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6Aika Kasvun ekosysteemit -hankkeessa kuutoskaupungit tukivat kasvuhakuisten yritysten 
tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa kehittämällä innovaatiopalveluja ja -verkostoja yrityksiä 
varten.

Päätavoitteena oli nostaa kasvuhakuisten yritysten määrää ja laatua sekä kehittää 
kansainvälisesti kilpailukykyistä kasvu-yritystoimintaa tukevia palvelumalleja ja alueen 
innovaatio-ekosysteemiä.

Vantaalla keskityttiin yllä olevan lisäksi erityisesti kaupungille tärkeiden kärkiklustereiden 
alla olevien yritysryhmien kasvun tukemiseen. Hyvänä esimerkkinä yritysyhteistyöstä 
toimii Vantaan Ruokaklusteri, jonka tavoitteena on muodostaa Vantaasta Suomen 
ruokapääkaupunki. Ruokaklusterin osalta meneillään on jo useita pilotteja ja uusia 
kohteita haetaan jatkuvasti. 

L U E  L I S Ä Ä

Vantaan kärkiklustereista 
BusinessVantaa.fi sivustolta

10 työpajaa

8 palvelukokeilua, joissa
127 osallistujaa

1 kasvuohjelma, jossa
9 yritystä

10 TKI-tapaamista, joissa
48+ osallistujaa

5 alueellista yritysryhmää,
joissa mukana
yritystä ja TKI-toimijaa

1 some-kampanja, jossa
10 yrityksen esittely

KENELLE
Kasvuhakuisille yrityksille

TKI – Tutkimus- ja kehitystoimijoille

KENEN KANSSA
Projektipäällikkö Kaisa Ahonen/ 
Vantaan kaupunki

KUMPPANIT
Helsingin kaupunki (vetovastuu) 

Espoon kaupunki
Vantaan kaupunki

Business Tampere
Business Oulu

Metropolia Ammattikorkeakoulu
Pirkanmaan liitto

Turku Science Park 

MITÄ • MITEN • MILLOIN

https://business.vantaa.fi/fi/kasva-ja-kansainvalisty/vantaan-karkiklusterit
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TULOKSIA ja TUOTOKSIA 

LUE LISÄÄCase
URBAN TECH -kasvuohjelma

VA N TA A N  R U O K A K LU ST E R I
• Vantaa-menu

• Vantaa menu käsikirja

• Suomen ensimmäinen urbaanin ruoan 
yhteisö

T U LO K S E N A
• Innovaatiokeskittymät ja kasvupalvelut 

kuvattuna

• Kokeilualustat palveluna kasvuyrityksille

• Kansainvälistymisen verkosto- ja 
orkestrointimalli

• Tutustu tuloksiin hankkeen loppujulkaisun 
kautta

LU E  L I SÄ Ä
Vantaan kasvuyrityspalveluista

Hyvän kaupunkielämän mahdollistavat ja sitä parantavat yritykset ovat Vantaalla 
tärkeässä osassa. Vantaalla on toimii 5 kärkiklusteria, joiden tavoitteena on 
yhteistyössä yrityksien kanssa ratkaista kehittyvän kaupungin haasteita ja edistää 
yhteistyökuvioiden kehittämistä eri toimialojen välille.

Kehittyvän kaupungin haasteita ratkaisevat yritykset olivat myös kohderyhmänä 
Vantaalla kesäkuussa 2020 on käynnistetyssä Urban Tech                          -
kasvuohjelmassa. Mukana oli yhdeksän eri aloja ja eri kehitysvaihetta edustavaa 
yritystä, joiden myynti-, kansainvälistymis- ja rahoitusosaamista kehitettiin 
asiantuntijoiden ja mentoreiden avulla lokakuuhun 2020 asti. 

Ohjelmaan valitut yritykset olivat 360 Kuvapalvelu, Biila, Bout, caucO, Finn-ID,
Intellectual Farms, Kotopro, Smartwatcher ja Solixi. Yrityksiä yhdistävänä 
tekijänä oli kaupunkielämän kehittäminen teknologisin ratkaisuin. 

Valmennusohjelman toteutuksessa hyödynnettiin 6Aika-kaupunkien aiempia 
kokemuksia menestyksekkäistä kasvuohjelmista. Kumppanina toteutuksessa oli 
Golden Gateway Oy.

NETTISIVUT
businessvantaa.fi/kasvuyrityspalvelut

businessvantaa.fi/kasvuhakuiset-
kaupungit-yritysten-tukena

URBAN TECH KASVUOHJELMA
Katso video kasvuohjelmaan osallistuneiden 
yritysten kokemuksista

MILLAINEN ON SUOMEN 
VANTAALAISIN RUOKALISTA 
hs.fi/kaupunki/vantaa

POIMINTOJA KUMPPANEIDEN TOIMINNASTA
Tampere Region Growth Monitor

Espoon kaupunki: Hackathon jatkokehityspolkujen 
prosessikuvaus 

https://business.vantaa.fi/sites/default/files/document/Vantaa_menu.pdf
https://drive.google.com/file/d/14KkduP2rpEaefQ-Ge2rLUlgqI2Fa5CF1/view
https://business.vantaa.fi/fi/ajankohtaista/uutinen/liity-suomen-ensimmaiseen-urbaanin-ruuan-yhteisoon
https://6aika.fi/wp-content/uploads/2020/12/KasvunEkosysteemit_kaupungit_kasvuyritysten_innovaatiotoiminnan_tukena_web.pdf
https://business.vantaa.fi/fi/kasva-ja-kansainvalisty
https://business.vantaa.fi/fi/kasva-ja-kansainvalisty/vantaan-karkiklusterit
https://www.360kuvapalvelu.fi/#page-top
https://biila.io/
https://www.bout.fi/
https://cauco.fi/
https://www.finn-id.fi/
https://ifarm.fi/
https://www.kotopro.com/
http://smartwatcher.fi/
http://www.solixi.com/fi/
https://business.vantaa.fi/fi/kasva-ja-kansainvalisty
https://www.businessvantaa.fi/kasvuhakuiset-kaupungit-yritysten-tukena/
https://www.youtube.com/watch?v=pcke42JoW3g&t=60s
https://www.tampereregiongrowth.fi/
https://6aika.fi/wp-content/uploads/2019/10/Espoon-kaupunki_Hackathon_jatkokehityspolut_loppuraportti.pdf

