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6Aika-kaupunkien 
avautuminen 
innovaatioalustoiksi 
vahvisti koko  
Suomen  
kilpailukykyä

Johdanto

6Aika-strategiassa Suomen kuusi suurinta kaupunkia 
kehittivät ratkaisuja kaikille tuttuihin ongelmiin 
yhdessä ja yhteiseen käyttöön – eivätkä enää yksin 
ja toisistaan tietämättä.
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Johdanto

Käykö tässä niin, että kaupungit kilpailevat keskenään? Tätä 
mietittiin, kun 6Aika-strategian käytännön toimintaa laitettiin 
käyntiin Suomen kuuden suurimman kaupungin kesken. 

Kaupunkien tiiviimpi yhteistyö on kuitenkin yksi 6Ajan keskeisistä 
saavutuksista – tulos, joka jää elämään 6Aika-strategian ja sen 
hankkeiden päätyttyä. Kuutoskaupunkien kyky yhteistyöhön on 
herättänyt huomiota myös kansainvälisesti. 

Kukin kuutosista haluaa tietysti olla Suomen kaupungeista 
suosituin ja vetovoimaisin, mutta se ei estä etsimästä yhdessä 
ratkaisuja ongelmiin, jotka ovat kaikille suurille kaupunkiseuduille 
yhteisiä. Myös innovaatiot ja hyvät tekemisen käytännöt on jaettu 
kuutosten kesken sumeilematta. Pitkäjänteisessä yhteistyössä 
käytännöt hioutuivat toimiviksi ja laadukasta suunnittelua 
tuottaviksi. 

Maailmanluokan referenssi
6Aika-strategia pohjautuu yhdennettyyn alueelliseen strategiaan, joka on osa hallituksen 
hyväksymään Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelmaa. 
Suomen kuuden suurimman kaupungin yhteinen strategia oli kansallisesti merkittävä: 
kaupunkiseutujen käyttö uusien innovaatioiden kehitysalustana vahvisti Suomen 
kilpailukykyä, sillä kehitysalusta oli väestöpohjaltaan riittävän suuri maailmanluokan 
referenssiksi. 

Kaupunkien ainutlaatuinen yhteistyö 6Aika-strategiassa valittiin vuonna 2018 Suomen 
kärkihankkeeksi EU:n koheesiopolitiikan 30. juhlavuoteen, mikä toi kansainvälistä näkyvyyttä.

Vaikuttavia tuloksia
6Aika-toiminta kokonaisuudessaan on näyttänyt toteen, että suurten kaupunkien yhteinen 
toiminta on hyvä tapa suunnata EU-rahaa järkevästi. 6Ajassa kertynyttä kokemusta 
kannattaa hyödyntää myös tulevan rakennerahastokauden ekosysteemisopimuksissa ja EU:n 
elpymisvälineen rahoituksen suuntaamisessa kansantalouden kannalta mahdollisimman 
tehokkaasti.

Hyvä yhteistyö ja toimivat verkostot kaupunkien kesken mahdollistavat, että tuleviin 
kumppanuushankkeisiin on nyt helpompi lähteä. Me tunnemme toisemme ja ymmärrämme 
yhteisen tekemisen arvon.
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Johdanto

”Suomen kokoisessa maassa resurssit on 
osattava käyttää fiksusti. Tulevaisuudessa 
kaupunkien välinen yhteistyö voisi vielä syventyä 
ja skaalautua vahvemmin ulospäin. Meillä on 
hyvä luottamus ja pohja, jolle rakentaa jatkossa 
entistäkin vaikuttavampaa yhteistyötä. Olisi 
resurssien hukkaamista miettiä näitä asioita 
yksin.” 

Riitta Birkstedt, Turun kaupungin hankejohtaja, 
6Aika-ohjausryhmän jäsen

“Meillä on nyt todella hyvä yhteistyö ja 
toimivat verkostot kaupunkien kesken. Tuleviin 
kumppanuushankkeisiin on helpompi lähteä, kun 
tunnemme toisemme ja ymmärrämme yhteisen 
tekemisen arvon globaalissa markkinassa.”

Teppo Rantanen, Tampereen kaupungin 
elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtaja, 
Tampereen edustaja 6Aika-johtoryhmässä

“Elinvoiman kehittäminen on ollut keskeinen 
tavoite läpi koko 6Aika-ohjelman. Kaupunkien 
pito- ja vetovoima ovat viime vuosina nousseet 
käsitteinä käyttöön, ja 6Aika-tyyppinen yhteistyö 
on sopiva väline niiden vaalimiseen. Elinvoiman 
kannalta on todella tärkeää, että pystymme 
kovenevassa kansainvälisessä kilpailussa edelleen 
houkuttelemaan ihmisiä täkäläisiin oppilaitoksiin 
opiskelemaan ja yrityksiin tekemään töitä.”

Seppo Haataja, Smart Tampere 
Ekosysteemiohjelman ohjelmajohtaja Business 
Tampereessa, 6Aika-ohjausryhmän jäsen
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OSA 1 

Kaupunkikehitystä  
yhteisissä teemoissa ja  

niiden hankehelmet
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Avoimuudella 
saadaan aikaan 
enemmän

6Aika-kärkihankkeet antoivat yhteiskehittämiselle suunnan 

Kärkihankkeiden tärkein saavutus oli ajattelutavan kääntäminen 
suuntaan, jossa kaupunki toimii kehitys- ja innovaatioalustana. 
Alustamainen kehittäminen ja yhteiskehittäminen näkyvät nyt 
kaupunkien strategioissa. Kaupungit eivät kilpaile keskenään 
resursseista, vaan hyödyntävät niitä yhdessä ja pääsevät siten 
parempaan lopputulokseen. 
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Kärkihankkeet saivat kaupungeissa aikaan selkeän muutoksen, ja 
loivat edellytyksiä muissa 6Aika-hankkeissa tehtävälle kehitystyölle. 
Se oli iso oppimisprosessi, joka vaati kaikilta osapuolilta 
toimintatapojen muuttamista ja jalkatyötä.

Ajatusmalleissa muuttamista vaati se, että kaupungin sisällä 
ei aina tarvitse tehdä kaikkea itse: itse asiassa joku muu voisi 
tietää tästä asiasta enemmän ja saada aikaan parempia 
tuloksia. Toki kaupunki, korkeakoulut ja yritykset ovat aina 
toimineet yhdessä, mutta nyt mukaan haluttiin tuoda myös 
kaupunkilaisten näkökulma, jotta hankkeiden lopputulokset 
olisivat käytettävämpiä. 

Uusi toimintatapa edellytti kaupunkien datan avaamista ja 
kokeilualustojen muodostamista. Kaupunkilaisia kutsuttiin aidosti 
mukaan kehitystyöhön. Kärkihankkeilla oli tärkeä rooli kaupunkien 
kokeilukulttuurin vahvistamisessa. Niissä luotiin validoitu 
toimintamalli, joka testattiin ja jota on lupa käyttää myös jatkossa. 

6Aika-kärkihankkeet antoivat yhteiskehittämiselle suunnan 

Vinkki kehittäjille:

“Mitä tahansa 
kehität, 

muista kysyä 
loppukäyttäjän 

tarvetta ja 
mielipidettä.”
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Yhteiset tavoitteet ja yhteiset resurssit
Kaikki hankkeet käynnistivät uutta ajattelutapaa ja tekemistä: 
Kaupungit uskaltautuivat puhumaan keskeneräisistäkin asioista 
ja kehittivät niitä yhdessä. Onnistumisia ja hyviä ratkaisuja 
jaetaan nyt avoimesti muihin kaupunkeihin.

Yhteisten tavoitteiden ansiosta ne voitiin jakaa osiin ja vastuuttaa 
siten, että yksi kaupunki oli veti projektia ja muut osallistuivat. 
Projektit suunniteltiin skaalattaviksi, joten kaikki pystyivät 
istuttamaan tulokset omaan toimintaansa. Yhteiskehittämisen 
resursseilla jokainen sai aikaan enemmän kuin yksin, ja 
samankaltaisten projektien päällekkäisyys poistui. Lisäksi yhteiset 
tavoitteet mahdollistivat verkostomallin arvon havaitsemisen ja 
omaksumisen kaupunkien toimintaan. 

Avoin kommunikaatio ja luottamus lisääntyivät kaupunkien 
välillä, mikä madalsi kynnystä yhteistyöhön. Osallistaminen 
lisääntyi valtavasti, ja myös datan avaaminen alkoi juurtua 
arkeen. Hankkeiden aikana luotiin neljä kaupunkien yhteistä 
data-rajapintaa, mikä on suuri saavutus – datan avaaminen oli 
edellytys myös monien muiden 6Aika-hankkeiden toteuttamiselle. 
Kaupungeissa ymmärretään nyt paremmin kaupungin rooli 
mahdollistajana ja kokeilualustana.

Myös yritysyhteistyön tärkeys tunnistetaan kaupungeissa 
paremmin. Asiakaslähtöisestä kehittämisestä puhutaan enemmän 
kuin koskaan ja palvelumuotoilua hyödynnetään systemaattisesti. 
Hankkeiden myötä yritykset alkoivat nähdä kaupungin 
kumppanina.

Edelläkävijöiltä saa ja pitää oppia
Suurin haaste kärkihankkeissa oli, että kaupungit olivat eri 
kypsyysasteilla datan avaamisessa. Dataa avattaessa olisi 
pitänyt heti tietää, kuka dataa hyödyntää ja mihin. 

Hankkeissa tehtiin työtä sen eteen, että löydettiin tekemisen taso, 
jolla kaikki voivat löytää toisensa. Oleellista oli ymmärtää, että 
kun ollaan eri vaiheissa, toisilta saa ja pitääkin oppia, mutta täysin 
samalla tavalla ei tarvitse tehdä. Edelläkävijöiden tuki kiritti muita 
kaupunkeja omassa työssään.

Yritysyhteistyö tuntui kaupungeille aluksi hankalalta, mutta 
muuttui rikkaudeksi ja haastoi työskentelyä uudelle tasolle. Paljon 
aikaa ja energiaa meni sen pohtimiseen, mitä yhteiskehittäminen 
mahdollistaa ja mitä se käytännössä edellyttää. Yhteiskehittäminen 
vaati jokaiselta aktiivista roolia. 
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Lisää avointa dataa
Alustojen synnyttäminen on jatkunut: nyt 6Aika-kaupungeissa on 
yhteinen avoimen datan verkosto ja yhteneväiset dataportaalit. 
Älykaupunki perustuu avoimen datan hyödyntämiselle ja siihen 
liittyen esimerkiksi tietosuoja-asioista on syytä keskustella. 
Jatkossa on syytä pohtia myös, mitä muuta avoin innovaatioalusta 
voi olla kuin digitaalinen. 

Toteutetut hankkeet: 
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Avoin data ja rajapinnat -hankkeessa luotiin datan avaamiselle 
yhteisiä malleja, avattiin harmonisoituja ohjelmointirajapintoja ja 
lisättiin avoimen datan hyödyntämistä liiketoiminnassa.

Avoimet innovaatioalustat -hankkeessa avattiin digitaalisia ja 
fyysisiä alustoja yritysten palveluiden ja tuotteiden testaamista ja 
kehittämistä varten yhdessä käyttäjien kanssa.

Avoin osallisuus ja asiakkuus -hankkeessa muun muassa 
lisättiin asiakaslähtöisyyttä kaupunkien toiminnassa ja parannettiin 
palveluiden vaikuttavuutta.

Seuraa näitä:
• Yhteiset varaamo-palvelut ja tapahtumakalenteri rakennettiin 

avoimen lähdekoodin avulla, ja ne ovat kaikkien kaupunkien 
hyödynnettävissä. 

• Joukkorahoitus uudenlaisena toimintatapana kaupunginosan 
kehittämisessä

• Turkuun syntyi vierailukeskus Joki, joka on kaikille avoin 
kohtaamistila. 

• Budjetoinnin uudet työkalut:  
Asukasbudjetti Turussa ja Osallistuva budjetointi Tampereella

• Make with Espoo -kyvykkyyskäsikirja
• Smart And Wise Turku -kärkihanke
• www.avoindata.fi
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https://mesenaatti.me/mun-tampere/
https://mesenaatti.me/mun-tampere/
https://www.vierailukeskusjoki.fi/fi
https://asukasbudjetti.turku.fi/
https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/paatoksenteko/osallistu-ja-vaikuta/osallistuva-budjetointi.html
https://www.espoo.fi/fi-FI/Espoon_kaupunki/Tietoa_Espoosta/Julkaisut/Make_with_Espoo_tuoteperhe(141948)
https://www.turku.fi/smart-and-wise
https://www.avoindata.fi/
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Hankehelmet: 

Osallistuva budjetointi:

Päätösvalta 
kaupunkilaisille
Turku loi osallistuvaan budjetointiin Asukasbudjetin, jossa 
turkulaiset pääsivät ehdottamaan, kehittämään ja äänestämään, 
miten kaupungissa käytetään miljoona euroa. Kaikkiaan 
3001 turkulaista äänesti Asukasbudjetin 239 suunnitelmasta. 
Toteutukseen etenee vuoden 2021 aikana 52 kaupunkilaisten 
päättämää hanketta.
 
Tampereella koko kaupungin laajuisessa osallistuvan budjetoinnin 
kokeilussa jaettiin eri toimenpiteille 450 000 euroa. Määräraha 
suunnattiin tasaisesti eri puolille kaupunkia: jokaiselle kaupungin 
viidestä alueesta varattiin 70 000 euroa. Koko kaupungin alueella 
toteutettavaan toimintaan varattiin 100 000 euroa. Kaupunkilaiset 
saivat ideoida ja äänestää toteutettavia ehdotuksia Mun Tampere 
-palvelussa, ja ehdotuksista 12 toteutetaan vuonna 2021.

Lue lisää:
Turun asukasbudjetti
Mun Tampere

Skanssin alue: 

Uutta kaupunginosaa 
suunnitellaan yhdessä
Turun Skanssiin rakennetaan ekologista ja yhteisöllistä kaupunginosaa. 
Aluetta suunnitellaan tiiviisti yhdessä yritysten, asukkaiden ja muiden 
toimijoiden kanssa. 
 
Yhteistyön alustana ovat yhteiskehittämisfoorumit, jotka tarjoavat 
mahdollisuuden verkostoitua, etsiä uusia yhteistyökumppaneita 
ja ideoida älykkään kaupunginosan kehittämistä. Eri teemojen alla 
järjestetyt foorumit kutsuvat koolle Skanssin alueella toimivat ja 
alueesta kiinnostuneet yritykset, asukkaat ja muut toimijat. 

Lue lisää: 
Skanssin yhteiskehittämis foorumi Turussa

https://asukasbudjetti.turku.fi/
https://mun.tampere.fi/
https://6aika.fi/events/skanssin-yhteiskehittamisfoorumi-turussa/
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Hankehelmet: 

Vierailu- ja innovaatiokeskus Joki: 

Kaikille avoin tila
Turun tiedepuistossa sijaitseva Vierailu- ja innovaatiokeskus Joki 
on Suomen ensimmäinen alueellinen vierailukeskus. Keskus on 
Turun seudun yritysten, korkeakoulujen ja kaupungin yhteinen ja 
se toimii elinkeinoelämän, innovaatioiden ja kaupunkikehityksen 
näyttelytilana. 
 
Vierailukeskuksen konsepti luotiin osana Avoimet innovaatioalustat 
-kärkihankkeen Turun osatoteutusta ja se valmistui vuonna 2017. 
Joki on auki joka arkipäivä, mikä mahdollistaa kävijöiden joustavan 
tutustumisen digishowroomissa esillä oleviin yrityksiin sekä erilaisiin 
vaihtuviin näyttelyihin.

Lue lisää:
Vierailu- ja innovaatiokeskus Joki

Tesoma: 

Uusia palveluja ja  
ratkaisuja ideoitiin yhdessä
Tampereen tavoitteena oli luoda Tesomalle alueen elinvoimaisuuden ja 
innovaatiotoiminnan kehittymistä tukeva toimintamalli, jossa yritykset, 
asukkaat ja yhdistykset luovat yhdessä uusia palveluja, ratkaisuja ja 
liiketoimintaa. 
 
Hankkeessa kehitettiin kokeilevan kehittämäisen malli ja innovaatioalusta 
Koklaamo. Siinä yritykset ja yhdistykset kehittivät innovatiivisia ratkaisuja 
kaupunkilaisten arjen ja uudistuvan kaupunkiympäristön haasteisiin. 
Ideoita kokeiltiin ketterästi yhdessä potentiaalisten käyttäjien kanssa 
ja tuotettiin siten validoitu tuote- tai palvelukonsepti. Pilottiprojektien 
teemat nousivat Tesoman alueen vahvuuksista ja kehittämisen tarpeista, 
mitkä tunnistettiin yhdessä alueen asukkaiden kanssa. 
 
Koklaamoissa ja niistä opitun perusteella on kehitetty ratkaisuja 
mm. liikuntaa harrastavien perheiden arjen haasteisiin ja 
liikenneturvallisuuteen sekä perustettu yhteisökahvila ja kehitetty 
Tesoman hyvinvointikeskusta.

Lue lisää: 
Oma Tesoma
Tesoman innovaatiomalli

https://www.vierailukeskusjoki.fi/fi
https://omatesoma.net/
http://omatesoma.fi/tesoman-innovaatiomalli-6-aika/
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Uusia ratkaisuja 
tuttuihin 
ongelmiin

Kaupunki kokeilualustana

6Aika-kaupungit avasivat yhteisiä kehityshaasteitaan ja 
ongelmiaan yritysten ratkaistaviksi. Toiveena oli, että yritysten 
tarjoamat ratkaisut sisältäisivät tuoreen näkökulman tuttuihin 
haasteisiin tai täysin uusiin tarpeisiin. Hankkeet tarjosivat 
yrityksille mahdollisuuksia testata ratkaisujaan aidossa 
kaupunkiympäristössä.
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Hankkeilla vaikutettiin kaupunkien ydinprosesseihin: Kaupungeissa 
opittiin päästämään irti ajatuksesta, että kaupungin sisällä 
tunnetaan ongelma parhaiten ja ratkaisut täytyy löytää 
itse. Rajattujen tarjouspyyntöjen sijaan yrityksille avattiin 
ongelman ydin, mikä tarjosi osuvampia ja vaikuttavampia 
ratkaisuja ongelmiin ja teki kumppanuudesta yritysten kanssa 
hedelmällisempää. Vaikka jokainen kaupunki pureutui ongelmiin 
omasta näkökulmastaan, niiden ydin oli yhteinen. 

Kaupungit oppivat hankkeissa, miten yritysten kanssa toimitaan. 
Ne pääsivät pois ostajan roolista ja kokivat, mitä hyötyä 
vastavuoroisuudesta on yritysyhteistyössä. 

Yritysten näkökulmasta hankkeet ja alustamainen toiminta 
toivat yritysten välille paljon keskinäistä yhteistyötä – myös 
oman toimialan ulkopuolelta. Uudet toimintatavat ovat jääneet 
elämään yritystenkin välille, ja yritysten toiminta on levinnyt uusiin 
kaupunkeihin.

Kaupunki kokeilualustana

Vinkki kehittäjille:

“Panosta 
avoimuuteen ja 

vuoropuheluun.”
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Kaupunkien yhteiset asiantuntijaverkostot
Iso osa hanketta oli kaupunkien välisten yhteistyöverkostojen 
rakentaminen. Hankkeissa tunnistettiin yhteisiä temaattisia 
kokonaisuuksia ja muodostettiin niiden ympärille ryhmiä ja 
asiantuntijaverkostoja, jotka ovat tavanneet säännöllisesti. 
Tiedonjako, kommunikointi ja oppiminen on lisääntynyt 
kaupunkien sisällä ja kaupunkien kesken.

Tästä on ollut etua myös kaupunkien edunvalvonnassa: 
on voitu lausua yhteisiä näkemyksiä kuuden kaupungin 
äänellä esimerkiksi ministeriöiden suuntaan. 

Päättäjien sitouttaminen tärkeää
Suurin haaste kaikissa toteutuksissa oli byrokratia ja sen 
asettamat rajoitteet, sillä luvitukset olivat kaupungeissa 
hajallaan. Hyvä vinkki tulevaisuuteen on toimialan haasteiden 
huomioonottaminen tarkemmin jo valmisteluvaiheessa, jotta 
turha hiekka rattaissa voidaan välttää. Samoin kannattaa 
huomioida yritysten ja kaupunkien erilaiset toimintasyklit. 

Onnistumisen kannalta oleellista oli päättävässä asemassa 
olevien sitouttaminen tavoitteisiin. Kun päättäjät ymmärsivät 
hankkeen hyödyt, ne etenivät nopeasti. Hankkeiden myötä alettiin 
tehdä toimintamallikuvauksia, jolla asioita viedään eteenpäin 

kaupunkiorganisaatiossa. Myös hankkeiden käsitteet olivat 
aluksi vieraita, mutta ne juurtuivat osaksi arkea, kun viestiä 
vietiin sitkeästi ja monesta suunnasta. Juurrutus kannattaa 
tehdä jo alkumetreillä. 

Haasteita aiheutti myös datan yhteismitattomuus, 
sillä saatavilla oleva data ei ollut käyttövalmista. Datan 
avaamisessa ja rajapintojen luomisessa tehtiin suuri työ 
yhdessä yritysten, kaupungin eri toimijoiden ja muiden 
kaupunkien kanssa. Kaupungit jatkavat yhteistyötä, jotta 
datalähteiden yhdistäminen ja datan hyödyntäminen 
laajemmin olisi mahdollista.

Hy
öd

yt
 k

au
pu

ng
ill

e
Ha

as
te

et
 ja

 n
iid

en
 ra

tk
ai

su
t

6Aika • Tampere ja Turku alustoina • 2021 15



6Aika • Tampere ja Turku alustoina • 2021 16

Yhteistoimintamalleja tarvitaan
Kaupunkien, yritysten, tutkimuslaitosten ja kaupunkilaisten välisen yhteistyön 
toimintamallit ovat osin vielä täsmentymättä, ja kaupungit eivät ole täysin 
ymmärtäneet rooliaan liiketoimintaympäristöjen muokkaamisessa.

Yhteistoimintamalleille on paljon tilausta, ja monet kaupungit opettelevat 
niiden luomista. Mallit edellyttävät selkeää, rehellistä kommunikointia toisille, 
luottamusta eri toimijoiden kesken ja sen ymmärtämistä, että tarvitsemme 
kumppaneita ja kaupunkilaisia. 

Toteutetut hankkeet: 
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Energiaviisaat kaupungit (EKAT) nosti kaupungit kansainvälisiksi 
esimerkkialueiksi energiatehokkaassa asumisessa, 
nollaenergiarakentamisessa, monimuotoisen energiajärjestelmän 
toteuttamisessa, energiatehokkuuden seurannassa ja käyttäjien 
ohjaamisessa.

KIEPPI eli Kestävien kaupunginosien kumppanuusmalli -hanke 
kehitti Espoon Kerasta, Tampereen Hiedanrannasta ja Turun 
Tiedepuistosta kestäviä kaupunginosia, joihin syntyy uutta kierto- 
ja jakamistalouteen pohjautuvaa yritystoimintaa ja työpaikkoja.

Citylogistiikan uudet ratkaisut pilotoi yritysten kanssa niin 
sanottuja viimeisen kilometrin kevyitä, kustannustehokkaita ja 
kestäviä jakeluratkaisuja.

Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hanke (TÄO)  
vahvisti oppimiseen sekä älykkäisiin fyysisiin ja virtuaalisiin  
oppimisympäristöihin liittyviä palveluita, tuotteita ja  
teknologioita kehittävien yritysten liiketoimintamahdollisuuksia.

City IoT -hankkeessa kehitettiin avointa, toimijoista 
riippumatonta dataintegraatioalustaa ja liiketoimintamallia.

Seuraa näitä:
• Neuvottelumenettelyllä toteutettu kilpailutus Tampereella 

kaupunginlaajuisesta IoT-alustasta.
• Yhdessä kaupunkien ja yritysten kanssa luotu 

energiayhteistyömalli skaalautuu myös muihin kaupunkeihin. 
• Uudet jakeluratkaisut kaupungeissa, kuten dronekuljetusten 

lupaprosessin muodostaminen. 

Ota käyttöön  
hankkeissa syntyneet 

työkalut:
6Aika-työkalupakki

Smart Tampere
Smart and Wise Turku
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https://6aika.fi/
https://smarttampere.fi/
https://www.turku.fi/
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Kiertotaloutta 
kehittämällä kohti 
ilmastopositiivisuutta

Kaupunkien hiilineutraaliustavoitteet ja -strategiat

Kaupunkien strategisia ilmastotavoitteita tukevissa 6Aika-
hankkeissa saavutettiin merkittäviä edistysaskeleita 
niin konkreettisten tulosten kuin uusien ja tehokkaiden 
toimintamallienkin muodossa. Tiivis yhteistyö on tuonut 
kaupunkien tavoitteet nollapäästöistä, hiilineutraaliudesta 
ja ilmastopositiivisuudesta entistä lähemmäksi.
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Kiertotaloutta ja energiatehokkuutta edistävät 6Aika-hankkeet 
vahvistivat toinen toisiaan: hankkeiden välinen tiedollinen jatkumo 
mahdollisti saavutettujen tulosten ja tiedon laajan hyödyntämisen 
ja jatkuvan kehittämisen. Jo päättyneessä CircHubs-hankkeessa 
opittuja kiertotalousyhteistyön nykytilan haasteita ratkottiin 
suurivolyymisten teollisten sivuvirtojen ja maamassojen 
hyödyntämiseen tähtäävässä CircVol-hankkeessa. ILPO-
hankkeessa puolestaan kehitettiin uusia vähäpäästöisempiä, hiiltä 
sitovia ratkaisuja ja yhteistyömalleja viemällä CircHubs-hankkeessa 
hahmoteltuja arvoketjuja ilmastopositiivisuuden suuntaan.
  
Kiertotalous- ja energiahankkeissa tehty selvitystyö ja 
liiketoimintalähtöisesti toteutetut kokeilut ovat tuottaneet 
kaupungeille merkittäviä hyötyjä ja auttaneet muun muassa 
alueen toimijoita muuttamaan tuotannon sivuvirtoja 
liiketoiminnaksi: Esimerkiksi Turun satamasta ruopattavia 
maamassoja hyödynnetään Naantalin vuoden 2022 
asuntomessualueen maanrakennuksessa. Tampereella puolestaan 
kehitetään Hiedanrannan alueella Näsijärven pohjassa makaavan 
puuperäisen sellunkeittojätteen eli nollakuidun uusiokäyttöä. 
Hiedanranta toimii kokeilualustana yhdessä Espoon Keran ja 
Turun Tiedepuiston kanssa KIEPPI-hankkeessa, jossa tuotetaan 
hiilineutraalin kaupunginosan kumppanuusmalli ja tuetaan 
kaupunginosien kehittymistä kestäviksi ja houkutteleviksi.

Kaupunkien hiilineutraaliustavoitteet ja -strategiat

Vinkki kehittäjille:

“Kiinnitä huomiota 
omaan rooliisi – 
vietkö muutosta 

eteenpäin ja 
mihin suuntaan 
vai jarrutatko 

muutosta?”
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Uusia avauksia kaupunkikehitykseen
Ratkaisujen ja tiedon kertymisen ohella hankkeet ovat 
vahvistaneet kaupunkien, yritysten ja organisaatioiden välistä 
yhteistyötä: hankkeissa on löydetty ja testattu uusia tekemisen 
malleja, käytännön lähestymistapoja ja kiertotalouden 
toteutuksia. Hankkeet ovat tarjonneet kansainvälisestikin 
ainutlaatuisia mahdollisuuksia kiertotaloustoiminnan 
tarkastelulle, oppimiselle ja yhteiskehittämiselle. Kaupunkien 
välille on muodostunut tiivis ilmastohankkeiden verkosto, jossa 
hyödynnetään toisten osaamista ja kehitetään uusia ratkaisuja 
yhdessä, esimerkiksi hiilineutraaliustiekarttojen avulla.

Tehtyjen selvitysten ja kokeilujen perusteella on voitu jalostaa 
yleistettäviä toimintamalleja ja luoda hiilineutraaliustavoitteita 
tukevaa liiketoimintaa. Projektien läpiviennin näkökulmasta 
sekä kaupunkien että muiden toimijoiden osaamista on 
kyetty kehittämään osallistujien omien vahvuuksien kautta ja 
konkreettiset toteutukset ovat lisääntyneet. 

Hankkeet auttoivat yrityksiä löytämään toisensa: niiden loputtua 
kaupunkia ei ole enää tarvittu välikädeksi, vaan yritykset ovat 
solmineet kumppanuuksia ja tuotteistaneet innovaatioitaan 
yhdessä. Esimerkiksi alueilla toimivat suuryritykset ja pienyrittäjät 
ovat löytäneet toisensa.

Haasteet vahvistavat
Yhteisiä haasteita olivat toimenpiteiden oikea aikaperspektiivi, 
mitoittaminen ja valmiiksi saaminen sekä yritysten 
liiketoimintamahdollisuuksien kehittäminen. Viivästyksiä 
konkreettisissa toteutuksissa tuli esimerkiksi kaavoitusprosessin 
ja hallinnoinnin organisoitumiseen liittyen. Kehityskohteita 
tunnistettiin myös kokeilujen ja tulosten jalkauttamisessa, 
sitouttamisen suunnittelussa ja projektien läpinäkyvyyttä 
lisäävässä viestinnässä. 

Hankkeet auttoivat hahmottamaan uusien toimintamallien 
hakuun ja ajattelumallien avaamiseen liittyviä haasteita. 
Keskeiseksi osoittautui ilmastopositiivisuuteen tähtäävien 
yritysalueiden ja yhteistyön arvonluontikyvyn tarkastelu sekä 
osallistujien motiivien kartoittaminen.
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Uutta ymmärrystä ja sujuvaa yhteistyötä
Uudet ratkaisut vaativat aktiivista vuoropuhelua: kestävyyshaasteisiin vastaaminen ja systeemiset 
muutokset vaativat useita kumppaneita yli toimialarajojen, iteratiivista tiedon yhteisluontia sekä 
kaikkien kestävyyden ulottuvuuksien huomioimista. Aikaa vievän työn tulokset näkyvät usein 
viiveellä, mutta jokainen yksittäinen askel vie kokonaisuutta eteenpäin.
  
Viiden vuoden aikana osaaminen kasvoi kaikilla toimijoilla. Asennemuutos näkyy ymmärryksen 
lisääntymisenä, mikä mahdollistaa toimintamallien laajemman käyttöönoton. Opit ovat vaikuttaneet 
positiivisesti myös hankkeiden ulkopuolisiin toimintoihin ja tukeneet esimerkiksi kaupunkien 
hankekoordinaatiota, sisäistä yhteistyötä ja tiedon jakamista.

Toteutetut hankkeet: 
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CircHubs-hankkeen kehitti kiertotalouteen keskittyvän 
liiketoimintaa ja kaupallisti innovaatioita tukien eri alueiden 
vahvuuksia ja hyödyntäen niiden välisiä synergioita.

ILPO-hanke (Ilmastopositiiviset yritysalueet ja arvoketjut) 
toi yritysten arvoketjut ja kiertotalouskeskukset 
mukaan ilmastotyöhön ja auttoi yrityksiä löytämään 
vähäpäästöisempiä ja hiiltä sitovia ratkaisuja ja 
yhteistyömalleja.

CircVol-hankkeessa edistettiin kiertotalouden mukaista 
liiketoimintaa sekä suurivolyymisten teollisten sivuvirtojen 
ja maamassojen hyödyntämistä maarakentamisessa.

CarbonWise-hanke edisti yritysten energiatehokasta ja 
tuotteen elinkaaren huomioivaa liiketoimintaa, jolla on 
mahdollisimman pienet ympäristövaikutukset. 

KIEPPI-hankkeessa (Kestävien kaupunginosien 
kumppanuusmalli) tuotettiin hiilineutraalin 
kaupunginosan alustamalli, jossa kaupunkien kasvun 
tarvitsemat materiaalivirrat kiertävät mahdollisimman 
suljetusti ja resurssiviisaasti. 

Hiilineutraalit ja resurssiviisaat yritysalueet -hanke 
(HNRY) keskittyi työmaiden, satamayritysten ja raskaan 
liikenteen päästöjen vähentämiseen.

Seuraa näitä:
• https://6aika.fi/kiertotalous-ja-energia/
• Kestävästi kehittyvät alueet: Tampereen 

Hiedanranta, Turun Tiedepuisto ja Espoon 
Kera, Topinpuisto, Taraste

• Tampereen Hiedanranta:
• Turun Tiedepuisto
• Espoon Kera
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https://www.tampere.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaupunkisuunnittelu-ja-rakentamishankkeet/innovaatioiden-hiedanranta.html
https://www.turku.fi/turun-tiedepuisto
https://www.locateinespoo.fi/en-US/Urban_Development/Rail_Zone/Kera
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Hankehelmet: 

Energiaviisaat kaupungit: 

Energiatehokkuus 
uudelle tasolle
Energiaviisaat kaupungit -hanke vastasi Turun ja Tampereen 
kunnianhimoisiin ilmastotavoitteisiin etsimällä ja kokeilemalla 
keinoja kiinteistö-, kortteli- sekä kaupunginosatasoisten päästöjen 
vähentämiseksi. Se yhdisti todelliset käytössä olevat kiinteistöt, 
korttelit ja kaupunginosat vähähiilisten demonstraatioiden alustaksi. 

Hankkeessa esimerkiksi kehitettiin energiatehokkuuden 
edelläkävijäalueita kaupungeissa ja pilotoitiin rakentamisen 
elinkaariohjausta ja hiilijalanjälkilaskentaa, jotka vietiin osaksi 
rakennushankkeiden suunnittelua Turussa ja Tampereella. 
Hankkeeseen osallistui yhteensä yli 220 yritystä. 

Lue lisää:
Energiaviisaat kaupungit 

Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa: 

Vähemmän päästöjä 
ja enemmän uusia 
liiketoimintamahdollisuuksia
Liikenne aiheuttaa noin viidenneksen Suomen hiilidioksidipäästöistä. 
Kaupungeilla on merkittävä rooli liikenteen päästöjen leikkaamisessa, ja 
samalla uudet liikennepalvelut, kuten Mobility as a Service (MaaS), ovat 
hurjaa vauhtia kasvava markkina.

Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa -hankkeessa tutkitaan, 
kehitetään ja kokeillaan liikkumisen muuttamista vähähiilisemmäksi 
yhdessä alan yritysten kanssa. 

Alustana toimivat niin kutsutut liikennehubit eli keskukset, joissa on 
suuret kävijämäärät ja vahva julkinen liikenne. Hankkeessa tarkastellaan 
erityisesti uusia liikkumispalveluja ja matkaketjujen kehittämistä, 
pysäköintijärjestelmien kehittämistä sekä robottibussien ja sähköisiä 
liikkumisvälineitä.

Lue lisää: 
Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa

https://energiaviisaat.fi/
https://6aika.fi/project/vahahiilinen-liikkuminen-liikennehubeissa/


6Aika • Tampere ja Turku alustoina • 2021 2222

Hankehelmet: 

Citylogistiikan uudet ratkaisut: 

Dronekuljetuksiin luotiin 
lupaprosessi
Hiilidioksidipäästöjen ja melun vähentämiseksi liikenteessä 
asetetaan yhä tiukempia vaatimuksia. Yksi lähitulevaisuuden 
potentiaalinen kuljetusmuoto on autonomiset, sähkökäyttöiset 
dronet, jotka ovat erittäin kustannustehokkaita, nopeita ja 
vähäpäästöisiä. 

Tampereella hanke keskittyi drone-jakelun kokeiluihin ja 
kehittämiseen. Hankkeessa perehdyttiin drone-logistiikkaa 
ohjaavaan lainsäädäntöön ja luotiin yhdessä Puolustusvoimien 
ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin kanssa prosessi, joka 
helpottaa jatkossa lupien hakemista drone-liikenteelle. Kaikki 
droonien hyödyntämiseen liittyvät asiat on nyt koottu yhteen 
droneinfo.fi-sivuille.

Lue lisää:
Droneinfo

Kieppi: 

Kestäviä kaupunginosia 
rakentamassa
Hankkeen tavoitteena on kehittää Tampereen Hiedanrannasta, Turun 
Tiedepuistosta sekä Espoon Kerasta kestäviä kaupunginosia, joihin 
syntyy uutta kierto- ja jakamistalouteen pohjautuvaa yritystoimintaa ja 
työpaikkoja.

Hankkeessa tuotettiin kiertotalouden ja yhteiskehittämisen 
kumppanuusmalli, jonka avulla yritykset ja tutkimusyhteisöt voivat 
tehdä syvempää yhteistyötä kaupunkien kanssa kiertotalouden 
ratkaisujen löytymiseksi ja jalkauttamiseksi. Mallin avulla 
kaupungin rooli muuttuu tilaajasta tai tuottajasta alustaksi ja 
yhteistyökumppaniksi. Lisäksi Kiepissä kehitettiin ja koottiin yhteen 
uusia kiertotaloutta ja kestävää aluesuunnittelua edistäviä ratkaisuja 
ja toimintatapoja, jotka tukivat kaupunginosien kehittymistä kestäviksi 
ja houkutteleviksi. Hankkeen myötävaikutuksella myös yritykset toivat 
markkinoille uusia tai aiemmasta kehitettyjä vähähiilisyyttä edistäviä 
tuotteita tai materiaaleja. Hankkeessa kehitettyä mallia on helppo 
soveltaa muuallakin.

Lue lisää:
Kieppi
Kieppi blogi

https://www.droneinfo.fi/fi/
https://6aika.fi/project/kieppi-kestavien-kaupunginosien-kumppanuusmalli/
https://kieppi-hanke.blogspot.com/
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Vertaisoppimista 
ja aitoa 
yritysyhteistyötä

PK-yritysten osaaminen ja Smart city -ratkaisut

Hankkeiden myötä yritysten, organisaatioiden ja kaupunkien 
yhteistyöhön on löydetty uusia lähestymistapoja ja 
kaupunkien innovaatiopalveluiden tarjoama on selkeytynyt. 
Nyt toimintamalleja on opittu skaalaamaan kansallisella 
tasolla ja jakamaan päivittäistä tekemistä parempien 
tulosten aikaansaamiseksi.
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Yritys- ja palvelukehittämisen haasteet ovat samansuuntaisia eri 
kaupunkien välillä, joten 6Aika-hankkeet tarjosivat erinomaisen 
alustan vertaisoppimiselle. Hankkeissa PK-yritysten osaamista 
kehitettiin esimerkiksi tukemalla kasvuhakuisten yritysten 
tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa luomalla innovaatiopalveluja 
ja -verkostoja. PK-yritysten robotiikkaan liittyviä haasteita 
tunnistettiin ja lisättiin osaamista sekä etsittiin uusia 
liiketoimintamahdollisuuksia. Lisäksi kehitettiin opastamista 
kaupunkitilassa yhdessä yritysten ja sidosryhmien kanssa.

PK-yritysten osaaminen ja Smart city -ratkaisut

Vinkki kehittäjille:

“Ota yritykset 
mukaan jo hankkeen 

tavoitteiden 
määrittelyyn.”
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Yhteisten tavoitteiden kirjaaminen tärkeää
Haasteita tuottivat erilaisten toimintakulttuurien ymmärtäminen 
ja yhteensovittaminen, erilaiset odotukset muutosten läpiviennin 
aikatauluista sekä hankeosaamisen kehittäminen ja kokeilujen 
”jälkihoito”.

Nyt erilaisten taustaorganisaatioiden toimintatapoja ja -resursseja 
on opittu avaamaan täsmällisen viestinnän ja vuoropuhelun 
keinoin. Yhteisten tavoitteiden kirjaaminen on auttanut 
selättämään haasteita ja väärinymmärryksiä jo ennen työn 
aloittamista. Hankkeissa tuotettu tavoitteiden sanoittamisen 
konsepti on laajennettavissa yleiseksi toimintamalliksi. 

Yritysvaikutusten arvioinnista aitoon 
yritysyhteistyöhön
Hankkeissa kehittynyt jakamisen kulttuuri ja toimijoiden välinen 
luottamus tuottavat konkreettisia hyötyjä arkeen ja madaltavat 
kynnystä yhteistyöhön. Kaupungit ovat oppineet hahmottamaan 
yrityshyötyjä paremmin, ja uudet projektitoiminnan mallit sekä 
vastavuoroisuus kehitystyössä ovat vakiinnuttaneet paikkansa 
yhteistoiminnassa.

Nopeat kokeilut, joita hankkeissa hyödynnettiin, on huomattu 
hyödyllisiksi ja otettu käyttöön. Hankkeissa syntyneet verkostot 
jäävät elämään, ja esimerkiksi Opastamisen ekosysteemi 
-hankkeen asiantuntijaryhmä jatkaa säännöllistä yhteistyötä.
  
Myös hankkeissa hyödynnettyä avointen innovaatioalustojen 
mallia tullaan käyttämään. Alustat ovat tuoneet selkeitä 
parannuksia esimerkiksi kaupunkien hankintamenettelyihin ja 
markkinavuoropuheluun sekä johdon sitoutumiseen.
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Toteutetut hankkeet: 
Opastamisen ekosysteemi -hankkeessa Turku, Tampere 
ja Helsinki kehittävät ihmisten opastamista yhdessä 
yritysten ja sidosryhmien kanssa, jaetun innovaatioalustan 
avulla.

Kasvun ekosysteemit -hankkeessa (KESY) tuettiin 
kasvuhakuisten yritysten tutkimus- ja tuotekehitys- 
toimintaa kehittämällä innovaatiopalveluja ja -verkostoja 
yrityksiä varten.

Roboreel-hanke edisti robotiikka-alan markkinoiden 
kehittymistä Suomessa lisäämällä alan yritysten 
tietoisuutta julkisen sektorin haasteista ja 
kehittämistoiveista.

Hyödynnä hankkeiden tuloksia:
• Älykkään kaupunkiopastamisen uusi konsepti
• Tampere.Finland-kaupunkisovellus
• KESY
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https://itsasign.fi/
https://visittampere.fi/app/
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Hankehelmet: 

Opastamisen ekosysteemi: 

Palkittu konsepti 
opastamiseen
Kaupunkiopastamisella voidaan lisätä kaupunkien viihtyisyyttä, 
vetovoimaa ja turvallisuutta.  Opastamisen ekosysteemi 
-hankkeessa rakennettiin älykkään kaupunkiopastamisen 
konsepti, joka hyödyntää sekä perinteistä opastamista että 
moderneja teknologisia ratkaisuja. Hankkeen päätyönä rakennettu 
opastamisen konsepti palkittiin kansallisella Fennia Prize Winner 
-muotoilupalkinnolla vuonna 2020. 

Konsepti oli ensimmäinen opastamisen kokonaiskonsepti ja 
siitä tehtiin 6Aika-kaupunkien yhteinen Smart City Guidance 
-opastussuunnitelma. Koko kaupunkiopastamisen kattava 
suunnitelma toimii yhteisenä käsikirjana kaupungeille, yrityksille 
sekä sidosryhmille. 

Lue lisää: 
Opastamisen ekosysteemi
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https://mesenaatti.me/mun-tampere/
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Työ löytää 
tekijänsä yhä 
paremmin

Työllisyys ja osaamisen kehittäminen

6Aika • Tampere ja Turku alustoina • 2021 28

Työllistymiseen liittyvät ratkaisut olivat avainasemassa joka 
kaupungeissa. Hankkeissa etsittiin ratkaisuja kohtaanto-
ongelmaan teknologiasta ja tunnistettiin tarpeita osaamisen 
kehittämiseen. Hankkeilla tuettiin yrityksiä ja parannettiin 
niiden liiketoimintamahdollisuuksia.
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Työllisyys ja osaamisen kehittäminen

Vinkki kehittäjille:

“Osallista ja  
osallistu  

ahkerasti.”

Hankkeet laajensivat työllisyyspalvelujen palveluvalikoimaa, ja 
eri kaupungeissa kehitetyt mallit soveltuvat otettavaksi käyttöön 
muuallakin. Hankkeissa tärkeää oli toisilta oppiminen ja hyvien 
käytäntöjen levittäminen: verkostoituminen muiden kaupunkien, 
yritysten ja korkeakoulujen kanssa antoi perspektiiviä, sillä se 
toi esille asioita ja näkökulmia, jotka muuten olisivat voineet 
jäädä huomiotta. Hankkeissa myös yritysten ja työnhakijoiden 
paikallinen aktivointi oli tärkeää, ja siinä onnistuttiin hyvin.
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Arvokkaat verkostot ja parempi kohtaanto
Kaupunkien väki oppi tuntemaan toisiaan paremmin, minkä 
vaikutus on ollut merkittävä. Kun tiesi, kuka asiasta vastasi ja 
keneen voi ottaa yhteyttä, se madalsi kynnystä yhteistyöhön. 
Nämä verkostot ja uudet toimintatavat jäivät elämään.

Yritysten kannalta suurin hyöty oli heidän näkökulmansa 
kirkastaminen, mikä helpotti tarpeisiin vastaamista ja sopivan 
työntekijän löytämistä. Yritysten kynnys ottaa yhteyttä 
ammattikorkeakouluihin on madaltunut ja yhteistyöehdotukset 
ovat lisääntyneet.

Hanke paransi myös opiskelijoiden ja työttömien 
työnhakukyvykkyyksiä. Ammattikorkeakouluissa tehdään 
nyt opiskelijoiden osaamisen tuotteistamista ja osaamisen 
tunnistamiseen on tarjolla työkaluja. 

Pienistä hankkeista kohti isompia
Haasteena oli ottaa vastaan hankkeissa kehitettyjä työvälineitä 
osaksi arkea, sillä tulosten juurruttaminen vie aikaa. Monet 
hankkeista olivat hyvin pieniä, mutta niistä haluttiin kasvattaa 
kokoaan isompia, innostaa muita mukaan ja jalkauttaa tuloksia. 
Kaikkien hankkeessa toimivien rooli tässä työssä tärkeä. 
Oleellista on myös varata itse työlle tarpeeksi resursseja – 
enemmän aikaa ja tekijöitä.

Säännölliset viikoittaiset tapaamiset auttoivat yhteistä 
kehitystyötä ja edistivät viestintää tuloksista. Hankkeessa kuljettiin 
organisaatiokohtaisista toteutuksista kohti yhteistä testausta ja 
iterointia, mikä auttoi rakentamaan kokonaiskuvaa ja nosti esiin 
verkostojen hyötyjä.
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Lisää resursseja jalkauttamiseen
Vaikka osa tuloksista elää jo hienosti arjessa, monet 
hankkeissa kehitetyt mallit ovat sellaisia, joille olisi 
käyttöä, mutta resurssipula estää niiden soveltamisen.

Toteutetut hankkeet: 
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Digipore  lisäsi työllistymistä teknologia-alalle, vahvisti 
työnhakijoiden osaamista ja kehitti teknologia-alan 
houkuttelevuutta työnantajana.

Osaamo n tavoitteena oli kehittää uusia palveluja ja 
ratkaisuja, jotka tehostavat väestön työllistymistä ja 
koulutukseen ohjautumista.

365/12  Aina avoin ammatillinen oppilaitos -hankkeessa 
kehitettiin  Oppimo-malli oppilaitoksesta, jossa opiskelu on 
mahdollista aina ajasta ja paikasta riippumatta.

Seuraa näiden edistymistä (mitä hankkeista jäi elämään):
• Kustannus-hyötyanalyysimalli on työkalu kaikenlaisten hankkeiden suunnitteluun ja seurantaan. 
• Koko kansan digi lisää digiymmärrystä: /kokokansandigi.fi
• Oppisopimukseen perustuva Codepoint-malli on käytössä työllistämistoiminnassa.
• Yrittäjyyden kehittäminen on yksi Tredun fokuksista, ja sen myötä oppilaitokseen palkattiin 

yrittäjyyskoordinaattori.
• Osaamo – palveluohjauksen kehittäminen työttömille.
• Digipoint on väylä digialojen työpaikkoihin ja koulutukseen.
• Roboboost kasvattaa tekoälyn ja robotiikan osaamista.
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Hankehelmet: 
DigiPore: 

Vastauksia ICT-alan 
osaajapulaan
DigiPore-hankkeessa kehitettiin työkaluja ICT-alan osaajapulan 
ratkaisemiseksi yhdessä alan yritysten kanssa. Alalle palaaville 
työnhakijoille järjestettiin yritysten osaamistarpeisiin perustuvia 
valmennuksia. Alasta kiinnostuneille nuorille taas järjestettiin 
erimittaisia työjaksoja. Hankkeessa oli mukana yli 300 henkilöä.

Turussa luotiin uudenlainen DigiPoint-toimintamalli. Mallissa 
työnhakijoista esimerkiksi muodostettiin tiimejä, jotka tekivät 
ohjelmakehitysprojekteja työ- ja oppisopimussuhteessa Turun 
kaupunkiin. Se tarjosi työnhakijoille mahdollisuuden osaamisensa 
päivittämiseen. DigiPointista tuli pysyvä toimintamalli ja se siirtyi 
kaupungin työllisyyspalvelukeskuksen vakinaiseksi palveluksi 
CodePoint-nimellä vuoden 2020 alussa.

Tampereella tuotettiin kokokansandigi.fi-sivusto levittämään yleisesti 
tietoa digitalisaatiosta. Sivuilla on verkkokoulutusmateriaalia 
digitalisaatiosta ja digitermistöstä sekä pdf-kooste. Tampereella 
järjestettiin lisäksi koulutuksia mm. verkkokaupasta.

Lue lisää:
DigiPoint
Koko kansan digi

365/12: 

Aina avoin ammatillinen 
oppilaitos
365/12-hanke kehitti mallin ajasta ja paikasta vapaalle opiskelulle, jonka 
tarvetta koronaepidemia lisäsi entisestään. Aina avoin ammatillinen 
oppilaitos mahdollistaa, että osaamista voi hankkia milloin ja missä 
vain. Jokaisella opiskelijalla on oma henkilökohtainen oppimispolkunsa 
ja vaihtoehtoja osaamisen hankkimiseen löytyy useita, esimerkiksi 
työelämän ja vapaa-ajan oppimisympäristöt sekä virtuaaliset 
oppimisympäristöt.

Aina avoin ammatillinen oppilaitos tekee tiivistä yhteistyötä työelämän, 
yritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Yhteistyö on 
kumppanuutta, jossa yhdessä ratkotaan ja kehitetään työelämän 
tarpeisiin vastaavaa koulutustarjontaa ja osaamista. 

Lue lisää: 
Aina avoin ammatillinen oppilaitos

https://www.turku.fi/digipoint
https://kokokansandigi.fi/
https://www.polkuammattiin.fi/
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OSA 2

Tampere ja Turku 
innovaatioalustoina 
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Lisää kilpailukykyä 
ja askelia kohti 
älykaupunkia

Turku

Turussa opittiin viemään strategiatavoitteet konkreettisiksi 
kehittämishankkeiksi ja rakennettiin pohjaa aidolle 
älykaupungille. Työn keskeisin oivallus oli tarve rakentaa 
luottamus eri toimijoiden välille. 
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Kaupunkien yhteistyö oli tiivistä 6Aika-strategiassa heti 
suunnitteluvaiheesta lähtien. Turussa eri toimijoiden keskinäistä 
luottamusta ryhdyttiin rakentamaan määrätietoisesti, sillä 
vain siten kaupunkiin voitiin luoda hyvä yhteiskehittämisen 
toimintamalli. Luottamusta syntyi keskustelun, avoimuuden ja 
yhteisten haasteiden tunnistamisen kautta. 
 
Yhdessä kehittämällä hankkeiden vaikuttavuus kasvaa, palveluja 
voidaan skaalata sekä jakaa tietoa ja tuloksia toimijoiden kesken. 
Yhteiskehittämisellä hankkeisiin saatiin mukaan myös enemmän 
osaamista ja eri näkökulmia.
 
Turussa 6Aika-hankkeet kytkettiin osaksi kaupungin strategiaa ja 
kilpailukyky- ja hyvinvointiohjelmia. Hankkeilla tehtiin näkyviksi 
kaupungin kärkihankkeita, kuten Smart and Wise Turkua, joka 
syntyi 6Aika-hankkeiden myötä. Lisäksi 6Aika-hankkeet tukivat 
Hiilineutraali Turku 2029 -tavoitteiden saavuttamista.

Turku

Avoimuus johti hyviin tuloksiin
6Aika-strategia tarjosi Turun kaupungin ja alueen yritysten 
palvelujen kehittämiseen taloudellisesti erittäin merkittävän 
työvälineen, jolla kehitettiin moderneja digitaalisia ratkaisuja. 
Turussa ratkottiin strategian avulla rakennerahastokauden alun 
talousvaikutuksia ja tehtiin yritysyhteistyötä uudella tapaa. Lisäksi 
strategian aikana avattiin dataa, vastattiin ilmastonmuutokseen 
haasteisiin ja löydettiin ratkaisuja työllisyyteen.
 
Yhteistyötapojen luominen ja rajapintojen avaaminen muille 
toimijoille vaati Turun kaupungilta uudenlaista avoimuutta 
ja luottamusta kumppaneihin. Pohjaa tälle luotiin Turun 
osatoteutusten kolmessa 6Aika-kärkihankkeessa, joissa ratkottiin 
samalla datan avaamiseen, innovaatioalustoihin sekä avoimeen 
osallisuuteen ja asiakkuuteen liittyviä kysymyksiä.

6Aika-strategia tarjosi Turun 
kaupungin ja alueen yritysten
palvelujen kehittämiseen 
taloudellisesti erittäin 
merkittävän työvälineen.
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Turku

Turku yritysten kokeilualustana
Kaupunki oli aiemmin tehnyt yhteistyötä yritysten kanssa lähinnä 
hankintojen yhteydessä. 6Aika-kärkihankkeissa ja piloteissa 
kaupunkia opittiin avaamaan aitona kokeilualustana, jossa 
yritykset pääsevät testaamaan palveluitaan ja tuotteitaan oikeassa 
ympäristössä. 
 
Hankkeet opettivat, että yritykset kannattaa sitouttaa tekemiseen 
varhain ja vuoropuhelun on oltava jatkuvaa. Lisäksi yritysten 
kokemat hyödyt täytyvät olla merkittäviä. 
 
Eri hankkeissa syntyneiden kontaktien ja yritysyhteistyön 
myötä kaupungilta opittiin hakemaan apua ja tukea yhteiseen 
kehittämiseen – myös kaupunki oppi avautumaan muihin päin. 
Yritysten palaute oli positiivista, ja uusi toimintamalli nopeutti 
huomattavasti yritysten tuotekehitystä.

Mittaamisen ja jalkauttamisen onnistuminen on oleellista
Kehittämistarpeiden tunnistamista oli kaupungilla hidastanut kehittämistoiminnan 
hajautuminen eri ohjelmiin ja organisaatioihin. Helpotusta tähän toi Turun kaupungin 
uusi toimintamalli, joka otettiin käyttöön vuoden 2021 alussa. Toimintamalli auttaa 
yhtenäistämään hanke- ja kehittämistoimintaa.
 
Hankkeissa nousi esiin myös strategisten, kaupungin kehittymistä kuvaavien mittarien 
tarve. Jatkossa kaupunkikehitystä kuvaavat mittarit on syytä laatia jo ohjelmien 
suunnitteluvaiheessa.
 
Tulosten ja toimintamallien jalkauttaminen kaupungin perustoimintoihin on 
tärkeää hankkeiden päätyttyä. 6Ajan myötä Turussa opittiin priorisoimaan, mihin 
kehittämishankkeisiin lähdetään mukaan ja kenen kanssa. 
 
Yritysten laajempi osallistuminen yhteiskehittämiseen vaatii jatkossa tukea 
investointeihin. Se taas vaatii työtä, jotta ymmärrys kaupunkikehittämisestä ja 
-politiikasta kehittyy edelleen.   

6Aika opetti priorisoimaan, 
mihin kehittämishankkeisiin
lähdetään mukaan ja kenen 
kanssa.
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Turku

Tulokset näkyvät turkulaisten arjessa
Turun 6Aika-hankkeet ovat olleet pääsääntöisesti onnistuneita. 
6Aika loi Turussa puitteita aidolle älykaupunkitekemiselle, joka elää 
jatkossa sekä kaupungin kärkihankkeissa että arjessa. Avoimen 
datan ja datatalouden ymmärrys kehittyi kaupungissa huimasti.
 
Nyt Turku on aktiivisesti mukana datan- ja tiedonhallinnan 
kansallisissa hankkeissa ja eurooppalaisena kaupunkina osa 
globaalia Open & Agile Smart Cities -verkostoa. Myös Turku City 
Data Oy:n perustaminen sai sysäyksen 6Aika-kärkihankkeen työstä 
ja tuloksista.
 
Tiivis yhteistyö kaupungin ja elinkeinoyhtiö Turku Science 
Parkin kanssa on avannut yrityksille mahdollisuuksia osallistua 
hankkeisiin – yhteiskehittämisen on todettu olevan onnistunut 
ja tuloksellinen tapa toimia. Jatkossa 6Aika-strategian vaikuttavia 
toimintamalleja hyödynnetään Turun seudun yhteistyö 
rakentamisessa ja kehittämisessä.
 
Tavoitteena on, että nyt syntyneet verkostot kasvavat ja kehittyvät 
sekä jatkavat toimintaansa. Se on kiinni meistä itsestä.
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Harppaus kohti 
kestävää  
ja avointa 
kaupunkia

Tampere

Hyvä toimintamalli, vaikuttava kokonaisuus ja toimiva yhteistyö. 
Laaja-alainen kaupunkikehittämisen ohjelma tuki Tampereen 
strategisia tavoitteita ja loi erinomaisen pohjan tuleville 
kumppanuushankkeille.
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Tampereen näkökulmasta 6Aika lähti heti sopivaan suuntaan, 
sillä strategian kärkihankkeiksi nousivat kolme kaupungin 
kannalta keskeistä teemaa. Avoimen datan käytäntöjä, kuten 
tietovarantojen avaamista, oli aloitettu kaupungissa jo vuonna 
2012. Avointen innovaatioalustojen vahvistamiselle oli 
Tampereen seudulla herännyt tarve muun muassa Nokian 
rakennemuutoksen myötä, kun seudun osaaminen piti saada 
jalostettua uusiksi tuotteiksi, palveluiksi ja työpaikoiksi. Tesoman 
kaupunginosassa taas oli aloitettu avoimeen osallisuuteen 
liittyviä kokeiluja. 
 
6Aika-strategiaan otettiin mukaan myös muita Tampereen 
kannalta tärkeitä teemoja, kuten vähähiilinen liikkuminen ja 
kiertotalous. Näin 6Aika on tukenut merkittävästi Tampereen 
strategisia tavoitteita elinkeinopolitiikassa sekä kestävän ja 
avoimen kaupungin kehittämisessä. 

Tampere

Haluttu älykaupunki
6Aika on ollut vaikuttamassa siihen, että Tampere on tullut tunnetuksi 
yhtenä älykaupunkien edelläkävijänä ja haluttuna kansainvälisenä 
kumppanina yrityksille ja kaupungeille. Hyvä esimerkki tästä on 
Tampereen kaupunki- ja tapahtumaturvallisuuden SURE-hanke, joka 
sai vuonna 2019 ainoana Suomessa mittavan ja tiukasti kilpaillun 
EU:n Urban Innovative Actions -rahoituksen.
 
Älykaupungin kehittäminen jatkuu Tampereella ainakin älykkääseen 
liikkumiseen, opastamiseen ja avoimen datan käyttöön liittyvissä 
teemoissa. Ne ovat kaupungin tärkeitä painotuksia ja 6Aika on 
tuonut niiden kehittämiseen lisää vahvuutta, käytännön resursseja ja 
rahoitusta. 

6Aika toi älykaupungin 
kehittämiseen lisää
vahvuutta, käytännön 
resursseja ja rahoitusta.
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Tampere

Nopeat kokeilut osa arkea
6Aika on juurruttanut tamperelaiseen kaupunkikehittämiseen 
nopeiden kokeilujen käytäntöjä. Nopeiden kokeilujen avulla 
etenkin pienet yritykset ovat saaneet lisää mahdollisuuksia 
testata tuotteitaan ja palvelujaan kaupunkiympäristössä 
– ja jos ne toimivat Tampereella, ne voivat toimia kaikissa 
maailman älykaupungeissa. Innovatiivinen liiketoiminta 
ja sen kerrannaisvaikutukset syntyvät juuri ratkaisujen 
skaalautuvuudesta laajemmille markkinoille.
 
Kaupungin kannalta nopeat kokeilut voi nähdä yhtenä osana 
uudenlaisen hankintakulttuurin luomista. Siinä missä perinteinen 
kaupunki tilaa lähinnä tarkasti määriteltyjä palveluja ja tuotteita, 
nyt lähestymistapa on tulosten hankkiminen. Nopeat kokeilut 
ovat nimensä mukaisesti kokeiluja, eivät hankintoja, mutta 
niissäkin kehittyy yksityisen ja julkisen puolen vuoropuhelu. 
Tulevaisuudessa polkua kokeiluista valmiiksi tuotteiksi täytyy vielä 
vahvistaa.

Avoimuudesta hyötyvät kaikki
Alustamainen toimintatapa ja yhteiskehittäminen ovat tulleet jäädäkseen. Mallit 
ja toimijat voivat vaihtua, mutta keskeinen idea kantaa: kun jaat jotain, hyödyt 
siitä – tuotteiden ja palvelujen kehittämistä kannattaa avata vaikkapa tuleville 
käyttäjille tai alihankkijoille.
 
Näin tamperelaiset saavat parempia palveluja, alueen yritykset pääsevät 
kehittämään liiketoimintaansa ja tutkimuslaitokset viemään tuloksiaan 
hyödynnettäviksi. Kaupunki saa parempia ratkaisuja käyttöönsä ja lisääntyvä 
taloudellinen toimeliaisuus näkyy verotuloina.
 
Kansalaisten osallistaminen ja digitaalisen osallistumisen vieminen eteenpäin 
ovat olleet tamperelaisille tärkeitä painotuksia 6Aika-strategiassa. Tästä 
avautunut kehityspolku jatkuu Tampereella esimerkiksi osallistuvassa 
budjetoinnissa, jossa yhdistyy monta keskeistä tavoitetta, kuten 
yhteiskehittäminen, asukkaiden vaivaton osallistuminen ja avoimen digitaalisen 
alustan käyttö kansalaisdemokratian alustana.  

Nopeiden kokeilujen avulla
etenkin pienet yritykset ovat 
saaneet lisää mahdollisuuksia
testata tuotteitaan ja palvelujaan 
kaupunkiympäristössä.
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Tampere

Tieto elää ihmisissä
6Aika näkyy jokaisen kaupunkilaisen arjessa, sillä monien 
hankkeiden tavoitteena on ollut sujuvampi asiointi sekä helposti 
ymmärrettävät ja oikea-aikaiset palvelut. Tämä tarkoittaa nykyään 
monelle digitaalista asiointia omalla kotisohvalla silloin, kun itselle 
parhaiten sopii.
 
6Ajan toiminta tilastoidaan ja raportoidaan, ja mutta sillä on 
myös paljon vaikutuksia, joita ei voi suoraan kirjata numeroiksi: 
tuotteiksi, palveluiksi tai toimintamalleiksi. 6Aika-työssä on ollut 
mukana suuri määrä ihmisiä, jotka ovat keränneet valtavan 
määrän havaintoja, oppia ja oivalluksia matkan varrelta. 
 
Mitä pidemmälle aika kuluu, sitä enemmän tämä osaaminen 
näkyy siellä missä mukana olleet ihmiset toimivat: kaupungin 
organisaatiossa, korkeakouluyhteisössä ja yrityksissä.
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6aika.fi 
#6Aika  

#SixCities

Lisätietoja
Jos haluat tietää lisää Tampereella ja Turussa  
toteutetuista hankkeista, ota yhteyttä:

Anni Joela
anni.joela@tampere.fi

Anna-Mari Sopenlehto-Jokinen 
annamari.sopenlehto-jokinen@turku.fi


