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Video: Smart Cities Work Together

https://youtu.be/v9NOzFD9bbk
https://youtu.be/v9NOzFD9bbk


Uusia 
älykkäitä 
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6 kaupungin 
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Taustalla Suomen rakennerahasto-
ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 
2014–2020.



EAKR- ja ESR-hankkeita. 
Hyödynnetään kuutoskaupunkeja
kehitys- ja testausympäristöinä.

Kaupunki-
kehittämisen ja 
osaamisen & 
työllisyyden 
hankkeita



Hankkeiden

jakauma

eri

teemoihin



Kaupungit 
mahdollistajina 
uusille 
palveluille



CITYBUSINESS.FI

6Aika ja Avoimet Innovaatioalustat - kärkihanke

Avataan kaupunkeja avoimiksi 
innovaatioalustoiksi yrityksille 
kuuden kaupungin yhteistyönä

6Aika strategia

Avoimet Innovaatioalustat - kärkihanke

2015 20207/2018

Uudet toimintamallit juurrutetaan 
osaksi päivittäistä tekemistä

Tuotokset avoimesti käytössä
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CITYBUSINESS.FI

Hankkeen Tuloksia

• Alustat – citybusiness.fi

• 31 alustaa, joista 17 kärkihankeesta

• Toimintamallit ja käytännöt – 6aikaistaminen

• Julkaisut

• Kärkihankkeen verkostosta rakentuvat pilotit

• Tekemisen pohjalta syntyneet kaupunkien rakenteet ja 

tiimit. SmartCity organisaatiot.

• Alustamainen tekeminen kaupunkistrategioissa

https://citybusiness.fi/


CITY BUSINESS on Suomen kuuden suurimman kaupungin yhteistyötä, jolla 
kaupunkeja ja niiden toimintaa avataan yrityksille uusien tuotteiden 

kehittämisen ja testaamisen tueksi.





CITYBUSINESS.FI

Tuloksia - Toimintamallit

Alustojen lisäksi on koottu yhteen 
merkittävä määrä kaupunkien yhdessä 
kehittämiä ja jalostamia toimintamalleja.

https://citybusiness.fi/toimintamallit-
tyokalut-ja-menetelmat/

https://issuu.com/businessoulu/docs/toimintamallit
https://citybusiness.fi/toimintamallit-tyokalut-ja-menetelmat/


CITYBUSINESS.FI

Tuloksia - Toimintamallit

20+ tunnistettua 
toimintamallia. 



CITYBUSINESS.FI

Nopeiden kokeilujen malli on 
kehitetty Kalasatamassa

Fiksu Kalasatama käynnisti nopeiden 
kokeilujen ohjelman ja mallin kehittämisen, 
Kalasataman opit on koottu resepti-kirjaan. 

Oppaassa painotetaan kertyneitä oppeja 
fiksujen palveluiden 
kehittämisestä 
yhdessä yritysten 
ja kaupunkiyhteisön 
kanssa. 

YHTEISKEHITTÄMINEN JA KOKEILUKULTTUURI



CITYBUSINESS.FI

Kokeileva 
kaupunkikehittäminen

KAUPUNGINOSAKEHITTÄMINEN

Koklaamossa yritykset ja yhdistykset luovat 
uudenlaisia ratkaisuja arjen haasteisiin ja 
kokeilevat ratkaisuja käytännössä yhdessä 
käyttäjien kanssa.

Ideoita kehitetään neljässä, Lean Service 
Creation –menetelmää hyödyntävässä 
työpajassa. 



CITYBUSINESS.FI

KYKY-
toimintamalli

KYKY eli koulujen ja yritysten kiihdytetty 
yhteiskehittäminen: Tavoitteena on ollut 
luoda selkeät pelisäännöt ja sopimusmallit 
sille, miten koulut ja yritykset voivat kehittää 
yhdessä  oppimista ja kasvua edistäviä 
tuotteita ja palveluita kouluympäristössä.

YHTEISKEHITTÄMINEN JA KOKEILUKULTTUURI



CITYBUSINESS.FI

Ratkaisutehdas -
toimintamalli

Vantaan kaupunkirakenne on 
monikeskustainen. Vantaan 
elinkeinopalvelut on 
6Aika-hankkeessa jalkautunut 
kaupungin aluekeskuksiin. 
Ratkaisutehdas on nimitys 
toimintatavalle, jolla 
kehittämistä on ohjattu. 

ELINVOIMAISUUDEN TUKI JA YRITYSPALVELUT



CITYBUSINESS.FI

3D mallinnus 
kaupunkisuunnittelussa

KAUPUNGINOSAKEHITTÄMINEN

3D-mallien kehitys ja käyttö on kohdistunut 
lähinnä osallistavaan kaupunkisuunnitte-
luun, suunnitelmien havainnollistamiseen 
kaupunkilaisille ja muille osallisille sekä 
palautteen keräämiseen niistä.

Mahdollisuudet hyödyntää 
tietomallintamista ovat voimakkaassa 
kasvussa.

Aika- ja kustannussäästöt .

Visualisoint i ja havainnollistaminen kuntalaisille.

Avoimen datan hyödyntäminen.

Alustan päälle on mahdollista innovoida uusia 
palveluja, liiketoimintaa ja työpaikkoja.

Malli on kopioitavissa esimerkiksi 6Aika 
kaupunginosakehit täjille
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Innovatiiviset hankinnat

Hankintayksiköille innovaatiot ovat tärkeitä 
silloin, kun niiden avulla voidaan parantaa 
julkisten palveluiden tuottavuutta, laatua, 
kestävyyttä ja vaikuttavuutta. 

Kehittämisen näkökulmasta innovatiiviset 
hankinnat ovat tärkeä väline kuntapalve-
luiden strategiselle kehittämiselle.

INNOVATIIVISET HANKINNAT



CITYBUSINESS.FI

Tuloksia - julkaisut

https://issuu.com/turunviestinta/docs/kaupunkialgoritmi_a5_verkko
https://issuu.com/espoonkaupunki/docs/ison-omenan-palvelutori-final-
http://webfronter.com/espoo/kykytori/menu1/ff_files/Tiedostot/2016-11-24_Espoo_KYKY_kasikirja_FI.PDF
https://citybusiness.fi/wp-content/uploads/2016/09/6Aika-Avoin-Innovaatioalusta-kaupunkikehitta%CC%88misen-la%CC%88hestymistapana-Ka%CC%88sikirja-kehitta%CC%88jille.pdf
https://6aika.fi/wp-content/uploads/2017/11/Fiksu_Kalasatama_NKO_Cookbook.pdf


CITYBUSINESS.FI

Yritykset kohderyhmänä

Noin 800 yritystä toiminnassa 
mukana kansallisesti

Alustat ja toimintamallit rakennettu 
yrityskeskeisiksi

Yhteistyön tulee olla yrityslähtöistä

Selkeitä hyötyjä kaupungeille uusien 
yrityksiltä tulevien ratkaisujen 
muodossa.



Kiitos!
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