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Hankkeen ydin 

• Seudun toimijoiden sparraus 

• Vuorovaikutuksen tehostaminen elinkeinojen ja maankäytön 
kehittämistä yhdistäen 

• Vuorovaikutustilaisuudet 

• Suora tuki kohdekaupungeille ja -seuduille 

• Konsepteja MAL-työhön yleisemmin 

• Syyskuu 2012 – tammikuu 2013 
	



Työn vaiheet 

1. Kohteisiin, relevantteihin tutkimuksiin ja MAL-verkoston ja kaupunkien 
tausta-aineistoihin tutustuminen.  

2. Yleispiirteisen maankäytön suunnittelun ja yritystoiminnan edellytysten 
suhteiden teoreettinen tarkastelu, hyvien tapausten etsintä ja kuvaaminen. 
Mikroartikkeli työpajojen taustaksi ja osaksi loppuraporttia.    

3. Tapaamiset Turun ja Pietarsaaren suunnittelijoiden kanssa, tavoitteena 
kiteyttää paikalliset tarpeet ja tunnistaa työpajoihin kutsuttavat toimijat. 

4. Työpajojen materiaalien tuottaminen ja yhteydenpito onnistuneen 
työpajan varmistamiseksi.  

5. Työpajojen fasilitointi. 1 päivä per kaupunkiseutu.  

6. Työpajojen dokumentointi kirjallisesti ja kuvin. Tarvittaessa tulosten esittely 
kohdealueiden suunnittelijoille ja toimijoille. 

7. Loppuyhteenveto ja toimintamallin muotoilu MAL-verkoston käyttöön.  



Taustaa ja teoriaa 

Jane Jacobs esittää kirjassaa Economy of Cities (1969) klassisen ajatuksen 
siitä, että kaupungit ovat historiallisesti olleet uusien ideoiden, 
toimintatapojen ja elinkeinojen syntypaikka.  

Kaupungit diversifioivat taloutta.  

Uudet ideat vaativat toisaalta eri ihmisten ja toimijoiden tulemista yhteen ja 
toisaalta tiettyä kokoa jotta on markkinat, rahoitus ja työvoimaa.  

Yleisen kaupunkimaisuuden (koko, tiheys ja moninaisuus, cf. Wirth 1938) 
ohella Jacobs mainitsee mm. edullisen toimitilan ja sitä kautta iältään 
vaihtelevan rakennuskannan tärkeyden.  

Menestyvät ideat voivat skaalautua ja aikanaan siirtyä muualle, myös 
kaupunkeja ympäröivälle maaseudulle.  

 



Taustaa ja teoriaa 

Viimeistään 1960-luvulta lähtien kaupunkien keskeisyyttä tälle prosessille on 
kritikoitu. Mark Gottdienerin (1985) esittämät rakenteelliset tekijät, jotka 
selittävät monikeskuksisen metropoliseudun syntyä: 

 1) suurentunut yrityskoko 

 2) IT-teknologia 

 3) valtion interventionistinen rooli 1929 laman jälkeen 

 

Gottdienerin mukaan kiinteistösektori (suunnittelu + rakentaminen + 
markkinointi) on uuden seudullisen muodon tuottaja.  

 

Seudulla erikoistuneet keskukset, kuten lentokenttä tai korkean teknologian 
keskittymä, ovat yhtä oleellisia tai tärkeämpiä kuin kaupunkikeskustat. 



Taustaa ja teoriaa 

Manuel Castells on analysoinut informaatioteknologian vaikutuksia kaupunki- 
ja seuturakenteeseen 1980-luvulta lähtien.  

 

Tuotannon liikkuvuus ja yksittäisten tuotteiden valmistukseen liittyvät 
globaalit virrat ovat nykyisin tuttuja kaikille ja näkyvät hyvin konkreettisesti 
myös suomalaisten seutujen arjessa.  

 

Castellsin ajattelussa innovatiiviset miljööt ovat eräänlainen tuotannon 
helpon siirreltävyyden vastailmiö.  

 

Alueiden innovatiivisuus ja yritysten kyky pysyä edellä kilpailijoitaan selittyy 
tapauskohtaisella ja monimutkaisella kovien ja pehmeiden tekijöiden 
kombinaatiolla. 
 



Taustaa ja teoriaa 

Maankäytön suunnittelun ja innovaatiotoiminnan suhteet tiivistyvät 
seuraaviin kolmeen lähestymistapaan (Ruoppila, Lehtovuori & von 
Hertzen 2007):  
 
• innovatiivinen miljöö (Gremi, Castells) 

– seutu  

• luova kaupunki (Landry) 
– ydinkaupunki 

• paikkalähtöinen kehittäminen, tilapäiset käytöt  
– metropolien keskeiset ytimet 
– muuttuvat teollisuus- ja satama-alueet 
– supistuvat seudut ja kaupungit, syrjäytyvät paikat 

 
 



Suunnittelu / innovaatiotoiminta 

 



Taustaa ja teoriaa 

Hanhijärvi (2011) painottaa etenkin vuorovaikutuksen 
merkitystä.  

Monimutkaistuvaa ja multiskalaarista suunnitteluympäristöä 
luonnehtii enenevästi kommunikatiivinen rationaalisuus.  

Ongelma- ja tavoitekeskeisyydestä on Hanhijärven mukaan 
siirryttävä kohti vuorovaikutusta arvona sinänsä ja ns. hiljaisen 
tavoitteellisuuden tulkintaa. 

 

Porter: Shared Value Theory – jaetun arvon teoria 

Smart Cities, vihreä talous 



Toimintamalli 

Vanhan asiakkaan pitäminen 1 resurssi  

Uuden asiakkaan saaminen 5 

Vanhan menettäminen ja sen saaminen takaisin 25 
(transaction cost economics)  

 riittääkö nykyinen yritysten ”blokki” tuottamaan hyvinvointia? 

miten olevat firmat voivat verkostoitua?  

 Seudullinen MAL-yritysyhteistyö olisi foorumi  
– Maankäyttöön vaikuttavien toiveiden ja tarpeiden muotoilu 

– Yritysten keskinäinen verkottominen, tiedon jakaminen ja uusi 
yhteistyö 

– Ennakointitieto kunnille ja seudulle 



Toimintamalli 

1. Seudun elinkeinoelämän profiilin tunnistaminen 
– vahvat arvoverkot 

– klusterit 

2. Työpaja (1 pvä) joka on jaoteltu arvoverkoittain 
– ryhmähaastattelu / arvoverkko ā 2 h 

– nuorten yrittäjien ryhmähaastattelu 2 h  

– 1-2 innostavaa lyhyttä luentoa 

3. Raportointi (seminaari seudun toimijoille?)  
– paikallinen media (lehdet + radio) 

4. Foorumin jatko ja vakiinnuttaminen 
– vuotuinen kokoontuminen 

– linkittyminen muihin suunnitteluprosesseihin 



Pilottityöpaja Pietarsaaressa 

Työpaja Pietarsaaren seudun yritysten ja kuntien edustajille 21.11.2012 klo 9.30 – 
16.30. Optima, Trädgardsgatan 30, Jakobstad   

 

• Hur kan Peders-Kållby bli en riktig ”kvalitetskorridor” för företag och andra 
aktörer? 

• Miten varmistaa, että käytävä on yrityksille hyvä ja lisäarvoa tuottava 
toimintaympäristö? 

• Mistä koostuu kaupunkiympäristöltään omintakeinen ja myönteinen työpaikka-
alue? 

• Vilka är de viktigaste frågarna i korridorens planering? 

 

Työpajapäivä koostuu 1,5 tunnin ryhmähaastatteluista. Voitte osallistua yhteen tai 
useampaan. Ideana on Peders-Kållby –käytävän kehittämisen ohella löytää uusia 
yhteyksiä ja innovaatiomahdollisuuksia alueen yritysten välillä. Vi hoppas att dagen vill 
ocksa förstärka netvärk och ge innovationsmöjligheter för regionens företag.  

 













Pilottityöpaja Pietarsaaressa 

9.30   Morgonkaffe – Aamukahvi  
  
9.45   Inledningsanförande – Avaussanat 
 Mikael Jakobsson, Jakobstads stadsdirektör – Pietarsaaren kaupunginjohtaja 
 Stefan Svenfors, Pedersöres kommundirektör – kunnanjohtaja, Pedersöre  
 Gustav Nygård, Concordia Ab 

 
10.15 – 11.45   Gruppintervju 1 – Ryhmähaastattelu 1 

 
11.45   Lunch – Lounas. I Optimas lokaler. 

 
12.45 – 13.15   Korta föreläsningar – Miniluennot: 
12.45   Arkkitehtuuriltaan innostava toimitila. Vihiluodon kala ja muita menestystarinoita.  
 Janne Pihlajaniemi, arkkitehti SAFA, Arkkitehdit M3, Oulu 
13.05   Kaupunkikiihdytin – tilapäiset käytöt suunnittelun voimavarana.  
 Panu Lehtovuori, professori, arkkitehti SAFA, Tampereen teknillinen yliopisto 
  
13.20 – 14.40   Gruppintervju 2 – Ryhmähaastattelu 2 
 
14.45 – 16.15   Gruppintervju 3 – Ryhmähaastattelu 3 
 
16.20 – 16.30   Sammandrag och nästa åtgärder – Yhteenveto ja jatkotoimet.  



Ryhmähaastattelun kysymykset 

NYKYTILANNE  
Kertokaa haluamassanne laajuudessa edustamastanne yrityksestä tai toimijasta  
• liikeidea ja ydinstrategia 
• tuotteet, asiakkaat 
• toimipaikat 
• Henkilöstö 
• historia 

 
Mitkä ovat Pietarsaaren alueen vahvuudet yrityksesi näkökulmasta?  
Entä heikkoudet?  
 
Millaiset tekijät ovat tärkeitä yrityksen tai sen toimipaikan sijoittumisessa? 
Mikä on yrityksesi pahin kompastuskivi ympäristön infrastruktuurissa? 
 
Mitkä yritykset ja muut toimijat ovat teille oleellisia yhteistyökumppaneita?  
• Pietarsaaren seudulla 
• muualla Suomessa  
• kansainvälisesti  
 
Millaiseen arvoverkostoon yrityksesi kuuluu? 
• Millaisia hyötyjä yritys saa arvoverkostaan tällä hetkellä? 
• Millaisen toimijan läheisyys auttaisi yritystäsi? 
• Mitä yrityksesi voisi tarjota muille läheisille yrityksille? 

 



Ryhmähaastattelun kysymykset 

TULEVAISUUS 
Miten yrityksenne aikoo kehittää liiketoimintaansa? 
• Mitä konkreettisia tai lähiajan tilallisia ja toiminnallisia tarpeita kehittämiseen liittyy?  
• Mitä muita edellytyksiä näette; esim. millaisille luovuustaidoille yrityksessä voisi olla käyttöä? 
 
Millainen olisi yrityksenne haavetulevaisuus toiminnan ja toimitilojen suhteen? 
• Esittäkää jokin toimintaympäristön huippuesimerkki Suomesta tai ulkomailta. Perustele! 
• Mistä tekijöistä koostuu hyvä työpaikka-alue? 
• Mitä muuta kuin toimitilaa alueella olisi hyvä olla? 
• Mikä tekee kaupungista tai seudusta houkuttelevan? 
 
Miten Peders-Kållby –laatukäytävä voisi palvella yrityksenne toimintaympäristönä?  
Mitkä ovat käytävän kehittämisen ydinkysymykset? 
 
Millaisia tarpeita yrityksellä on kunnalliselle tai seudulliselle kehittämispalvelulle?  
• Miten näette yrityksenne suhteen Pietarsaaren seudun kaupunkeihin ja kuntiin? 
• Entä muihin yhteisöihin ja asukkaisiin? 
 
Mitä vieressäsi istuva henkilö voisi tehdä seuraavaksi – Tehtäväehdotus! 
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