Älykaupungit
tehdään
yhdessä

6AIKA
KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITYKSEN STRATEGIA

6Aika – Avoimet ja älykkäät
palvelut 2014–2020 on Suomen
kuuden suurimman kaupungin –
Helsingin, Espoon, Vantaan,
Tampereen, Turun ja Oulun –
yhteinen kestävän kaupunki
kehityksen strategia.
Vastaamme strategialla haastei
siin, joita kaupungistuminen tuo.
Haluamme kehittää kaupunke
jamme entistä älykkäämmiksi
ja vastata palveluilla kaupun
kilaisten aitoihin tarpeisiin.

TESTAAMME AVOIMILLA INNOVAATIOALUSTOILLA

Kaupunkimme avautuvat, ja erilaiset fyysiset ja
virtuaaliset kaupunkitilat muuttuvat innovaatio
alustoiksi. Alustoilla kehitetään ja testataan uusia
tuotteita ja palveluja. 6Aika-strategiassa esimerkiksi
koulut, ostoskeskukset, sairaalat, hoitokodit, kadut
ja kaupunginosat toimivat innovaatioalustoina ja
yhteiskehittämisen tiloina.

KUVA: STARA, HELSINGIN KAUPUNKI / TEEMU HELJO

ASIAKKAITAMME OVAT YRITYKSET JA KAUPUNKILAISET

Kun maailma muuttuu, muuttuu tekemisen tapa
myös kaupungeissa. 6Aika-strategian asiakkaita
ovat yritykset ja kaupunkien asukkaat. Haluamme
ymmärtää heidän tarpeitaan entistä paremmin.
Yliopistojen ja korkeakoulujen kaltaiset tutkimus- ja
kehitysorganisaatiot ovat mukana yhteiskehittämi
sessä. Periaatteena on se, että yhdessä kehittäminen
on win-win-win-win: kaikki osapuolet hyötyvät.
Kaupungit, kaupunkilaiset, yritykset ja yhteisöt
sekä T&K&I-organisaatiot.
UUSIA PALVELUJA JA LIIKETOIMINNAN PAIKKOJA

6Aika-hankkeet tarjoavat yrityksille mahdollisuuden
uusien palvelujen kehittämiseen. Esimerkiksi Nopeat
kokeilut on osoittautunut tehokkaaksi kehittämisen
menetelmäksi. Hankkeet järjestävät yrityksille myös
koulutuksia ja muita tapahtumia, joista ne saavat
eväitä liiketoimintaansa. Kuutoskaupungeissa on
runsaasti dataa ja osaamista, joita voi käyttää
raaka-aineena kehittämiselle. Jotta data olisi vapaasti
saatavilla, olemme avanneet myös rajapintojamme.

HANKKEET OVAT 6AJAN MOOTTOREITA

6Aika-hankkeiden aihepiirit vaihtelevat älykkäästä
liikkumisesta oppimiseen, terveydestä ja hyvinvoin
nista kiertotalouteen ja pelialaan. 6Aika-kokonaisuu
dessa on myös työllisyyden ja osaamisen hankkeita.
6Aika-strategian perustana on kolme laajamittaista
kärkihanketta: Avoimet innovaatioalustat, Avoin data
ja rajapinnat sekä Avoin osallisuus ja asiakkuus.
Ne ovat edistäneet suomalaisen älykaupunkimallin
tärkeitä osatekijöitä: asiakaslähtöistä yhteiskehittä
mistä, datan avaamista ja hyödyntämistä sekä palve
luiden kehittämistä aidossa kaupunkiympäristössä.
6Aika-strategia valittiin Suomen kärkihankkeeksi
EU:n koheesiopolitiikan 30. juhlavuonna.

Kuutoskaupungeissamme versoo
uudenlainen innovaatiokulttuuri,
joka leviää niin kaupunkien
sisällä kuin välilläkin. Yhteistyö,
jota 6Aika-strategiassa tehdään
kaupunkien ja yritysten kes
ken, vaikuttaa koko Suomen
kilpailukykyyn. Monialainen
6Aika tarjoaa ainutlaatuiset
puitteet älykkäälle ja kestävälle
kaupunkikehittämiselle.
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6Aika-strategia on osa Suomen rakennerahasto-ohjelman Kestävää
kasvua ja työtä 2014–2020 toteutusta ja samalla osa EU:n Kestävän
kaupunkikehittämisen tavoitetta. Strategiaa rahoittavat Euroopan
aluekehitysrahasto (EAKR), Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Suomen valtio
ja kuutoskaupungit. 6Aika EAKR-hankkeissa rahoittajaviranomainen on
Uudenmaan liitto ja ESR-hankkeissa Hämeen ELY-keskus.

