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Tulevaisuuden kaupunkiseudut teemaverkosto 

Tulevaisuuden kaupunkiseutujen yritysalueiden kehittäminen 
  

1. Työn tausta ja lähtökohdat 

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä hallinnoi kansallista MAL-verkostoa 
(www.mal-verkosto.fi). MAL-verkoston koordinaatio puolestaan hallinnoi TEMin 
”Alueelliset innovaatiot ja kokeilut” -kärkihankkeen (AIKO)” Tulevaisuuden kaupun-
kiseudut teemaverkosto-kokonaisuutta. Lisätietoja AIKOsta http://tem.fi/alueelli-
set-innovaatiot-ja-kokeilut.  

AIKO rahoituksella ja vastaavalla kaupunkien vastinosuudella toteutetaan MAL-ver-
koston strategisiin painopisteisiin perustuvia kehittämishankkeita.  Tulevaisuuden 
kaupunkiseudut teemaverkosto jakaantuu neljään eri työpakettiin, joista yksi on 
”Joustava maankäytön suunnittelu” -työpaketti. Sen osana toteutetaan työnimel-
tään ”Tulevaisuuden kaupunkiseutujen yritysalueiden kehittäminen” -hanke. 

Tulevaisuuden kunnassa korostuvat maankäytön, kaavoituksen ja elinkeinojen ja 
yritystoiminnan kehittämiskysymykset. Näitä osa-alueita ei tule tarkastella toisis-
taan irrallisina vaan entistä vahvemmin toisiinsa kytkeytyvänä MALPE-kokonaisuu-
tena. Tulevaisuuden kunnan rooli onkin muuttumassa soteuudistuksen myötä pal-
velujen järjestäjästä yhä vahvemmin alueensa elinvoiman, työllisyyden ja yrittäjyy-
den edistäjäksi.  

Kuntien elinkeinopoliittisen roolin korostuessa on olennaisen tärkeää se, miten sii-
hen ratkaisevasti vaikuttavien maankäytön, asumisen, liikenteen sekä myös palvelu-
jen yhteistyökysymykset ratkaistaan yksittäistä kuntaa laajemmalla alueella. Kuntien 
toimialan painottuminen nykyistä enemmän elinvoimaan lisää tarvetta elinkeinojen 
mukaan ottamiselle MAL-ajatteluun. Monilla kaupunkiseuduilla MALPE-integrointi 
on yritetty toteuttaa kaupunkiseutusuunnitelmilla ja -rakennemalleilla, joihin on 
määritelty erilliset elinkeinoalueet. Niihin kytkeytyvät usein myös liikennejärjestel-
mäsuunnitelmat, asuntopoliittiset ohjelmat sekä palvelurakenteen kysymykset. 

Kuntien ja kaupunkiseutujen kilpailukyky riippuu ratkaisevasti siitä, miten ne onnis-
tuvat luomaan yritysten sijaintitekijöiden näkökulmista vetovoimaisia ja yritysprofii-
liltaan mielenkiintoisia alueita. Jotkut kaupunkiseudut siinä onnistuvat mutta mer-
kittävällä osalla kaupunkeja ja erityisesti kaupunkiseutuja resurssien ja osaamispää-
oman tehokas käyttö hukkuu osaoptimointiin ja epäselviin tavoitteisiin.  



  
 
 

 
 
   
 

 
 

Ongelmia on usein myös elinkeinotoimijoiden ja maankäytön suunnittelijoiden vuo-
rovaikutuksen puutteessa ja yhteistyössä. Näistä syistä yhteinen tahtotila jää muo-
dostumatta, yhteistyöhön ei sitouduta eikä suunnitelmia viedä käytännön tasolle.  

Suomessa on toteutettu ja myös tällä hetkellä valmisteilla prosesseja jotka tähtää-
vät uusien elinkeino- ja yritysalueiden perustamiseen tai olemassa olevien uudista-
miseen  ja profilointiin. Lähtökohtana kaikissa näissä eri kehitysvaiheen prosesseissa 
on houkutella yrityksiä, mahdollistaa ja tukea uutta elinkeino- ja yritystoimintaa  tai 
vahvistaa jo olemassa olevaa yrityskantaa.  Oleellista olisi kyky yhdistää eri elinkaa-
renvaiheessa olevien yritysten nykyiset ja tulevat tarpeet alueiden maankäytön ta-
voitteisiin. Maankäytön tavoitteiden tulisi vastata siihen, miten yritysalueita kehite-
tään, minkä verran tonttivarantoa tulisi olla ja missä niiden tulisi sijaita. Tilanteet ja 
suhdanteet vaihtelevat, mutta talouskasvun ja tällä hetkellä olevan myönteisen suh-
dannejakson aikana  on oleellista että valmista kaavoitettua yritysaluetta on tarvit-
taessa monipuolisesti saatavissa. 

Se miten hyvin kaupungit ja kaupunkiseudut pystyvät käytännössä vastaamaan niin 
isojen toimijoiden kuin pk-sektorin yritysten tontti- ja sijaintitarpeisiin vaikuttaa 
mielikuviin alueen yritysystävällisyydestä. Vastauksena on aluekohtainen profilointi 
ja sitä kautta yritysaluekohtaisen vetovoiman kehittäminen. Haasteellinen kysymys 
myös on  miten maankäyttö ja elinkeinotoimijat pystyvät varautumaan yritysten ja 
toimialojen kasvutrendeihin? 

Yritysten sijoittumista voidaan ohjata ei-oikeusvaikutteisten, epäformaalien välinei-
den ohella kaavoituksen kautta. Asema-, yleis- ja maakuntakaavoissa esitetään alue-
varauksia työpaikka- ja yritysalueille. Tällä hetkellä kaavoitusjärjestelmä  ja maan-
käyttö- ja rakennuslaki ovat molemmat merkittävien muutospaineiden alla. Ympä-
ristöministeriössä onkin paraikaa uudistamassa niitä. Digitaalisaatiolla on uudistami-
sessa vahva rooli, mutta se on jo nykyisessä kaavoituksessa vahvasti läsnä ja se on jo 
muuttanut yleiskaavoitusta. Digitalisaatio tuo uusia työvälineitä ja modernisoi koko 
suunnitteluprosessia ja -ajattelua.  

Maankäytöllä, kaavoituksella ja elinkeinoelämällä on oltava yhteiset tavoitteet. Se 
on edellytyksenä sille, että uudet ja uudistetut elinkeinoalueet ovat jatkossa entistä-
kin merkittävämpiä kaupunkikehityskohteita. Kaupunkiseutujen on tunnistettava 
omat alueelliset vahvuutensa sekä seudun kokonaisetu. Kysymys on pitkälti yhtei-
sen tavoitteellisen polun ja tahtotilan rakentamisesta. 

2. Tavoitteet ja työvaiheet  

Tämän hankkeen keskiössä on maankäytön suunnittelun ja seudun elinkeinopolitii-
kan yhteyden vahvistaminen toisin sanoen yhdistää  maankäytön tavoitteet ja hal-
linnonalat integroiva suunnittelu uusien elinkeino- ja yritysalueiden perustamiseen 



  
 
 

 
 
   
 

 
 

sekä olemassa olevien kehittämiseen, uudistamiseen ja profilointiin. Tähän perus-
tuen hankkeen tavoitteina ovat: 

A) Selvittää nykyisiä toimintatapoja ja nykyisen toimintavan pullonkauloja, yritys-
ten sijaintipaikan valinnan logiikkaa sekä yritysten kasautumiseen vaikuttavia drai-
vereita ja muutostekijöitä. Lisätä informaatiota ja käsitystä siitä, mitkä tekijät vai-
kuttavat onnistuneen, toimivan ja  kiinnostavan alueen taustalla.  

= > Työvaihe voidaan toteuttaa kirjoituspöytätyönä ja se on loppuraportin alkuosa. 

B) Tehdä läpileikkaus ja arviointi MAL-verkoston jäsenseutujen eri kehitysvaiheessa 
olevien yritysalueiden nykytilanteeseen, tavoitteisiin, sidosryhmäyhteistyöhön, me-
nestystekijöihin ja toimintatapoihin. 

= > Työvaiheeseen valitaan MAL-verkoston jäsenseuduilta ennakkoon tarkasteltavat 
yritysalueet. Toteutus kyselyillä- ja haastatteluin.  

C) Valita MAL-verkoston jäsenseutujen alueelta 4 yritysaluetta tarkempaan ana-
lyysiin. Tarkoituksena on arvioida kaupunkirakenteellisia tekijöitä ja niiden kytkeyty-
mistä kunta- ja seututason strategiseen maankäytön suunnitteluun ja toteutukseen. 
Samalla arvioidaan casekohteiden tulevaisuuden kehitystarvetta ja -potentiaalia 
sekä muutostekijöitä (mm. kaavavarantojen tarve ja kehitys, rakentaminen, työpaik-
kamäärät, yritykset, väestö,  liikenne ja logistiikka ja muut kilpailuedut) sekä anne-
taan niiden kehittämiseen konsultatiivista tukea. Oleellista on myös se, miten kes-
keiset sidosryhmät ja päättäjät saadaan osallistettua yhteistä tahtotilaa vaativaan 
kehittämisprosessiin. 

= > Valitaan case-kohteet ennakkoon. Toteutukseen liittyy paikalliset työpajat yksi 
kullakin valitulla alueella. 

Alustavat casekohteet ovat: 

Vaasan ja Mustasaaren yhteinen suurteollisuuskohde  

Suurteollisuushankkeessa laaditaan neljää kaavaa yhtä aikaa, kahta Vaasassa ja 
kahta Mustasaaren puolella. Molemmissa laaditaan osayleiskaavaa ja asemakaa-
vaa. Hankkeeseen liittyen on jo tehty turvallisuusselvitys ja YVA-ohjelma ja kaavat 
ovat parhaillaan luonnosvaiheen kuulemisessa. Kaavojen valmistuttua tarvitaan 
vielä turvallisuuslupa, ympäristölupa, itse YVA ja rakennuslupa.   

 

 



  
 
 

 
 
   
 

 
 

Lahden asemanseudun radanvarren alue ja Kujala-Pippon alue 

Edellämainitulla alueella vapautuu valtava tulevaisuuden elinkeinoelämän kehitys-
potentiaali VT12:n siirtyessä eteläiselle kehätielle, mikä puolestaan lisää painetta 
kehittää Kujala-Pippon alueen maankäyttöä yritystoiminnan näkökulmasta. Radan-
varren alue on laaja uudistuva alue, joka on yleiskaavassa osoitettu keskustatoimin-
noille, eli voi synnyttää aidosti monipuolista kaupunkirakennetta, kun taas Kujala-
Pippon alue on autokaupunkivyöhykkeellä sijaitsevan uuden kehätien liittymän  luo-
maa logistista potentiaalia. 

Porin seudun kohde 

”Metallikylä – Mikkola – Honkaluoto”: kahden kaupungin rajapinnalla, Kokemäenjo-
kilaakson rakenneketjun keskeisessä pisteessä kahden valtatien varrella (vt 2 ja 11). 
Alueella rautatie ja lentokenttä, teollisuutta, kauppaa ja logistiikkaa. 

 

Kuvio 1. Porin seudun tarkasteltava yritysalue. 

 

 



  
 
 

 
 
   
 

 
 

D) Mallintaa maankäytön ja yritysalueiden suunnittelu-, päätöksenteko- ja kehit-
tämisprosessin eri vaihtoehtoja ja huomioida siinä alueiden erilaisten lähtökohtien 
ja erityispiirteiden ohella paikkatiedon ja digitalisaation antamat mahdollisuudet. 
Elinkeinoelämän näkökulmasta ikuisuusongelma on myös kaavoituksen hitaus, mi-
hin toimeksiannon toteuttajan tulisi löytää uusia ratkaisuja. 

= > Toimeksiannon toteuttaja esittää tarjouksessaan metodit ja näkemyksen digitali-
saation hyödyntämismahdollisuuksista. 

3. Hyöty, tulosten koonti ja levitys 

Kohtien A - D yhteisenä lopputuloksena on konsepti parempaan vuorovaikutukseen, 
suunnitteluun ja päätöksentekoon jolla seudut ja kunnat voivat arvioida valmiuttaan 
yritysten vastaanottamiseksi ja yritysprofiilialueiden kehittämiseksi. Sillä voidaan 
vastata elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin, yritysten sijaintitarpeisiin ja hyödyn-
tää seudun kaavoituksessa ja aluemarkkinoinnissa. Erityisenä lisäarvona on tuki ny-
kyiselle yleiskaavatyölle sekä MRLn uudistuksessa huomioitavalle uudelle kaupunki-
seutusuunnitelmalle tai kaupunkiseutukaavalle. 

Tulokset ja johtopäätökset kootaan loppuraporttiin. Toimeksiannon toteuttaja si-
toutuu esittämään työn tuloksia ja toimivia käytäntöjä MAL-verkoston tulossemi-
naarissa. MAL-verkoston koordinaatio vastaa laajemmin tulosten levittämisestä 
MAL-verkoston piirissä ja valtakunnallisesti. Kuvio 2 havainnollista työn etenemistä. 

 

 

 

Kuvio 2. Toimeksiannon eteneminen. 

NYKYTILA-
ANALYYSI

driverit, 
muutos- ja 

sijaintitekijät

LÄPILEIKKAUS

MAL-
verkoston 

yritysalueista

NELJÄN 
YRITYSALUEEN 

analyysi ja 
sparraus

YRITYSALU-
EIDEN

mallinnus

KONSEPTI 
vuorovaiku-

tukseen, 
suunnitte-

luun ja 
päätöksen-

tekoon

TULOSTEN LEVITYS 
 

Tuki kaavoitukselle, aluemarkkinoin-
nille ja yritysten sijaintipäätöksille 

= > Kehittyvät yritysalueet 
  

 
 
 

Tulosten ja kokemusten levittäminen 



  
 
 

 
 
   
 

 
 

4. Työn ohjaus  

Toteutus on vahvasti vuorovaikutteinen ja sidosryhmien yhteistyötä lisäävä. Hank-
keeseen muodostetaan työryhmä, johon kuuluvat edustajat  case kaupungeista ja 
elinkeinoyhtiöistä. Ohjausryhmä kokoontuu hankkeen aikana kolme kertaa ja tarvit-
taessa järjestetään skypellä tms. työpalavereita.  

Kokousten paikka voidaan sopia osapuolten toiveiden mukaisesti. Tulevaisuuden 
kaupunkiseudut- teemaverkostoa ohjaa MAL-verkoston ohjausryhmä, jota informoi-
daan tämän työn etenemisestä. Konsultti esittelee työn etenemistä ja tuloksia MAL-
verkoston ohjausryhmälle ja selvitystyössä valmistuvaa aineistoa käytetään kokous-
materiaalina. Ohjausryhmän koostumus ilmenee tästä. 

 

5. Työn raportointi 

Työstä laaditaan tiivis loppuraportti, joka julkaistaan sähköisenä MAL-verkoston ja 
työryhmäorganisaatioiden verkkosivuilla. Keskeisimmät tulokset kootaan esittely-
diasarjaksi (PowerPoint). Raportti, esittelydiat ja muu työnaikainen materiaali toimi-
tetaan tilaajalle kokonaisuudessaan työn päättyessä. Tampereen kaupunkiseudun 
kuntayhtymä omistaa hankinnan tuotokset ja materiaalin. 

 

6. Työn aikataulu ja kustannukset 

Työn kesto on noin 4 kuukautta. Työn voi aloittaa tarjouksen tullessa hyväksytyksi v. 
2018 alkupuolella.  Työn tulee valmistua kokonaisuudessaan elokuun 2018 loppuun 
mennessä.  

Ohjausryhmän kokoukset (3) sijoittuvat projektin alkuun (työn määrittely), puolivä-
liin (alustavat tulokset) ja loppupuolelle (työn hyväksyminen). Kokousten aineistot 
tulee toimittaa viikkoa ennen kokousta. 

Työlle asetetaan kattohinta 35.000 euroa ja se rahoitetaan MAL-verkoston Alueelli-
set innovaatiot ja kokeilut -ohjelmasta (AIKO). 

 

http://www.mal-verkosto.fi/yhteisomme/ohjausryhma

