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TIIVISTELMÄ
Tässä analyysissä tutkitaan, miten 6Aika kaupunkien innovaatioalustat (Turku, Tampere, Oulu, Helsinki,
Vantaa ja Espoo) asemoituvat kansainvälisesti innovaatioalustojen kentälle. Analyysissa kaupungit
sijoitetaan sopivimpiin kaupunkityyppeihin, kullekin kaupungille asetetaan kansainvälinen
vertailukaupunki ja tämän pohjalta tarkastellaan kaupunkien innovaatioympäristöjä, kehitystarpeita, sekä
todennäköisiä kehityssuuntia.
Kansainvälisessä vertailussa suomalaiset innovaatioalustat ovat pieniä, innovaatiotoiminnat ovat
sirpaloituneita ja ne kilpailevat keskenään samoista resursseista ja huomiosta. Tällä on sekä positiivisia,
että negatiivisia vaikutuksia. Toiminnan moninaisuus on rikkaus ja se kertoo kaupungin
innovaatiokulttuurista ja vireydestä. Toisaalta, kun yhdessä kaupungissa on useita pieniä toimijoita, niin
yksittäisten toimijoiden resilienssi on huono ja resurssit pysyvät pieninä, myös vaikuttavuus on
kansainvälisessä mittakaavassa vähäinen.
Kukin kaupunki on selkeästi omanlaisensa innovaatioympäristö. Nämä ovat vahvuuksia, joita kannattaa
kehittää systemaattisesti. Toisaalta, kansainvälisen vaikuttavuuden vahvistamiseksi on otettava
kansallinen näkökulma ja kehitettävä maata innovaatioalustana ja brändinä, johon on mahdollista kytkeä
olemassaolevia ja uusia toimijoita. Operatiivista tehokkuutta saadaan myös klusteroimalla saman
aiheisia innovaatioympäristöjä, kuten Health. Yhteinen toiminta-alusta mahdollistaa innovaatioosaamisen jalostamisen palveluiksi ja uudeksi osaamisen vientitoiminnaksi.

EXECUTIVE SUMMARY
This analysis explores how innovation platforms in 6Aika cities (Turku, Tampere, Oulu, Helsinki,
Vantaa ja Espoo) perform when compared to international counterparts. Each city is mapped to city
typology and an international champion is allocated for each. The innovation ecosystem, development
needs and potential development paths are then identified, based on city comparisons.
Finnish innovation platforms, when compared to international players, are small, fragmented and they
are competing for same resources and attention. This has both positive and negative effects. Rich
innovation activity shows the city is active and innovation culture flourishes. However, when a city has
large number of small actors, the resilience of one activity is not good, resources stay small and
international impact remains low.
Each 6Aika city has very unique innovation characteristics. They have strengths that should be
systematically developed. In addition, to develop the international impact cities must work together for
national innovation platform and brand, which invites existing and emerging stakeholders to work
together. Operational strength can also be created by clustering innovation platforms that work on
similar domains, such as Health. When common innovation platform is created it enables to develop and
productize the innovation services and export innovation competence in international scale.
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“Countries’ futures are tied to innovation, because it will bolster economic growth and provide future
generations with the jobs they want. Graduates entering the work force today don’t necessarily want to
stay in the factory jobs of previous generations – they want to use their creativity and curiosity to build
brighter futures worldwide.”
Businesswire, 2018

1 KAUPUNKIEN INNOVAATIOALUSTOJEN ARVIOINNISTA
Tämän analyysin tavoitteena on
1. Kuvata, miten 6Aika kaupungit (Turku, Tampere, Oulu, Helsinki, Vantaa ja Espoo)
asemoituvat kansainvälisesti innovaatioalustojen kentälle.
2. Lisätä 6Aika kaupunkien ymmärrystä kansainvälisestä innovaatioalustojen toimintakentästä
sekä kaupunkien innovaatioalustojen heikkouksista ja vahvuuksista kv-kilpailussa.
3. Tunnistaa 6Aika kaupunkien innovaatiokeihäänkärjet viestintään ja markkinointiin.
Kaupunkien kansainväliseen vertailuun kehittyy yhä tehokkaampia välineitä ja mittareita, esimerkiksi
CTA:n International Innovation Scorecard ja European Innovation Scoreboard. Näillä mitataan mm.
kasvukykyä, sopivuutta elämiseen (liveability), älykkyyttä, resilienssiä, osaamisalueita ja business ystävällisyyttä. Yksin kilpailukyvyn vertailuun on olemassa yli 300 mittaria.
Analyysissä sovelletaan harvinaisempaa JLL:n (2018) kehittämää kaupunkitypologiaa 6Aika
kaupunkien tarkasteluun ja kansainväliseen vertailuun. Typologian avulla voidaan tunnistaa, missä
kaupunki on nyt ja mihin suuntaan se on kehittymässä, ja miten samankaltaiset kaupungit toimivat.

1.1 Käsitteitä
Analyysin peruskäsite on Innovaatio. Innovaatio tarkoittaa usein kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti
uudella tavalla hyödynnettyä tietoa ja osaamista. Innovaatioprosessi on systemaattista ja toistettavaa
toimintaa, joka tuottaa innovaatioita. Tähän sisältyy mm. ideointia, konseptointia, suunnittelua,
palvelumuotoilua, kokeiluja, pilotteja, prototyyppejä ja kaupallistamista.
Innovaatioalustan (innovation platform) käsite on käytössä kaupunkikehittämisessä. Sillä nimitetään
monen tyyppisiä aktiviteetteja, joita toteutetaan julkisten ja yksityisten toimijoiden rajapinnassa.
Innovaatioalustan tärkeimmät ominaisuudet ovat:
•
•
•
•
•

Avoin innovaatiotoiminta luo arvoa alustan ulkopuolelle.
Alustaan liittyy ihmisten muodostama yhteisö.
Alusta on Fyysinen ja/tai digitaalinen tila ja paikka, ja se on kytkeytynyt alueelliseen ja/tai
kansainväliseen verkostoon.
Alustalla on voimakas verkostovaikutus.
Avoin data. Avoin data on tarjolla kaikissa tutkituissa kaupungeissa, paitsi Bangaloressa.

Tarkennamme Innovaatioalustan määritelmää seuraavasti: Innovaatioalusta mahdollistaa tai tukee
Innovaatioprosessin toteutumista kokonaisena, tai jollain sen osa-alueella.
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Kaupunkitason innovaatiotoiminnan yhteydessä käytetään useita löyhästi määriteltyjä termejä. Yleisin
kansainvälisessä keskustelussa oleva käsite on innovaatiohubi, jolla kuvataan jonkin
innovaatiotoiminnan fyysistä keskittymää, kuten kaupunkia, kaupunginosaa tai kampusta.
Vertailukohtana, lentoliikenteessä hubi tarkoittaa solmupistettä, jonka kautta kulkee suuri liikennemäärä.
Innovaatioklusteri tarkoittaa tietyn osa-alueen toimijoiden ekosysteemiä. Samaa tilannetta kuvataan
myös termillä brain belt, joka painottaa osaamisen keskittymää.
Brain belt on alue, jossa on vakiintuneita teknologiayrityksiä ja näiden vahvoja R&D -osastoja,
kymmeniä start-uppeja ja vähintään yksi teknillinen korkeakoulu. Korkeakoulu tarjoaa tutkimuksen,
tiedon ja osaajat. Yritykset tarjoavat rahoituksen, tutkimustiloja ja markkinaosaamisen. Start-upit tuovat
luovuuden, uudet ideat ja riskejä ottavan yritteliäisyyden. Toimijat muodostavat klustereita, joista syntyy
erityisosaamista, joka houkuttelee lisää toimijoita. Näistä muodostuu ekosysteemi. Esimerkiksi
Eindhovenissa oli aiemmin vahva piirilevyosaaminen. Markkinoiden muuttuessa ja piirilevybisneksen
siirtyessä Aasiaan brain beltin pohjalta luotiin uusi fotoniikkakennojen ekosysteemi.
Muita aiheen käsitteitä selvitetään tarkemmin raportissa Avoin innovaatioalusta – Käsikirja kehittäjille
(2016). Avoimen innovaation käsitteitä ja ominaisuuksia kuvataan monipuolisesti teoksessa Open
innovation 2.0 yearbook 2016.
Kansainvälisessä keskustelussa innovaatioalustojen yhteydessä puhutaan usein start-up toiminnasta.
Missä on paljon start-uppeja, siellä on vireää innovaatiotoimintaa, ja päinvastoin. Innovaatioalustat eivät
kuitenkaan rajoitu näihin, vaan ne palvelevat yhtä lailla mm. teollisuutta, julkisia organisaatioita,
kansalaisten osallistumista ja arvoketjuja.
Innovaatioalustat liittyvät aina arvoa tuottavien toimijoiden joukkoon ja yhteisöihin – siis
ekosysteemeihin. Start-up ekosysteemeihin liittyvä tietoa on kootusti mm. Startup Genomessa ja heidän
ajantasaisissa raporteissa. https://medium.com/@startupgenome/
1.1.1 Living labs
Living lab on käyttäjälähtöinen, avoin innovaatioekosysteemi, joka toimii aluetasolla (esim. kaupunki,
taajama, alue) Se yhdistämää samanaikaisesti tutkimuksen ja innovoinnin puitteissa julkisen ja
yksityisen sektorin ihmiset (Wikipedia). Living labeja on koottu yhteiseen globaaliin European Network
of Living Labs -verkostoon (http://enoll.org/network/living-labs). Suomesta verkostossa on mukana
Helsingin Forum Virium. Muita kv-analyysiin liittyviä ENOLL-verkoston Living Labeja ovat mm.:
•

Barcelona: Barcelona Laboratori, Health Care Innovation Lab Orbital 40, i2Cat Catalonia Digital
Lab, Library Living Lab Barcelona,
• Tukholma: Open Lab, Stockholm Living Lab
• Oulu: Oulu Urban Living Labs
• Tampere: TAMK Living Lab
• Turku: Living Lab for Well-being and ICT (TWICT)
• Vantaa: Laurea Living Labs Network
Kaupungeissa toimii myös muita Living labeja. Näitä on listattu kunkin kaupungin tietojen yhteydessä.

1.2 Valtioiden houkuttelevuus
Innovaatiotoiminnan kilpailukenttänä ovat yhtä lailla valtiot kuin kaupungit. Valtio tarjoaa esimerkiksi
vakaan toimintaympäristön. US News listasi yrittäjyyden näkökulmasta houkuttelevimmat valtiot
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käyttäen mittareina mm. yhteyksiä muuhun maailmaan, osaajien saatavuus, infrastruktuuri,
lainsäädännön toimivuus ja pääomien saatavuus. Nämä ovat: Saksa, Japani, USA, Iso-Britannia ja
Sveitsi (The Best Countries for Entrepreneurs, 2018). 6Aika kv-analyysin kaupungeista mikään
kaupunki ei sijaitse näissä maissa. Valtioiden innovatiivisuutta vertaillaan mm. CTA:n International
Innovation Scorecard:issa (2018). Tässä vertailussa Suomi nousee vertailun kärkipaikalle.

1.3 Kaupunkien kehityksestä
Today half the world’s population lives in cities. Cities have been recognised as centres for the
production of knowledge, culture, information and innovation. Thus, metropolitan areas, rather than
nation states, will shape the world’s social, cultural, technological and economic agendas in this
century. National governments are aware of the significant impact of city competitiveness, resulting in
increasing investments in building unique city characteristics to boost city as well as national economic
development.
- Open Innovation 20 Yearbook 2016
1000 vuotta sitten maailman keskipisteitä ja hallitsijoita olivat silloiset suurkaupungit, kuten Kairo ja
Hangzhou. Kun Marco Polo lähti Venetsiasta Silkkitielle hän ei ylistänyt valtakuntia, vaan kaupunkeja,
jotka tekivät valtakunnista vaikutusvaltaisia. Keskiaika oli synkkä ainoastaan Euroopassa. Loisto löytyi
jo tuolloin arabien, muslimien ja kiinalaisten loistokkaista kaupungeista ja niiden silloisesta
innovaatiotoiminnasta, kuten tykinvalannan osaamiskeskittymistä.
Jokainen kaupunki kehittyy johonkin suuntaan. Toisaalta mikään kaupunki ei ole tuomittu pysymään
tietyssä asemassa. Yhteiskunnan ja rajojen muutokset, teknologian kehitys, luonnon katastrofit, sekä
helposti ja vaikeasti ennakoitavat murrokset muokkaavat kaupunkeja vahvemmiksi, heikommiksi,
itsenäisemmiksi tai verkottuneiksi. Yhteisenä nimittäjänä on kehityksen kaupunkikeskeisyys.
Kaupungit ovat jälleen kehittymässä keskipisteiksi. Yli puolet maailman väestöstä asuu kaupungeissa.
Mahtavimmat kaupungit luovat markkinatalouteen pelisääntönsä hyödyntäen opportunistisesti mm.
käytössä olevia suunnattomia pääomia ja resursseja. Uusia kaupunkeja rakennetaan tyhjästä, mm.
Arabian autiomaihin. Kiinan tavoitteena on rakentaa n. 300 uutta kaupunkia. Uudet kaupungit ovat
konkreettisia innovaatioalustoja, joissa hyödynnetään uusinta tietoa ja teknologiaa. Erityisen vahva
trendi on toiminnan ja pääomien suuntautuminen Aasiaan (asianization). Lähes kaikki maailman
innovaatiotoiminnasta tapahtuu kaupungeissa (Metropolis now, 2010).

1.4 Kaupungit, arvoverkostot ja innovaatioalustat
Tämän analyysin kohteena ovat paikalliset innovaatioalustat. Laajempana yksikkönä on Kaupunki,
jonka puitteissa on yksi tai useampia tunnistettavia Innovaatioalustoja. Innovaatioalustojen, ja
businessalustojen yleensä, eräänä arviointiperusteena on oltava niiden kyky tuottaa arvoverkostoja.
Digitaaliset alustat ovat tehokkaita generoimaan uusia toimintatapoja, arvoverkostoja ja
liiketoimintamalleja. Näitä on perusteellisesti kuvattu Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan selvityksessä
Suomen sata uutta mahdollisuutta 2018-2037 (2018). Digitaaliset alustat ovat luonteeltaan globaaleja.
Globaali innovaatiotoiminta ja arvoverkostot ovat jatkuvassa myllerryksessä perustuen teknologioiden ja
pääoman luomaan työntöön ja muuttuvien tarpeiden imuun. Kaupunkien kytkeytyminen paremman
kilpailukyvyn ja resilienssin kehittämiseksi on ajankohtainen trendi. Kaupunkien verkostot ulottuvat
mantereiden yli luoden synergiaa jakamalla osaamista, resursseja ja käytäntöjä.
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Innovaatioalustat voivat olla pitkäikäisiä tai hyvinkin lyhyitä kokeilunomaisia prosesseja ja
organisaatioita. Korkeakoulukampukset, sekä yritys- ja tiedepuistot ovat usein kaupunkien kaltaisia
innovaatioalustoja, -ekosysteemejä ja -hubeja. Innovaatioalustojen tarkka erittely erityisesti suurissa
kaupungeissa on haastava tehtävä. Yhtä kaikki, niiden runsas esiintyminen kertoo Kaupungin
innovaatiokulttuurista ja kyvykkyydestä toimia osallistavana innovaatiohubina.
Innovaatioalustoja löytyy myös muista talousalueista kuin kaupungeista. Maaseuduille ja kehittyville
alueille on syntynyt kehityshankkeiden tuloksena mielenkiintoisia innovaatioalustoja, esimerkiksi
maatalouden kehittämiseksi. Nämä rajataan tämän analyysin ulkopuolelle, joskin niissä käytettyjä
arviointityökaluja on syytä hyödyntää (esim. Monitoring and evaluating innovation platforms 2014).
Erityisesti harvaan asutuilla alueilla tutkimus- ja kehitysverkostot ovat tärkeitä alueen ja sen talouden
kehittämiseksi. Suomen alueelliset strategiat ja vahvuudet keskittyvät luonnonvaroihin ja niiden
älykkääseen käyttöön tuotteissa ja palveluissa. Luonnonvarakeskus (LUKE) on kuvannut
innovaatioalustat luonnonvarojen näkökulmasta ja alueellisine painopisteineen
(www.luke.fi/en/business-solutions/regional-innovation-platforms/). Tavoitteena on tehdä yhteistyötä
muiden verkostojen, yliopistojen ja yritysten kanssa alueellisen biotalouden kehittämiseksi sekä
innovaatioiden, kasvun ja elinvoimaisuuden parantamiseksi.
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2 ANALYYSIN TOTEUTUSMALLI
Analyysimme tarkastelee Kaupunkeja Innovaatioalustoina kahdessa tasossa:
1. Miten innovatiiviset Kaupungit suhteutuvat keskenään innovaatioympäristöinä?
2. Miten innovaatioalustojen hedelmät ilmenevät paikallisessa elinkeinoelämässä ja arvoverkostoissa?
6Aika -hanke on tuottanut monipuolista tietoa, jolla Innovaatioalustoja voidaan kehittää ja arvioida.
Tässä analyysissä hyödynnetään mm. Älykäs kaupunki ja alustatalous - mittaamisen haasteet (2017)
seminaarin tuottamia havaintoja, sekä opasta Avoin innovaatioalusta – käsikirja kehittäjille (2016).
Analyysissa ei pyritä akateemisen tutkimuksen täydellisyyteen ja tarkkuuteen, vaan käytännöllisiä
tarkoituksia palvelevaan tilannekuvan ymmärtämiseen ja tulkitsemiseen. Tarkastelemme Kaupunkeja ja
Innovaatioalustoja seuraavasti:
1. Analyysin aluksi kuvaamme JLL:n kaupunkitypologian luvussa 3.
2. Typologian pohjalta liitämme kunkin 6Aika kaupungin tyypin ja valitsemme luokasta
verrokkikaupungin (champion), johon kaupunkia verrataan. Luku 3.1.
3. Luvussa 4 tarkastelemme 6Aika -kaupunkeja ulkopuolisen silmin käyttäen pääsääntöisesti
englanninkielisiä lähteitä: mikä on kaupungin itsestään luoma mielikuva tai brändi, sekä miten
kaupungeissa toimivat informantit kertovat kaupunkinsa innovaatiotoiminnasta. Nämä tiedot
auttavat hahmottamaan, mitä kaupunki haluaisi olla ja mihin suuntaan kaupunki kehittyy.
4. Luvussa 5 tarkastellaan havaintoja innovaatioalustoista.
5. Tulosten pohjalta voidaan päätellä, minkä tyyppisessä innovaatiokentässä kaupungit ja
kaupunkien innovaatioalustat todennäköisimmin kilpailevat nyt ja tulevaisuudessa.
Johtopäätökset ovat luvuissa 6 ja 7.

2.1 Ideascout Places
Innovaatioalustan tehtävänä on tarjota ympäristö, palveluita ja fyysisiä paikkoja, jotka mahdollistavat ja
tukevat innovaatiotoimintaa ja arvoverkostojen syntymistä. Hyödynnämme analyysissä Ideascout
Places työkalua, jolla analysoidaan kaupunkien innovaatiokyvykkyyttä. Ideascout Places tarkastelee
seuraavia innovaatioympäristön tekijöitä, erityisesti paikallisen vaikuttavuuden näkökulmasta:
1. Miten johtamiskulttuuri tukee paikallista innovaatiotoimintaa (top down)?
2. Millaisia innovatiivisen toiminnan ympäristöjä ja työkaluja paikka tarjoaa?
3. Montako tunnistettavaa innovaatioympäristöä alueella on?
4. Ovatko innovaatiotoiminnan ympäristöt monikäyttöisiä?
5. Edistävätkö innovaatioalustat toimijoiden menestystä? Mm. rahoitus, osaajien saatavuus.
6. Tukevatko alueen rakennukset, tilat ja palvelut innovaatiotoimintaa?
7. Tukevatko innovaatioalustat paikallista yhteisökehitystä?
8. Tukevatko innovaatioalustat kansainvälistä toimintaa?
9. Voivatko toimijat itse kehittää innovaatioympäristöään (bottom up)?
10. Onko innovaatioympäristöissä aktiivista kokeilutoimintaa?
11. Onko toimijoiden välillä aktiivista innovaatioyhteistyötä?.
12. Onko alueella olemassa tai syntymässä osaajia ja investointeja houkutteleva
osaamiskeskittymä, brain belt?
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3 KAUPUNKITYPOLOGIAT
Kaupunkien luokitteluun on olemassa erilaisia malleja riippuen tarkasteltavasta aiheesta, näkökulmasta
ja tarkkuustasosta. Tämän analyysin työkaluksi on valittu JLL:n kaupunkitypologia, mm. sopivan
tarkkuustason ja kansainvälisen kattavuuden vuoksi. Riippumatta mallista, haluttu tulos saavutetaan
vertailun kautta. Tässä tapauksessa vertailun kiinnostuksen kohteena on kaupunkien innovaatiotoiminta.
Kaupunkityypit (10):
• Established World Cities
o 1 Big Seven
o 2 Contenders
• New World Cities
o 3 Innovators
o 4 Lifestyle
o 5 Influencers
• Emerging World CIties
o 6 Megahubs
o 7 Enterprisers
o 8 Powerhouses
9 Hybrids
10 National Growth Engines

Taulukko 1: JLL Kaupunkitypologia
Vakiintuneet suurkaupungit (Established World Cities) tunnistetaan niiden poikkeuksellisen vahvasta
otteesta globaalissa kanssakäymisessä ja vaikuttavuudessa. Kaupunkien tunnusmerkkejä ovat niissä
sijaitsevat kaupan, yritysten, pääoman, osaamisen ja instituutioiden väkivahvat keskittymät.
• Seitsemän suurinta (Big Seven) ovat poikkeuksellisen onnistuneesti houkutelleet kiinteistöihin
(real estate) liittyvää ulkomaista pääomaa säätiöistä, rahoituslaitoksista ja varakkailta
yksityishenkilöiltä. Kaupungit ovat yleensä oletuksena, kun suurille kansainvälisille organisaatioille
etsitään sijoituspaikkaa.
o Miten kaupunki kehittyy?: Kaupungit pysyvät vakaasti nykyisellä kehityspolulla
hyödyntämällä suuruuden ekonomiaa, investointeja ja asemaansa. Niillä on suuri
vaikutusvalta elinkeinoelämään.
o Innovaatio: o Haasteet: Kaupungeissa on ongelmia nopean kasvun hallinnassa ja geopoliittiset kriisit
vaikuttavat niihin voimakkaasti.
o Referenssikaupungit: Lontoo, New York, Pariisi, Singapore, Tokio, Hong Kong ja Soul
•

Haastajat (Contenders) kurovat seitsemän suurimman kaupungin etumatkaa kiinni, kilpaillen mm.
pääoman, osaamisen ja liiketoiminnan virtaamisesta kaupunkeihin. Haastajat ovat usein portteja,
joiden kautta pääsy maanlaajuiseen toimintaan on tehokkaampaa kuin muiden kaupunkien kautta.
o Miten kaupunki kehittyy: Haastajat kehittyvät nopeasti kasvavan pääoman voimalla.
Nopeimmin kehittyy Shanghai, johon on virrannut sijoitusrahaa kymmenkertaisesti vuoteen
2006 verrattuna.
o Innovaatio: Haastajilla huomattavia osaajaresursseja, sekä useita erikoistuneita
osaamisklustereita. Nämä synnyttävät brain belttejä ja uutta innovaatiotoimintaa.
o Haasteet: Haastajat kehittyvät kukin tyylillään ratkoen eri tyyppisiä kasvun haasteita, kuten:
§ Asumisen, infrastruktuurin ikääntymisen ja liikenneyhteyksien haasteet (Toronto, San
Fransisco, Sydney, Amsterdam)
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§ Ympäristöön liittyvät ongelmat ja markkinoiden läpinäkyvyys (Shanghai, Beijing).
§ Infrastruktuureihin liittyvät ongelmat (Los Angeles, Chicago, Washington DC).
o Referenssikaupungit: Los Angeles, Shanghai, Beijing, Amsterdam, Chicago, San Francisco,
Toronto, Madrid, Sydney ja Washington DC.
Uudet Maailmankaupungit (New World Cities). Näiden tunnusmerkkejä ovat mm. korkea tulotaso,
tehokas infrastruktuuri, houkutteleva elämänlaatu, vähemmän sosiaalisia, ympäristöön liittyviä ja
taloudellisia haasteita, kuten rikollisuus, saasteet, ruuhkat ja epätasa-arvo. Kaupungit toimivat ketterästi
ja ne houkuttelevat odotuksia enemmän pääomia, yrityksiä ja osaajia. Uusia Maailmankaupunkeja ovat:
• Innovaattorit tunnistetaan korkeatasoisesta high tech-, innovaatio- ja tutkimustoiminnasta yhdessä
tai useammassa sektorissa. Lisäksi paikallinen talouselämä palvelee hyvin innovaatiotoimintaa.
o Miten kaupunki kehittyy: Vaikka Innovaattorikaupungit eivät ole tunnettuja
kosmopoliittisesta ilmastosta tai erityisestä elintavasta, ne ovat silti riittävän vahvoja
houkuttelemaan osaajia.
o Innovaatio: Kaupungeissa on paikallisten erikoistuneiden yritysten lisäksi tyypillisesti
muutama veturiyritys tai -instituutio, joka tukee innovaatioekosysteemin toimintaa.
o Haasteet: Kaupungeissa on usein kasvua rajoittavia tekijöitä, kuten infrastruktuuri, asuntojen
saatavuus tai kaupunkikulttuuri.
o Referenssikaupungit: Austin, Berliini, Boston, Denver, Dublin, Milano, München, San
Diego, Seattle, Piilaakso, Tukholma ja Tel Aviv.
•

Elämäntapakaupungit (Lifestyle) ovat toiminnan aktiivisia keskipisteitä, joissa elämänlaatu on
nousemassa voimakkaimmaksi bränditekijäksi. Julkiset palvelut ja julkiset tilat ovat korkealla tasolla
ja niihin on vakiintunut osallistamisen käytäntö (inclusion). Kaupungeista löytyy yleensä vahva
historiallinen tausta tai erikoisen vaikuttava luontoympäristö.
o Miten kaupunki kehittyy: Kaupunkien kasvua ja elinkeinoelämää vauhdittavat tyypillisesti
korkea koulutus, luova teollisuus, turismi ja tiede.
o Innovaatio: Kaupungit investoivat vuorovaikutusta ja yhteistyötä ruokkiviin
kehityshankkeisiin. Tämän vuoksi Elämäntapakaupungit ovat erityisen houkuttelevia tiedon
ja teknologian niche -toimijoille, sekä ympäristön, designin ja lääketieteen toimijoille. Näistä
ovat myös tärkeitä viennin alueita.
o Haasteet: Elämäntapakaupunkien on keskityttävä urbaanin kehityksen ylläpitämiseen, koska
vaarana on elävyyden katoaminen kaupunkikuvasta.
o Referenssikaupungit: Auckland, Brisbane, Kööpenhamina, Hampuri, Helsinki, Melbourne,
Oslo, Vancouver ja Zurich.

•

Vaikuttajat sijaitsevat strategisesti tärkeissä paikoissa, jonka vuoksi niitä arvostetaan mm.
kansainvälisinä päätöksentekopaikkoina, sekä kulttuuri- ja turismihubeina. Kaupungeista löytyy
diplomaattien, turvallisuusalan, median, korkeakoulutuksen ja niihin liittyvien toimijoiden
klustereita. Asemansa kaupungit ovat saavuttaneet politiikan ja maantieteen onnekkaiden
sattumusten seurauksena.
o Miten kaupunki kehittyy: Kaupungeissa pohditaan, pitäisikö nykyroolista murtautua ulos,
mutta kaupungeissa olevilla organisaatioilla on vahva kuristavakin vaikutus päätöksentekoon.
o Innovaatio: Vaikuttajat toimivat myös innovaatiovaikuttajina. Niissä sijaitsee usein
innovaatiotoiminnan hallinnointiin ja kehitykseen liittyviä katto-organisaatioita.
o Haasteet: Kaupunkien kehittymisen edellytyksenä on uuden kilpailuedun kehittäminen ja
paikan hakeminen kansainvälisen kasvun toimijana. Kaupungeilla on usein vaikeuksia
houkutella kiinteistöinvestointeja.
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o Referenssikaupungit: Barcelona, Brysseli, Frankfurt, Geneve, Kioto, Miami ja Wien.
Kehittyvät Maailmankaupungit (Emerging World Cities) ovat suuria kaupunkeja, joissa talous on
voimakkaassa kasvussa kuluttajamarkkinoiden ja uuden liiketoiminnan myötä. Toimeliaisuuden ansiosta
nämä kaupungit ovat kehittymässä mielenkiintoisiksi myös kansainväliselle kaupalle ja investoinneille.
Kaupunkikehityksen mittareilla kaupungit erottuvat erityisesti uusien kiinteistöjen rakentamisvauhdissa.
Näillä mittareilla Kehittyvät Maailmankaupungit erottuvat selkeäsi saman maan muista kaupungeista.
• Megahubit ovat merkittäviä päätöksenteon keskuksia keskittyen liiketoiminnan ja rahoituksen
palveluihin. Ne ovat kehittyneet poikkeuksellisen vahvasti viimeisen kymmenen vuoden aikana.
o Miten kaupunki kehittyy: Megahubeissa korkeakoulutus, tiede ja terveydenhoito edistyvät
nopeasti. Kokoluokkansa ansiosta kaupungit kilpailevat myös vierailijoista, tapahtumista,
kongresseista ja innovaatiopalveluista, toimien näin kansallisina
kansainvälistymismoottoreina.
o Innovaatio: Innovaatiotoiminta perustuu paikallisten yritysten aktiivisuuteen, oivalluksiin, ja
näiden yhteistoimintaan.
o Haasteet: Megahubien päähaasteena on nopeasti kasvava keskiluokka, ja sen tarpeiden
vaatima tulo- ja elintason kehitys. Megahubien haasteena on ylläpitää suotuisaa kehitystä,
mm. varmistamalla yritystoiminnan menestyminen, ratkaisemalla kestävän kehityksen
ongelmat, ja luomalla resilientti infrastruktuuri.
o Referenssikaupungit: Bangkok, Delhi, Istanbul, Jakarta, Johannesburg, Manila, Mexico
City, Moskova, Mumbai ja Sao Paulo
• Yrittäjäkaupungit (Enterprisers) ovat hiukan pienempiä, mutta niissä on kaupan, median ja
yritystoiminnan keskittymiä. Yrittäjäkaupungeista löytyy usein globaaleja teknologian, luovan
teollisuuden ja edistyneen valmistuksen (advanced manufacturing) johtajia, jotka hyödyntävät
onnistuneesti maan liiketoimintailmastoa.
o Miten kaupunki kehittyy: Yrittäjäkaupungit imevät työvoimaa ympäristöstään. Köyhyys ja
taloudellinen eriarvoisuus on laskusuunnassa. Yrittäjäkaupungeille identiteetti ja aitous ovat
elintärkeitä. Kaupunkien businessbrändi on vahvempi kuin vierailija- tai kulttuuribrändi.
o Innovaatio: Kaupungit luovat aktiivisesti innovaatiojärjestelmiä ja uusia tapoja toimia.
o Haasteet: Ne ponnistelevat paremman tuottavuuden ja innovaatiotoiminnan, sekä näitä
tukevan koulutuksen kehittämiseksi. Tunnusomaista on maa-alueen tehoton käyttö, erityisesti
keskustoissa, sekä businesskeskittymien puute.
o Referenssikaupungit: Bangalore, Guangzhou, Ho Chi Minh City, Kuala Lumpur, Shenzen
ja Taipei.
• Voimanpesissä (Powerhouses) on erittäin vahvaa kansainvälisesti kytkeytynyttä valmistavan
teollisuuden toimintaa, sekä näihin liittyviä arvoketjuja. Ne hyödyntävät taitavasti teknologian,
kommunikaation ja yhteyksien tarjoamia mahdollisuuksia ja siirtyvät korkeammalle arvoketjuissa.
o Miten kaupunki kehittyy: Perinteinen valmistava teollisuus on väistymässä uuden
toiminnan tieltä. Kaupungit ovat suuresti riippuvaisia hallinnon tuesta, sekä muutoksen
johtamisesta. Pääajatuksena on olla ensisijaisesti kilpailukykyinen hinnoilla ja tekemisen
keskittymillä. Valtion ohjauksen merkitys pienenee.
o Innovaatio: Voimanpesille on tunnusomaista uusien mahdollisuuksien jatkuva syntyminen,
joka ruokkii innovaatiota
o Haasteet: Kaupunkien menestyminen ja kasvu on suoraan riippuvainen kansainvälisen
talouden ja teknologian sykleistä. Ongelmaksi saattaa muodostua kilpailu ja toimintojen
päällekkäisyys lähikaupunkien kanssa.
o Referenssikaupungit: Chengdu, Chongqing, Hangzhou, Nanjing, Suzhou, Tianjin, Wuhan
ja Xi’an
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Hybrideissä sekoittuu elementtejä Kehittyvistä ja Uusista Maailmankaupungeista. Hybridit ovat
globaalissa mittakaavassa keskikokoisia, kilpailevat erikoistuneilla markkinoilla ja ne ovat
poikkeuksellisen viihtyisiä ja asumiskelpoisia verrattuna saman maan muihin kaupunkeihin. Työvoiman
profiili muistuttaa Kehittyviä Maailmankaupunkeja.
§ Keski-idän Hybrideissä, kuten Dubaissa, perustana ovat tehokkaat infrastruktuurit ja korkean
tuoton vierailijat ja turistit. Kaupunkien haasteena on usein avoimuus, heikko osallistamisen
kulttuuri, ympäristötietoisuus ja läpinäkyvyys.
§ Keski-Euroopan Hybridit ovat saavuttaneet kilpailukykyisen asemansa uudella positiolla
kansainvälisissä arvoketjuissa. Esimerkiksi Praha ja Varsova on vähitellen kehittymässä
Uusiksi Maailmankaupungeiksi.
§ Latinalaisen Amerikan keskikokoiset Hybridit kehittävät tunnistettavaa identiteettiä ja
panostavat viihtyvyyden, avointen ympäristöjen ja kestävän kaupunkikehityksen luomiseen.
Haasteena ovat rikollisuus, turvattomuus ja monimuotoisuuden kehittyminen.
§ Referenssikaupungit: Abu Dhabi, Bukarest, Budapest, Cape Town, Doha, Dubai, Praha,
Santiago ja Varsova.
Kansalliset Kasvumoottorit ovat vakaita ja hyvien kehittyneitä talousalueita jotka hyödyntävät suurta
kotimarkkinaa ja jatkuvaa kysyntää ilman merkittävää kilpailua. Talous perustuu kysyntään ja
tarjontaan. Kaupungeissa on hyvä työllisyysaste. Sijoittajien näkökulmasta Kasvumoottorit ovat
turvallisia kohteita.
• Miten kaupunki kehittyy: Kaupunkien kilpailukyky riippuu niissä olevien vakiintuneiden yritysten
kyvystä uusiutua ja innovoida. Kilpailun kohteena on ensisijaisesti tehokkuus, eikä niinkään
houkuttelevuus. Tehokkuutta näissä voidaan kehittää lähinnä logistiikan ja kuljetusinfrastruktuurin
kehityksellä. Pienemmän Kasvumoottorikaupungit, jotka onnistuvat uusiutumaan kehittyvät
vähitellen Uusiksi Maailmankaupungeiksi.
• Haasteet: Paikallisen hallinnon sisäinen kilpailu ja resurssien hukkaaminen.
• Referenssikaupungit: Atlanta, Dallas, Houston, Nagoya, Osaka.

3.1 6Aika -kaupungit JLL -typologiassa
25.4.18 toteutettiin työpaja yhdessä 6Aika -kaupunkien edustajien kanssa, jonka tavoitteena oli
tuottaa tietoa 6Aika kaupunkien sijoittumisesta JLL:n kaupunkitypologiaan, sekä löytää kullekin
kaupungille vertailukohta. Seuraavassa taulukossa on tulosten pohjalta laadittu asemointi ja
kaupungeille valitut vertailukaupungit:
6Aika-kaupunki
Espoo
Helsinki
Oulu
Tampere
Turku
Vantaa
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Vertailukaupunki
JLL -kaupunkityyppi
Tukholma
Innovaattori
Barcelona
Vaikuttaja
Seattle
Innovaattori
Wuhan
Voimanpesä
Vancouver
Elämäntapakaupunki
Bangalore
Yrittäjäkaupunki
Taulukko 2. 6Aika kaupungit ja vertailukaupungit
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4 ANALYYSI
Tässä kappaleessa analysoidaan vertailtavien kaupunkien innovaatioekosysteemejä. Informaatio
perustuu ensisijaisesti Internetin englanninkielisiin lähteisiin ja aineistoihin, sekä kaupungeissa
toimivien informanttien haastatteluihin. Tiedonhankinnassa käytetyt kysymykset ovat Liitteenä.
Analyysi ei ole innovaatiotoimintojen osalta täydellinen, vaan suuntaa antava. Analyysin puitteissa on
mahdotonta tunnistaa esimerkiksi Wuhanin kaikkia innovaatioympäristöjä. Tulevissa kappaleissa
mainitaan kaupunkien Innovaatioalustoja. Kategoriaan on pyritty sijoittamaan Innovaatioalustan
määritelmän mukaisesti sellaiset kohteet, jotka selkeästi ovat eniten alustamaisia, Innovaatioprosessia
tukevia ympäristöjä. Monesti myös esimerkiksi yrityshautomoita, Living labeja, tuotekehitysympäristöjä
ja co-working -tiloja nimitetään Innovaatioalustoiksi. Nämä on lajiteltu omiin kategorioihinsa.

4.1 Innovaattorikaupungit Espoo ja Tukholma – punching above their weights
Innovaattorit tunnistetaan korkeatasoisesta high tech-, innovaatio- ja tutkimustoiminnasta yhdessä
tai useammassa sektorissa. Lisäksi paikallinen talouselämä palvelee hyvin innovaatiotoimintaa.
- JLL
4.1.1 Yleisvertailu
Espoo
Espoon innovaatiotoiminta keskittyy
Otaniemi-Keilaniemi -alueelle.
Kaupungin toiminnasta huokuu
osallistamisen kulttuuri.
Innovaatio • Kaupungin innovaatiopalveluilla on
näkyvä rooli (Innovative Espoo).
Yhteiskehittäminen näkyy ja on osa
normaalia toimintaa.
• Keihäänkärkenä on cleantech.
• Kaupungin innovaatiotoiminnan
periaatteet on kuvattu Espootarinassa.
Haasteet
• ”Kilpailu” Helsingin kanssa,
erityisesti kv-näkyvyydessä.
Yleiskuva

Online

Verkkohaussa ensimmäiseksi nousee
Espoo Innovation Garden.

Tukholma
• Tukholma on itsevarma ja kaupungilla on selkeä
brändi Skandinavian pääkaupunkina.
• Kaupunki-ilme painottuu IT- ja ICT -toimintaan.
• Paljon suuria yrityksiä, kuten IBM ja Ericsson.
Kaupungilla on Innovaatiostrategia (2015), jonka
tavoitteena on luoda innovaatiojohtoinen talous 2025
mennessä. Tähän liittyy mm. toiminnan koordinointi
(Innovationskraft Sthlm).

•

Kaupunkiin liittyvä tieto on hajanaista ja
kokonaiskuvan muodostaminen on vaikeaa
• Innovaatiotoiminta ja osallistumisen
mahdollisuudet eivät ole verkossa erityisesti esillä.
• Tukholmassa on medium -tason turvallisuusuhkia,
mutta yleisilmeeltään kaupunki on turvallinen.
https://safearound.com/europe/sweden/stockholm/
Verkkohaussa kärkeen nousee Twitter: Stockholm
Innovation (@SthlmInno)

4.1.2 Innovaatioympäristövertailu
Ankkuriyrityksiä
Kasvuyrityksiä
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Espoo
Rovio, Nokia, Fortum, Neste,
Huhtamäki, Metsä Board, Orion,
Oriola, Outotec
SE Innovations Oy, Yanisan Air,
Casambi Technologies, MPH
Technologies

Tukholma
Volvo, Ericsson, lukuisia
King (Candy Crush), Mojang (Minecraft), Paradox
Interactive, iZettle
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•

Start-up yrityksiä

•
•

654 start-up yritystä
(Helsinki, Espoo, Vantaa
yhdessä)
Aktiivinen start-up kulttuuri.
Ambronite, Beddit,
Cabforce, Catchbox,
Cuckoo, Enevo, Entocube,
Fourdeg, Funzi, Puzzle
Phone, Valota, Yonder
Spinno Enterprise Center
Start-up Sauna
Vertical — The Health
Accelerator
VTT Ventures Ltd.
Aalto Start-up Center
A Grid!
Innovation House Finland
ESA Business Incubation
Centre (tulossa)
KYKY - Espoon Koulut
Living Lab
Espoo Innovation Garden
Open Innovation House

Fab & Maker

•

Aalto Fablab

Innovaatioalustat

•
•
•

Ison Omenan palvelutori
Make With Espoo
YK:n innovaatio- ja
teknologialaboratorio
(tulossa)
Älykkään energian
innovaatioalusta (Otaniemi,
VTT)

•
•

Hautomoympäristöt

•
•
•
•
•
•
•
•

Living
labit
testiympäristöt

ja •

•

Brain belt
Ekosysteemi

ÓIdeascout 2018

Koulutus ja oppimisympäristöt
• Innovative Espoo,
• Helsinki Business Hub,
• VTT
• Lunch Talks
• Slush

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

511 start-up yritystä
https://teleport.org/cities/stockholm/#startup
Erittäin aktiivinen start-up kulttuuri.
Tukholma on ”Unicorn factory”: tuottaa
menestyviä start-uppeja, kuten Spotify ja Skype
Karma (ruokajakelun tehostaminen)

Sting Accelerator – Stockholm innovation and
growth,
Epicenter Stockholm
FemTech – Acceleratorprogram för kvinnor i
techindustrin
Almi
suinkubator.se
Sup46

•
•

Digital demo Stockholm
UMA Kungsbro, Openlab (yliopistojen
yhteinen)
• Fintech hub
• Stockholm Living Lab
• KTH Live-In Lab
• ElectriCity - Urban living lab
• Stockholm Digital Care
• Stockholm Makerspace
• Ix Stockholm (hackerspace)
• Innovationsplatsen (Karolinska)
• SLL innovation
• KTH innovation
• Karolinska Institutet Innovations AB
• Förnyelselabbet
• Innovationsguiden
• Flemingbergs science
• Clinical innovation fellowship
• Experiolab (Tukholman ulkopuolella)
Lääketiede ja terveydenhoito
• Stockholm Business Region,
• Kungsholmen
• Kista Science park
• Kattava valokuituverkko
• Openlab openlabsthlm.se
• OneTeamGov
• Vinnova
• Tillväxtverket
• Startupstockholm
• SU innovation
• Norrsken foundation
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TKI -aktiviteetit

•
•
•

Kansalaisaktiivisuus
Tulevaisuuden
ennakointi

Vahva osallistamisen kulttuuri
YK:n innovaatio- ja
teknologialaboratorio ja ESA:n
yrityskiihdyttämö tuovat
kansainvälistä voimaa Espoon
innovaatiotoimintaan.
• Pienet sosiaaliset etäisyydet

Innovaatioalustojen
vahvuudet

Koulu palveluna
Aalto-yliopisto
Aalto Design Factory

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

H2 HealthHub
Palkinnot: Nobel, Water, Polar
RISE – The Swedish Research Institute
Useita korkeatasoisia korkeakouluja.
Dalarna Science Park
Odlande stadsbasarer (kaupunkiviljely)
Teknologiakehityksessä Tukholmalla on kyky
toimia kokoaan suuremmin (punching above its
weight).
Useita ekosysteemitoimijoita, joiden toiminta
perustuu tulevaisuuden tekemiseen.
Lainsäädäntö tukee uusia teknologioiden
hyödyntämistä, kuten dronet ja itseajavat autot.
Kymmeniä co-working tiloja.
Osaajien saatavuus.
Toimijoiden yhteistyö

4.1.3 Espoo – Ideascout Places -analyysi
1. Miten johtamiskulttuuri tukee paikallista innovaatiotoimintaa (top down)?
a. Espoon kaupunki ja Aalto-yliopisto tukevat vahvasti Espoon innovaatiotoimintaa. Tästä
löytyy useita esimerkkejä päätöksenteossa, rahoituksessa ja yhteistyön muodoissa.
b. Espoon johtamisen perustana on kaikille yhteinen Espoo-tarina.
2. Millaisia innovatiivisen toiminnan ympäristöjä ja työkaluja paikka tarjoaa?
a. Yritysten innovaatioympäristöt ovat keskittyneet Otaniemeen (Aalto, VTT).
b. Avoimia ympäristöjä ovat erityisesti Ison Omenan palvelutori ja koulujen kehityshankkeet.
3. Montako tunnistettavaa innovaatioympäristöä alueella on?
a. <10
4. Ovatko innovaatiotoiminnan ympäristöt monikäyttöisiä?
a. Tunnistetut innovaatioympäristöt palvelevat erilaisia käyttäjäryhmiä ja toimintamuotoja.
5. Edistävätkö innovaatioalustat yritysten ja toimijoiden menestystä? Mm. rahoitus, osaajien saatavuus.
a. Innovaatioalustat edistävät toimijoiden menestystä erityisesti tarjoamalla
yhteistoimintaympäristöjä, joista löytyy monialaista osaamista.
b. Osaajien saatavuudesta vastaa erityisesti Aalto-yliopisto.
c. Rahoituksen hankkimiseen erityisesti Slush on muodostunut tärkeäksi etapiksi.
6. Tukevatko alueen rakennukset, tilat ja palvelut innovaatiotoimintaa?
a. Erityisesti Otaniemen kampuksen tiloja muokataan innovaatio- ja start-up toiminnan
tarpeisiin.
7. Tukevatko innovaatioalustat paikallista yhteisökehitystä?
a. Tekniseen innovaatioon liittyvä yhteisökehitys on erityisesti Otaniemessä ja opiskelija- ja
start-up -toiminnassa.
b. Kaupunki toimii yhteisöjä kehittävästi mm. Espoo-tarinan pohjalta.
8. Tukevatko innovaatioalustat kansainvälistä toimintaa?
a. Otaniemen kansainväliset opiskelijat ja tutkijat luovat innovaatioalustoihin vahvan
kansainvälisen kytkennän.
b. Slush on tärkeä kv-areena.
9. Voivatko toimijat itse kehittää innovaatioympäristöään (bottom up)?
a. Muutamat innovaatioympäristöistä, kuten Start-up Sauna ja Innovation House Finland, ovat
syntyneet toimijoiden toteuttamina. Näissä toimijat edelleen kehittävät toimintaympäristöään.
10. Onko innovaatioympäristöissä aktiivista kokeilutoimintaa?
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a. On. Mm. koulujen oppimisympäristöihin liittyvä kokeilutoiminta.
11. Onko toimijoiden välillä aktiivista innovaatioyhteistyötä, mm. korkeakouluyhteistyö, verkostot,
kytkennät yrityksiin.
a. Yhteistyö on päivittäistä julkisten ja yksityisten välillä.
b. Yhteisenä toimijoiden voimannäyttönä on Slush.
12. Onko alueella olemassa tai syntymässä osaajia ja investointeja houkutteleva osaamiskeskittymä,
Brain Belt?
a. Koulutus- ja oppimisympäristöt
4.1.4 Mitä Espoo voi oppia Tukholmasta?
Tukholma ja Espoo sijoittuvat Innovaatiokaupunkien sarjaan. Tässä suhteessa kaupungit ovat hyvin
erilaisia. Espoossa painottuu yhteisöllinen ja osallistava, enimmäkseen paikallinen (poislukien Slush)
innovaatiotoiminta, joka on keskittynyt Otaniemeen, kun taas Tukholma on silmiinpistävän
kansainvälinen toimintaympäristö, josta löytyy innovaatioympäristöjen saaristo.
Molemmilla kaupungeilla on puutteita hyödyntää innovaatiotoiminta brändissään ja kertoa toiminnasta
ja menestystarinoista ulospäin, erityisesti kansainväliselle yleisölle. Tässä on rohkeasti hyödynnettävä
toteutuneita menestystarinoita, kuten Rovio & Angry Birds. Saatavilla oleva tieto on pirstaleista. Espoo
ei ole kansainvälisillä areenoilla helposti tunnistettava innovaatiokaupunki.
Espoon tärkeimmät kehityskohteet liittyvät olemassa olevan innovaatiotoiminnan tarinallistamiseen ja
tarinan muuttamiseen innovaatiobrändiksi, näkyväksi osaksi Espoo-tarinaa. Suurin mahdollisuus on
toiminnan skaalaaminen kansainväliseksi innovaatiomagneetiksi ja houkuttelevaksi sijoitusmaisemaksi.
Tukholman innovaatiotoiminnan perustana on yhteinen innovaatiostrategia, jolle on asetettu tavoitteet.
Strategia toimii ja tuottaa energistä toimintaa.
Innovaatiokaupungin kehitys perustuu ensisijaisesti osaajien saatavuuteen. Monipuolinen uutta luova
toiminta, aktiivinen start-up -kulttuuri ja muut innovaatiokaupungeille ominaiset piirteet vetävät
innovaattoreita puoleensa. Kehityksen suurin mahdollisuus on ennakoida tilanne, jossa osaajia on yhä
paremmin saatavissa ja luoda suunnitelma, jolla osaajaimusta otetaan suurin mahdollinen hyöty.
Punch above own weight!

4.2 Helsinki ja Barcelona – Vaikuttajakaupungit: Go for experiences, not only sights.
Vaikuttajat sijaitsevat strategisesti tärkeissä paikoissa, jonka vuoksi niitä arvostetaan mm.
kansainvälisinä päätöksentekopaikkoina, sekä kulttuuri- ja turismihubeina. Kaupungeista löytyy
diplomaattien, turvallisuusalan, median, korkeakoulutuksen ja niihin liittyvien toimijoiden klustereita.
Asemansa kaupungit ovat saavuttaneet politiikan ja maantieteen onnekkaiden sattumusten seurauksena.
-JLL
4.2.1 Yleisvertailu
Helsinki
Yleiskuva Kaupungin ykkösteemana keväällä 2018 on
sustainability, joka näkyy selkeästi kaupungin
verkkosivustojen ilmeessä. Blogeissa ja
verkkojulkaisuissa teemana ovat usein
elämykset yksittäisten kohteiden sijaan.
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Barcelona
Barcelona tunnetaan ensisijaisesti turisti- ja
kulttuurikohteena. Kaupunkiin liitetään
vetovoimaisia taiteilijoita, kuten Dali, Gaudi,
Miro ja Picasso.
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Haasteet

Online

Helsingin innovaatiokuva keskittyy
älykkään kaupungin alustaan (mm. City
SDK) ja erityisesti liikkumiseen (mobility
as a platform).
• Helsingissä on vahva muotoilun ja
palvelumuotoilun skene. Pohjoismaat ja
Suomi ovat alan edelläkävijä.
• Helsingissä on suuri määrä coworking tiloja. http://www.eustartups.com/2017/11/overview-of-the-10best-co-working-spaces-in-helsinki/
• Ulkopuolisen silmin Helsinki on turvallinen
ja menestyvä kaupunki, eikä siihen liity
vahvoja ongelmia tai haasteita.
• Helsingissä ei ole tunnistettuja korkean
tason riskejä.
https://safearound.com/europe/finland/helsi
nki/
Verkkohaussa kärkeen nousee Helsingin
yliopiston innovaatiopalvelut.

•
•
•

Kaupungissa on suuri määrä eri alojen
innovaatioaktiviteetteja, joissa usein
yhdistyy taide ja tekniikka.
Barcelona on asettanut tavoitteekseen olla
Euroopan johtava 3D-tulostuksen hubi.
Barcelona arvioidaan usein maailman
johtavaksi Smart City -kaupungiksi ja
smarttauksen roolimalliksi.

•

Viime kuukausina houkuttelevuuteen ovat
vaikuttaneet Katalonia itsenäistymiseen
liittyvät levottomuudet ja uutiset.
• Kaupungissa on korkean tason
turvallisuusriskejä.
https://safearound.com/europe/spain/barcelo
na/
Verkkohaussa kärkeen nousee Barcelona
Innovation | Meet Barcelona

4.2.2 Innovaatioympäristövertailu
Ankkuriyrityksiä

Kasvuyrityksiä
Start-up yrityksiä

Hautomoympäristöt
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Helsinki
• SOK, Kesko
• Suuri määrä yritysten pääkonttoreita. Ei yhtä
vahvaa ankkuriyritystä.
• Business Finland on merkittävä toimija.
Suomen Suoramainonta, The Walt Disney
Company Nordic AB, Next Games Oy,
LeaseGreen Suomi Oy
• Kokoonsa nähden Helsingissä on suuri startup -tiheys, mutta niiden onnistumisaste on
matalampi kuin muilla vastaavassa
tilanteessa olevilla ekosysteemeillä.
• 654 start-up yritystä (Helsinki, Espoo ja
Vantaa).
https://teleport.org/cities/helsinki/startupscene/
• Avanto Ventures, Gorilla Ventures, xEdu
Accelerator, Newentures Accelerator,
NewCo Helsinki Accelerator, U.S. Embassy
Helsinki Innovation Center, Startup Maria
• Demola

Barcelona
• Erityisesti autoteollisuuden
yritykset, mm. Seat, Nissan.
• HP
• Vahva muoti- ja vaateteollisuus
Sony and Activision King, Ubisoft
•
•

Yli 1000 start-up yritystä.
>125 pelialan yritystä. Social
Point. >270 Smart City -yritystä
muodostaen Smart City
aiheisten yritysten klustereita.
http://www.barcinno.com/

•

Citilab Cornella, sosiaalisen ja
digitaalisen innovaatiotoiminnan
keskus Barcelonassa
Rahoitus: Delvy Law &
Finance, Capital Cell, Antai
Venture Builder, BCN Tech
City, Conector, Inveready,
Nekko Capital, Rousaud Costas
Duran, Sabadell Ventures,
SeedRocket, Ysios Capital,
Caixa Capital Risc, Nauta
Capital, Alta Life Sciences,
Esade ban

•
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Living
labit
testiympäristöt

Fab & Maker
Innovaatioalustat

ja •
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Kaupunkiverstas www.kaupunkiverstas.fi/
Helsinki Hacklab
Forum Virium
Sosiaali- ja terveysalan kokeilu- ja
kehittämisyhteistyö yritysten ja innovaatioorganisaatioiden kanssa
Helsinki Design Week (aka
innovaatioalusta)
Helsingin tukkutori
Puhdas Vallisaari
Kustaankartanon palvelukeskus
Palvelukeskus Helsinki
Fiksu Kalasatama

•

Smart city mobility

•

Brain belt

Ekosysteemi

•

•
TKI -aktiviteetit

REDI Living Lab (SRV)
Helsinki Region Infoshare (HRI)
Helsinki – Älykkään kaupunkikehityksen
kokeilualusta

•
•
•
•

Helsinki tunnetaan erityisesti datan
hyödyntämisen ja mahdollisuuksien
ekosysteeminä, joka on hyvin kytkeytynyt
kansainväliseen toimintaan.
Smart mobility - mobility as a service
ecosystem
Health innovation village (GE)
Tekoäly, terveysteknologia, peliala
Helsingin yliopisto, Aalto yliopisto, Hanken
Kaupungin avoin data

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
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Library Living Lab Barcelona,
Barcelona urban lab - District
22@Barcelona
www.22barcelona.com
Fab City http://fab.city/ kaupunki, joka tuottaa kaiken
tarvitsemansa.
Spark Lab
Fablab Barcelona
Barcelona Hackerspace
Open Innovation Forum
Barcinno
Barca innovation hub
Barcelona Art Factories:
platforms for creativity and
innovation
Telefónica Open Future, open
innovation platform
Barcelona City Council's COINNOVATION platform
Cisco IoE Innovation Center
Smart Citizen - Open source
technology for citizens political
participation in smarter cities
https://smartcitizen.me/
Smart city
Kataloniassa on n. 100 Biotech
& Pharma -alan
tutkimuskeskusta, yliopistoa,
teknologiapuistoa ja teollisuuden
organisaatiota.
3D-tulostus
Smart City Campus
Smart City Cluster
Useita vuosittain toistuvia
suurtapahtumia ja kvkongesseja, kuten Smart City
Expo World Congress, Mobile
World Congress
Kaupungin avoin data
Barcelona Laboratori,
Health Care Innovation Lab
Orbital 40,
i2Cat Catalonia Digital Lab
Gaming, Health & Life
Sciences.
Global 3D Printing Hub
IAAC – Institute of advanced
architecture,
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•

Kansalaisaktiivisuus

Tulevaisuuden
ennakointi

Innovaatioalustojen
vahvuudet

7 yliopistoa (courses and
training in video game creation,
3D games, and visual effects)
• Kaupunkilaisilla on merkittävä rooli fiksujen • Kaupunki edistää vahvasti
ratkaisujen ja soljuvan arjen suunnittelussa.
demokratiaa.
• Helsinki kehittää jatkuvasti kaupunkilaisten • Viime aikojen
osallistumisen mahdollisuuksia.
kansalaisaktiivisuus on
Innovaatiomatkailijat ovat erityisen
kohdistunut mm. kasvavan
kiinnostuneita kaupunkilaisten roolista.
turismin vastustamiseen.
• Stadin aikapankki
• BIT habitat,
fundaciobit.barcelona
• Helsinki on hyvässä vireessä tulevaisuuden
• Katalonia kehittyy vahvasti.
tärkeimpien trendien ennakoinnissa, kuten
Rahoitusta on yhä paremmin
kaupunkiliikkuminen, turvallisuus,
tarjolla. Lahjakkaat ihmiset
osallistaminen ja kestävä kehitys.
perustavat mieluummin yrityksiä
kuin menevät suuriin
• Helsingin ja Tallinnan tiivistyvä yhteistyö
organisaatioihin töihin.
avaa uusia innovaatiotoiminnan
mahdollisuuksia.
• Mobile Word Capital:
Barcelonassa kokeillaan
aktiivisesti kevytliikenteen uusia
ratkaisuja, erityisesti sähköisten
ajoneuvojen hyödyntämisessä
Helsingin start-up -skene on arvioitu maailman
Innovaatioalustoja on monipuolisesti
parhaaksi ekosysteemiin kuuluvien yrittäjien,
eri toimintakentille.
sijoittajien ja asiantuntijoiden
verkostoitumisessa.

4.2.3 Helsinki – Ideascout Places -analyysi
1. Miten johtamiskulttuuri tukee paikallista innovaatiotoimintaa (top down)?
a. Innovaatiotoiminta on oleellinen osa Helsingin kaupunkistrategiassa (2017).
2. Millaisia innovatiivisen toiminnan ympäristöjä ja työkaluja paikka tarjoaa?
a. Helsingissä ei ole selkeää innovaatiotoiminnan keskittymää, vaan toiminta on hajaantunut
ympäri kaupunkia.
b. Työkaluja: Avoin data
c. Helsingin yliopiston innovaatiopalvelut
3. Montako tunnistettavaa innovaatioympäristöä alueella on?
a. Helsingillä on laaja kirjastoverkosto. Kirjastoilla on potentiaali kehittyä innovaatiohubeiksi.
b. Kokoonsa nähden yllättävän vähän tunnistettuja innovaatioympäristöjä. ~10
4. Ovatko innovaatiotoiminnan ympäristöt monikäyttöisiä?
a. Tunnistetut innovaatioympäristöt palvelevat erilaisia käyttäjäryhmiä ja toimintamuotoja.
Esimerkiksi Forum Virium.
b. Smart Kalasatama innovaatioalustassa on useita kokeilukohteita, kuten sähköautojen lataus,
aurinkovoimala, pop-up kirjasto, maker space -tiloja, älykontteja, älykotien konsepteja ja
jätteenkeräysjärjestelmiä.
5. Edistävätkö innovaatioalustat yritysten ja toimijoiden menestystä? Mm. rahoitus, osaajien saatavuus.
a. Helsingissä on vahva hautomotoiminta ja alueella on suuri määrä potentiaalisia sijoittajia.
Innovaatioihin ja kasvuun saatava rahoitus on erinomaisesti tarjolla.
6. Tukevatko alueen rakennukset, tilat ja palvelut innovaatiotoimintaa?
a. Ulkopuolisen on vaikea löytää Helsingistä innovaatiopalveluita ja -tiloja. Selkein aloituspiste
on Helsingin yliopiston innovaatiopalvelut.
7. Tukevatko innovaatioalustat paikallista yhteisökehitystä?
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a. Kyllä, erityisesti public - private -toimintaa.
8. Tukevatko innovaatioalustat kansainvälistä toimintaa?
a. Helsinki on lähtökohtaisesti voimakkaan kansainvälinen ympäristö. Innovaatioalustat ovat
luonteeltaan kansainvälisiä.
9. Voivatko toimijat itse kehittää innovaatioympäristöään (bottom up)?
a. Kaupunki tarjoaa alustoja, kuten avoin data. Toimijat voivat rakentaa tarjolla olevia
mekanismeja hyödyntäen omia toimintojaan, mutta ilmeisesti näihin on vaikea vaikuttaa.
10. Onko innovaatioympäristöissä aktiivista kokeilutoimintaa?
a. Kokeilutoimintaa on ja se on mainittu kaupungin strategiassa, mutta se ei ole erityisen
aktiivista tai siitä ei viestitä.
11. Onko toimijoiden välillä aktiivista innovaatioyhteistyötä, mm. korkeakouluyhteistyö, verkostot,
kytkennät yrityksiin.
a. Tärkein kytkijä toimijoiden välillä on Forum Virium.
4.2.4 Mitä Helsinki voi oppia Barcelonasta?
Helsinki ja Barcelona sijoittuvat tässä analyysissä Vaikuttajakaupunkien sarjaan. Vaikka kaupungit ovat
mittakaavaltaan erilaiset, on kaupunkien kansainvälisyydessä, pääoman saatavuudessa,
innovaatiotoiminnassa ja start-up toiminnassa huomattavan paljon samankaltaisuutta. Molemmat
kaupungit ovat jo valmiiksi suosittuja vierailukohteita ja tunnettuja aktiivisuudestaan.
Molemmat kaupungit hyödyntävät innovaatiotoimintaa brändissään ja kertovat edelläkävijyydestä,
joskin tieto on sirpaleisesti eri kohteissa. Helsinki on viestinnässään elämyskaupunki.
Barcelona korostaa voimakkaasti innovaatioita, ” Barcelona is innovation”. Koko kaupunki on monella
rintamalla valjastettu innovaatiotoimintaan, ja tämä toiminta on myös itsessään innovatiivista. Aiheen
tiimoilta löytyy useita keskittymiä, sekä verkossa että kaupungissa, ja tiedon löytäminen on helppoa.
Helsingin kannattaa tarkastella innovaatioviestinnän klusterointia, luoda vahvempia innovaatioviestejä,
tuoda toimijoita yhteen monipuolisiksi klustereiksi ja määritellä toimijoita yhdistäviä innovaatiovisioita
hyödyntäen olemassa olevaa toimintaa.
Vaikuttajakaupunkien haasteena ja kaupunkien kehittymisen edellytyksenä on uuden kilpailuedun
kehittäminen ja paikan hakeminen kv-kasvun toimijana. Helsingin suurin kehitystarve liittyy
innovaatioympäristöjen ja -alustojen kehittämiseen ja näkyväksi tekemiseen. Innovaatioalustoja on
tunnistettavissa vai muutama. Meri on Helsingille tärkeä ja siihen liittyy paljon innovatiivista toimintaa
ja yritteliäisyyttä. Miten Itämeri voisi olla osa Helsingin innovaatioareenaa?
Go for experiences, not only sights.

4.3 Oulu ja Seattle – Innovation, business as usual
Innovaattorit tunnistetaan korkeatasoisesta high tech-, innovaatio- ja tutkimustoiminnasta yhdessä tai
useammassa sektorissa. Lisäksi paikallinen talouselämä palvelee hyvin innovaatiotoimintaa.
4.3.1 Yleisvertailu
Yleiskuva

Oulu
Oulu tunnetaan vireänä innovaatiokaupunkina.
Uutta näkökulmaa etsitään mm. pyrkimällä
Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026.
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Seattle
• Tunnustettu teknologia/
innovaatiokeskittymä.
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•

Yhden teknologiayrityksen (Microsoft)
dominoima.
• Tunnettu erityisesti kahvikulttuurista.
• Seattlen ajantasaisen yleiskuvan saa
Geekwiresta: www.geekwire.com
• ” Seattlessa kuhisee innovaattoreita ja
teknologiayrittäjiä”
• Voimakas investointikyvykkyys
• Seattle on USAn johtava
innovaatiokaupunki (Innovation Leader
julkaisu 2017).
• Kaupungin vahvuudeksi on tunnistettu
innovaatioresilienssi.
• Yksityisesti rahoitettu Challenge Seattle
on perustettu ratkomaan kaupungin
tärkeimpiä kehityshaasteita, mm.
• Muuttuvat työpaikat ja muuttuva
koulutustarve
• Infrastruktuurin kehitys ja kestävän
kehityksen ylläpito
Verkkohaussa kärkeen nousee Vancouver
innovation economy map | City of Vancouver

Yhteistyön tuloksena syntynyt tunnustettu
innovaatiokeskus. Nokian henki näkyy
vahvana. Globaalien markkinajohtajayritysten
merkittävä tuotekehityspaikkakunta.
Todella aktiivisya toimijoiden välistä
yhteistyötä. Mm. Aktiiviset testiympäristöt
uusille teknologioille yhteistyössä julkisen ja
yritysten kanssa.
Nokian alasajon jättämään teknologia- ja
innovaatio-osaamisen hyödyntäminen ennen
kuin se vanhenee

Haasteet

•

Online

Verkkohaussa kärkeen nousee
www.ouluinnovation.com/

4.3.2 Innovaatioympäristövertailu
Oulu
Ankkuriyrityksiä
Stora Enso, Kesko, Osuuskauppa
Arina, Oulun Energia Oy, Wetteri Oy
Kasvuyrityksiä
• Investment Intelligence Oy,
IndoorAtlas Oy, Arvu North Oy
• Haltian, Flexbright, Koukoi
Games, ROHM, Weela, Bittium
Start-up yrityksiä
74 start-up yritystä
https://teleport.org/cities/oulu/startupscene/
• QuietOn
• Health Innovation Academy
• Cerenion Oy
Hautomoympäristöt • N. 10
• Businss Kitchen
www.businesskitchen.fi
• Butterfly Ventures
• Kielo Growth
• Njetwork Inn
• Starttaamo
• OAMK Labs
• Polar Bear Pitching
• Demola
Living labit ja • Karjasillan verstas
testiympäristöt
• Test user forum Patio
• Resca area in Hiukkavaara
• Välivainio
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Seattle
Microsoft, Amazon, Starbucks, Nordstroms,
Boeing, Expedia, Zillow
Bizible, Pike 13, Tango Card, Shaw + Scott,
Lighter Capital, Dope Magazine, 2A
Consulting, Rational Interaction, Pillar
Properties
1525 start-up yritystä
https://teleport.org/cities/seattle/#startup

•
•
•
•

•
•

Techstars Seattle
Alexa Accelerator
Suuri määrä hautomoita:
https://www.newtechnorthwest.com/resour
ce-guide/incubators/
https://www.geekwire.com/2015/mappingseattles-incubators-accelerators-and-coworking-spaces/

Amazon’s Living Lab: Reimagining Retail
on Seattle Streets
Pacific Science Center Living Lab
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Fab & Maker

Innovaatioalustat

Brain belt
Ekosysteemi

TKI -aktiviteetit

Kansalaisaktiivisuus
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•
•
•
•
•
•
•
•

5G testiverkko
OULLabs Oulu Urban Living Labs
Edudigi
OAMK Simlab
Oulu WelfareLab
OYS TestLab
Fab Lab Oulu
Hackerspace Tarlab Oulu

•

• Oulu Innovation Alliance
• Oulu Health ouluhealth.fi
• Business Oulu Innovation Services
• Demola
• Kokeilupiste (kirjasto)
• Ouluzone+
• Oulu 3D kaupunkimallialusta
• Virtuaalimessualusta
• Mapgets
• Metsokankaan monitoimitalo
Langaton tiedonsiirto, Medical
instruments
• Oulun Teknologiakylä Oy
• Nivalan yrityspuisto
• BusinessOulu,
https://www.businessoulu.com/en/
company-services/innovationservices.html
• Oulun yliopiston
innovaatiopalvelut
http://www.oulu.fi/yliopisto/innov
aatiopalvelut
• Tellus Innovation Arena

•

•
•
•

Oulun yliopisto
OAMK
Oulu Health Sparks-rahoitus

•

•
•
•
•

School of Aquatic and Fishery Sciences
Living Lab (Univ. Washington)
Living labeja kaupallistettuina:
https://www.visitseattle.org/meetingplanners/innovation-and-technology/
SoDo MakerSpace sodomakerspace.com
Fab Lab Seattle
Fab Lab Tacoma
Fabrication Labs (useita yliopistossa)
http://be.washington.edu/spaces/digitalhand-fabrication/
Cambia Grove Innovation Hub
https://www.cambiagrove.com

Kestävän kehityksen osaaminen, teknologia
(Microsoft), kahvialan osaaminen
• Innovaatio- ja teknologiatoimijat yhdistää
WTIA, joka toimii siltana osavaltion ja
kaupungin julkisen hallinnon,
yritysmaailman sekä yliopistojen välillä.
Loi ns Apprentice –ohjelman.
www.washingtontechnology.org
• Kaupungin BIA kehitysalueet (Business
Improvement Areas)
• Challenge Seattle
www.challengeseattle.com
• Redmond kampus
• Runsaasti Co-working tiloja:
http://startup.choosewashingtonstate.com/r
esources/work-spaces/
• Bezos center mohai.org/exhibit/bezoscenter-for-innovation/
• Washington University, CoMotion labrat ja
hautomo.
• Global Innovation Exchange
www.globalinnovationexchange.org
• The Technology Alliance
www.technology-alliance.com/
• Avoin data socrata.com/case-study/seattleembraces-open-data-focuses-innovation/
• U District Partnership (UDP)
www.udistrictpartnership.org
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Tulevaisuuden
ennakointi

•
•

Innovaatioalustojen vahvuudet

•

Kehittää kansainvälistä
innovaatioyhteistyötä
Uusia alustamaisia
innovaatioympäristöjä kehitetään
5G, uudet tiedonsiirtotekniikat ja
vahva osaamispohja.

•

Yritykset ja julkiset tahot toimivat
aktiivisesti yhdessä paremman kaupungin
kehittämiseksi.

•

Innovaatiotoiminnan monipuolisuus, jossa
yksityiset toimijat vahvasti mukana.

4.3.3 Oulu – Ideascout Places -analyysi
1. Miten johtamiskulttuuri tukee paikallista innovaatiotoimintaa (top down)?
a. Innovaatio on merkittävässä asemassa kaupungin strategiassa ja yliopiston strategiassa.
b. Kaupungissa on lukuisia innovaatiotoimintaa edistäviä hankkeita ja ympäristöjä.
2. Millaisia innovatiivisen toiminnan ympäristöjä ja työkaluja paikka tarjoaa?
a. Useita fyysisiä ja digitaalisia ympäristöjä
b. Työkaluja: Avoin data, 5G verkko, avoin WLAN.
3. Montako tunnistettavaa innovaatioympäristöä alueella on?
a. Oulussa on lukuisia innovaatioympäristöjä, >10
4. Ovatko innovaatiotoiminnan ympäristöt monikäyttöisiä?
a. Osa innovaatioympäristöistä palvelee erilaisia käyttäjäryhmiä ja toimintamuotoja. Osa
ympäristöistä on keskittynyt tiettyyn teemaan.
b. Oulussa avoimet connectivity-ympäristöt ovat erityisen tärkeitä
5. Edistävätkö innovaatioalustat yritysten ja toimijoiden menestystä? Mm. rahoitus, osaajien saatavuus.
a. Polar Bear Pitch on tunnettu ja näkyvä rahoituksen vauhdittaja.
6. Tukevatko alueen rakennukset, tilat ja palvelut innovaatiotoimintaa?
a. Oulu Innovation Alliance tarjoaa suuren määrän innovaatiotiloja ja palveluita.
7. Tukevatko innovaatioalustat paikallista yhteisökehitystä?
a. Kyllä. Oulussa on vahva samaan hiileen puhaltamisen meininki.
8. Tukevatko innovaatioalustat kansainvälistä toimintaa?
a. Nokian jäljiltä toiminta on vahvasti kansainvälistä.
b. Start-up ja kasvuyrityksillä on vahva kansainvälisen toiminnan kulttuuri.
9. Voivatko toimijat itse kehittää innovaatioympäristöään (bottom up)?
a. Toimijat voivat rakentaa tarjolla olevia mekanismeja hyödyntäen omia toimintojaan, mutta
ilmeisesti näiden rakenteisiin on vaikea vaikuttaa.
10. Onko innovaatioympäristöissä aktiivista kokeilutoimintaa?
a. Alustojen pohjalta kannustetaan aktiiviseen kokeilutoimintaan.
b. Oulun kaupunki on tehnyt strategisen päätöksen kokeilukulttuurin tukemisesta.
c. Oulussa on poikkeuksellisen aktiivista Living Lab toimintaa.
11. Onko toimijoiden välillä aktiivista innovaatioyhteistyötä, mm. korkeakouluyhteistyö, verkostot,
kytkennät yrityksiin.
a. Business Oulu ja Oulu Innovation Alliane ovat tärkeä toimijoiden kytkijöitä Oulussa.
b. Innovaatioyhteistyö on aktiivista ja toimijoiden välillä on useita kytköksiä. Kytköksiä
luodaan myös yhteisten Business Finland- ja EU-hankkeiden avulla.
c. Nivalan teollisuuskylä on tärkeä yhdistäjä, mm. 3D-tulostuksen alueella.
4.3.4 Mitä Oulu voi oppia Seattlesta?
Oulu ja Seattle sijoittuvat analyysissä Innovaatiokaupunkien sarjaan. Kaupunkien
innovaatiokulttuurissa, sekä kansalaisaktiivisuudessa on paljon samankaltaista positiivista henkeä ja
draivia. Oulu näkyy kansainvälisissä artikkeleissa innovaatiokaupunkina. Kaupunkeja yhdistää myös
pohjoinen ulottuvuus ja siihen liittyvä historia.
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Oulun innovaatiotoiminta painottuu suhteellisen vahvasti Oulun kaupungin ja yliopiston, sekä julkisten
toimijoiden luomiin alustoihin. Innovaatiotoiminnan painopiste vaikuttaa olevan näissä. Seattlessa
painopiste puolestaan on yksityisten organisaatioiden innovaatiotoiminnassa. Greg Howes on luonut
vahvaa siltaa Suomen kaupunkien ja Seattlen kaupunkien digitoimisen puolesta.
Innovaatiokaupunkina Oulu kuuluu laajempaan kategoriaan: Uudet Maailmankaupungit. Nämä toimivat
ketterästi ja houkuttelevat odotuksia enemmän pääomia, yrityksiä ja osaajia. Seattlen esimerkki osoittaa,
millaiseen suuntaan Oulu todennäköisesti kehittyy. Isoimpana erona on tällä hetkellä vahvan
ankkuriyrityksen puute.
Innovation, business as usual.

4.4 Tampere ja Wuhan – Teollisuuden uusiutuvat Voimanpesät
Voimanpesissä on erittäin vahvaa kansainvälisesti kytkeytynyttä valmistavan teollisuuden toimintaa,
sekä näihin liittyviä arvoketjuja. Ne hyödyntävät taitavasti teknologian, kommunikaation ja yhteyksien
tarjoamia mahdollisuuksia ja siirtyvät korkeammalle arvoketjuissa.
-JLL
4.4.1 Yleiskuvaa Kiinan innovaatiomaisemasta - Made in China 2025
Kiinan yksityinen sektori kasvanut erittäin voimakkaasti viimeisten 40 aikana: 90-luvun lopulla
valtiosektorin ja yksityisen taloudelliset tuotot olivat yhtä suuret – tänään yksityinen sektori on 4kertainen valtiosektoriin nähden. Internet pohjaiset liiketoiminnat kasvaneet kaksi kertaa nopeammin
kuin kiinan GDP 2010-2016. Lähes kaikki ns. ”new economy companies” ovat yksityisyrityksiä.
Valtio ohjaa Kiinaa tuotantovaltaisesta teollisuudesta innovaatioita tuottavaksi edelläkävijäksi. Visiona
on robotiikan, IoT:n ja tekoälyn Made in China 2025. Yritykset panostavat yhteistoimintaan luoden
partneruuksista ekosysteemeitä ja alustoja. Valtio investoi vahvasti yritysten innovaatiotoimintaan.
Maahan on perustettu yli 1600 high-tech yrityshautomoa. Viranomaiset tukevat kehitystä tarjoamalla
startup yrittäjille lisätukea - ”fast track listing approvals” - yrityksen perustamista varten.
Kiinaan on syntynyt orgaanisesti suuri määrä teknologiahubeja. Valtion rooli hubien luonnissa on suuri.
Merkittävimmät startup ja high tech -kehitysympäritöt ovat Beijing, Shenzhen, Hangzhou ja Shanghai.
Hubeille on tyypillistä:
• Ne ovat lähellä valmistavaa teollisuutta ja näihin liittyviä innovaatiohautomoita
• Insinöörejä on hyvin tarjolla
• Pääomaa on hyvin tarjolla. Valtio tukee vahvasti uuden kehitystä
Co-working space -markkinat kasvavat rajusti. Markkinat keskittyvät: isot ostavat pieniä toimijoita
samalla kun laajentavat toimintaa ulkomaille. Markkinoita ovat vauhdittaneet startuppien voimakas
lukumääräinen kasvu sekä millenial työntekijöiden kasvaneet vaatimukset viihtyisiin työympäristöihin
sekä joustaviin työaikoihin. Esimerkiksi Ucommune co-working tilatarjoajalla on yli 100 000
henkilöjäsentä ja 6000 yritysjäsentä yli 160lla paikkakunnalla. Co-working office space markkinan
odotetaan yli tuplaantuvan globaalisti (lähde: GCUC, co-working conference organizer).
Kiinan valtion tavoite on kehittyä innovaation ja teknologian globaaliksi johtajaksi (CNBC 7.12.2017).
Valtion ja kaupunkien innovaatiopolitiikka tuottaa jo tuloksia houkutellen kansainvälisiä
innovaatiokeskuksia maahan, kuten Airbus:n:
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“We are pleased with our strategic partnership with Shenzhen. The innovation centre will benefit
from the advantages of policy planning, talent resources, and a favourable investment and
financing environment from Shenzhen to impact global aviation innovation. The city boasts
global competitive advantages in technology research and development, industrialization, and
international expansion.” LUO Gang, CEO, Airbus China Innovation Centre
Kiina on houkutteleva toimintaympäristö ulkomaisille toimijoille. Ulkomaisten yritysten ja osaajien
sijoittumista Kiinan teknologiahubeihin jarruttaa mm.:
• Valtio rajoittaa informaation vapaata liikkuvuutta, mm. Internetin käyttöön liittyvillä rajoituksilla
• Toiminnassa suositaan vahvasti kiinalaisia yrityksiä
• Syvällisen tutkimuksen vähyys (sijoittajien mielestä)
• Joustamattomat käytännöt verotuksessa ja kv-työvoiman liikkuvuudessa
• Saasteet
Lähde: World dominance in three steps, 2108.
4.4.2 Yleisvertailu
Yleiskuva

Tampere
• Dynaaminen, selkeä brändi ja
kokonaisuus, innovaatiot
näkyvissä.
• Yhteiskehittäminen on huomioitu
pormestaristrategiassa
• Tampere on erittäin turvallinen
kaupunki (numbeo.com).

Innovaatio •

•
•
Haasteet

•
•

Online

•

Toiminta siirtynyt perinteisestä
teollisuudesta ICT-toimintaan ja
uusiin teknologioihin. Tämä näkyy
innovaatioaktiviteeteissa.
Yhteiskehittämisen nousu.
Klustereista siirrytty
ekosysteemeihin
Innovaatioalustoja nostettu
viestinnässä esille.
”Samat naamat, pienet piirit”
KV-yhteydet, konseptien ja
palveluiden selkeyttäminen (mitä
miksi kenelle)
Verkkohaussa kärkeen nousee
http://innovationcapital.fi/

Wuhan
• Maailman 8. dynaamisin kaupunki tavoittelee
asemaa keski-Kiinan innovaatio- ja
kokeilukeskuksena, joka on siirtymässä raskaasta
teollisuudesta ICT-, terveys- ja
hyvinvointiteknologioihin. Synnyttää uudistumisen
tunteen. Mittakaava on päätön. KV-yhteydet,
yhteiskehittäminen.
• Wuhan on turvallinen kaupunki (numbeo.com)
• Innovaatiotoiminta on kansallisessa strategiassa.
• Teollisuus ja koulutus ovat symbioottisessa
yhteistyössä. Yli 120 korkeakoulun verkosto tukee
innovaatiotoimintaa. Perinteisestä teollisuudesta
ICT-hommaan, selkeitä vahvuusaloja nostettu.
Yhteiskehittämisen nousu, uudet teknologiat,
teollisuus kuitenkin edelleen vahvasti mukana
• Wuhanissa on co-working -ympäristöjä, joita
verkkonäkyvyyden osalta dominoi Regus.
• Mittakaava on päätön. Haasteina ovat mm.
yhteistyön organisointi ja orkestrointi, aluetason
vapaus ja innovaatiokulttuurin omaksuminen
Verkkohaussa kärkeen nousee artikkeli
www.peruviantimes.com

4.4.3 Innovaatioympäristövertailu
Ankkuriyrityksiä

Kasvuyrityksiä
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Tampere
Useita valmistavan teollisuuden suuria yrityksiä,
kuten UPM, Cargotek, Valmet ja Lokomo,
Pirkanmaan Osuuskauppa, Sandvik Mining, John
Deere. KV-suuryrityksiä: Huawei, Intel
Tampereen KVP-Invest Oy, Wawe Capital Oy,
Asuva Oy, Optofidelity, Tamturbo, Robit Rocktools
Pirkanmaan kasvuohjelmassa useita yrityksiä.

Wuhan
• Lukuisia.
• Ankkuriyritystoimintaa
erityisesti Ranskan kanssa.
•

Lukuisia.
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•

Start-up yrityksiä

•
Hautomoympäristöt

Living
labit
testiympäristöt
Fab & Maker

Innovaatioalustat

Brain belt
Ekosysteemi
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ja •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nokian osaamisen pohjalta syntynyt suuri määrä
pieniä kasvuhaluisia yrityksiä.
72 start-up yritystä
https://teleport.org/cities/tampere/startup-scene

•

Lukuisia start-up yrityksiä.

HealthHub
Tampere Startup Hub
Mediapolis Accelerator
Demola
TreStart
Business Tampere,
New Factory,
Crazy Town
Pilkington kampus
Tampereella on runsaasti co-working ympäristöjä
TAMK Living Lab
TUT Game lab
Hacklab Tampere
TUTlab & FabLab TUT

•

Internet+” Cultural and
Creative Industries
Incubation Base, i.e. Cube
Wuhan Crowd Innovation
Space for Youngsters

Innova oppiva
Smart Tampere
Koklaamo,
Kampusklubi
y-kampus
Oasis
Hiedanranta (circular economy)
Drone testausalusta Hiedanrannassa.
https://businesstamperemagazine.fi/uutiset/dronetestausta-hiedanrannassa
• ITS Factory,
• HealthHub
• Kauppi Kampus
Imaging, Media, Health and well-being, 3D-tulostus,
Ohjelmisto-osaaminen
• Smart Tampere ecosystem
• Creative industry
• Design On Tampere designontampere.com
• ICT Industry
• Mediapolis
• Kampusareena,
• TribeTampere,
• Twinkle
• Smart city week,
• Mindtrek
• Tampere-talo
• Vapriikki

•

•
•
•
•

Biolake – Wuhan national
bioindustry base
Fablab Wuhan - “The
Micro-Innovation Lab of
the Optical valley”
Makers space
Wuhan Digitalization
Design and Manufacturing
Innovation Center

Useita, mm. bioindustry
•
•
•

Lenovo campus
Optics valley, älykäs
tuotanto
China-French biology
center, "double Valley"
cooperation with Silicon
Valley
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•

TKI -aktiviteetit

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pirkanmaan yrittäjät, Kauppakamari, Pirkanmaan
liitto.
Tampere Business Community
Ideascout Spark – Bigroom
DIMECC
Smart services
Innovation and technology research Citer (Tut)
Tampere service innovation center (UTA)
SMACC
Tampere3 – TTY, UTA, TAMK.
Avoin kaupunkidata

•
•
•
•
•

Kansalaisaktiivisuus •

Tamperelaiset osallistuvat aktiivisesti ja sankoin
joukoin erilaisiin kaupunkitapahtumiin.

•

•

Tulevaisuuden ennakointiin liittyvää alueellista
kehitystä tehdään erityisesti Pirkanmaan liitossa.
Pilkahdus - yhteistyöverkosto Pirkanmaan
tulevaisuuden ennakoimiseen www.pilkahdus.fi
Tampereella on useita eri tyyppisiä
innovaatiotoimijoita, yksityisiä ja julkisia. Nämä
ruokkivat innovaatiokulttuuria ja tarjoavat
resursseja uuden kehitykseen.
Toiminnan moninaisuus luo resilienssiä.

•

Tulevaisuuden
ennakointi

•
Innovaatioalustojen
vahvuudet

•

•

•

China-Belgium technology
center,
China-Israel Technology
Enterprise Accelerator,
Wuhan university
>120 korkeakoulua
Wuhan Tianbaonet Science
and Technology Company
Wuhanissa on toteutettu
useita posallistavia city
planning projekteja.
Tulevaisuuden
ennakoinnissa keskitytään
kaupunkirakenteen
kehitykseen.
Innovaatioalustoja ja ympäristöjä on rakennettu
vahvasti kansainvälisiksi.

4.4.4 Tampere – Ideascout Places -analyysi
2. Miten johtamiskulttuuri tukee paikallista innovaatiotoimintaa (top down)?
b. Tampereen kaupunkistrategia tukee innovaatiotoimintaa kaupunkikehityksessä sekä
lukuisilla julkisen rahan hankkeilla. https://citybusiness.fi/yritykset-yhteisot-ja-asukkaatmukaan-kehittamiseen-ja-kokeiluihin/
c. Kaupungin, yritysten ja kaupunkilaisten yhteiskehityksen tavoite on osa pormestariohjelmaa.
3. Millaisia innovatiivisen toiminnan ympäristöjä ja työkaluja paikka tarjoaa?
a. Tampereen innovaatiokeskittymiä löytyy mm. TTY:n kampukselta, Finlaysonin alueelta,
Mediapoliksesta ja Kaupista. Uusi innovaatioympäristö on syntymässä Hiedanrantaan.
b. Työkaluja: Avoin data
4. Montako tunnistettavaa innovaatioympäristöä alueella on?
a. Tampereella on lukuisia innovaatioympäristöjä, >10
5. Ovatko innovaatiotoiminnan ympäristöt monikäyttöisiä?
a. Osa innovaatioympäristöistä palvelee erilaisia käyttäjäryhmiä ja toimintamuotoja. Osa
ympäristöistä on keskittynyt tiettyyn teemaan. Esim. Kauppi: Terveys. Mediapolis: Media
6. Edistävätkö innovaatioalustat yritysten ja toimijoiden menestystä? Mm. rahoitus, osaajien saatavuus.
a. Innovaatioalustojen vaikutus on suurin start-up -yritysten käynnistymisessä ja toimijoiden
kytkemisessä toisiinsa.
7. Tukevatko alueen rakennukset, tilat ja palvelut innovaatiotoimintaa?
a. Ulkopuolisen on helppo löytää Tampereelta innovaatiopalveluita. Linkkinä toimii
ensisijaisesti Business Tampere.
b. Tilat ja rakennukset tukevat vaihtelevasti innovaatiotoimintaa. Hautomot, kuten Crazy Town
ja Kampusklubi tarjoavat yritystiloja sekä yhteistoiminta-alueita. Co-creation Bigroom ympäristöjä ovat mm. Ideascout Spark ja Health Hub.
8. Tukevatko innovaatioalustat paikallista yhteisökehitystä?
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a. Kyllä. Erilaiset hankkeiden järjestämät tapahtumat ovat tyypillisesti avoimia. Näihin
kuuluvat mm. Pirkanmaan yrittäjien ja muiden toimijoiden tapahtumat.
9. Tukevatko innovaatioalustat kansainvälistä toimintaa?
a. Kansainvälinen toiminta ei erityisesti näy päivittäisessä innovaatiotoiminnassa.
b. Vuosittain järjestettävä Mindtrek on tärkeä kv-tapahtuma.
c. Twinkle on innovaatioyhteisö, joka koostuu useissta eri kansalaisuuksista.
10. Voivatko toimijat itse kehittää innovaatioympäristöään (bottom up)?
a. Kaupunki tarjoaa alustoja, kuten avoin data.
b. Toimijat voivat rakentaa tarjolla olevia mekanismeja hyödyntäen omia toimintojaan, mutta
alustojen rakenteisiin on vaikea vaikuttaa.
11. Onko innovaatioympäristöissä aktiivista kokeilutoimintaa?
a. Kokeilutoimintaa on, mutta se ei ole erityisen aktiivista tai siitä ei viestitä.
12. Onko toimijoiden välillä aktiivista innovaatioyhteistyötä, mm. korkeakouluyhteistyö, verkostot,
kytkennät yrityksiin.
a. Business Tampere on tärkeä toimijoiden kytkijä Tampereella.
b. Pirkanmaan liitto on investoinut innovaatiokehitykseen eri tasoilla ja tällä on suuri merkitys
kaupungin aktiiviselle innovaatiokulttuurille.
4.4.5 Mitä Tampere voi oppia Wuhanista?
Wuhan on kooltaan moninkertainen Tampereen kokoluokkaan (>10M vs. 230 000 asukasta), mutta
Wuhanin ja Tampereen kehitystarinat ovat samankaltaisia: Metalliteollisuudesta ponnistava kaupunki on
muuttumassa digiajan elinkeinoympäristöksi.
Tampereella luodaan aktiivisesti innovaatioympäristöjä. Kulttuuri ruokkii kehitystä ja uusien
toimintamuotojen etsimistä, jossa on mukana yhtä lailla yksityisiä ja julkisia toimijoita. Tampereella on
kokoonsa nähden suuri määrä innovaatioaktiviteetteja, jotka pääsääntöisesti näyttäytyvät projekteina ja
hankkeina. Ongelmaksi toimintamallissa muodostuu sirpaleisuus, pieni vaikuttavuus ja jatkuva
resurssien niukkuus. Kehitysrahaa on vaikea saada keskitettyä eniten vaikuttaviin aktiviteetteihin.
Wuhanin innovaatioympäristö vaikuttaa vakaalta ja tavoitteelliselta. Toiminta on keskitettyä ja
innovaatiohubit on pääsääntöisesti rakennettu kansainvälisten ICT- ja valtiokumppanuuksien kautta.
Tämä varmistaa tehokkaasti riittävän suuret rahalliset panostukset ja jatkuvuuden toimintaan.
Voimanpesille on tunnusomaista uusien mahdollisuuksien jatkuva syntyminen, joka ruokkii
innovaatiota. Kaupunkien menestyminen ja kasvu on suoraan riippuvainen kansainvälisen talouden ja
teknologian sykleistä. Ongelmaksi saattaa muodostua kilpailu ja toimintojen päällekkäisyys
lähikaupunkien kanssa, erityisesti pienessä Suomessa.
Create synergies for innovation.

4.5 Turku ja Vancouver – Innovaatio elämäntapana
Elämäntapakaupungit ovat toiminnan aktiivisia keskipisteitä, joissa elämänlaatu on nousemassa
voimakkaimmaksi bränditekijäksi. Näissä kaupungeissa julkiset palvelut ja julkiset tilat ovat
korkealla tasolla ja niihin on vakiintunut osallistamisen käytäntö (inclusion). Kaupungeista
löytyy yleensä vahva historiallinen tausta tai erikoisen vaikuttava luontoympäristö.
-JLL
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4.5.1 Yleisvertailu
Yleiskuva

Turku
"Dynaaminen Turku ympäristökuntineen on
vireä Itämeren alueen kasvukeskus, jonka
monipuolinen elinkeinorakenne, dynaamiset
yritykset, korkealuokkainen koulutus-,
kulttuuri- ja palvelutarjonta sekä kaunis
saaristo muodostavat vetovoimaisen
yhdistelmän."
https://app.seidat.com/presentation/shared/atvs
3cMs5kftm7mia/1/0

Innovaatio

•

Innovaatioympäristön moottorina toimii
kolme päätoimijaa: Turku Science Park,
Turku Future Technologies ja
Koneteknologiakeskus Turku.

Haasteet

•

Yrityksillä on käytössä niukasti pääomia.

Online

Verkkohaussa kärkeen nousee
www.turku.fi/en/new-growth-innovations

Vancouver
• Vancouver on kahden tutkimuksen mukaan
Pohjois-Amerikan virkein ja asuttavin
kaupunki ja toteuttaa parhaiten kestävän
kehityksen käytäntöjä. Tavoitteena on olla
2020 maailman vihrein kaupunki. Buustaa
bisnestä vahvasti. Green and digital
program, selkeä prosessi innovaatioille ja
ison tavoitteen saavuttamiseksi
• Vancouver on turvallinen kaupunki
https://safearound.com/americas/canada/va
ncouver/
• Kanada ei tyypillisesti ota ensimmäisenä
uusia teknologioita käyttöön, mutta se on
tehokas niiden kaupallistamisessa.
• Vancouver on johtava innovaatiohubi, joka
tuottaa uusia menestystarinoita, kuten
Slack ja Hootsuite.
• Kansainvälisesti laadukkaiden yliopistojen,
yritysten ja paikallisten osaajien yhteistyö
tuottaa disruptiivisia ja innovatiivisia startup yrityksiä nopeassa tahdissa.
• Vahva panostus startupien rahoittamiseen
(3,4 mrd dollaria 2016).
• Haasteena on osaajien löytäminen uusien
teknologioiden hyödyntämiseen.
Verkkohaussa kärkeen nousee Vancouver
innovation economy map | City of Vancouve

4.5.2 Innovaatioympäristövertailu
Ankkuriyrityksiä

Kasvuyrityksiä
Start-up yrityksiä

Hautomoympäristöt
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Turku
Meyer, Bayer, HKScan

NIT Naval Interior Team, Drop
Design Pool Oy, Hoivaneliö Oy
48 start-up yritystä
(https://teleport.org/cities/turku/star
tup-scene/)
Forendo Pharma, Tapp, Noccela,
Ocusweep, Plantui, MagicAds
•
•
•
•
•

SparkUp
Boost Turku
Klopal Startup Studio
Turku Science Park
Humak CreVe

Vancouver
• Useita eri aloilla: software development,
biotechnology, aerospace, video game
development, animation studios
• EA Studio, Microsoft, Capcom, Nintendo,
Digital entertainment,
Buyatab Online, Milo Enterprises, Canada
Drives, RecycleSmart Solutions, Eco Paving
692 start-up yritystä
Slack, Hootsuite, D-Wave, Terramera,
Saltworks, Eastside Games, A Thinking Ape,
Finger Food Studios, Archiact Entertainment,
Aspect Biosystems (3D bioprinting),
Zymeworks, Stem Cell Technologies,
CryptoKitties
• Wavefront http://wavefront.ca/
• Launch Academy, Sauder S3i,
entrepreneurship@UBC, Creative
Destruction Lab West, Highline BETA,
RADIUS SFU, SFU Venture Labs, SFU
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•
Living
labit
testiympäristöt

Fab & Maker

ja •
•
•
•
•

Living Lab for Well-being and
ICT (TWICT)
Nordic Health Living Lab
Skanssin älykäs kaupunginosa
Turku Hacklab
HUB Turku co-working &
makerspace

•
•
•
•
•
•
•
•

Innovaatioalustat

•
•
•
•

Smart Chemistry Park
•
Tulevaisuuden ruokamaailma ja •
aistila
Joki – Visitor and Innovation
•
Centre
Turku Future Technologies
•
•

Brain belt

•

Ekosysteemi

•
•
•
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Maritime, Health

Turku Science Park
Turku Future Technologies
Machine Technology Center
Turku Ltd
• Turun yliopisto
• Kupittaa
• Regus
• Terveyskampus Turku
www.healthcampusturku.fi/
• Baltic Urban Lab
www.balticurbanlab.eu
• Forum Marinum
• Werstas Turku
Valmet Automotiven kasvu
Uudessakaupungissa vaikuttaa
vahvasti Turun
innovaatioympäristöön.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Innovates, Wavefront, Spring, New
Ventures BC, Small
Business BC, Foresight, LifeScience BC,
Bio Enterprise BC/Can
Science World Living Lab
ECUAD - Emily Carr Living Labs
Happy Streets Living Lab
Vancouver Hackspace http://vanhack.ca/wp/
Lista Vancouverin hackspace ympäristöistä:
https://blog.abluestar.com/alternatives-tothe-vancouver-hackspace
Fablab Vancouver
https://www.fablabs.io/labs/fablabvancouver
MakerLab Vancouver
https://www.fablabs.io/labs/makerlabs
FAB* lab http://cgi.sfu.ca/~fabstar/cgibin/index.html
Innovation Centre Charles Chang,
312 Main - Technology and Social
Innovation Centre, http://312main.ca/
The Hub.
wearebctech.com/memberships/innovationhub
The Cube.
wearebctech.com/memberships/the-cube/
Innovaatiohubit ovat tärkeimpiä
kehityspaikkoja. Suuryritykset rahoittavat
innovaatiohubien toimintaa.
Augmented reality
Creative industry
Blockchain
Green economy
8 innovaatioklusteria: Vancouver Innovation
Economy. http://vancouver.ca/homeproperty-development/vancouverinnovation-economy-map.aspx
BC Innovation Council bcic.ca
Evok Innovations – cleantech fund
Vancouver Economic Comission (VEC)
Aktiivinen PPP-toiminta
Partnership program
www.vancouvereconomic.com/partners/
Green City Action Plan.
Suuri määrä innovaatiotyöpaikkoja on
tarjolla. https://ca.indeed.com/Innovationjobs-in-Vancouver,-BC
Kouluissa aktiivista innovaatiotoimintaa.
Mm.
www.sfu.ca/siat.html ja https://thecdm.ca/
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TKI -aktiviteetit

Kansalaisaktiivisuus

Tulevaisuuden
ennakointi

Innovaatioalustojen
vahvuudet

Ekosysteemissä runsaasti yhteistä
kehittämistä, kuten Turku
Future Hackathon ja Kupittaan
alueen innovaatiokehitys

•

•

•

Maritime Innovation Camp –
koulutuskonsepti
• Yliopistoyhteistyö yritys- ja
innovaatiopalveluissa (triple
helix)
• KINO ja Innovation Scout kärkihanke, kehittää Suomen
tutkimusorganisaatioiden
kansainvälistä innovaatio- ja
kaupallistamiskyvykkyyttä
• Avoin data.
• Turussa luodaan jatkuvasti
uusia tapoja osallistua mm.
kaupunkikehitykseen.
• Kaupunkilaisten osallistuminen
digitaalisissa kanavissa kasvaa.
• Yksityiset toimijat järjestävät
runsaasti toimintaa, mm. taiteen
ja kulttuurin saralla
• Turun tavoitteena on olla
hiilineutraali 2029
• Vahva tulevaisuuden
tutkimuksen yksikkö Turun
yliopistossa
Alustoilla on vahva fokus.
Fokuksen myötä alustan toimijat
ovat samaa ”heimoa” ja voivat
toimia tehokkaasti yhdessä.

•
•
•

Ekosysteemin moottorina ovat suuryritykset,
kuten Microsoft ja Amazon, jotka edistävät
uusien asioiden kehitystä. Microsoft
erityisesti pelikehitys ja AR. Amazon:
engineering ja pilvipalvelut.
Life Sciences, university of British
Columbia
Cleantech, Gaming, AR/VR, SIGGRAPH
Green and digital program
Avoin data. Tällä hetkellä 155 tietokantaa
hyödynnettävänä. http://vancouver.ca/yourgovernment/open-data-catalogue.aspx

Vancouverissa on useita tunnettuja
kansalaisaktivisteja.
https://www.globalcitizen.org/en/content/vancou
ver-activists/

•

Luonto on erittäin suuressa merkityksessä
Vancouverin kaupunkikehityksen
suunnittelussa ja ennakoinnissa.

Vancouver on Green Economic Development
innovaatioalusta.

4.5.3 Turku – Ideascout Places -analyysi
1. Miten johtamiskulttuuri tukee paikallista innovaatiotoimintaa (top down)?
a. Innovaatiotoiminta on vahvasti Turun kaupunkistrategiassa.
b. Turun innovaatiotoimintaa johtaa Turun kaupunki. Kaupungilla kehittää aktiivisesti
innovaatiotoiminnan mahdollistajia ja ympäristöjä.
2. Millaisia innovatiivisen toiminnan ympäristöjä ja työkaluja paikka tarjoaa?
a. Mm. Turun yliopisto, Turun AMK, Turku Science park, Koneteknologiakeskus
b. Työkaluja: Avoin data
3. Montako tunnistettavaa innovaatioympäristöä alueella on?
a. Turussa on lukuisia innovaatioympäristöjä, >10
4. Ovatko innovaatiotoiminnan ympäristöt monikäyttöisiä?
a. Innovaatioympäristöt ovat pääsääntöisesti yleiskäyttöisiä.
5. Edistävätkö innovaatioalustat yritysten ja toimijoiden menestystä? Mm. rahoitus, osaajien saatavuus.
a. Tukevat. Mm. Smart Chemistry Park tähtää tähän.
6. Tukevatko alueen rakennukset, tilat ja palvelut innovaatiotoimintaa?
a. Kyllä.
7. Tukevatko innovaatioalustat paikallista yhteisökehitystä?
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a. Kyllä
8. Tukevatko innovaatioalustat kansainvälistä toimintaa?
a. Kansainvälinen toiminta ei erityisesti näy päivittäisessä innovaatiotoiminnassa.
9. Voivatko toimijat itse kehittää innovaatioympäristöään (bottom up)?
a. N/A
10. Onko innovaatioympäristöissä aktiivista kokeilutoimintaa?
a. Kokeilutoimintaa on, mutta se ei ole erityisen aktiivista tai siitä ei viestitä.
11. Onko toimijoiden välillä aktiivista innovaatioyhteistyötä, mm. korkeakouluyhteistyö, verkostot,
kytkennät yrityksiin.
a. Turku Business Park on tärkein yhteistyön rakentaja
4.5.4 Mitä Turku voi oppia Vancouverista?
Vancouver on luonut positiivisen, ihmisystävällisen ja innovaatiovirkeän kaupungin brändin, joka
välittyy kansainväliselle yleisölle usein eri tavoin. Innovaatiotoiminta jaettu kahdeksaan
maantieteelliseen klusteriin. Kanada kokonaisuudessaan on erittäin innovaatiomyönteinen maa.
Kanadalla on innovaatiorahastoja, mm. www.canada.ca/en/services/science/innovation/funding.html),
sekä kokeilevaa toimintaa tukeva ohjelma SRED https://www.canada.ca/en/revenueagency/services/scientific-research-experimental-development-tax-incentiveprogram.html. Innovaatiotoimintaa tuetaan verotuksen kautta.
Turku on aina ollut merkittävä kaupunki Suomen historiassa. Uudet aatteet ja innovaatiot ovat monesti
saapuneet Suomeen nimenomaan Turun kautta. Turusta on kautta historian myös kytkeydytty
ulkomaisiin yliopistoihin ja tutkimukseen.
Elämäntapakaupunkina Turkua leimaa korkea elämänlaatu ja julkiset palvelut, sekä vaikuttava
luontoympäristö. Vancouverilla on samankaltainen asema ja tausta. Turun kasvua ja elinkeinoelämää
vauhdittavat korkea koulutus, luova teollisuus, turismi ja tiede. Turku on erityisen houkuttelevaa tiedon
ja teknologian niche -toimijoille, sekä ympäristön, designin ja lääketieteen toimijoille.
Turun innovaationäkyvyys kansainvälisille vierailijoille on keskittynyt kolmeen kohteeseen
(https://www.turku.fi/en/new-growth-innovations). Paikallisista yritystarinoista tai start-up -kulttuurista
ei sen sijaan löydy tietoa. Kaikki elementit ovat tarjolla vahvan innovaatiotarinan kertomiseksi.
Elämäntapakaupunkina Turun on keskityttävä urbaanin kehityksen ylläpitämiseen, koska vaarana on
elävyyden katoaminen kaupunkikuvasta. Voisiko Turku olla tulevaisuudessa Suomen innovaatiosatama,
jonka kautta uudet osaajat ja teknologiat saapuvat maahan, jalostuvat ja lähtevän korkeamman arvon
tuotteina maailmalle?
Innovaatio elämäntapana!

4.6 Vantaa ja Bangalore (Bengaluru) – Yrittäjyyttä, businestä ja ketteryyttä
Yrittäjäkaupungit ovat hiukan pienempiä, mutta niissä on kaupan, median ja yritystoiminnan
keskittymiä. Yrittäjäkaupungeista löytyy usein globaaleja teknologian, luovan teollisuuden ja edistyneen
valmistuksen (advanced manufacturing) johtajia, jotka hyödyntävät onnistuneesti maan
liiketoimintailmastoa.
-JLL
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Intialla on edellytykset globaaliksi innovaatiomoottoriksi. Markkinat ovat valtavat, korkealaatuisia
osaajia on paljon ja maassa on vahva taloustehokkaan / säästäväisen innovaation -kulttuuri (frugal
innovation). Intiassa on käynnistetty suuria innovaatiohankkeita ja kehitysalustoja, kuten Skill India,
Digital India, ja Make in India, jotka tähtäävät yrittäjien tukemiseen, IT -infrastruktuurin kehittämisen ja
mobiiliyhteyksiin. Innovaatioihin keskittyy Startup India. Innovaatioalustojen kehityksessä Intia on
poikkeuksellisen mielenkiintoinen tarkkailukohde.
“Indian start-ups are reversing the image of India from a risk-averse nation by taking it to the forefront
of innovation. Rich diversity underlined by a strong pool of talent and the new set of government
initiatives are also expected to drive innovations in India.”
Akhilesh Tuteja, National Head – Technology sector, KPMG in India
4.6.1 Yleisvertailu
Vantaa
Yleiskuva • Hyvät liikenneyhteydet ovat
houkutelleet paljon merkittäviä
yrityksiä, mm. elintarvike-, LVI,kone- ja laiteteollisuutta sekä
yritystoimintaa.
• Vantaalla on useita lähiöitä, joilla on
vahva identiteetti, kuten Tikkurila.
• Vantaalle on tyypillistä
monikulttuurisuus. Ulkomailla
syntyneitä on yli 13% väestöstä.
• Suomen päälentokenttä on Vantaalla.
Innovaatio • Innovaatiotoiminnassa esille nousee
Vantaa innovation institute.
• Alueella on useita vahvoja yksityisiä
innovatiivisia toimijoita.
• Kaupungin strategiassa kannustetaan
ennakkoluulottomiin kokeiluihin.
Haasteet
• Innovaatiomaisemaa luonnehtii se,
että tahtoa on, mutta niukat resurssit
rajoittavat toiminnan toteutumista.
• Aloittaville yrityksille tukea on vain
prosessin alkuvaiheessa.
Online
Verkkohaussa kärkeen nousee Vantaa
Innovation Institute Ltd. (2012!)

Bangalore
• Bangalore on yliopistokaupunki, jossa on suuri
määrä teknillisiä instituutioita ja R&D
laboratorioita. Toimijat muodostavat
ihanteellisen yhteistoimintaympäristön tuotteiden
ja prosessien kehittämiseen.
• Intian 3. suurin kaupunki, innovaatiomaisema
monialainen ja toimintavolyymiltaan suuri,
Intian Piilaakso.
• Portti länsimäisille yrityksille Aasian
markkinoille.
•
•

Bangalore, Delhi ja Mumbai ovat Intian
tärkeimmät innovaatiohubit. Näissä on 80%
start-upeista.
Innovaatioajattelu on integroitu kaikkeen
tekemiseen, myös peruskouluissa

•

Bangalore suuriin haasteisiin kuuluu liikenteen
kasvusta aiheutuvat ruuhkat ja saasteet. Näiden
ratkaisua yritetään erilaisilla
innovaatiokilpailuilla ja mm. IoT:n
hyödyntämiselä.
Verkkohaussa kärkeen nousee Bangalore: Bangalore
startup scene - Innovation Is Everywhere

4.6.2 Innovaatioympäristövertailu
Ankkuriyrityksiä

Kasvuyrityksiä
Start-up yrityksiä
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Vantaa
Useita julkisia ja yksityisiä suuria
toimijoita ja pääkonttoreita, mutta näistä
ei mikään ole varsinainen ankkuriyritys.
Finnair, Teboil, Tamro
Kauppiasosuuskunta Veikon Kone,
Eventes ABC Kiinteistö Oy, KotiHammas
Tikkurila
654 start-up yritystä (Espoo, Helsinki,
Vanta)
https://teleport.org/cities/helsinki/#startup

Bangalore
Mm. IBM, Phillips, Siemens, GE, Boeing

Solutions Infini, iTraveller, Eurofins
Advinus, Rapido, Zoomcar, Edureka
•

1321 start-up yritystä
teleport.org/cities/bengaluru/#startup
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•
Hautomoympäristöt

Living
labit
testiympäristöt

Turbiini Accelerator, Future Tech, Spinno
Enterprise Center,

ja •
•

50% Intian IoT -start-upeista
Bangaloressa.
• BYJY – koulutusteknologian yritys
Capital Float, 91springboard, Kyron
Global, Microsoft Ventures, Global
Incubation Services, Microsoft, Tlabs,
Nasscom, The India Network
• India Urban Lab,
http://www.ifhp.org/event/india-urbanlab-bangalore

Fab & Maker
Innovaatioalustat

•
•

Laurea Living Labs Network
Teknologialainaamo Living Lab
(Laurea)
LivingLab Tikkurilan Lukio
Toimiva Sairaala Living Lab
(Päättynyt 2014)
N/A
Ratkaisutehdas

Brain belt

•

Logistiikkaosaaminen

•

Ekosysteemi

•
•

Lentokenttä
Yhteishankkeita: Myyrmäen ja
Martinlaakson alueet, Tikkurilan
asemanseutu, Petikko-Variston
yritysalue, kirjasto
kaupunkikehityksen sydämeksi
Aviapolis
Heureka
Vantaa on 6Aika kaupungeista ainoa,
jolla ei ole yliopistoa. AMK -opetusta
tarjoavat Metropolia ja Laurea.
Suomen ilmailumuseo
Avoin data

•

•
•

TKI -aktiviteetit

•
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•

•
Kansalaisaktiivisuus Vantaalla on vahva ja välitön
yhteistekemisen käytäntö.
Tulevaisuuden
Tulevaisuuskuvia on kehitetty
ennakointi
kaupunkilaisten kanssa. Ydinviestit ovat:
1. Lähtökohta: Tasa-arvoiset ihmiset ja
alueet
2. Yhdyskuntarakenne: Vehreä
vallankumous
3. Sosiaalinen taso: Huokoinen pint
4. Toiminnallinen taso: Yhteyksien
kaupunki
Innovaatioalustojen Innovaatioalusta perustuu
vahvuudet
yhteiskehittämisen toimintamalliin.

Intel India Maker Lab
InnAccel.com, Nispana Innovative
Platforms, Coviam .com, ideapoke.com
Informaatioteknologia, Advanced
manufacturing, IoT
Teknologiapuistot
http://blog.gyanlab.com/8-mostspectacular-tech-parks-in-bangalore/
Numa. https://www.numa.co/
Bangalore Tech Summit
http://www.bengalurutechsummit.com/

Innovaatiotoimintaa tukevaa
korkeakoulutusta.
Yritysten tarjoamat mahdollisuudet
innovaatioille, korkeakoulut ja rajat
ylittävää yhteistyötä mm. USA:n
huippuyliopistojen kanssa
Opiskelijat hakevat esim.
liiketoimintaosaamista kv. yliopistoista.

•

Ennustetaan kehittymistä globaaliksi
innovaatiohubiksi, vahvuuksina IT:n
lisäksi cleantech, biotekniikka,
lääketieteen laitteissa,
avaruusteknologia.
• Bangaloren suurin tulevaisuuden haaste
on veden ja vesilähteiden puute.
Alueella ei ole mm. jokea, kuten muilla
Intian suurkaupungeilla.
Innovaatioalustat ovat globaaleja ja
yksityisiä, sekä kustannustehokkaita.

4.6.3 Vantaa – Ideascout Places -analyysi
1. Miten johtamiskulttuuri tukee paikallista innovaatiotoimintaa (top down)?
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a. Kaupungilla on kehityshankkeita, joissa toimintaympäristöjä kehitetään yhteiskehityksen
menetelmillä, mm. Myyrmäki, Martinlaakso, Tikkurilan asemanseutu, Petikko-Variston
yritysalue, kirjasto, hankintakäytännöt.

2. Millaisia innovatiivisen toiminnan ympäristöjä ja työkaluja paikka tarjoaa?
a. Tärkeimmät innovaatioympäristöt ovat Laurea ja Heureka.
b. Verkkohaussa innovaatiotiloja ei löydy. Vantaalla on lähinnä co-working ympäristöjä.
3. Montako tunnistettavaa innovaatioympäristöä alueella on?
a. Kaksi
4. Ovatko innovaatiotoiminnan ympäristöt monikäyttöisiä?
a. Kyllä.
5. Edistävätkö innovaatioalustat yritysten ja toimijoiden menestystä? Mm. rahoitus, osaajien saatavuus.
a. Ratkaisutehtaan osalta tätä ei ole selkeästi viestitty.
6. Tukevatko alueen rakennukset, tilat ja palvelut innovaatiotoimintaa?
a. Vantaalla on runsas toimitilatarjonta, ensisijaisesti toimistoympäristöjä.
b. Vantaalla on käynnissä bigroom -konseptia hyödyntäviä projekteja, jotka on toteutettu
tavallisissa kokoushuoneympäristöissä.
7. Tukevatko innovaatioalustat paikallista yhteisökehitystä?
a. Kyllä.
8. Tukevatko innovaatioalustat kansainvälistä toimintaa?
a. N/A
9. Voivatko toimijat itse kehittää innovaatioympäristöään (bottom up)?
a. N/A
10. Onko innovaatioympäristöissä aktiivista kokeilutoimintaa?
a. N/A
11. Onko toimijoiden välillä aktiivista innovaatioyhteistyötä, mm. korkeakouluyhteistyö, verkostot,
kytkennät yrityksiin.
a. Vantaan tavoitteena on innovaatioyhteistyön kehittäminen.
4.6.4 Mitä Vantaa voi oppia Bangaloresta?
Vantaa on tyypillinen Yrittäjäkaupunki. Yrittäjäkaupungit imevät työvoimaa ympäristöstään. Köyhyys
ja taloudellinen eriarvoisuus ovat laskusuunnassa. Identiteetti ja aitous ovat elintärkeitä. Kaupunkien
businessbrändi on vahvempi kuin vierailija- tai kulttuuribrändi.
Bangalore on massiivinen IT-logistiikan keskittymä. Tehokasta logistiikkaa tavoitteleva toiminta on
lähtökohtaisesti kansainvälistä ja yrittäjähenkistä. Pääosassa ovat yksityiset toimijat. Vantaa toimii
samankaltaisesti. Siellä toteutuvat myös monet Yrittäjäkaupunkien yhteiset haasteet. Ne ponnistelevat
paremman tuottavuuden ja innovaatiotoiminnan, sekä näitä tukevan koulutuksen kehittämiseksi.
Tunnusomaista on maa-alueen tehoton käyttö, erityisesti keskustoissa, sekä selvien businesskeskittymien
puute. Vantaalla korostuu erityisesti jälkimmäinen.
Vantaa on kehittymässä innovaatiotoimijaksi. Alueen merkitys liikenteen ja logistiikan solmukohtana on
hyvä pohja innovaatio-osaamiselle, joka keskittyy tehokkaisiin ja saumattomasti toimiviin
yhteistoimintaprosesseihin. Bangalore on kirittäjä informaatiopainotteisen logistiikan innovaatioille.
Kuinka Heureka, Vantaan tunnetuin innovaatiokohde voisi olla osa Vantaan innovaatiobrändiä?
Yrittäjyyttä, businestä ja ketteryyttä!
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5 HAVAINTOJA INNOVAATIOALUSTOISTA
Kuinka kaupungin innovaatiotoimintaa voi arvioida tai vertailla? Milloin ja millä mittareilla kaupunki
voi todeta olevansa maailman johtava innovaatiokaupunki?
Innovaatiotoiminnalle on tyypillistä, että vaikutukset näkyvät vasta vuosien viiveellä, mm. kun
innovaatioalustan vauhdittamat start-up:it ja projektit ovat kehittyneet kasvuyrityksiksi ja uusiksi
palveluiksi. Mittareita ja arviointia on haastavuudesta huolimatta syytä kehittää. Yksi arviointikriteeri
voisi olla Innovaatioalustojen vaikuttavuus uusien arvoverkostojen luonnissa.
Kaupungin innovaatiotoiminta on usein vahvasti sosiaalista ja vuorovaikutteista. Tärkeätä olisi siis
mitata ruohonjuuritason toimintaa, alustojen päivittäistä aktiivisuutta ja toimivuutta, ihmisten
lukumäärää innovaatioympäristöissä, kommunikointia, koordinointia ja tiedonjakoa, jne. Myös
toimintojen ja vaikutuksien seuranta on tärkeää (Monitoring and evaluating innovation platforms 2014).
Kaupunkien placemaking -kehityksessä kiinnitetään nimenomaan huomiota paikkojen elävyyteen ja
aktiivisuuteen. Tärkeänä mittarina on toimijoiden ja asukkaiden oman aktiivisuuden mahdollistaminen.
Kesäkuussa 2018 järjestettävä Incredible Festival of Ideas (incrediblefestival.org.uk/) juhlitaan ja
esitellään miten paikallisen innovaatiotoiminnan ja ekosysteemin myötä kokonainen jälkiteollinen
Yorkshiren osa on uudistunut. Uudistumisen lähtölaukauksena oli kaikkien toimijoiden yhteinen
Charrette (http://www.jtp.co.uk/cms/pdfs/UCV_UpperCalderValley-Renaissance.pdf)

5.1 Digitaaliset alustat vs. innovaatioalustat
Nykyaikainen jakamistalous on syntynyt digitaalisten alustojen mahdollistama. Alustojen avulla ihmiset
toisistaan tietämättä tai yhdessä voivat hyödyntää tarjolla ja piilossa olevia resursseja, esimerkiksi
palveluiden kehittäjinä tai käyttäjinä. Digitaalisissa alustoissa on kaksi pääideaa: (1) Yksityiset ihmiset
jakavat ylimääräisiä resurssejaan, kuten asuntoja. (2) Yritykset jakavat käyttämättömiä resursseja, kuten
Avis:n Zipcar.
Yhteistä jakamistalouden alustoille on menestymisen vaikeus. Suurin osa julkisista ja kaupallisista
alustoista tuottaa tappiota omistajilleen. Voittajina ovat alustan hyödyntäjät. Alustat pysyvät toiminnassa
ainoastaan niin kauan kuin pääomaa tai rahoitusta riittää (Cusumano 2018).
Innovaatioalustat toimivat alustatalouden periaatteilla. Tässä suhteessa 6Aika -kaupunkien alustat ovat
samankaltaisia digitaalisten alustojen kanssa: Innovaatioalustat vaativat toimiakseen jatkuvan
rahoituksen ja ne tuottavat vain harvoin voittoa. Lisäarvo realisoituu vasta myöhemmin
innovaatioiden kaupallistamisen vaiheessa, tai muilla tavoin, kuten paremmin toimivana talousalueena.
Digitaalisia alustoja syntyy konkreettisiin tarpeisiin, kuten liikkuminen ja majoittuminen. Niiden
palvelut ja arvontuotto täytyy olla huolellisesti suunniteltu ja muotoiltu, jotta ihmiset ovat motivoituneita
hyödyntämään alustoja. Esimerkiksi Uber:in toiminta ja käyttöliittymä ovat selkeitä ja toimivia.
Käyttäjälle on selvää kuinka kyyti tilataan ja miten kuljettaja ansaitsee rahaa. Interaktiot tapahtuvat
käyttäjän ja tietojärjestelmän välillä. Kaupallistetut digitaaliset alustat ovat hyvin määriteltyjä
palveluympäristöjä
Suomalaiset innovaatioalustat ovat syntyneet ympäröivän ekosysteemin tai kehityshankkeen
mahdollistamana, kuten Helsingin Kalasatama. Niiden tarjoamat palvelut ja toimintamallit eivät ole
vielä selkeitä, lisätietoa on vaikea saada ja hyödyntäminen on työlästä (verrattuna kaupallisiin
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alustoihin). Interaktiot tapahtuvat ihmisten välillä ja esimerkiksi sovelluksia alustojen käyttöön ei ole
vielä juurikaan tarjolla.
Mikäli innovaatioalustat kehittyvät kuten muut alustat, niin todennäköinen kehityspolku on seuraavassa
kuvassa. 6Aika -kaupunkien innovaatioalustat ovat pääsääntöisesti varhaisessa kehitysvaiheessa
(~2-3). Sama tilanne on kaikissa tutkituissa kohteissa, jotka kuvaavat itseään innovaatioalustoina. 6Aika
hankkeella on ollut merkittävä vaikutus kaupunkien siirtyessä vaiheesta 1 eteenpäin. Seuraavassa
kehitysvaiheessa Innovaatioalustat vaativat toimiakseen selkeät palvelumallit ja käyttöliittymät.

Kuva 1: Innovaatioalustan todennäköinen kehityskaari.

5.2 6Aika innovaatioalustat vs. kansainväliset innovaatioalustat
Analyysissa tutkitut vertailukaupungit (Tukholma, Barcelona, Seattle, Wuhan, Vancouver, Bangalore)
ovat kooltaan moninkertaisia vertailukohtiinsa Suomessa. Vastaavasti kaupungeissa toimivat
innovaatioalustat ja innovaatiohankkeet ovat mittavia, kansainvälisesti vaikuttavia ja niillä on
käytössään suuremmat toimintaresurssit. Esimerkiksi Barcelonassa innovaatioalustat ja -ympäristöt ovat
monin tavoin verkottuneet kaupungin ja Katalonian elinkeinoelämään sekä yritystoimintaan.
Innovaatioalustojen yhteydessä tai mahdollistajana toimii usein kansainvälinen veturiyritys.
Tähän verraten 6Aika innovaatioalustat ovat pieniä ja sirpaleisia, ja niiden vaikuttavuus ulottuu lähinnä
omaan kaupunkiin ja siellä toimiviin start-up -yrityksiin. Innovaatioalustat ovat useimmiten osa
kaupungin, korkeakoulun tai aluekehitysorganisaation julkisrahoitteista toimintaa ilman yritysveturia.
Tutkituissa 12 kaupungissa on useita erilaisia innovaatioympäristöjä, living labeja, innovaatioalustoja,
hackerspaceja, co-working -tiloja, laboratorioita, sekä yritysvetoisia ja kaupunkivetoisia toimintatiloja.
Kukin kaupunki lähialueineen muodostaa innovaatio- & TKI -toimijoiden ekosysteemin, jossa osaajat,
ideat ja teknologiat liikkuvat ja kytkeytyvät, riippumatta ympäröivästä innovaatiokehyksestä.
Suomalaiset kaupungit kilpailevat turhan usein keskenään, vaikka todellinen kilpailu käydään
kansainvälisellä areenalla. Kansainvälisestä perspektiivistä Suomi on kaupunkien läheisyydestä ja
koosta johtuen yhtenäinen innovaatioympäristö ja ekosysteemi, country club, jolla on ainutlaatuisia
piirteitä ja korkealaatuista osaamista. Suomea kannattaa tarkastella kokonaisuutena ja rakentaa
paikallisista innovaatiosiiloista yksi vahva alusta ja kansainvälinen innovaatiobrändi?

5.3 Luovuus ja sosiaalisuus innovaatioympäristöissä
Innovatiivisilla kaupungeilla on yhteisiä ominaisuuksia, jotka mahdollistavat positiivisen, monipuolisen
jatkuvasti kehittyvän toiminnan. Ihminen ei elä pelkästä leivästä, vaan tarvitsee myös toisia ihmisiä,
inspiraatiota, tekemisen konkreettista tukemista, elämyksiä, jopa ripauksen mystiikkaa.
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5.3.1 Case Tallinna – Innovation secrets
Esimerkiksi Tallinnan innovaatiomaisema on tässä suhteessa aktiivinen ja monipuolinen. Siellä tärkeitä
innovaatiotoiminnan piirteitä ovat (Singularity hub 2018):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yhteisen tekemisen ja työn tilat (Co-working space, maker space),
Verkostoitumispaikat (meetups & networks, kahvilat)
Vireät start-up naapurustot (startup neighborhood),
Liikenteen ja liikkumisen innovaatiot (esim. Taxify)
Paikalliset businessenkeli- ja sijoittajaverkostot,
Ravintola-alan -innovaatiot,
”Salaiset paikat”, jotka vain paikalliset tuntevat,
Selkeitä vierailukohteita (destinations),
Mahdollisuuksia vapaaehtoiseen innovaatiotoimintaan (volunteer opportunities),
Korkeakouluja
Pääsy nopeisiin tietoverkkoihin

5.3.2 Case: Amsterdam - Knowledge city
Vireä innovaatioympäristö toimii magneetin tavoin. Amsterdam on noudattanut johdonmukaista
innovaatiostrategiaa ja kehittynyt voimakkaaksi innovaatiokaupungiksi, jonka johdosta jopa yli 60%
tutkijoista ja kehittäjistä tulee kaupunkiin muualta.
A robust innovation ecosystem depends on attracting talent, keeping it here, and making talent
work for you. Universities play a key role in attracting young people, the talent of the future, but
the city has to be attractive for those students to want to come. Businesses have to provide jobs
to keep them here. By working together, we can make our city a place where innovative, creative,
and young talent comes together.
Louise Gunning-Schepers, President of the Executive Board, University of Amsterdam, 2015
Digitaalisista alustoista ja vuorovaikutusteknologioista huolimatta tarve ihmisten face-to-face kohtaamista edistäville innovaatioympäristöille kasvaa kaikkialla. Yhteentuovien toimintaympäristöjen
(co-working spaces, maker spaces) tarjonta ja kehitys on voimistuva trendi, jolle on luontainen imu.
Toisaalta, perinteisen teollisuuden ja toimistotyön muuttuessa ja digitalisoituessa, kaupungeissa on
kasvava määrä tyhjäksi jääviä toimitiloja, joille on usein vaikea löytää perinteistä käyttöä.
Tilanne tarjoaa luontevan mahdollisuuden kehittää kaupunkien innovaatiotoimintaa ja ottaa urbaanit
kesannot hyötykäyttöön. Kiinalainen Ucommune on kehittänyt tämän mahdollisuuden pohjalta
skaalautuvan liiketoiminnan, joka palvelee tällä hetkellä yli 100 000 yksittäistä käyttäjää, 6000 yritystä,
160 kohteessa, 36 kaupungissa, paikkoina mm. Shanghai, Hong Kong, Singapore, New York ja Los
Angeles (South China Morning Post, 2018)
Vain n. 25% innovaatioympäristöjen menestymisestä perustuu teknisiin innovaatioihin ja 75% liittyy
sosiaalisiin innovaatioihin. Sama havainto on tehty muissa yhteyksissä, esimerkiksi Bert-Jan
Woertmanin kampustutkimuksissa (10 signposts on how to brew your own Magic Potion for High Tech
innovation ecosystems, 2015). Innovaatioalustat ovat ensisijaisesti sosiaalisen toiminnan alustoja.
Kehityksessä on ensisijaisesti painotettava ihmisten välistä toimintaa ja toissijaisesti teknologioita.
Luovuus ja innovaatio kaipaavat usein poistumista normaalista työympäristöstä. Kaupungeissa kahvilat
ovat innovaatiokeitaita, jotka jo vuosisatoja olleet oleellisia elementtejä kaupunkien
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innovaatioekosysteemeissä. Kahviloissa kohdataan rennosti, luodaan ideoita ja suunnitelmia, sovitaan
bisneksistä ja käynnistetään toimenpiteitä. Esimerkiksi Wien on tunnettu kahvilakulttuuristaan ja
kahviloiden roolista tieteen ja teknologian kehityksessä. Kahviloiden roolia ei kannata aliarvioida!
Seuraavassa on vertailulukuja kahviloiden määrästä eri kohteissa (luvut kuvaavat suuruusluokkaa):
Kaupunki / Alue
Espoo
Otaniemi
Tukholma
Kista
Helsinki
Barcelona
Tampere
Wuhan
Turku
Vancouver
Oulu
Seattle
Vantaa
Bangalore

Kahviloita (arvio)
30
9
>200
18
>100
>500
>100
>100 (mutta enemmän teehuoneita)
>100
>500 Kahvilakulttuuri. Suuri määrä kahviloita ja paahtimoita.
<50
1692 Kahvilakulttuuri. Suuri määrä kahviloita ja paahtimoita.
>100
880

Kaupunkien innovaatioympäristöjen kehityksessä kahvilat ja vastaavat ympäristöt kannattaa tunnistaa ja
huomioida osana kokonaisuutta. Tässä tutkimuksessa mm. Barcelona, Seattle ja Vancouver nousivat
esiin erityisen vahvoina innovaatiokaupunkeina ja se korreloituu myös kahviloiden määrässä.
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6 6AIKA KAUPUNGIT - GUIDELINES
6.1 6Aika innovaatioalustojen vahvuuksia ja heikkouksia
6Aika kaupunkien innovaatioalustat ovat
• keskenään monimuotoisia, kuten Ison Omenan palvelutori vs. Tampereen yliopiston Oasis.
Monimuotoisuus on suuri rikkaus ja innovaatiomahdollisuus, mutta innovaatioalustojen väljä
määrittely hidastaa alustojen kehitystä yhteisillä työkaluilla ja mittareilla.
• enimmäkseen siiloutuneita. Innovaatioalustat toimivat pitkälti toisistaan tietämättä ja ilman
merkittävää verkostoitumista. Tämä mahdollistaa ketterän ja improvisoidun toiminnan, mutta
samalla estää ideoiden ja osaamisen leviämisen alustojen välillä.
Kuten aiemmin todettiin, innovaatioalustat pysyvät hengissä niin kauan kuin niiden rahoitus toimii. Kun
alustoja on suuri määrä, niin rahoituskin sirpaloituu ja riski yksittäisen alustan rahoituksen päättymisestä
on korkea. Alustojen tehokkuutta ja elinvoimaa voidaan kehittää luomalla pienistä alustoista vahvempia
paikallisia ja kansallisia klustereita.

6.2 Espoo Guideline - Punch above own weight!
Espoossa on kaksi 6Aika kaupunkien innovaatioalustaa (citybusiness.fi: Ison Omenan palvelutori,
Espoon koulut Living Lab). Kun otetaan muutkin alueen toimijat ja toiminnot huomioon, niin Espoo on
monipuolinen ja vahva innovaatioympäristö.
Espoon – Innovaatiokaupungin - kannattaa
1. Kytkeä olemassa olevat innovaatioympäristöt innovaatioekosysteemiksi.
2. Luoda Innovaatiostrategia innovaatioekosysteemin kehittämiseksi ja kehittää tavoitteellisesti
alueen innovaatiotoiminnoista käytännön synergiaa ja innovaatiopalveluita.
3. Hyödyntää alueen lukuisia hautomoympäristöjä, myös kahviloita, osana innovaatiostrategiaa.
4. Kehittää koulujen- ja oppimisympäristöjen brain belttiä.
6.2.1 Markkinoinnin ja viestinnän keihäänkärjet
• Espoossa on useita potentiaalisia keihäänkärkiä viestintään. Internetistä löytyvä pääviesti on nämä
yhteen kytkevä Espoo Innovation Garden. Sivusto esittelee monipuolisesti innovaatioihin liittyviä
aktiviteetteja, saavutuksia ja henkilöitä. Sivusto on poikkeuksellisen onnistunut verrattuna muihin
tämän analyysin kaupunkisivustoihin. Innovation Garden toimii myös sosiaalisessa mediassa.
• 6Aika innovaatioalustat eivät näy Espoo Innovation Gardenissa.
• Potentiaalisena viestinnän keihäänkärkenä on toiminnan monipuolisuus, aktiivisuus, laadukkuus ja
jatkuvuus. Nämä ovat arvokkaita ominaisuuksia mm. pääoman ja uusien yritysten houkuttelemiseksi.

6.3 Helsinki Guideline - Go for experiences, not only sights
Helsingissä on viisi 6Aika kaupunkien innovaatioalustaa (citybusiness.fi: Helsingin tukkutori, Puhdas
Vallisaari, Kustaankartanon palvelukeskus, Palvelukeskus Helsinki, Fiksu Kalasatama). Näiden lisäksi
Helsingissä on lukuisia tunnettuja innovaatiohankkeita, kuten smart mobility ja GE:n Health innovation
village. Start-up skenen näkökulmasta Helsinki on yksi parhaista verkostoitumisen alustoista.
Helsingin – Vaikuttajakaupungin – kannattaa:
1. Kytkeä olemassa olevat innovaatioympäristöt ja aktiviteetit innovaatioekosysteemiksi.
2. Jalostaa kaupunkistrategian innovaatiotavoitteet toteutettavaksi Innovaatiostrategiaksi.
3. Kehittää ja brändätä Smart city mobility brain belttiä.
4. Luoda selkeä elämyksellinen innovaatiotarina, joka yhdistää toimijat.
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5. Selvittää yhteisen Helsinki-Tallinna -innovaatioalustan tai -ekosysteemin mahdollisuutta.
6. Hyödyntää Hankenin Innovation Management – osaamista.
6.3.1 Markkinoinnin ja viestinnän keihäänkärjet
• Kaupunkilaisilla on merkittävä rooli fiksujen ratkaisujen ja soljuvan arjen suunnittelussa.
Kaupunkilaiset ovat kiinteä osa Helsingin innovaatiobrändiä.
• Forum Virium on Helsingin tärkeä innovaatiomoottori. Se ei valitettavasti juurikaan näy
kansainvälisessä viestinnässä. Tämä on korjattava.
• Potentiaalisena viestinnän keihäänkärkenä on kaupunkilaisten osuus kaupungin ihmisystävällisen
kaupungin kehittämisessä ja Helsinki älykkään kaupungin ja liikkumisen living labbina.

6.4 Oulu Guideline - Innovation, business as usual
Oulussa on 13 6Aika kaupunkien innovaatioalustaa (citybusiness.fi). Näiden lisäksi Oulussa on suuri
määrä muita tunnistettuja innovaatioalustoja, living labbeja ja muita ympäristöjä. Oulu on
innovaatioympäristöjen aktiivinen saaristo.
Oulun – Innovaatiokaupungin – kannattaa:
1. Ylläpitää, vahvistaa ja jalostaa kovassa vauhdissa olevaa innovaatiotoimintaa.
2. Tähdätä tulevaisuuteen, jossa hyödynnetään todennäköistä skenaariota: käytössä on odotuksia
enemmän pääomia, yrityksiä ja osaajia.
3. Kytkeä olemassa olevat innovaatioympäristöt innovaatioekosysteemiksi.
4. Luoda Innovaatiostrategia innovaatioekosysteemin kehittämiseksi ja luoda tavoitteellisesti alueen
innovaatiotoiminnoista käytännön synergiaa ja muotoilla niistä uusia kansainvälisiä palveluita.
5. Hyödyntää alueen lukuisia living labbeja osana innovaatiostrategiaa.
6. Investoida Living Lab -ympäristöjen kehitykseen ja tuotteistamiseen.
7. Kehittää langattoman tiedonsiirron ja medical industries brain belttejä.
6.4.1 Markkinoinnin ja viestinnän keihäänkärjet
• Oulussa on useita potentiaalisia keihäänkärkiä viestintään.
• Nettihaussa ensimmäiseksi nouseva www.ouluinnovation.com on harhaanjohtava.
• Oulussa on positiivinen innovaatiodraivi ja suuri määrä mielenkiintoisia toimijoita. Internetin kautta
tätä kuvaa on lähes mahdoton muodostaa
• Potentiaalisena viestinnän keihäänkärkenä on innovaatiotoiminnan monipuolisuus ja erityisesti
mielenkiintoisten living labbien toiminta - Land of Living Labs.

6.5 Tampere Guideline - Create synergies for innovation
Tampereella on viisi 6Aika kaupunkien innovaatioalustaa (citybusiness.fi). Innovaatioalustoja ja
toimijoita kaupungissa on useita muitakin, sekä yksityisiä että julkisia. Näitä löytyy mm. verkkohaussa
ensimmäiseksi nousevalta sivustolta innovationcapital.fi. Erityisesti tamperelainen
innovaatioekosysteemi ja -kulttuuri kokonaisuutena on mielenkiintoinen. Tampere on myös tapahtumien
määrällä mitattuna Suomen virein kaupunki.
Tampereen – Voimanpesän - kannattaa.
1. Jalostaa monipuolista innovaatioekosysteemiä kokonaisvaltaiseksi teollisuuden palvelualustaksi ja
kaupunkibrändiksi.
2. Valjastaa alueen vahvoja teollisia toimijoita innovaatiotoiminnan ankkuriyrityksiksi.
3. Kehittää alueen laajaa innovaatiotoimintaa osallistamisen kautta.
4. Kehittää ja tukea systemaattisesti hyvässä alkuvaiheessa olevia brain belttejä.
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6.5.1 Markkinoinnin ja viestinnän keihäänkärjet
• Tampereeseen liittyy edelleen vahva teollisen kaupungin mielikuva, vaikka teollisuudessa on
käynnissä selkeä uudistuminen ja digitalisointi.
• Euroopan näkökulmasta alueelle virinnyt uutta teollisuutta edustava 3D-tulostuksen osaamisklusteri /
brain belt on huomioitu laajalti Euroopassa.
• Viestinnän keihäänkärkiä on hiottu Tampereen innovation capital -hakemuksen yhteydessä.
Viestinnän kehityksessä hyödyllistä voisi olla alueen innovaatiokulttuurin ja teollisen uudistumisen
vahvemmat näkökulmat. Voimanpesiin liittyvä arvoketjujen jalostuminen on tärkeässä roolissa kun
kerrotaan Tampereen kehityksestä.

6.6 Turku Guideline - Innovaatio elämäntapana
Turussa on viisi 6Aika kaupunkien innovaatioalustaa (citybusiness.fi). Turun viestinnässä
innovaatiotoiminta on koottu New Growth from Innovations -sivuston alle. Innovaatioalustat eivät ole
sivustolla. Turun yliopiston suosituin maisteriohjelma on Global Innovation Management.
Turun – Elämäntapakaupungin – kannattaa:
1. Kytkeä innovaatioaktiviteetit yhteen ja rakentaa innovaatioekosysteemiä kokonaisvaltaisesti.
2. Kehittää kaupungin innovaatio- ja start-up -tarinaa erityisesti kansainväliselle kohderyhmälle.
3. Luoda strategia Maritime ja Health -brain belttien kehitykseen, mm. osaajien houkuttelemiseksi
4. Kytkeä Elämäntapakaupungin luonne innovaatioekosysteemin rakentamiseen, jolloin syntyy
Innovaatio elämäntapana!
5. Hyödyntää Turun yliopiston Innovation Management – osaamista.
6. Valjastaa alueen vahvoja teollisia toimijoita innovaatiotoiminnan ankkurityrityksiksi.
6.6.1 Markkinoinnin ja viestinnän keihäänkärjet
• Turku edustaa kansainvälisille vierailijoille merellistä ja historiallista kaupunkia, jossa sykkii vahva
moderni teollisuus ja tulevaisuuden tutkimus.
• Turku avaa ikkunan innovaation ja teknologioiden historiaan, nykyisyyteen ja tulevaisuuteen. Tämä
voisi toimia potentiaalisena viestinnän keihäänkärkenä, Port of innovation.

6.7 Vantaa Guideline - Yrittäjyyttä, businestä ja ketteryyttä
Vantaalla on yksi 6Aika kaupunkien innovaatioalusta (citybusiness.fi: Ratkaisutehdas). Pääosan Vantaan
innovaatiotoiminnasta muodostavat living labit (3 kpl). Vantaalla on 6Aika kaupungeista suppein
innovaatiotoiminta. Kaupungin vireän ja monimuotoisen elinkeinoelämän johdosta alueella on kuitenkin
erittäin suuri potentiaali synnyttää yrityksiä tukevaa innovaatiotoimintaa.
Vantaan – Yrittäjäkaupungin – kannattaa:
1. Kehittää yritysten ja kaupungin yhteistoimintaa ja etsiä osallistamisen avulla innovaatiotyön tarpeita
ja mahdollisuuksia. Potentiaalinen alue on logistiikkaan liittyvät innovaatiot.
2. Lisätä yrityskiihdyttämötoimintaa
3. Kehittää innovaatioresursseja ja erityisesti tiloja (tilat, ihmiset, budjetit, rakenteet, prosessit).
4. Valjastaa alueen vahvoja toimijoita, erityisesti logistiikkayrityksiä, innovaatiotoiminnan
ankkuriyrityksiksi.
6.7.1 Markkinoinnin ja viestinnän keihäänkärjet
• Vantaalla on kolme mielenkiintoista ja tunnistettavaa kohdetta: Lentokenttä, Aviapolis ja Heureka.
• Globaalissa toiminnassa dataan ja fyysisiin tuotteisiin liittyvä logistiikka on yhä tärkeämmässä
asemassa. Ratkaisutehdas toimii tällä alueella.
• Luontevin viestinnän keihäänkärki on logistiikan osaaminen ja innovaatiot, nyt ja tulevaisuudessa.
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET
7.1 Suomi innovaatioalustana
Digitaalisen alustatalouden tiekartasto (2017) tarjoaa yleiskuvan nopeasti kehittyvästä alustataloudesta
ja innovaatioalustojen merkityksestä. Tiekartaston eräänä lopputulemana on havainto, että teknisestä
valmiudesta huolimatta Suomessa on vakavia osaamispuutteita alustatalouden hyödyntämisessä.
Pitkällä aikavälillä innovaatiokenttää muuttavat eniten Outlierit – uudet ja poikkeavat toimijat, jotka
kokeilevat uusia alustamaisia toimintamalleja. Näiden vaikutus on aluksi vähäistä eivätkä ne näy
todennäköisten menestyjien listalla, vaan tyypillisesti marginaalisina start-uppeina. Outliereita ovat
aikoinaan olleet mm. ZenRobotics, Shapeways, Sculpteo, Facebook, Skype ja Snapchat. Millainen alusta
Suomi on vastaavanlaisille menestyjille ja mistä heidät tunnistaa?
Suomi muodostuu kansainvälisessä mittakaavassa pienistä kaupungeista. Pienten kaupunkien on
haastavaa kisata kaupunkitasolla kansainvälisessä innovaatiokilpailussa johtuen ensisijaisesti saatavilla
olevien resurssien vähyydestä. Ulkomaisten sijoittajien kiinnostuksen kasvaessa tilanne voi muuttua,
mutta tällöin kohteena ovat mielenkiintoiset start-up yritykset. Innovaatioympäristöt ja start-up:it
kulkevat käsi kädessä.
Start-up buumi on kovassa nousussa erityisesti Kiinan kaupungeissa. Buumia ruokkivat vahva
kotimainen markkina ja kuluttajien halu hyödyntää digitalisaatiota. Esimerkiksi Shangai on
malliesimerkki muuttuvasta kaupungista. Toimintakulttuuri ketteröityy ja mahdollistaa uusien tuotteiden
ja palveluiden kehittämisen uudella otteella. Moderneja start-up yrityksiä edustavat mm. MeWXH, FLX
Bike and BottlesXO (South China Morning Post 20.9.2017).
1. Voidaanko Suomen pienistä ja siiloutuneista toimijoista ja ympäristöistä muodostaa
kansallinen innovaatioalusta? Jos tällainen olisi, miten toiminta voisi kehittyä?
2. Voisiko 6Aika -kaupunkien luomasta osaamisesta syntyä innovaatioalustojen ja
osallistavien toimintatapojen vientituote Kiinan ja Aasian kehittyville markkinoille?

7.2 Osallistaminen ja avoin innovaatio
Osallistaminen on luonteva ja oleellinen osa innovaatiotoimintaa. Innovatiiviset kehittäjät kantavat
mielellänsä kortensa kekoon, etenkin tilanteissa joissa itselle asti tuleva hyöty motivoi yhteiseen
toimintaan. Innovaatiot perustuvat ihmisten vuorovaikutukseen, uusiin näkökulmiin ja sattumiin
(serendipidity). Osallistaminen ja yhdessä tekeminen on siten tehokkain tapa innovaatioiden
synnyttämiseksi ja innovaatioalustojen motivoimiseksi.
Pienissä ja rajatuissa hankkeissa osallistaminen onnistuu usein helposti, mutta laajemmissa
kehityshankkeissa osallistaminen muuttuu haastavaksi: ”Asiantuntijoiden mielestä
kaupunkiseututasoisten suunnittelukäytäntöjen vuorovaikutus on riittävän vaikeaa ilman
kansalaisvuorovaikutustakin.” (Kaupunkiseututasoinen suunnittelu ja kadonnut kansalainen, 2017).
Näissä tapauksissa uutta luova osallistaminen typistyy lakisääteisiksi kuulemisprosesseiksi.
Asukkaiden arki on enenevässä määrin seudullista yhteen kasvaneilla kaupunkiseuduilla. Uusia
liikenneyhteyksiä, asumisen tapoja ja palveluiden sijoittumista koskevat suunnitelmat ovat hyvinkin
konkreettisia, jokapäiväisessä arjessa ja yli kuntarajojen koettavia asioita, joihin ihmiset eivät suhtaudu
välinpitämättömästi. Hyvät osallistamisen käytännöt, joita toteutetaan ja opitaan pienen mittakaavan
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hankkeissa, on kyettävä skaalaamaan kaupunki- ja seututasoiseen osallistavaan toimintaan.
Innovaatioalustoilla on tässä merkittävä vastuu.
Käsite Avoin innovaatio esiteltiin 2003 ja se kehittyi nopeasti vahvaksi innovaatiotoiminnan
paradigmaksi ja trendiksi. Suuresta suosiosta huolimatta, avoimesta innovaatiosta on vain hämmentävän
harvoja yritysten kertomia menestystarinoita, etenkin kypsillä teollisuudenaloilla. Avoin innovaatio
edellyttää riskin ottoa ja hyppyä uuteen toimintatapaan, joka ei ole täysin kontrolloitavissa (Lessons
from Haier Enabling Open Innovation, 2017).
Avoin innovaatio on sen sijaan aktiivisessa käytössä mm. yhteiskehityshankkeissa,
kaupunkisuunnittelussa, ja projekteissa, joissa onnekkaat sattumat ja risteävät näkökulmat ovat tärkeitä.
Avoin innovaatio tuntuu toimivan poikkeuksellisen hyvin kaupunkien innovaatioalustojen toiminnassa
jotka tähtäävät ihmisten yhteistoimintaan ja uusiin arvoverkostoihin.
6Aika innovaatioalustoilla on tilaisuus luoda tästä kilpailuetu. Ne ovat otollisia ympäristöjä jalostaa
avoimen innovaation käytäntöjä tavalla, joka ei ole mahdollista tai ei onnistu jäykemmissä
organisaatiorakenteissa. Innovaatioalustat sallivat lähtökohtaisesti kokeilevan toiminnan, onnekkaiden
sattumien hyödyntämisen ja jopa improvisoidun ja opportunistisen toiminnan. Millainen
innovaatioalustan liiketoimintamalli tai arvoverkosto voisi parhaiten hyödyntää näitä ominaisuuksia?
Lessons from Haier Enabling Open Innovation (2017) antaa tähän oppaaksi seuraavat avoimen
innovaation mekanismit:
1. Totemic leadership: Kaikenlaiset innovaatiot alustatoimijoiden joukosta tai näiden ulkopuolelta
on sallittu. Hyödyntäminen riippuu toimijoiden omasta tulkinnasta ja tarpeista.
2. Opening up for serendipidity: Suunnittelemattomat ja yllättävät innovaatiot hyödynnetään.
3. Improvisation instead of formalization: Radikaalit innovaatiot syntyvät useammin
improvisoidusta toiminnasta kuin formaalissa prosessissa.

7.3 Innovaatioalustoille tarkempi määritelmä
Innovaatioalustan määritelmä ei ole vielä kristallisoitunut. Analyysin yhteydessä tehdyissä
kansainvälisissä henkilöhaastatteluissa termi ei ollut tuttu ja se jäi poikkeuksetta monitulkintaiseksi.
Periaatteessa mikä tahansa uutta luova ympäristö voidaan määritellä innovaatioalustaksi. Termi ei löydy
myöskään mm. Wikipediasta. Tämän vuoksi mm. innovaatioalustojen keskinäinen vertailun on
mahdotonta. Suosittelemme käsitteen jalostamista ja tarkempaa määrittelyä, jotta siitä muodostuisi
työkalu kansainväliseen innovaatiotyöhön.

7.4 Mitkä tekijät luovat kaupungin vetovoimaa?
Kaikki 6Aika -kaupungit kasvavat. Tämän analyysin pohjalta voi ymmärtää ja ennakoida suuntia, joihin
kaupunkien innovaatiotoimintaa voi kehittää ja millaiset asiat joka tapauksessa tulevat muuttumaan, kun
toiminta skaalautuu. Esimerkiksi Oulu todennäköisesti kehittyy ominaisuuksiltaan Seattlen kaltaiseksi ja
luo samanlaisia innovaatio- ja start-up -ilmiöitä.

Oulu
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Mitkä asiat siis tulevat muuttumaan, kun innovaatiokaupunki Oulu kasvaa, ja vertailukohtana on
Seattle? Esimerkiksi:
•
•
•
•

Yhteistoiminta kansainvälisten suuryritysten kanssa lisääntyy
Yhteistoiminnan myötä käytettävissä olevat budjetit kasvavat
Innovaatiotoiminta klusteroituu ja yksityisten toimijoiden rooli kasvaa
Innovaatiokaupungin vireä toiminta imee osaajia ja kehittää uusia brain belttejä.

Kaupunkien vetovoiman lähtökohtana ovat perusasiat. Esimerkiksi
• Suorat liikenneyhteydet kaupunkiin, mm. lentämällä. Suoran lentoyhteyden järjestyminen vaikuttaa
jopa vierailijan kriittisen ensimmäisen käynnin toteutumiseen.
• Kaupungissa olevan osaamisen näyttäminen ja resurssien saatavuus, mukaan lukien
rahoitusinstrumentit.
• Kaupungin liiketoimintaympäristö (yliopistot, kumppanit) ja kustannustaso.

7.5 Innovaatioalustojen kehitysehdotuksia
1. Suomi innovaatioalustana - Koko maan laajuisen innovaatioympäristön lanseeraus kvmarkkinoinnissa.
2. Pääkaupunkiseudun urbaani innovaatioekosysteemi. Kansainvälisestä näkökulmasta Espoo, Helsinki
ja Vantaa ovat samaa innovaatioekosysteemiä ja ulkopuolisen on vaikea erottaa kaupunkeja.
3. Kaupungeissa olevien veturiyritysten kytkeminen innovaatioalustoihin vaikuttavuuden ja
jatkuvuuden kehittämiseksi.
4. Innovaatioalustaosaamisen jatkokehittäminen kaupunkien kansainväliseksi palvelutoiminnaksi.
5. Suomalaisten ”innovaatiogurujen” ja -ammattilaisten kutsuminen innovaatioalustakummeiksi.
6. Techshop -konseptin muotoilu ja jalkauttaminen suomalaiseen innovaatioympäristöön sopivaksi.
https://en.wikipedia.org/wiki/TechShop.
7. Start-up oleskelulupa osaksi innovaatiobrändiä. https://www.businessfinland.fi/en/do-business-withfinland/work-in-finland/startup-permit/
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LIITE 1 KAUPUNKIEN TIEDONHANKINTAKYSYMYKSET
6Aika -kysymykset kv-kaupunkien informanteille
Dear [Recipient], Finland is developing innovation platforms and environments in the six biggest cities
of the country. For each city we have identified an international champion with similarish ambitions,
development or business drivers. Your city is the champion for […].
In this interview, we are composing data for comparing these cities. We are interested in the concrete
innovation activities, such as organizations, places and collaboration. I’d like you to help me building
some this knowledge in an email interview, with the following questions.
Cities are large and very seldom one can grasp the whole city. Hence I’m interested to hear your insider
view the way you experience and know about the innovation pulse in your city. Feel free to answer only
those parts that you are aware of.
OVERVIEW
1. Organizations: What are the most important public or private organizations fostering the
innovation culture in your city? Please provide links if available.
2. Places: Are there dedicated public or private innovation hubs, fablabs, innovation studios, or
other concrete places, that are widely known as local innovation engines? Please provide short
descriptions and/or links.
3. Collaboration: How you would describe local innovation collaboration and co-creation
culture? Is it business as usual, established practice, not so easy, or something else?
4. Platforms: Can you identify digital or physical innovation platforms that serve public and
private organizations in their businesses?
5. Top-down: Does the city or governance support local innovation activities? How? For
example: funding, facilitation, policies.
6. Bottom-up: Do you think companies and developers are empowered to develop their own
innovation practises? What are the most important bottlenecks?
7. Brainbelt: Innovative cities have developed ecosystems around special areas and
competences. They are often called Brain belts. Can you identify existing or emerging
innovation brain belts in your city?
8. I should know: Is there some other relevant information, that you think we should know?
I’m happy to share the results with you after we have completed the study.
This interview is part of 6Aika cities project: https://6aika.fi/in-english/
Pekka Ketola
Ideascout Oy, pekka@ideascout.fi
Informantit: Ryan Opina (Vancouver), Kristiina Hiukka (Seattle), Tobias Öhman (Tukholma), Jonas
Granqvist (Tukholma), Charles Campion (placemaking), Tomas Diez Ladera (Barcelona), Stephen Fox
(Bangalore).
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LIITE: KUVAUS TYÖN TOTEUTTAJASTA
Pekka Ketola, pekka@ideascout.fi, puh. 050 5534783
Sini Tiainen, sini@ideascout.fi, puh. 040 5066038
Ideascout – Co. Design. Execute www.ideascout.fi
Ideascout on 2012 perustettu pirkanmaalainen innovaatioyritys, joka on keskittynyt osallistavaan ja
strategiseen innovaatiokehitykseen, sekä arvoketjujen rakentamiseen. Ideascoutin ydintoimintaa ovat
edelläkävijäprojektit, aluekehitys ja näihin liittyvän tiedon käsittely.
Ideascoutin vahvuuksia ovat mm. monialainen kokenut tiimi, laajat kansainväliset edelläkävijäverkostot,
korkeatasoinen tiedontuottamisen ja analysoinnin kyky, sekä laadukkaat raportit tehdyistä hankkeista.
Ideascoutin projekteissa on tähän mennessä kehitetty lukuisia innovaatioympäristöjä yksittäisistä
toimitiloista kampuksiin ja kaupunkien laajuisiin innovaatioalustoihin. Projektien myötä Ideascoutille on
kehittynyt ainutlaatuinen kyky ymmärtää nopeasti erilaisten ympäristöjen nykytila, kehitystarpeet ja mahdollisuudet, sekä muuttaa ymmärrys toiminnaksi.
Ideascout on innovaatioalusta. Se on tähän mennessä synnyttänyt kaksi omaa edelläkävijäyritystä
(3DStep Oy, Rideascout Oy), toiminut alustana useille teknologia- ja yrityskehityshankkeille, sekä
kytkenyt toimijoita toimialueidensa ekosysteemeiksi.
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