
Ekosysteemisopimukset

NIMI, SLOGAN, SOME

ja kestävä kaupunkikehittäminen 



Nimi

16 kaupunkiseudun ekosysteemisopimuksia toteuttavalle kestävälle 
kaupunkikehittämiselle on annettu nimeksi:

Innovoivat kaupungit ja yhteisöt 

Tutummin: Innokaupungit

EN: Innocities



Innovoivat kaupungit ja yhteisöt

Olemme luomassa Suomesta maailman 
toimivinta kokeilu- ja innovaatioympäristöä 
vuoteen 2030 mennessä osana Innokaupungit-
yhteisöä! Innokaupungit vahvistavat 
osaamistaan ja yhteistyöverkostoja vihreän 
siirtymän, digitaalisen teknologian ja 
hyvinvoinnin teemoissa. 

#innocities #innokaupungit

Kestävää kaupunkikehittämistä ja 
ekosysteemisopimusten toteutusta tehdään 
Innovoivat kaupungit ja yhteisöt -
kokonaisuudessa. Innokaupungit vahvistavat 
osaamistaan ja yhteistyöverkostoja vihreän 
siirtymän, digitaalisen teknologian ja 
hyvinvoinnin teemoissa. Innokaupungit ovat 
luomassa maailman toimivinta kokeilu- ja 
innovaatioympäristöä vuoteen 2030 
mennessä! 

#innocities #innokaupungit

SLOGANIT:



Sloganeiden käyttö

Slogania voi viljellä kotisivuilla ja kaikessa aiheeseen liittyvässä: 
hakuilmoitukset, some-postaukset niin toiminta alkaa tulla tutuksi heti 
pienistä juurista! 

Sloganista voi hyödyntää myös osia, esim. some-postauksessa:

Olemme luomassa Suomesta maailman toimivinta kokeilu- ja 
innovaatioympäristöä vuoteen 2030 mennessä osana Innokaupungit-
yhteisöä!



SVE: Innoverande städer och samhällen

Vi gör Finland till världens bäst fungerande

experiment- och innovationsmiljö före år 2030 som

en del av sammanslutningen Innokaupungit-

Innostäder! Innostäder stärker sin kompetens och

sina samarbetsnätverk under temana grön

omställning, digital teknologi och välfärd. 

#innocities

Inom helheten Innoverande städer och

samhällen förverkligas hållbar stadsutveckling

och ekosystemavtal.  Innostäder stärker sin

kompetens och sina samarbetsnätverk under

temana grön omställning, digital teknologi och

välfärd. Innostäder skapar världens bäst

fungerande experiment- och innovationsmiljö

före år 2030! 

#innocities



EN: Innovating Cities and Communities

We are creating for Finland the world’s most

effective environment for experiments and 

innovations by 2030 as part of the InnoCities

community! InnoCities strengthen their expertise

and cooperation networks through the themes of 

green transition, digital technology and well-being. 

#innocities

Sustainable urban development and the

implementation of ecosystem agreements are

carried out within the area of InnoCities and 

communities. InnoCities strengthen their expertise

and cooperation networks through the themes of 

green transition, digital technology and well-being. 

InnoCities are creating the world's most effective

environment for experiments and innovations by

2030! 

#innocities



Some

Some-tunnisteet:

#innokaupungit #innocities 

Tunnisteesta #ic16 tulee kuulemma yhä VR-assosiaatioita. Se ei myöskään toimi Instagramissa, sillä se tuottaa 
hakutuloksissa ei-toivottua sisältöä. Google-haulla ei onneksi tule mitään ei-toivottua: IC16 on ilmeisesti 
”kiskoliitin”, joka ei ole hullumpi konnotaatio, sillä raiteet yhdistävät kaupunkeja kestävällä tavalla! IC16 voi toimia 
myös sisäisenä työnimenä lyhyytensä ansiosta, kuten meillä oli aluksi ”SUD” englannista napattuna.

Twitter-kanavaa sopii myös tägätä: Innocities (@Innocities_FI) / Twitter

https://twitter.com/Innocities_FI


Logo ym. ilme ja ydinviestit 
ovat tulossa myöhemmin!


