup Sauna. Ne muodostavat yhdessä Urban Millin kans-

sa Innovation Alleyna tunnetun tutkimusta, opetusta, inno-

vaatiotoimintaa ja yrittäjyyttä yhdistävän toiminnallisen kort-

telin, joka toimii globaalisti verkottuneena ja 24/7 -

periaatteella.  
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Co-working and Co-creation Platform Prototype for Urban 

Innovations  – Entrepreneurial Thought in Action! 
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