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Tulevaisuuden kaupunkiseutujen 
yritysalueiden
kehittäminen

Tilannekatsaus 4.6.2018
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Prosessi
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Kirjallisuuskatsaus

• Yritysten sijaintiin ja toimintaedellytyksiin vaikuttavia tekijöitä 
toimialoittain

• Synergioiden perustuva tuottavuus

• alueen koko, tiheys ja monipuolisuus edistävät tuottavuutta

• esim. alueen koon kaksinkertaistumisen tai saavutettavuuden paranemisen 
kaksinkertaiseksi on arvioitu lisäävän tuottavuutta kaikilla toimialoilla keskimäärin noin 
12 %

• Aluetuottavuus

• yritystoiminnan tilatarjonta, asuntotarjonta, liikenteen saavutettavuuden 
kehittäminen

• Liiketoimintaekosysteemiajattelu

• Toimialakohtaisten yritysalueiden kehittämisestä ekosysteemien 
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Haastattelut

• Haastattelut tehdään kahdessa vaiheessa

1. Nykytilanne 

• Kaupunkisuunnittelu, kaavoitus, elinkeinojen edistäjät ja edustajat, korkeakoulut

• Päätöksenteko

• Suunnitteluprosessi

• Case –alue

• Työpajan tavoite ja odotetut tulokset

2. Tulevaisuuden tilanne ja auditointi. 

• Toisessa vaiheessa haastatellaan tulevaisuuden tutkijat
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Idea
Suunnittelu ja 
päätöksenteko

Toteutus ja 
markkinointi

Kysely: Nykyisiä toimintatapoja ja nykyisen toimintatavan 
pullonkauloja

• Vuorovaikutus.
• Kunnilla on omat käytännöt ja 

ohjeistukset.
• Asioista on tapauskohtaisesti 

keskustellaan virkamiestasolla.
• Asiantuntija, tuo eri 

vaihtoehtojen vaikutukset esiin, 
päättäjät tekevät näiden 
tietojen varassa päätökset.

• Yleinen ilmapiiri ja toimiva 
johto.

• Tonttineuvottelut  (esim. 
valtion kanssa) etenevät 
hitaasti.

• Kaupungin strategia ja 
maapoliittinen ohjelma

• Rahoitus, uuden 
Kuntalain epäselvät 
kirjaukset 
lainatakauksista,

• Suurimpien infran 
investointien 
ajoittaminen.

• Rahoitus
• Kaupungin maapoliittinen 

ohjelma
• Elinkeinoyhtiö vastaa 

markkinoinnista ja 
myynnistä.

• Pullonkauloina voisi nähdä 
sijoittumisen kansallisella 
tasolla erilaisiin 
liikenneverkkoihin ja 
väyliin.
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Pori: Metallikylä - Mikkola - Honkaluoto

Työpaja
• 5.6.2018
• Teema:

• Tavoitteena on määritellä edellytykset 
yritysalueiden ekosysteemin muodostumiselle 
sekä pohtia ekosysteemiajattelun etuja 
tilanteessa, jossa maankäytön ja toiminnan 
muutokset vaikuttavat perinteisten toimialojen 
kehittymiseen.

• Ylikunnallinen yhteistyö

• Tavoite:
• Kolmen yritysalueen yhteisen ekosysteemin 

visio
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Moreeni-Rastikangas

Työpaja
• 6.6.2018

• Teema:
• Miten suunnitellaan joustavia yritysalueita, 

jotka pystyvät varautumaan tulevaisuuden 
muutoksiin 

• Markkinointi

• Tavoite:
• Tavoitteena on määritellä konkreettisia 

työkaluja, joiden avulla voidaan hallita 
etupainotteista suunnittelua yritysten 
muuttuvat tarpeet huomioiden
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Lahden asemanseutu: Hennala-Keskusta-Kujala/Pippo

Työpaja
• 12.6.2018
• Teema:

• Asemanseutujen kehitys: potentiaalin 
tunnistaminen sekä imagon rooli

• -> Korkean osaamisen yritysalueen 
kehittämisen käynnistäminen (hub)

• Hennala: 
• hybridi – asumista ja yritystoimintaa

• Keskusta: 
• osaamisintensiivistä

• Kujala/Pippo:
• logistiikkaintensiivistä
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Vaasan ja Mustasaaren yhteinen suurteollisuuskohde

• Työpaja

• 15.6.2018

• Teema:

• Rinnakkaisprosessien hallinta ja 
koordinointi nopeassa aikataulussa 

• -> vuorovaikutus
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Tavoitellut tulokset

• 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 hyödyntää seudun kaavoituksessa ja aluemarkkinoinnissa. 

• Erityisenä lisäarvona on tuki nykyiselle yleiskaavatyölle sekä MRLn uudistuksessa 
huomioitavalle uudelle kaupunki-seutusuunnitelmalle tai kaupunkiseutukaavalle. 

Lisäksi
Tarvelähtöisiä työkaluja jokaisen case-alueen kehittämiseksi

Konkreettisia työkaluja etupainotteisen suunnittelun hallintaan
Strategista näkemystä ja prosesseja päätöksentueksi
Innovatiivisia vuorovaikutuksen työkaluja

Monistettavissa kaikkien MAL-verkoston kaupunkiseutujen käyttöön


