Kestävää kasvua: elinkeinojen
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Tapausten jäsentely
Verkoston synty valtiolähtöisenä (top-down)
tai kuntalähtöisenä (bottom-up)

LUKUOHJE

Tarkasteltujen verkostojen, ohjelmien ym.
keskeisiä piirteitä on koottu kuvanmukaiseen
tietolaatikkoon nopean selailun ja vertailun
helpottamiseksi

Toiminnan ilmiökenttä: fokusoitu vai laajaalainen
Pääasiallinen toimintatapa: edunvalvonta,
kehittämistyö, tiedon jakaminen (avainsanat)

€

Resurssit

[esimerkki]
top-down
fokusoitu
edunvalvonta, tiedon jakaminen
€ jäsenmaksut

Tanskan Smart City
-verkosto
Smart City Netværk (DK)
https://smartcities.au.dk/networks-and-partnerships/danishsmart-city-network/
https://smartcitycluster.dk/category/det-danske-smart-citynetvaerk/

luokittelu

top-down
smart city -tematiikka laajasti
kokemustenvaihto, smart city osaamisen tuki
€ projektit ja ministeriön tuki

Danish Smart City Network
• Valtion aloitteesta ja yhteistyössä Aarhusin
yliopiston kanssa v. 2013 perustettu verkosto
• v. 2017 uudistunut rakenne, jossa
koordinointivastuussa Danish Urban Planning
Laboratory, State of Green, Gate 21, CITY PACK
ja CLEAN
• verkostossa mukana laaja-alainen sidosryhmäjoukko
kunnista, alueilta, ministeriöistä ja muilta
viranomaistahoilta, yliopistoista, yrityksistä ja
järjestöistä
• Säännölliset verkostotapaamiset 4 krt/v ja
kokemustenvaihto älykkäiden kaupunkien
kehittämiseen, suunnitteluun ja hallintaan liittyen.
• Tarkoituksena tukea tanskalaisten älykaupunkien
kestävää kehittämistä sekä tunnistaa kehitettävien
älykkäiden ratkaisujen mukanaan tuomia haasteita
ja mahdollisuuksia

Yhteispohjoismainen
Smart City -verkosto
Nordic Smart City Network
https://nscn.eu/

luokittelu

bottom-up
smart city kaupunkikehittäminen
hanketoiminta, kaupunkien
kokeilut
€ hankerahoitus (2020 asti)

• v. 2017 käynnistynyt Tanskan, Norjan, Ruotsin, Islannin ja
Suomen 14 kaupungin yhteistyöverkosto
• Jäsenet: Aarhus, Kööpenhamina, Vejle, Bergen,
Trondheim, Oslo, Stavanger, Reykjavik, Tromsø,
Kristiansand, Tampere, Oulu, Helsinki, Tukholma
• työskentely perustunut toistaiseksi hanketoimintaan,
mutta verkoston toimintaa olisi kiinnostusta jatkaa
myös hankkeiden päätyttyä
• toistaiseksi ei jäsenmaksua, keskusteluja käyty
• Kehittämisen kulmakiviä ovat hiilineutraali ja kestävä
kaupunkikehitys sekä toimiva arki
• Nordic Innovation -rahoitus Nordic Urban Labs -hankkeelle
(2018-2020)
• kaupungit toimivat kokeilun ja kehittämisen alustoina
(living labs) viidessä teemassa, joissa kussakin on
oma vetovastuukaupunkinsa: wayfinding (Helsinki),
people & flows (Kööpenhamina), mobility HUBS
(Bergen), Openlab (Tukholma), smart bins (Reykjavik)
• Parhaiden käytäntöjen jakaminen: esim. suomalainen
nopeiden kokeilujen malli viety muihin Pohjoismaihin

“collaboration project between five countries, five
capitals, and fourteen cities with a common goal:
to explore the Nordic way to create livable and
sustainable cities”

Aluekehittämisen ja kestävän kasvun verkosto, jolla
on toimintaa Ruotsissa ja Tanskassa

Aluekehittämisen
verkosto REGLAB
(SE/DK)
http://www.reglab.se/in-english/
http://reglab.dk/english/

luokittelu

bottom-up
aluekehittäminen laajasti

Tiedonvaihto, vuorovaikutus

• Ruotsissa 21 aluejäsentä sekä viranomaistahoja,
Tanskassa yli sata jäsenorganisaatiota
• Jäsenistö päättää verkoston toiminnasta ja
aihepiireistä. Verkoston puitteissa järjestetään
seminaareja, fasilitointia sekä kansallista
keskustelua valituista kärkiteemoista.
• kehittämisteemoja mm. alueiden
vetovoimaisuus, digitalisaatio, maankäytön
suunnittelu, innovaatiot, integraatio,
elinkeinot, kulttuuri, osaajien houkuttelu,
arviointi ja mittaaminen
• Ruotsin Reglabissa toimii osaajia yhteentuovia
verkostotyöryhmiä mm. alueellisiin analyyseihin ja
ennakointiin, kasvu- ja koheesiopolitiikkaan sekä
alueellisiin kehittämisstrategioihin liittyen
• v. 2019 järjestäytyi Agenda 2030 -teemoihin ja
kestävään aluekehittämiseen keskittyvä
verkostotyöryhmä Hållbarhetsnätverk

€ Jäsenmaksut

➢ Huom. Reglabia on tarkasteltu myös VALUMAhankkeessa (MDI 2019)

