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	Mit jelent az intelligens város fogalma?


“Bárhogy is, az új információs technika és a társadalmi változás jelenlegi folyamatai közti kölcsönhatás lényegi hatással bír a városokra és a térre.  Egyrészről, a városi [élet]forma jelentősen átalakult a szerkezetében. De ez az átalakulás nem egyetlen, univerzális mintázatot követ: lényeges eltéréseket mutat, a jellegzetes történelmi, területi és intézményi kontextustól függően. Másrészről, a nyomás a terek közti kölcsönhatásra cseppfolyós cserehálózattá tördeli a viselkedés térbeli mintázatait, ami aláhúzza egy újfajta tér, az áramlások terének megjelenését.” (Castells 1996: 398, saját fordítás)(A következőkben a saját fordítások mellet azok angol eredetijét is közreadom a jobb megértés kedvévért.)  “However, the interaction between new information technology and current processes of social change  does have a substantial impact on cities and space. On the one hand, the urban form is considerably transformed in its layout. But this transformation does not follow a single, universal pattern: it shows considerable variation depending upon the characteristics of historic, territorial, and institutional contexts. On the other hand, the emphasis on interactivity between places breaks up spatial patterns of behavior into a fluid network of exchanges that underlines the emergence of a new kind of space, the space of flows.” (Castells 1996: 398) 

	Az információs társadalom hívószavához és témájához tartozó egyre népszerűbb programcsokroknak Magyarul ld. Mi a Jövő? (1998) egyik meghatározó szeletét jelentik napjainkban az intelligens város projektek. Az ‘intelligens város’ kifejezés közkeletűségének ellenére nem pontosan definiált, sokan sokmindent értenek alatta. A következőkben amellett fogunk érvelni, hogy az ‘intelligens város’ többet jelent, mint csupán egy home page-t a WWW valamelyik szegletében, amely megjeleníti egy város önkormányzatának információs törekvéseit. Az információs korszak új globalizálódó városa egyszerre (köz)politikai, gazdasági és szociális szerveződés, amely a politikai és a gazdasági szereplők és a polgárok (lakosok) - alkalmazottak - részvételével és az információáramlás technikai lehetőségeit kihasználva jelenti keretét a városi életnek és kapcsolódik a globális folyamatokhoz.
	Mit jelent azonban mindez? Mitől lesz egy város intelligens, ha pusztán attól nem, hogy a polgármesteri hivatalnak van egy home page, melyet lakosai és az érdeklődők - elsősorban potenciális turisták - meglátogathatnak? Feltehetően attól, hogy a város élete maga - gazdasági, politikai és (civil) társadalmi funkcionálása - ‘intelligens’. Azaz a város “értelmes, eszes, művelt, megértő és belátó” ld. Bakos 1986: 376 (intelligens címszó) módon működtetett és szervezett. A felmerülő problémákra intelligens módon adnak választ. Ebből a szempontból az intelligencia a várost, mint “folyamatot” jellemzi a castellsi értelemben (ld. később), az intelligens város információs áramlásként fogható fel. Ennek az intelligens információs áramlásnak azonban csak úgy lehet megragadni a jellemzőit, ha az ‘intelligens’ jelzőt nem úgy értjük, hogy a város maga intelligens és - mint egy megfoghatatlan organizmus - “szerveződik, működik, és válaszokat ad”. Valójában a politikai szervezetek és tagjaik (pl. az önkormányzat), a gazdasági szervezetek és tagjaik (pl. vállalkozók és alkalmazottaik), a civil szervezetek és tagjaik (pl. alapítványok és munkatársaik) és maguk a lakosok teszik intelligensé a várost, azaz az emberek saját életüket szervezik meg értelmes módon és a saját problémáikra adnak belátó módon választ. Ennek az első látásra kézenfekvő szempontnak a szem elől tévesztése az intelligens város kérdéskörét túlságosan miszticizmusba hajlóvá és ezáltal megfoghatatlanná tenné. 
Az, hogy a ‘laikus’ elemzők egy város home page-t vizsgálva próbálnak meg következtetéseket levonni és előfeltételezik, hogy intelligens várossal van dolguk, feltehetően az információhiányból fakad, melyet az interneten keresztül próbálnak enyhíteni, így kézenfekvő a hivatalos városi oldalak vizsgálata. Az önálló kutatások elvégzése ugyanakkor a távolság miatt sokszor nem kivitelezhető. A következő részben Tallinn, mint intelligens város problematikája kapcsán felmerül majd a város home page-enek elemzése, azonban mint látni fogjuk az csak része lesz egy átfogóbb információs kezdeményezésnek, amely a várost lényegében intelligenssé teheti. De adódhat másfajta módszertani probléma is a vizsgálódásnál. Mert bár például idehaza van hagyománya az ‘intelligens város’-kutatásnak, azonban az ebben a témakörben készülő átfogóbb jellegű munkák sem az elmélet, sem a gyakorlat szintjén nem jelenítik meg a kérdést a maga komplexitásában. Azaz, hiányzik belőlük a város szempontjából való vizsgálódás és sokkal inkább az információs társadalom általános fogalomrendszerével és koncepciójával kívánják leírni a vizsgált jelenséget, felcserélve ezáltal az intelligens város kérdéskörét az információs társadalom problematikájára. Gondolok itt a Nemzetközi Technológiai Intézet tanulmányára (Balassy 1997) és a BME Távközlési és Telematika Tanszéke által készített munkára (BME 1996), melyek címükkel ellentétben csak korlátozott mértékben segítik elő az intelligens városok kérdésének megértését, mivelhogy nem rendelkeznek a szükséges komplex fogalomrendszerrel, mely alapvetően városszociológiai. Márpedig, hogy intelligens városról beszélhessünk, ahhoz mélyebben meg kell, hogy vizsgálhassuk a városi Gazdaság - (Köz)politika - Polgárok hármas viszonyrendszerét és kommunikációs hálóját, probléma-megoldási metódusait, amelyek természetesen beleágyazódnak a globális jelenségvilágba, de a város (település) mégiscsak a lokalitásával jeleníti meg a maga egyediségét.
	A(z intelligens) város, mint lokális folyamat azonosítható egy folyamatos konfliktus-megoldási processzussal. Ennek során a felmerülő problémákra keresik a választ, melynek középpontjában a helyi hatalom áll (Gombár 1983). Ez az állandó problémakezelés a (helyi) politikusok, gazdasági szereplők és lakosok (civil szféra) közreműködésének következtében áll elő és a lokális közösség működési szerkezetében ragadható meg leginkább. Ez a szerkezet:

“a.) A helyi társadalmat többé-kevésbé teljességében átszövő, nagyjából egységes (tehát teljesen elkülönült és egymással kapcsolatban nem lévő részrendszereket nem tartalmazó) információs-kommunikációs hálózat.
b.) 	Az információs-kommunikációs hálózat mindennapi valóságos működése során és annak közvetítésével kialakuló helyi közvélemény.
c.) 	Az egész helyi társadalom, a település-egész számára közös helyi érdekek, illetve a helyi társadalom egyes csoportjainak egymásra vonatkoztatott csoport-érdekei rendszerének a valamilyen formában történő megfogalmazódása, manifesztálódása; mégpedig a településen lakó egyének elvileg mindegyike számára elérhető - megismerhető - módon.
d.) 	A közvetlenül közösségi érdekű (közösségre vonatkoztatott) cselekvésnek, cselekvésrendszereknek a kialakulása.
[…] Ha tehát a lokális közösségek szerkezetének (szerveződésének) saját-elvét keressük, akkor ezeket a formákat, ezeket a létezés- és működés-módokat kell alaposabban szemügyre venni.” (Bánlaky 1984: 64, kiemelés az eredetiben).

Végeredményben a település intelligenciája lemérhető azon, hogy ezt a szerkezetet a saját érdekeiket követve hogyan működtetik a szereplők. Amire azonban Bánlaky 1984-ben még nem gondolhatott, hogy ezt a szerkezetet, az információs-kommunikációs hálózatot és működését az ezredvégre teljesen átalakítja majd az információs technikák óriási mértékű fejlődése. Megteremtődik a technikai lehetőség arra, hogy a lokális közösség önálló formális kommunikációs hálózatot hozzon létre. 
A kérdés az, hogy az új kommunikációs eszközök által kiépíthető formális információs rendszer hogyan borítja fel a Bánlaky által vázolt alapképletet, mely a ‘80-as években a fentebb leírt szerkezetből következett: 

“A tömegkommunikáció ma gyakorlatilag a helyi nyilvánosság számára semmilyen funkciót nem tölt be. A hivatalos írásos információ (előterjesztések, határozatok stb.) természeténél fogva csak kevesekhez jut el, közvélemény-formáló hatása alig lehet. A hivatalos szóbeli információközvetítés (tanácstagi beszámoló stb.) egyrészt kivételes (abban az értelemben, hogy nem mindennapi és folyamatos), másrészt közvetett, harmadrészt visszacsatolásra csak igen korlátozott lehetőséget nyújt. Marad tehát és a kisebb településeken maradhat, működhet a szóbeszéd. Ami viszont - erre is utaltam fentebb - lényegi természeténél fogva informális jellegű. Sem előírni, sem megszervezni, sem szabályozni, sem ellenőrizni nem lehet.” (Bánlaky 1984: 65, kiemelés az eredetiben)

De vajon így van ez napjainkban is? Az intelligens város információs hálózata pontosan ezeket a problémákat képes orvosolni: helyi nyilvánosságot teremt, alapja lehet a közvélemény kialakulásának, rendszeresen és rendszerezett közvetített (kvázi közvetlen)  információt nyújt és kiváló lehetőséget nyújt a visszacsatolásra. Így csökkenti az informális jellegét a városi döntéseknek, vagyis az intelligens város életét ezen az információs hálózaton keresztül lehet megszervezni, szabályozni és ellenőrizni. Ettől lesz a város intelligens, azaz működése értelmes, eszes, művelt, megértő és belátó. A különböző szereplők eszközt kapnak arra, hogy az informalizmus csapdáit elkerülve jól átlátható módon hozzák meg a döntéseket. 
Ugyanakkor persze a lokális közösség informalizmusának csökkenése, az átállás a formálisabb kommunikációs rendszerre működési zavarokhoz is vezethet, hiszen a korábbi bejáratott mechanizmusok helyett új eljárási metódusokra van szükség, ami növeli a döntések átláthatóságát és ez érdekekbe ütközhet. Az információs hálózat kiépítése tehát még nem tesz intelligenssé egy várost, ahhoz ugyanis ezt az információs hálózatot intelligensen is kell tudni használni. Az infrastruktúra megléte a humán erőforrások nélkül vajmi keveset ér: még azt a bizonyos home page-t is nem csak “megcsinálni” kell, hanem folyamatosan karbantartani és üzemeltetni is.

	A település a fent említett módon (ld. a c.) pontot) megragadható érdekstruktúrák működésében is. “A település-egész érdekeinek középpontjában a részesedés a fejlesztési forrásokból, a redisztributív rendszerben való minél jobb pozíció elfoglalása áll.” (Bánlaky 1984: 66, kiemelés az eredetiben) Valójában a fejlesztési források központi (többnyire állami) újraelosztását az informális csatornák működése erősen meghatározza, de nem kizárólagos: “a település-egészet kifejező érdekek kifejezési és érvényesítési csatornái között, ha olykor nem is a valóságos hatékonysággal, de mégiscsak ott vannak a hivatalos-formális csatornák.” (Bánlaky 1984: 67, kiemelés az eredetiben) Vagyis a település megjelenése kifelé többé-kevésbé egységes és formalizált rendszerekben történik. Ugyanakkor azonban a településen belüli érdekek megjelenéséről és összeütközéséről ez már kevésbé volt elmondható a ‘80-as években: “Egy településen (helyi társadalmon) belül az elkülönült részérdekek képviseletének semmilyen intézményes formája nem adott. Ezek az érdekek tehát szükségszerűen csaknem kivétel nélkül az informális mechanizmusok közvetítésével fejeződnek ki és érvényesülnek.” (Bánlaky 1984: 67, kiemelés az eredetiben) Azonban ez a sajátosság már nem bizonyul igaznak a formalizált információs hálózattal rendelkező települések esetében, ahol a döntéseket nyilvánosan, a szereplők minél szélesebb körű  bevonásával próbálják meghozni. Az intelligens város funkcionálása Bánlaky alaptézisét írja felül, mely szerint “a lokális közösség szerkezetének alapja az érdek, legfontosabb rendező sajátelve pedig az informalizmus.” (Bánlaky 1984: 67, kiemelés az eredetiben) Az intelligens település, melynek alapja a formális információs hálózat hatékony működtetése, a döntések nyilvánossá tétele, az érintettek bevonása, ennek a Bánlaky által leírt szerkezetnek már nem felel meg: az intelligens település közösségszerkezetének alapja a formalizált információs hálózat, rendező sajátelve pedig az érdekek nyilvános ütköztetése, az informalizmus minimalizálása.
Az intelligens település kialakulásának-kiépítésének legnagyobb gátját ezért nem is az infrastruktúra kiépítése jelentheti (ami első pillantásra a legnagyobb feladatnak tűnik), hanem igazándiból az informális struktúráról való átállás: az infrastruktúra kialakításán túl szükséges különböző érdekcsoportok-szereplők meggyőzése, hogy az új információs hálózat és döntési mechanizmus ténylegesen funkcionáljon. Hiába áll a lakók rendelkezésére egy városi információs hálózat, ha a véleményük nem jelenik meg a döntésekben. Ez pedig a jól megfogható és leírható technikai feltételeken túlmutató politikai-gazdasági-társadalmi és kulturális feltételek megteremtésén vagy meglétén múlik. Ennyiben az intelligens város (település) témaköre sokkal komplexebb, mint amilyennek első látásra tűnik, emiatt nehezen kutatható.



Az intelligens városok programjai


	Ha intelligens város projekt tervezésébe és megvalósításába kezdünk, ezeket az elméleti megfontolásokat kell figyelembe venni és lefordítani a gyakorlat nyelvére. Azaz kiinduló lépésként:
1. 	megvizsgálni a helyi közösség informális struktúráját, érdekszerkezetét, csoportjait
2. 	feltárni a közösségben már működő formális-hivatalos és rögzített struktúrákat, az önkormányzat működésének módját
Majd ezt követően 
3. a kapott eredmények figyelembevételével a már meglévő információs infrastruktúrára építve a technikai eszközök kiválasztása és az információs rendszer üzembehelyezése következhet.
A cél, hogy a már meglévő erőforrásokat valamint az adott intézményi infrastruktúrát felhasználjuk az intelligens város projekt megvalósításakor és minél szélesebb körben vonjuk be az érintetteket a tervezésbe és a végrehajtásba. Így például a településen található különböző intézmények - ez függ a település méretétől - lehetnek az információs infrastruktúra kiépítésének központjai: a könyvtár, a már meglévő lapok (lehetnek belső használatú - munkahelyi lapok is), közintézmények, újonnan létrehozott információs kioszkok. Bővebben lásd a Tallinnról szóló részben.
	Amint láttuk a települések rendező elve az informalizmus, alapja pedig az érdek. Tehát a projekt sikere azon múlik, hogy a felépítendő infrastruktúrától, az új információs hálózat működésétől mit várnak maguk a résztvevők, illetve milyen érdekük fűződik annak működtetéséhez, vagy működésének (részleges, vagy teljes) meggátolásához. Lényegében a város információs hálózatának újjáépítéséről, működésének megújításáról van szó, arról, hogy a döntések az érintettek bevonásával szülessenek meg. Ehhez tudni kell azt, hogy a városban a megvalósítás előtt milyen maga a kommunikációs hálózat, hogyan jutnak információhoz a döntéshozók, az érintettek és a pusztán érdeklődők - akiket az intelligens város projektek számára a következő módon lehet csoportosítani:

“Az intelligens város koncepciók mindegyike az alkalmazók három csoportját különbözteti meg:
 a kormányzati és más non-profit alkalmazók (államigazgatás, önkormányzatok, oktatás, egészségügy, igazságügy, környezetvédelem, (tömeg)közlekedés, rendészet, stb.);
 az üzleti (profitérdekelt) alkalmazók (ipari, kereskedelmi, szállítási, pénzügyi, mezőgazdasági, és szolgáltató szektorok vállalkozásai és szervezetei);
 az állampolgárok (a régió, vagy város lakosai, és szervezeteik).” (BME 1996: 26)

Ezek a szereplők azok tehát, amelyek a “nem-intelligens” város működésében is részt vesznek. Érdek-összefonódás és informalizmus talaján álló kommunikáció jellemzi kapcsolatukat. Az intelligens város sikerének kulcsa - a megfelelő technika kiépítése mellett - hogy mindegyik szereplő, csoportosulás igényeit lehetőség szerint kielégítse az új rendszer, vagy legalábbis jobban, mint a korábban funkcionáló működésmód. Ehhez azonban ismerni kell ezt a működésmódot, sőt arra kell épülnie az új intelligens rendszernek.
	Ez a rendszer a megalkotását követően rövidtávon megújítja: a városi  közigazgatás mikéntjét, a(tömeg)közlekedést, az egészségügyi ellátást, a munkát és tanulást (távmunka és távtanulás lehetőségei) és a szórakozást-rekreációt (például a könyvtári szolgáltatásokat (BME 1996: 27-31) Magyarország mai fejlettségi szintjén az intelligens város projektek reális célja lehet a következő szolgáltatások közeljövőben történő megvalósítása:

“ Platform közösségi és kulturális aktivitások számára
 Platform az önkormányzati adminisztráció számára
 Távoktatás, távtanulás
 Könyvtári szolgáltatások
 Elektronikus marketing lehetőség vállalkozások számára
 Különböző Internet szolgáltatások biztosítása
 Csatlakozási lehetőség más intelligens városokhoz
 Közmű vállalatok számlázási és szabályozási feladatai
 Elektronikus vásárlás” (BME 1996: 51)

Vagyis mindazokat az előnyöket minél hamarabb a háztartásba kell vinni, amelyek a mai technikai feltételek mellett már tömegessé tehetők, az adott gazdasági és politikai stratégiai szereplők bevonásával.

	Ha az önkormányzatok működése felől közelítjük meg az intelligens város kérdését, akkor azt láthatjuk, hogy témakörök szerint különíthetők el azok a feladatok, amelyeket az intelligens település kiépítéséhez el kell végezni. Ezek a területek:

“ A helyi közösség és a gazdaság fejlesztése
 Helyi információtechnológia és távközlés […]
 Közbiztonság, bűnüldözés […]
 Energiaszolgáltatás/ környezetvédelem
 Pénzügyek
 Tűzvédelem és katasztrófa elhárítás
 Egészségügyi és humanitárius szolgálatok
 Kultúra, szórakozás és könyvtárak
 Önkormányzati menedzsment
 Személyzeti és humán erőforrás szakterület
 Közmunka és általános szolgálatok (víz, utak, városfejlesztés, konzultáció)
 Szállítás” (Balassy 1997: 30)

Végeredményben az intelligens város távlati célja kell, hogy legyen, hogy minden működési területen kihasználják az információs technika lehetőségeit és a fenti feladatkörökön belül a mindennapi élet a városon belül egyre jobban szervezett és mindenki által átlátható legyen, a közösségiség érzésének megteremtésével. Ez a feladat azonban csak fokozatosan, a már meglévő struktúrák működésének figyelembevételével vihető véghez.

	Napjainkban már szinte az egész világon látni próbálkozásokat arra, hogy ezek az intelligens városok a valóságban is, és ne csak a papíron, elméletben létezzenek. A legjellemzőbb és legfontosabb kísérletek közé tartoznak (BME 1996 nyomán) a szingapúri, a san diegoi (Ludvig 1998), az amszterdami és az antwerpeni (Füzesi - Goldschmidt 1997), ugyanakkor szerte a világon találunk kezdeményezéseket: például Krefeld (Németország) (Papp 1998), Halifax (Dékány 1994a), Torontó (Dékány 1994b), Vancouver (Kanada), Minneapolis (USA), Chattanooga (USA), Curitiba (Brazília), Tilburg (Hollandia) és Melbourne (Ausztrália) (valamennyit lásd Koerner, 1998), sőt nem is igen lehet olyan települést említeni, ahol az információs technika nyújtotta lehetőségekkel nem kívánnának élni, vagy ne élnének már most is, hogy modernizálják a városi együttélést. Hazánkban például az egyik leggyakrabban hivatkozott példa Nyíregyháza (Bódi 1998).
	Az említett településeknek, illetve valamennyi programnak egy a célja, hogy eleget tegyenek az intelligens város definíciójában megadottaknak, azaz olyan várossá legyenek “melyet a fellendülés megteremtése, a lehetőségek szétosztása és az életminőség javítása érdekében fejlett információs infrastruktúrára alapozva modernizálnak.” (Singh 1998) A szingapúri példa nem is annyira az intelligens város témakörébe tartozik, hanem, mint intelligens sziget az információs társadalomépítés általános társadalmi programját jeleníti meg, az IT2000 elnevezésű Intelligens Sziget vízióban. A 15 éves program, amely 1991-ben az elsők között született meg gyakorlatilag nemzeti infrastruktúra-fejlesztési programként kezelhető.
	A home page központú intelligens városépítés mintájának a san diegoi tekinthető, amelyet 1993 áprilisában InfoSanDiego néven indítottak útjára. Lényegében a célja az önkormányzat decentralizálása “az InfoSanDiego legjobban úgy képzelhető el, mint San Diego-nak egy olyan “home page”-e (vagyis lényegében egy Web-szervere), ami egy decentralizált, regionális, Internet-en hozzáférhető, részben kioszk alapú, valamint az üzlet, a turizmus és a lakosság nagy részének vonzó szolgáltatást nyújtó információs rendszer.” (BME 1996: 11)
	Ettől sokkal kézzelfoghatóbbak azok az európai eredmények, melyeket Amszterdamban (Hollandia) és Antwerpenben (Belgium) értek el. Az Antwerpenben kiépített multifunkcionális hálózat felhasználói a következők:

“ a városi tanács
 a hét kerületi tanács
 három városi kórház
 a rendőrség és a tűzoltóság
 a kikötői hatóságok
 a központi közkönyvtár
 az Antwerpeni Társadalmi Tanács” (Füzesi - Goldschmidt 1997: 11)

A MANAP (Metropolitan Area Network Antwerp, Antwerpen nagyvárosi hálózata) fokozatosan bekapcsolta a nagyközönséget is és a lakosság számára hasznos táv-szolgáltatásokat tett elérhetővé:

“ egy telefonszámmal felhívható minden részleg, amely a MANAP-hez csatlakozik
 trafikok könnyű elérése az utcán a hét minden napján, 0-24 óráig
 polgári szolgáltatások otthonról interaktív TV vagy otthoni számítógép segítségével” (Füzesi - Goldschmidt 1997: 12)

Az Alcatel technikai támogatása mellett megvalósuló intelligens város program modernizálja a közigazgatást, segít az öreg és fogyatékos emberek mindennapi életében, kiépíti a táv-egészségügyet és táv-oktatást valamint infrastruktúrát nyújt az üzleti tevékenységek megújításához (például videó-konferencia).
	Az amszterdami kezdeményezés az alulról jövő, civil irányultságú intelligens város projektek “modellje” lehet a jövőben. Az 1987-ben illegálisan létrehozott, később az XS4all (Access for All - hozzáférést mindenkinek) keretén belül fokozatosan legalizált kísérletet napjainkban már a Városi Tanács, a Gazdasági Ügyek Minisztériuma és a Belügyminisztérium is támogatja, 1994 októberében elindulhatott a Digital City névre keresztelt hálózat állandó üzeme (BME 1996: 12).



	Manuel Castells: Informational City


Ezeken a projekteken és elméleti megfontolásokon túl azonban az intelligens város sokkalta többet is jelent, az emberi kultúra-történelem egy újabb szakaszát jelenítheti meg, ahol az emberek mindennapjait a városi együttélés újfajta módja határozza meg: azaz politikai-gazdasági-társadalmi evolúciós folyamatot jelképez. Alvin Toffler elmélete szerint az emberiség története felfűzhető három nagy változási “hullámra”: “Ez a központi esemény - a kulcs a közvetlenül előttünk álló évek megértéséhez. Egy olyan esemény, amely ugyanolyan mély mint a változás Első Hulláma, amelyet 10 ezer évvel ezelőtt a földművelés bevezetése idézett elő, vagy a változás Második Hullámának földrengése, mely az ipari forradalommal indult meg. Mi vagyunk a következő változás gyermekei, a Harmadik Hullámé.” (Toffler 1981: 23)  “It is the central event - the key to understanding the years immediately ahead. It is an event as profound as the First Wave of change unleashed ten thousand years ago by the invention of agriculture, or the earthshaking Second Wave of change touched off by the industrial revolution. We are the children of the next transformation, the Third Wave.” (Toffler 1981: 23) A harmadik változási hullám a második világháborút követően indult meg és még napjainkban is tart. A harmadik hullám nyomán előálló információs társadalom kiépülése részben városi jelenségnek tekinthető, hiszen az emberek javarésze városokba szerveződő terekben éli életét. Már az ipari társadalom is városi-urbánus társadalomnak volt tekinthető, egyre gyengülő rurális gyökerekkel.
Másfelől: “A humán befektetések, a távoli területeken a “televárosok” létrehozása, az egyetemek, kutatóközpontok, tudományos parkok, színházak támogatása az a mag, ami körül az információs társadalom kifejlődhet.” (Balassy 1997: 13) Azaz, ahogyan a középkorban a városok voltak azok az “idegen testek”, melyek nem illeszkedtek a feudális struktúrába, hanem ipari-kereskedelmi jellegük volt a meghatározó és a változás központjai lehettek, ugyanez a folyamat megfigyelhető az információs társadalom kapcsán is, az intelligens városok kialakulása az információs társadalom sikerét is jelentheti, mikéntje és hogyanja tehát ezért fontos: az emberek első találkozása az információs társadalommal a munkahelyükön és városi otthonaikban zajlik. A városi terekbe szerveződő mindennapi élet lehet az információs társadalom kialakulásának egyik legfontosabb területe.
	Ezt a folyamatot legérzékletesebben és legátfogóbban Manuel Castells írta le Informational City című könyvében (Castells 1989), aki maga is a városszociológia irányából érkezett és fedezte fel az információs társadalom kutatási területét. Ennek az 1989-es művének alapvetéseit gondolta újra az információs társadalommal foglalkozó trilógiája első kötetének The Space of Flows (Az áramlások tere) című fejezetében (Castells 1996: 376-428). Castells szerint A következő hosszabb részben ismertetjük Castells gondolatmenetét a témáról. a legfejlettebb szolgáltatások és az információs-globális gazdaság működése redukálható tudás-termelésre és információ-áramlásra, melynek térbeli koncentrációi nyomán alakul ki a metropoliszok mai képe. Városhálózatokat kell elképzelnünk, amelyek különböző szinten alkotják ezt a globális gazdaságot. (Sassen 1991, hivatkozza Castells) A legfelső szint a New York, London, Tokió hármas: “Ez a három központ együttesen lefedi az időzónák spektrumát a pénzügyi kereskedelem céljából, és túlnyomórészt úgy működik, mint egyetlen egység a végnélküli üzletkötésnek ugyanabban a rendszerében.” (Castells 1996: 379) “These three centers together cover the spectrum of time zones for the purpose of financial trading, and work largely as a unit in the same system of endless transaction. (Castells 1996: 379) De ugyanígy más centrumok is fontosak, mint például “Hong Kong, Oszaka, Frankfurt, Zürich, Párizs, Los Angeles, San Francisco, Amszterdam és Milánó szintén nagyobb központok a pénzügyekben és a nemzetközi gazdasági szolgáltatásokban egyaránt. És számos ‘regionális központ’ csatlakozik gyorsan a hálózathoz, mint ‘megjelenő piac’, amelyek az egész világon fejlődnek: Madrid, Sao Paulo, Buenos Aires, Mexikóváros, Tajpej, Moszkva és Budapest többek között.” (Castells 1996: 379) “Hong Kong, Osaka, Frankfurt, Zurich, Paris, Los Angeles, San Francisco, Amsterdam, and Milan are also major centers both in finance and in international business services. And a number of ‘regional centers’ are rapidly joining the network, as ‘emergent markets’ develop all over the world: Madrid, Sao Paulo, Buenos Aires, Mexico, Taipei, Moscow, Budapest, among others.” (Castells 1996: 379) A sort tehát a regionális centrumok zárják, Budapest például a Közép-Európai régió regionális centrumának tekinthető ebből a szempontból.
	Az Európai Unióban a középméretű városok hálózata és kölcsönös függősége, egymást kiegészítő (gazdasági) funkcionálásuk lehet az alapja a sikeres regionális politikának, így kapcsolódhatnak össze különböző régiók a központjukat jelentő városi magokon keresztül. Végeredményben a városok globalizálódásának tendenciája nem korlátozható csak néhány kiemelt, a hierarchia élén lévő világvárosra, hanem “a hálózati szerkezet reprodukálja önmagát regionális és lokális központokban, így globális szinten az egész rendszer összekapcsolódik.” (Castells 1996: 380) “the networking architecture reproduces itself into regional and local centers, so that the whole system becomes interconnected at the global level.” (Castells 1996: 380) Tehát a globálissal párhuzamosan a regionális és lokális szint is megerősödik, a nemzeti szint viszont veszít évszázados jelentőségéből. 
	Ezek a városok közötti hálózatok jelentik a motorját a világgazdaság fejlődésének, mivel igen nagy a rugalmasságuk és jó az alkalmazkodási képességük. A globális hálózatba bekapcsolódó városok hátterét a saját régiójuk és azzal való összekapcsolódásuk adja, mindennek alapját az egyre fejlettebb telekommunikáció és a légi közlekedés jelenti. Ezek a központok azok, amelyek a legjobb karrier-lehetőségeket rejtik magukban az egyének számára, gyermekeiknek biztosítják a legjobb iskolákat és egyúttal kielégítik a legkülönbözőbb fogyasztási igényeket. A fejlődési folyamat egyszerre jár koncentralizációval és dekoncentralizációval. Ami így előáll sokkal inkább folyamat, mintsem térbeli struktúra: “A globális város nem egy hely, hanem egy folyamat. Folyamat, amely révén a termelési központok és a fejlett szolgáltatások fogyasztási központjai és azok alárendelt helyi közösségei összekapcsolódnak egy globális hálózatban, miközben egyidejűleg csökkentik a kötődéseket a hátországukhoz, az információáramlás bázisán.” (Castells 1996: 386) “The global city is not a place, but a process. A process by which centers of production and consumption of advanced services, and their ancillary local societies, are connected in a global network, while simultaneously downplaying the linkages with their hinterlands, on the basis of information flows.” (Castells 1996: 386) 

	Ugyanakkor a termelés szempontjából a várost felfoghatjuk egy új indusztrializált térként is, mely sajátos bipolaritásában ragadható meg leginkább: “[…] a minőségi technológiai ipar a hagyományos ipartól jelentősen eltérő alkalmazotti szerkezetet jelenít meg: bipoláris struktúrába szerveződik nagyjából azonos méretű két predomináns csoportosulás körül; magasan képzett, tudomány-és technológia-alapú munkaerő az egyik oldalon, szakképzetlen munkások tömege rutin futószalag-és segédmunkásként alkalmazva a másikon.” (Castells 1996: 386-387) “[…] high technology manufacturing presents an occupational composition very different from traditional manufacturing: it is organized in a bipolar structure around two predominant groups of roughly similar size; a highly skilled, science- and technology-based labor force, on the one hand; a mass of unskilled workers engaged in routine assembly and auxiliary operations, on the other hand.” (Castells 1996: 386-387) Ezekben a városokban a legnagyobb fejlettség együttjárhat a legnagyobb (akár szellemi) nyomorral is. 
A városok a termelési folyamat szempontjából négyféle típusba sorolhatók napjainkban:

“a.) a Kutatás és Fejlesztés (K+F), az innováció és prototípusépítés a központi területek magasan innovatív ipari centrumaiba koncentrálódtak, többnyire jó életminőséget biztosítva, mielőtt a fejlődési folyamatuk bizonyos szempontból károsítaná a környezetet;
b.) 	szakképzett termelés üzemcsoportokban, többnyire újonnan iparosodó vidéki, hazai területeken, ami az Egyesült Államok esetében általában középméretű városokat jelent a nyugati államokban;
c.) 	részben szakképzett, nagyarányú futószalag és tesztelési munka, amely lényegében már a kezdetektől off-shore, különösen Dél-kelet Ázsiában, Szingapúrral és Malajziával az élen az amerikai elektronikai vállalatok áttelepítésében;
d.) 	a késztermékek elfogyasztása, a forgalom fenntartása és a technikai támogatás, amely az egész világon a regionális központokba telepített, többnyire a nagyobb elektronikai piacok területére, eredetileg Amerikába és Nyugat-Európába, habár az 1990-es években az ázsiai piacok hasonló státusba emelkedtek.” (Castells 1996: 387)“a.) RD, innovation, and prototype fabrication were concentrated in highly innovative industrial centers in core areas, generally with good quality of life before their development process degraded the environment to some extent; 
b.) skilled fabrication in branch plants, generally in newly industrializing areas in the home country, which in the case of the US generally meant in medium-sized towns in the Western states;
c.) semi-skilled, large-scale assembly and testing work that from the very beginning was located offshore in a substantial proportion, particularly in South East Asia, with Singapore and Malaysia pioneering the movement of attracting factories of American electronics corporations;
d.) customization of devices and aftersales maintenance and technical support, which was organized in regional centers throughout the globe, generally in the area of major electronics markets, originally in America and Western Europe, although in the 1990s the Asian markets rose to equal status.” (Castells 1996: 387)

Ami különösen fontos ebből a termelési folyamatból, az az innovációs mechanizmus, amelynek folytonosnak kell lennie, hogy a fejlődés fenntartható legyen. Ez lényegében arra a szinergizmusra (együttműködésre) épít, amely a termelés, irányítás és a közösségi szerveződés között áll fenn és a munkakultúrában ölt testet. Ez a kultúra és szinergizmus többnyire a városi szerveződésekben található meg legerősebben. Az információs forradalom zászlóshajói, a legfontosabb innovációs centrumok valójában a második világháborút követő időszakban tettek szert vezető szerepükre, tehát alapvetően új városi jelenségnek tekinthetők (mint például a Szilikonvölgy az Egyesült Államokban), melyek hátterét az egyetemi kutató(intézeti) infrastruktúra jelenti, amely (a multinacionális) cégek pénzalapjaira és az állami programokra (különösen a katonai csúcskutatásokra) épül. Ezek az innovációs központok egymással is kapcsolatban állnak, kommunikációjukra egyidejűleg a kooperáció, a versengés és a szinergizmus jellemző, amely bekapcsolja őket egy közös indusztriális termelési rendszer működésébe, térbeli távolságuktól függetlenül, tehát “az új ipari rendszer nem is globális, nem is lokális, hanem “a globális és a lokális dinamikának egy új egymásba-illeszkedése.” (Amin - Robins 1991, idézi Castells 1996: 392) “the new industrial system is neither global nor local but “a new articulation of global and local dynamics.” (Amin - Robins 1991, idézi Castells 1996: 392) 

	Ezekben a globalizálódó, de ugyanakkor egyre erősebben lokális lehetőségeket rejtő városokban a mindennapi élet jellege is átalakul az információs társadalom kialakulásával, és az új technikai lehetőségek megteremtődésével. Gyors említés szintjén - hiszen ezek a jelenségek további, mélyebb vizsgálódást igényelnek - a munka, a vásárlás, a szórakozás, az egészségügy, az oktatás, a közösségi szolgáltatások, a közpolitika... átalakulásáról van szó.
	A távmunka a munkahely és lakóhely szétválasztásának vethet véget, ezáltal teljesen felborítva a munkaidőhöz kötődő életritmust és intézményrendszert. A távmunka növelheti a területi dekoncentrációt. Akit csupán a munkahelye köt egy településhez nyugodtan elköltözhet neki megfelelőbb településre és végezheti akár onnan is a munkáját és élheti ott az életét. A távmunka sem jelenti persze a térhez kötött munkahelyek végét, hanem a munkahelyek sokféleségét hozza: lehet otthonról dolgozni, szomszédi munkaközösségben, de elterjedhet a ‘hivatalom a kommunikátorom’ felfogás is, amely teljes mobilitást is megenged. A távmunka elterjedése egyértelműen hatással lesz a közlekedési helyzet és szokások alakulására. A nagyobb fizikai mobilitás egyenletesebb, de nagyobb terhelést rak a közlekedési útvonalakra. Feltehetően napközben is könnyebben alakulhatnak ki dugók, ugyanakkor csökkenhet a reggeli és kora délutáni csúcsforgalom. 
	A telebanking és teleshopping, azaz az otthonról lebonyolított vásárlás és banki ügyletek szintén megváltoztathatják a városi tér használatát. Bár egyelőre az otthonról történő on-line vásárlás leginkább a katalógusból való rendelést váltotta ki. A távoljövőben azonban például a vásárlóutcák jellege teljesen megváltozhat.
	Ugyanígy egymásnak ellentmondó tendenciák látszanak kibontakozni az egészségügy és az oktatás területén. Amíg a videotechnika elterjedésével a legkülönbözőbb operációk és előadások térbeli lokalitása veszti el meghatározó jellegét abból a szempontból, hogy ki fér hozzájuk, mind az egészségügyi, mind az oktatási intézmények erősen térhez kötöttek, a kórházak kiküszöbölése igencsak nehezen elképzelhető egyelőre. Az iskolák virtuális térben való feloldódása pedig amiatt tűnhet nehézkesnek, mivel nem csak oktatási funkcióval rendelkeznek, hanem különösen a fiatalabb gyermekek esetében a gyerekek napi felügyeletét is ellátják, a probléma tehát erősen összekapcsolódik a szülők és ezáltal a távmunka problematikájával. Másrészt az iskola szocializációs funkciója, a személyes kommunikáció igénye tovább bonyolítja a kérdés megoldhatóságát, bár az iskolák teljesen egyértelműen a kommunikációs technikák használatának, és kutatásának-fejlesztésének a központjai.
	Mint ahogy a városi terek gazdasági szempontú elemzésénél, a mindennapi városi élet esetében is az vonható le tanulságként, hogy a térbeli koncentralizáció és dekoncentralizáció egyszerre hatnak az információs technológia elterjedésével. Az új korszak “[…] nem jelenti a város végét. Mivel a munkahelyek, iskolák, egészségügyi komplexumok, fogyasztói szolgáltató egységek, rekreációs [szórakozási-pihenési] övezetek, vásárlóutcák, sportstadionok és parkok még léteznek és létezni fognak, és az emberek egyre növekvő mobilitással fognak mozogni ezek között a helyek között, pontosan az újonnan megszerzett munkarend és a társas hálózatok fellazultsága miatt: ahogy az idő egyre rugalmasabbá válik, a helyek úgy válnak egyre egyedibbé, ahogy az emberek egyre mobilabb mintázatokban közlekednek közöttük.” (Castells 1996: 398) “[…] does not mean the end of the city. Because workplaces, schools, medical complexes, consumer services outlets, recreational areas, commercial streets, shopping centers, sports stadiums and parks still exists and will exists, and people will shuttle between all these places with increasing mobility precisely because of the newly acquired looseness of working arrangements and social networking: as time becomes more flexible, places become more singular, as people circulate among them in an increasingly mobile pattern.” (Castells 1996: 398)

	Castells az információs várost folyamatként és nem térbeli alakzatként írja le. Ez a “város-mint-folyamat” azonban a helyi sajátosságokra és városfejlődési tendenciákra jellemző tulajdonságokkal rendelkezik. Így jöhet létre az Egyesült Államokban a legnagyobb kertvárosi, kertes házi civilizáció, amit az emberiség valaha ismert. Az információs társadalom a lehetőségekhez képest minimalizálni próbálja a területi összefüggések szükségességét, és maximálisan kihasználni a kommunikációs hálózatokban rejlő adottságokat. Ez azonban nem oldja meg a slumosodás, gettósodás sújtotta amerikai város problémáit, csupán kiváló alkalmat és technikai eszközöket ad a társadalmi problémák előli elmeneküléshez, mint ahogy maga a kertvárosiasodás is felfogható menekülésnek a városból.  A folyamatnak tehát már vannak hagyományai az amerikai városfejlődésben. Az új információs (intelligens) városnak szembe kell néznie a szociális problémákkal, amelyek a társadalom közötti konfliktusok teljes elmélyülésével és a társadalom szétszakadásával fenyegetnek.
	Ezenközben Európában a történelmi hagyományok miatt ettől eltérő a városfejlődés: “Az új menedzseri-technokrata-politikai elit exkluzív tereket hoz létre. […] az igazán exkluzív lakóövezetek hajlamosak kisajátítani a városi kultúrát és történelmet, annak révén, hogy újjáépített vagy jól megóvott részeit képezik a központi városmagnak.” (Castells 1996: 401)  “The new managerial-technocratic-political elite does create exclusive spaces. […] the truly exclusive residential areas tend to appropriate urban culture and history, by locating in rehabilitated or well preserved areas of central city.” (Castells 1996: 401) Valójában a történelmi városmag megőrizte funkcióját és a slumosodás-gettósodás nem ölt akkora méreteket, mint az USA-ban, így nem is okoz akkora társadalmi problémákat. Ezzel összefügg, hogy a szuburbanizáció folyamata sem olyan erős, mint Amerikában. Az európai városokban a városon belül alakul ki a társadalmi rétegek térbeli elkülönülése, aminek jellegzetes megjelenési formája például a lakótelep. Másrészt az európai ipari hagyományokkal rendelkező városoknak sokkal nagyobb problémát jelent az új termelési szerkezethez való viszonyulás és az átállás az információs technikák által dominált termelésre: “Minél alacsonyabb az új információs hálózatban elfoglalt helyük, annál nagyobbak az ipariból való átmenet nehézségei, és annál tradicionálisabb lesz a város-szerkezetük, régen alapított lakó-és üzleti negyedekkel, amelyek meghatározó szerepet játszanak a város fejlődésében.” (Castells 1996: 402) “The lower their position in the new informational network, the greater the difficulty of their transition from the industrial, and the more traditional will be their urban structure, with old established neighborhoods and commercial quarters playing the determinant role in the dynamics of the city.” (Castells 1996: 402)



Tallinn az intelligens város?


	Még ettől is érdekesebb helyzetben vannak azonban a korábban szocialista országok, melyeknél az indusztriális társadalom kiépítése is sokkal ellentmondásosabban ment végbe, mint a nyugati társadalmakban. A tervezett óriásvárosok léte, az infrastruktúra rovására folyó erőltetett nagyipari fejlesztések a ‘90-es évek átállása során is visszaütnek. De az információs társadalomba való átmenetet nehezítik a generációk közötti kulturális különbségek is. Oka lehet az információkezelésből fakadó kulturális különbségeknek, hogy: “Ötven éve még nélkülözhetetlenek voltak a központosított intézmények. Az információs technológiák kezdetlegesek voltak, a különböző területek közötti kommunikáció lassú, a közintézményekben dolgozó képzettsége viszonylag alacsony. […] Ma az információ gyakorlatilag korlátozás nélkül áramlik, az egymástól távoli helyszínek között is azonnali a kommunikáció, sok közalkalmazott jól képzett, és a feltételek hihetetlen gyorsasággal változnak. Nincs idő megvárni, míg a különböző csatornákon keresztül az információk fel-, illetve a döntések lejutnak.” (Gaebler - Osborne 1994) Mi történik, ha az új információs technikák elterjedéséhez nem kapcsolódik a decentralizáció képessége? A szervezet elveszti hatékonyságát. Végeredményben tehát az új technika új munkamódszereket is igényel, ami ismétcsak az átállás nehézségeire irányítja a figyelmünket, mint ahogy erre a következő példa - Tallinn városé  is rámutat. (Kaleviste 1998, www.ee, www.tallinn.ee nyomán)

A Magyarországhoz hasonlóan EU csatlakozás előtt álló Észtország fővárosa - Tallinn - a ‘90-es évek végén modellértékű információs rendszert épít a városi önkormányzat vezetésével. Az 1991 augusztus 20-án elnyert függetlenség óta a kommunikációs rendszer alapvető változásokon ment keresztül, melynek lényege, hogy a korábban a titkosságra és zártságra épülő tanácsi rendszer helyét felváltotta a nyitottságon alapuló, a nyilvánosság és a városi polgárokkal való együttműködésre odafigyelő városvezetés. Bár mint minden esetben itt is tapasztalhatók problémák - az átállás a szovjet rendszerről kicsit nehézkesen indult - mára az információs koncepción túl kézzelfogható eredmények is találhatók. 

1998 augusztusában a város történelmi épületektől ölelt gyönyörű főterén megnyílt az első “információs szoba” (információs kioszk), amely ingyenesen és mindenki számára hozzáférhetően nyújt információkat a városi önkormányzat munkájával kapcsolatban illetve tágabb körben általános jellegű észt, sőt EU-s anyagok is hozzáférhetőek. A főállású asszisztensek személyes tanácsadással is foglalkoznak, de egyúttal a helyben olvasható tájékoztató jellegű anyagokban is segítik az eligazodást. Ami új ebben a balti államban, hogy ez a központ szabad internet hozzáféréssel is fel van szerelve, így csatlakozik a város információs oldalához és a jelenleg fejlesztés alatt álló, de már működő belső hálózatához (intranet). A közeljövőben a félmilliós város mind a tíz kerületében tervezik ilyen információs központ felállítását. 1998 végén három ilyen központ már megnyílt.

A www.tallinn.ee címen található - a világ bármely pontján olvasható - Tallinn városi hivatalos home page nem csak a helyi polgárokat célozza meg információival. Az oldal felépítése jól áttekinthető, tudni miről hol szerezhet tudomást az ember. Funkciói közé tartozik a potenciális turisták teljeskörű tájékoztatása is. Az oldalon általános városi információkon túl, szabadidős programokról, médiaeseményekről és a médiaszereplőkről, intézményekről magukról, az oktatásról-kutatásról, az egészségügyi és szociális ellátórendszerről, a közlekedésről és az éppen aktuális kulturális és egyéb jellegű programokról szerezhetünk tudomást. Egy, az oldalra látogató érdeklődő, angol, észt vagy orosz nyelven olvasó, - az oldalon keresztül teljesen megtervezheti tallinni kirándulását: az odautazástól, a szálláson át, a látnivalókig mindenről egy helyen nyerhet információt, naprakész menetrendekkel, programokkal és árakkal. Az oldalon térkép is található - de ez a város bármely utazási irodájában odaérkezéskor ingyen beszerezhető nyomtatott formában is.

A Tallinnról szóló általános információkon túl - ilyen a város történelme, klímája, földrajzi fekvése, természeti kincsei... - a városi önkormányzat felépítéséről és működéséről is képet kaphat a látogató a home page-n. A városi önkormányzat maga külön nem foglalkozik az információs stratégia kidolgozásával, a rendszer kiépítésével és működtetésével. A konkrét, napról-napra folyó munkát a Városi Hivatalban végzik, amely háttérintézménye az önkormányzatnak, egyfajta titkárság, mely támogatja az önkormányzat működését. A 10 osztályból álló Hivatal több osztálya együttesen végzi az információs munkát - amely egyelőre nem igazán koordinált, de a közeljövőben információs menedzsmenttel foglalkozó osztály felállítását is tervezik, vagy ennek a munkakörnek az integrálását a már meglévő struktúrába. A második legnagyobb munkatársi létszámmal dolgozó (1997 augusztusi adatok szerint 20 fő) ún. Általános Osztály feladata lenne a koordináció, de a gyakorlatban ez az információ menedzselését nem foglalja magába, valójában  belső “postahivatalként” funkcionál, illetve recepcióként a látogatók eligazítására. A koordinálást valójában az újonnan felállított Információs és fejlesztési osztálynak kellene ellátnia (6 munkatárs), amely a hivatalos www oldal működtetéséért is felelős, de a többi osztályon korábbról örökölt munkakultúra és alkalmazotti gárda - az átlagéletkor igen magas - miatt az átállás lassú. Az Információs osztályon fiatal, már a rendszerváltást követően végzett munkatársak dolgoznak, szemléletük ennek megfelelően nyitottabb, főleg, ami a számítógépes infrastruktúra használatát illeti. A többi kilenc osztállyal való együttműködés azonban megterhelődik a generációs problémával: az új kommunikációs technika használatából fakadó idegenkedéssel és ellenérzésekkel, munkakultúrából fakadó különbségekkel és mentalitásbeli eltérésekkel. Az idősebb generáció több munkatapasztalattal rendelkezik, de sokszor nincs meg a megfelelő végzettség és a számítógépes ismeret, a fiataloknál ez pont fordított, az elméleti tudás mellett kicsi a gyakorlatban való jártasság.
Az információs stratégia és a kellő összehangoltság hiányára utal a külön osztályként működő Sajtóosztály, amely az internet kivételével az összes médiakapcsolatért felelős, illetve fenntartja a városi hírszolgálatot a Raepress-t, amely a városvezetés munkájáról tájékoztatja a médiát és azon keresztül a polgárokat.

Az újdonságot - amely bizakodással töltheti el az elemzőt - a jelenleg fejlesztés alatt álló intranet felállítása jelentheti. Ehhez a belső hálózathoz az önkormányzati intézményeknek illetve az információs “szobákon” keresztül a választóknak is hozzáférésük van. Tartalma igen sokrétű:

 képzési programok (EU-val kapcsolatos, számítógépes-hálózati adattár felhasználását tanító, a városi közigazgatás rendszerével általánosságban foglalkozó, vitakészséget fejlesztő, szakirányú képzések...)
 a városi önkormányzat üléseiről és fogadóóráiról szóló információk
 események , melyeket az önkormányzat rendez, vagy finanszíroz
 hírek és önkormányzati szerkesztésű lapok, illetve országos hírszolgálatok (pl. Baltic News Services)
 törvénytár a városi és országos jogalkotásról
 EU-s anyagok (tájékoztatók, konkrét szerződések, programok, linkek web-helyek felé)
 helyi, nemzeti és nemzetközi partnerek és elérhetőségük
 munkaköri információk, melyik osztályon ki milyen területért illetékes
 helyi projectek leírása

A rendszernek egyelőre még nem minden területe működik, és a számítógépes ismeretek hiánya is gátló tényező lehet, még ha az infrastruktúra rendelkezésre is áll.

Végeredményben elmondható, hogy Tallinn óriási léptekkel halad egy jobb, átlátható és mindenki számára hozzáférhető információs rendszer kiépítése felé, melynek segítségével az ott lakók hamarosan egyre inkább bevonhatóak lesznek a városi döntésekbe. A kétoldalú információáramlást és a rendszer működésének fejlesztését egyelőre azonban nem támogatja egy egységes információs stratégia, melynek hiányát érezni a koncepció helyenkénti kidolgozatlanságában. A rendelkezésre álló infrastruktúra és az információs “szobák” körének bővítése sem oldhatja meg a kulturális és mentalitásbeli generációs gondokat, melyek miatt az idősebb generációk kizáródhatnak az információkhoz való hozzáférésnek eme új módjából. Azonban, mindent összevetve Tallinn jó eséllyel pályázik arra, hogy a következő évezredben már jól működő - intraneten és interneten alapuló - tájékoztatási és információs rendszert üzemeltessen és belépjen az intelligens városok közé.
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