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Voisiko asiat tehdä toisin myös Lahden
keskustassa?
YRITYSELÄMÄÄ 24.3.2015, klo 16:30.

1

Lahti-laukkuihin ihastuivat Johanna Liukkonen ja Outi Kuittinen. He edustavat ajatushautomo Demos Helsinkiä, joka hallinnoi Smart Retro -hanketta.

Lahden keskustan uudistamiseen haetaan mallia yhdessä Tukholman ja Oslon kanssa. Lahti on ainoana suomalaisena
kaupunkina mukana pohjoismaisessa Smart Retro -hankkeessa, jossa pyritään luomaan uutta ja ekologisia ratkaisuja
olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen.
Hankkeeseen on valittu kymmenkunta yritystä eri toimialoilta Etelä-Suomessa. – Hakijoita oli kaikkiaan 53, kertoo
kehityspäällikkö Saara Vauramo Lahden kaupungilta.
Kahden innovaatioleirin jälkeen syntyi ideoita kokeiluista, jotka käynnistyvät vielä tämän kevään aikana. - Me haemme
palveluita ja ratkaisuja, jotka tekevät kaupunkielämästä älykkäämpää, toimivampaa ja kestävämpää.
Vauramo kertoo, että keskustan kivijalkamyymälöiden verkkokaupan ongelmaksi muodostuu useimmiten hankala ja kallis
logistiikka. Huhtikuussa aloitetaan kahden kuukauden kokeilu, jossa logistiikkaa hoidetaan joukkoistetusti. Kokeilussa
kaupunkilaiset pääsevät hoitamaan logistiikkaa ja saavat siitä korvauksen. Helsingin Kalasatamassa on jo käytössä
tällainen yhteiskäytössä oleva PiggyBaggy.
Toisessa hankkeessa selvitetään mahdollisuuksia saada Lahden seudulle yhteisautoyritys. – Lahdessa toimii jo
kortteliauto-järjestelmä, joka perustuu useamman perheen auton yhteiskäyttöön. Me kokeilemme Helsingissä toimivaa City
Car Club -mallia, jossa ihmisen eikä perheen tarvitse omistaa autoa lainkaan, mutta saa sellaisen tarvittaessa käyttöönsä
korvausta vastaan.
Hankkeita on vielä muitakin, mutta niistä sitten myöhemmin Yrityselämää-sivuilla. Smart Retron toiminnasta vastaa
ajatushautomo Demos Helsinki. – Sen tarkoituksena on auttaa yrityksiä löytämään uusia menestyksen mahdollisuuksia
kehittämällä kestäviä elämäntapoja tukevia palveluita ja tuotteita olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen. Haasteet ovat
valtavat, ja uskomme saavamme Demosin kautta uusia toimintatapoja tulevan Lahti-Nastola -kaupungin kehitykseen.
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