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Alkusanat

MAL-verkosto syntyi kaupunkiseutujen tarpeesta 
paneutua yhteisvoimin maankäytön, asumisen ja lii-
kenteen kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Verkosto 
käynnistyi vuoden 2010 alussa yhtenä koheesio- ja 
kilpailukykyohjelman (KOKO) kansallisista teema-
verkostoista. KOKO-ohjelman loputtua verkoston 
toiminta on sidottu vahvasti kansallisen kaupunki-
politiikan toteuttamiseen. Valtakunnallisesti etsittiin 
foorumia, jolla asiantuntijat välittävät kokemuksiaan 
ja hakevat ratkaisuja yhteisesti havaittuihin ongel-
miin. MAL-verkostosta on vajaassa neljässä vuo-
dessa muodostunut tällainen foorumi kaupunkien 
ja kaupunkiseutujen, valtionhallinnon, Kuntaliiton 
ja tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden välille. 
Ydinajatuksena on strateginen kaupunkiseutu-
jen kehittäminen ja kuntayhteistyö, seudullisen 
suunnittelun vahvistaminen ja hyvien käytäntöjen 
levittäminen.

Seudullisessa työssä kuntarajoja tai aluetasoja suu-
remmat esteet hedelmälliselle yhteistyölle ovat usein 
hallintokuntien ja sektoreiden välillä. Elinkeinoelä-
män tarpeita ymmärtävän suunnittelun esteenä ovat 
sektoriajattelu, sektoreittain, hallintokunnittain ja 
kunnittain vaihtelevat suunnittelukäytännöt, pitkään 
kestävät ja lopputulokseltaan ennakoimattomat 
suunnitteluprosessit ja pitkän aikavälin suunnitte-
lun sopimattomuus muuttuviin elinkeinoelämän 
olosuhteisiin. Maankäytön, asumisen, liikennesuun-
nittelun, palvelutarkastelun ja elinkeinojen huomi-
oiminen yhdessä eli nk. MALPE-yhteensovittaminen 
vaatii sektoreiden ylittävää yhteistyötä ja kykyä 
ennakoida kokonaisuuteen vaikuttavia muutok-
sia. Seudun elinkeinoelämän menestymisedelly-
tykset ovat yksi merkittävä tekijä kokonaisuuden 

hallinnassa. Yritysten toiminnan kannalta kun kun-
tarajoilla on harvemmin merkitystä. Elinkeinoelämä 
on myös merkittävä tekijä yhdyskuntarakenteen 
kehityksessä toimipaikkojen sijoittelun, palvelujen 
järjestämisen sekä yleisen elinvoiman näkökul-
masta. Sen rooli ”nuoressa” seudullisessa suunnitte-
lussa ja suunnitelmien toteuttamisessa on silti vasta 
muotoutumassa. Verkostotoimijoiden kokemusten 
perusteella sekä sektori- että kuntarajat ylittävässä 
yhteistyössä tärkeintä on yhteinen tahtotila, avoin 
suunnittelun ja päätöksenteon ilmapiiri sekä tietoon 
perustuva kehityksen ennakointi niin taloudesta, 
yritysten toimintaympäristön muutoksista kuin 
yhdyskuntarakenteen tarpeistakin.

Tähän tarpeeseen on MAL-verkostossa muodostettu 
kaksikin hanketta, Jani Hanhijärven kartoittama 
selvitys Elinkeinoelämän roolista seudullisessa suunnit-
telussa (julkaisu vuodelta 2011) sekä nyt käsillä oleva 
Yrityskuorovaikutuksen konseptit ja toteutus MAL-
suunnittelussa hanke (Livady Oy, Panu Lehtovuori ja 
Sassi Heiskanen). Yritysvuorovaikutuksen konseptit-
hanketta on toteutettu kahdessa tapauskohteessa, 
Pietarsaaren seudulla ja Turun seudulla loppuvuo-
desta 2012 -alkuvuoteen 2013. Ensimmäinen tapaus-
kohde tukeutuu Pietarsaaren seudun rakennemal-
liin ja Peders-Kållby kehityskäytävän suunnitelmiin 
sekä jälkimmäinen Turun yleiskaavan laadintapro-
sessiin ja Turun seudun rakennemallin laadintaan. 

Molemmissa haettiin elinkeinoelämän vahvojen 
edustajien näkemyksiä paikallis- ja seututasoilta. 
Tässä tavoitteessa on myös verkoston näkökulmasta 
onnistuttu ja tapauskohteiden haastattelut, elinkei-
noelämälle suunnatut työpajat ja aineistot tuovat 
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Johdanto

Työn tavoitteena on ollut auttaa Turun ja Pietarsaa-
ren kaupunkiseutuja tuomaan yritysten ja liiketoi-
minnan näkökulmia osaksi yleispiirteistä kaupunki- 
ja kaupunkiseutusuunnittelua. Samalla on pyritty 
antamaan mahdollisuus yritysten keskinäiselle ver-
kottumiselle. Turun ja Pietarsaaren tapausten kautta 
on hahmoteltu yritysvuorovaikutuksen toiminta-
malli, jonka voi yleistää muille Suomen kaupunki-
seuduille ja jota MAL-verkosto voi tarjota käyttöön ja 
edelleen kehittää. 

Hankkeen taustalla on MAL-verkoston havainto 
siitä, että samalla kun yritykset ovat tärkeä yhdys-
kuntasuunnittelun ja kaupunkikehittämisen toimi-
jaryhmä ja olennainen toteutuvan maankäytön ajuri, 
niiden tavat vaikuttaa suunnitteluun sen eri tasoilla 
vaativat uutta otetta. Suhteellisen tuore ja vielä muo-
toaan hakeva kaupunkiseutujen suunnittelu tarjoaa 
tässä lupaavan kehittämisalustan. MAL-verkoston 
selvityksen mukaan (Hanhijärvi 2011) yrityksissä 
kaupunkiseutu koetaan luontevampana toiminta-
alueena kuin yksittäinen kaupunki tai kunta. 

Yritysten ja kuntien välisessä vuorovaikutuksessa on 
elinkeinoelämän näkökulmasta ongelmia. Yritysten 
silmin yhdyskuntasuunnittelu on usein kohtuut-
toman hidasta ja vaikeasti ymmärrettävää. Niiden 
on vaikea tietää, milloin on oikea hetki vaikuttaa 
monitasoiseen ja monivaiheiseen prosessiin, ja 
miten vaikuttaminen olisi parasta toteuttaa. Virka-
miesvalmistelun ja demokraattisen päätöksenteon 
suhteet saattavat myös olla vaikeasti ennakoitavia: 
tavoite kaikkiin kysymyksiin vastaavasta ”yhdestä 
luukusta” on kaukainen. Kuntien näkökulmasta 
yritysten nopeasti muuttuvat tarpeet, hajaantuva ja 

uutta, kansallisestikin merkittävää ymmärrystä elin-
keinoelämän näkemyksistä ja tarpeista yhdyskunta-
rakenteen kehittämisestä. Jatkotyötä on puolestaan 
työstettävä edelleen paikallisesti tiiviissä vuorovaiku-
tuksessa, erityselämän edustajien, erilaisten asian-
tuntijaorganisaatioiden sekä kuntien ja kaupunkien 
kaupunkikehitysasiantuntijoiden kanssa. 

Verkoston erityiskiitokset kaikille Yrityskuorovaiku-
tuksen konseptit ja toteutus -hankkeen toteutukseen 
osallistujille, Panu Lehtovuorelle ja Sassi Heiskaselle 
Livady Oy:stä, Kimmo Kurunmäelle Tampereen 
kaupunkiseudun kuntayhtymässä, Christina Hoville 
ja Jaana Solasvuolle Turun kaupungilta ja Gustav 
Nygårdille Pietarsaaren seudun kehitysyhtiöstä 
Concordiasta. 

Kati-Jasmin Kosonen, vt. projektipäällikkö,             
MAL-verkosto / Tampereen kaupunkiseutu
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kansainvälistyvä omistajuus ja etääntyvä johtajuus 
tekevät niistä vaikeita kumppaneita. Yhdyskunta-
suunnittelun ja yritystoiminnan kehittämisen aika-
jänteet eivät varsinkaan suurissa kunnissa kohtaa. 
Perustietokin siitä miten kunnan tai seudun yrityk-
sillä menee saattaa olla puutteellista; toisaalta monet 
ja lisääntyvät lainsäädännön vaatimukset jäykistävät 
käytäntöjä ja vaikeuttavat nopeaa, toimijalähtöistä 
palvelua. Kuntien väliset toimintaerot eivät helpota 
kaupunkiseudun elinkeinoelämän kokonaiskuvan 
hahmottamista.  

Kärjistäen yhdyskuntasuunnittelu ja elinkeinoelämä 
ovat toinen toisilleen ”musta laatikko”. Tosiasiassa 
vuorovaikutusta kuitenkin on, paljonkin. Yritysvuo-
rovaikutuksen hyviä ituja, lupaavia aineksia, toimi-
via verkostoja ja laajentuvia luovia menettelyjä on 
hankkeen taustakeskusteluissa ja työpajoissa pyritty 
nostamaan esille ja edelleen muotoilemaan käyttö-
kelpoiseksi toimintamalliksi.

Työn kuluessa on käynyt selväksi, että eri kaupun-
geissa yritysvuorovaikutukseen suhtaudutaan eri 
tavoin. Yritysmyönteisyyttään korostavat kaupungit 
ovat perustaneet erityisiä välittäjävirkoja ja asiaan 
vihkiytyneitä yksiköitä, nopeuttaneet yritysten 
kaavaprosesseja, helpottaneet niiden avainhenkilöi-
den asuinpaikan valintaa, rahoittaneet tai taanneet 
perusinvestointeja tai perustaneet uusyritysalueita. 
Toisaalta monet kaupungit, varsinkin suuret kasvu-
keskukset joilla ei ole aivan ilmeistä tarvetta houku-
tella uusia toimijoita, saattavat olla hieman piittaa-
mattomia yritysten näkökulmista. Varsinkin pienet 
ja keskisuuret yritykset kohtaavat tarpeettomiakin 
vaikeuksia toimitilojen saatavuuden ja kehittämisen, 

perusinfrastruktuurin, liikenneyhteyksien tai jonkin 
muun liiketoimintatoimintaympäristön kannalta 
oleellisen seikan osalta. 

Hankkeeseen pilotteina lähteneillä Turun ja Pietar-
saaren seuduilla on vilkas ja omapohjainen yritys-
kenttä ja vuorovaikutusmenettelyjen suhteen paljon 
annettavaa. Kummankin seudun työpajoissa tuli – 
onneksi! – ilmi myös parannettavaa. 

Seudullinen näkökulma yritysvuorovaikutukseen 
on varsin kirjoittamaton lehti. Sinänsä erinomaiset 
seudulliset kehittämisyhtiöt keskittyvät yleensä yri-
tyspalveluihin, jolloin yhteys kaupunkiseudun suun-
nitteluun jää ohueksi. Hankkeessa mukana ollut 
Pietarsaaren seudun Concordia on tästä kiinnostava 
ja aktiivinen poikkeus. Muitakin hyviä esimerkkejä 
eri puolilta Suomea varmasti on löydettävissä.1  

Hyvätkään kaupunkiseutujen yhteistyömallit eivät 
poista taustalla mahdollisesti vaikuttavaa kuntien 
välistä kilpailua. Kaupunkiseudun tarjoamien 
yhteisten käytäntöjen ja periaatteiden olemassaolo 
tai niiden puute vaikuttavat helposti yritysten arki-
päivän toimintaan. Yritysten näkökulmasta kuntien 
välinen alueellinen kilpailu ei välttämättä ole edul-
lista, vaikka tilapäisiä hyötyjä voi joskus kuntia ’kil-
pailuttamalla’ saada. Näkemyksellinen, strateginen, 
tietoon ja kokemukseen perustuva ja demokratian 
vaatimukset täyttävä yritysvuorovaikutuksen toimin-
tamalli on siis hyvin tarpeellinen. 

1� esimerkiksi�lahden�seudun�kehitys�lAdeC�toimii�
yhdyskuntasuunnittelun�ja�jopa�kansalaisille�avoimen�
yhteiskehittelyn�alalla.
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Kiitokset

Toivomme, että tämä Yritysvuorovaikutus kaupun-
kiseutujen suunnittelussa -raportti pieneltä osaltaan 
auttaa Suomen kaupunkiseutujen ja elinkeinoelä-
män toimijoita eteenpäin! Hankkeessa on ollut 
mukana laaja joukko suunnittelijoita, kehittäjiä ja 
yritysten edustajia. Ilman MAL-verkoston tukea ja 
Turun ja Pietarsaaren kaupunkien ja kaupunkiseu-
tujen innostunutta toimintaa työ ei olisi onnistunut. 
Työpajojen kontakteista ja käytännön järjestelyistä 
suuren vastuun kantoivat Gustav Nygård, Jaana 
Solasvuo ja Seppo Torikka. Lämpimät kiitokset kai-
kille talvella 2012-13 hankkeessa mukana olleille ja 
tietojaan ja kokemustaan käyttöömme tarjonneille:

Kati-Jasmin Kosonen / MAL-verkosto, Kimmo 
Kurunmäki / Tampereen kaupunkiseutu

Olavi Ahola, Christina Hovi, Jaana Solasvuo, Markku 
Toivonen, Jarkko Virtanen / Turun kaupunki 

Pekka Elomaa, Ben Griep, Mikael Jakobsson / 
Staden Jakobstad

Jan-Erik Backa, Yvonne Liljedahl-Lund,             
Stefan Svenfors / Pedersöre kommun

Lars-Erik Östman / Larsmo kommun

Heikki Saarento / Varsinais-Suomen liitto

Sampo Ruoppila / Turun yliopisto ja Turun 
kaupunki

Seppo Torikka / Turun seudun kehityskeskus 

Gustav Nygård / Utvecklingsbolaget Concordia

Seppo Junnila / Aalto-yliopisto

Janne Pihlajaniemi / Arkkitehdit M3 Oy

Ari Elo / Elomatic Oy

Heikki Salmela / Hesburger Oy 

Kari Mäkelä / Rakennus Hartela Oy 

Juha Vanhanen / ITW Haloila Oy

Heikki Pylkkänen / Fujitsu Finland Oy

Veikko Valtonen / Turun Sanomat 

Laura Langh / Langh Ship Oy

Henrik Snellman, Rolf Snellman / Ab Snellman Oy

Kaj Boström / Boströms Bageri Oy Ab

Kjell Fellman / Oy Nautor Ab 

Andreas Rönnqvist / Snow Factory Kb,                     
Ab Rentacon Oy

Jarl Sundqvist / Österbottens handelskammare
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Hankkeen kuvaus

Työn ovat suorittaneet professori Panu Lehtovuori, 
arkkitehtiylioppilas Sassi Heiskanen ja maisema-
arkkitehtiylioppilas Mathias Wahlberg Arkkitehtitoi-
misto Livady Oy:stä. Pietarsaaren ja Turun kaupun-
kiseutujen sekä MAL-verkoston kanssa on tehty 
tiivistä yhteistyötä. Aalto-yliopiston professori Seppo 
Junnila toimi erikoisasiantuntijana. 

Aikataulullisesti hanke on liittynyt Turussa uuden 
yleiskaavan esiselvityksiin ja Pietarsaaressa seudun 
rakennemallin uudistamiseen ja seudullisen kehi-
tyskäytävän (kantatie 68) konseptointiin. Tärkeinä 
lähtökohtina ovat olleet Turun kaupunkiseudun raken-
nemalli 2035 (2012), Pietarsaaren seudun alueraken-
nesuunnitelma 2030 (2006) ja sen seurantaraportti 
Nykyinen yhdyskuntakehitys Pietarsaaren seudulla 
(2012) sekä Jani Hanhijärven Elinkeinoelämän rooli 
seudullisessa suunnittelussa (2011)

Raportti perustuu valmistelevien tapaamisten ja 
ryhmähaastattelujen kuluessa saatuun asiantunti-
jatietoon sekä julkaistuihin tutkimuksiin ja selvi-
tyksiin. Lähteet on ilmoitettu hyvää tutkimustapaa 
noudattaen. Liiketoiminnan kannalta luottamuksel-
liset seikat on raportissa esitetty ilman lähdeviitettä. 
Keskeiset Pietarsaaren ja Turun seudun sekä MAL-
verkoston henkilöt ovat lukeneet ja kommentoineet 
raportin. 

työn�vAiheet�työsuunnitelMAn�
MukAAn�

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

2. Yleispiirteisen maankäytön suunnittelun ja yri-
tystoiminnan edellytysten suhteiden teoreettinen 
tarkastelu, hyvien tapausten etsintä ja kuvaami-
nen. Osio tehdään yhteistyössä Aalto-yliopiston 
professorin Seppo Junnilan kanssa, joka tuo 
hankkeen käyttöön laajan asiantuntemuksensa. 
Lyhyt mikroartikkeli työpajojen taustaksi ja osaksi 
loppuraporttia.

3. Tapaamiset Turun ja Pietarsaaren suunnitte-
lijoiden kanssa, tavoitteena kiteyttää paikalliset 
tarpeet ja näkemykset sekä tunnistaa oleelliset 
työpajoihin kutsuttavat toimijat.

4. Työpajojen materiaalien tuottaminen ja yhtey-
denpito onnistuneen työpajan varmistamiseksi.

5. Työpajojen fasilitointi. 1 päivä per kaupunki-
seutu. Tarvittaessa toimitaan ruotsin kielellä.

6. Työpajojen dokumentointi kirjallisesti ja kuvin. 
Tarvittaessa tulosten esittely kohdealueiden suun-
nittelijoille ja toimijoille.

7. Yhteenveto ja toimintamallin muotoilu MAL-
verkoston käyttöön. Kirjallinen raportti ja power-
point-esitys. MAL-seminaari 4.12.2012. Loppura-
portti vuonna 2013.
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taustaselvitys�ja�pohjapaperi

Pilotit
Pietarsaari, Turku

väliraportti,�MAl-seminaari�4.12.

loppuraportti�25.6.2013 loppuraportti�pohjapaperina

Muiden�kaupunkiseutujen�
vuorovaikutusprosessit.

2012
2013

2013
2014

valmistelukokous�22.10

työpaja�21.11.

valmistelukokous�1�10.10.

valmistelukokous�2�11.1.

työpaja�27.2.

Toteutunut hankeprosessi.
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toteutunut����������������������������
hAnkeProsessi

Hanke toteutui melko hyvin suunnitelman mukaan, 
joskin kokonaisaikataulu venyi jonkin verran. Pie-
tarsaaren työpajan kokemusten perusteella Turun 
työpaja toteutettiin lyhyempänä puolen päivän 
kutsuseminaarina. Pietarsaaren ja Turun työpajojen 
aiottua pitempi väli mahdollisti muutakin oppimista 
ja kehittelyä jo tämän pilottihankkeen kuluessa. 

yritysvuorovAikutuksen�
toiMintAMAllin�luonnos

Varhaisessa vaiheessa yritysvuorovaikutuksen 
toimintamalli konseptoitiin melko suoraviivaiseksi 
ja tiiviiksi tutkimustietoon pohjautuvaksi ja kaupun-
kiseudun toimijoiden kiinnostukseen nojaavaksi 
osallistumis- ja vuorovaikutusprosessiksi. Ideana 
oli antaa tilaa pilottien omille tarpeille ja ideoille, ja 
varmistaa prosessin ketteryys. 

3

13

10

3

5

0

2

4

6

8

10

12

14
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edustajat

Tutkijat

Turun ja Pietarsaaren pilottityöpajojen osallistujat (yhteensä 34)

Pilottityöpajojen osallistujat aloittain. Yhteensä Turun ja 
Pietarsaaren tilaisuuksissa oli 34 osallistujaa. 
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Konseptin osat olivat: 

1. Seudun elinkeinoelämän profiilin tunnistaminen
• vahvat arvoverkot 

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

• nuorten yrittäjien ryhmähaastattelu 2 h 

3. Raportointi
• paikallinen media

• MAL-verkosto

• mahdollisesti erillinen seminaari seudun toimijoille

4. Foorumin jatko ja vakiinnuttaminen
• strategiaryhmä

• vuotuinen kokoontuminen  

• seuranta ja arviointi

toiMintAMAllin�kehittely

Kehittely lähti liikkeelle elinkeinopolitiikan vaihtoeh-
doista. Seutujen elinkeinopoliittiset tavoitteet voivat 
kohdistua joko olemassa oleviin yrityksiin tai uusien 
yritysten synnyttämiseen. Olevat yritykset voivat 
kasvaa, supistua ja vaihtaa sijaintipaikkaa. Yritysten 
houkuttelu muuttamaan paikasta toiseen on kuntien 
kannalta nollasummapeliä, joskin lisäarvoa tuotta-
vien klustereiden vahvistaminen saattaa olla seutu- 
ja kansantaloudellisesti perusteltua (apulaiskaupun-
ginjohtaja Jarkko Virtanen ryhmähaastattelussa). 
Joka tapauksessa olevien yritysten edellytysten 
parantaminen ja kokonaan uusien (kasvu)yritysten 

synnyn edistäminen (start-ups) ovat lähes varmasti 
lisäarvoa tuottavia toimia. Erityisesti näihin kahteen 
jälkimmäiseen pyritään tässä hankkeessa löytämään 
keinoja. 

Professori Seppo Junnilan kanssa keskustellessa 
syntyi seuraava huomio nykyisten ja uusien yritys-
ten suhteesta: 

• Vanhan asiakkaan pitäminen 1 resurssi  

• Uuden asiakkaan saaminen 5 resurssia

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

Tältä pohjalta myös Pietarsaaren ja Turun seuduille 
soveltuvia käytännön kysymyksiä ovat seuraavat: 

• riittääkö nykyinen yritysten ”blokki” tuottamaan 
riittävästi hyvinvointia?

• miten olevat firmat voivat verkostoitua ja kehittää 
uusia liikeideoita? 

• voisiko kaupungin (seudun) maapolitiikka olla 
yrityksille kehittämisen foorumi?

Yritysyhteistyön foorumilla olisi kolme tehtävää:
1. Yritysten maankäyttöön vaikuttavien toiveiden ja 

tarpeiden muotoilu ja välittäminen

2. Yritysten keskinäinen verkottuminen, tiedon 
jakaminen ja uusi yhteistyö

3. Tulevaisuustieto ja ennakointi kaupunki- ja 
seutusuunnittelijoille

Valmistelevissa kokouksissa Pietarsaaressa ja 
Turussa päädyttiin lisäämään työpajoihin 1-2 ins-
piroivaa lyhytluentoa sekä valmistelemaan ryhmä-
haastatteluille kysymykset (ks. työpajojen lopulliset 
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ohjelmat liitteissä). Pietarsaaren työpajaan lähti Con-
cordian Gustav Nygårdin kautta avoin kutsu. Turun 
työpajan yritysosallistujat kutsui Turun seudun 
kehityksen Seppo Torikka. 

Työpajat ja niiden sisällön ja muodon reflektointi 
oli toimintamallin kehittelyn tärkein osa. Seuraa-
vissa luvuissa ”Case Pietarsaari” ja ”Case Turku” 
kerromme tarkemmin työpajojen kokemuksista. 
Tavoite on ollut sekä kehittää vuorovaikutuksen 
metodia että antaa sisällöllisiä ideoita kaupunkiseu-
tujen suunnittelijoille, kehittäjille ja yrityksille. 

Luvussa ”Vertailu ja yhteenveto” kokoamme koke-
mukset ja esittelemme pilottien pohjalta edelleen 
kehitellyn yritysvuorovaikutuksen toimintamallin. 
Konseptin ja kehitellyn mallin erot heijastelevat 
piloteissa havaittua vaikeutta saada suurta (likimain-
kaan seudullisesti tai arvoverkoittain edustavaa) 
määrää yritysten johtohenkilöitä osallistumaan aikaa 
vievään ja uudentyyppiseen vuorovaikutukseen ja 
yhteiskehittelyyn. 

Sinänsä työpajat onnistuivat erinomaisesti. Mukana 
olleet yritysten ja kuntien edustajat olivat huippu-
asiantuntijoita, ja palaute oli positiivista. Mutta on 
ilmeistä, että sekä yritysten että kuntien ylimmän 
johdon ja vastuullisten virkamiesten aikataulu ja 
työn prioriteetit eivät salli useiden tuntien kiinteää 
osallistumista vaativia toimintamuotoja kuin poik-
keustapauksissa. Tämän vuoksi lopullisen mallin 
työpajat ovat tiiviitä kutsutilaisuuksia, Internetin 
mahdollisuuksia käytetään jatkuvan vuorovaiku-
tukseen, tiedonkeruuseen ja oppimiseen ja laajat 
seudulliset visiotapaamiset ovat harvoin, 2-4 vuoden 
välein.
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Näkymiä Pietarsaaren Skatalta. 
Lähde: Wikimedia commons.



12

YRITYSVUOROVAIKUTUS 
KAUPUNKISEUTUJEN 
SUUNNITTELUSSA

Case Pietarsaari

pietarsaari
Jakobstad

Luoto

Uusikaarlepyy

Pedersöre

Kruunupyy

Kokkola

PerustietoJA�PietArsAAren�seudustA

Pietarsaaren seutu on sopeutunut rakennemuu-
toksiin hyvin. Työttömyysaste on vain 4 %. Väestö 
kasvaa syntyvyyden ja maahanmuuton ansiosta, 
vaikka kotimaan nettomuutto onkin selvästi nega-
tiivinen. Seudun väkiluku on noin 49 700 henkeä 
(2012). Tilastokeskuksen ennuste (2009) vuodelle 
2030 on noin 53 800 henkeä (Nykyinen… 2012). 
Uuden Elämänlaatu 2040 –seuturakennemallin  
(2013) väestöarvio vuodelle 2040 on noin 55 000 ja 
uusien asuntojen tarve 6200. 

Seudun kärkiyritykset ovat kansallisia ja jopa kan-
sainvälisiä laatu- tai markkinajohtajia (Snellman, 
Ekeri, Mirka, Nautor). Vanha tukijalka, eli sellu- ja 
paperiteollisuus (UPM-Kymmene), näyttää myös 
kantavan vielä pitkään. Keskuskaupunki Pietarsaari 
on urbaani pikkukaupunki, jonka ympäristö ja 
elämänlaatu ylittävät selvästi tavanomaisen. Myös 
muilla kunnilla on kiinnostava historia ja kulttuuri-
sia resursseja. Seudun brändillä ”Täällä asuu laatu” 
on paljon perustaa todellisuudessa. 

Myös seutuyhteistyö on käynnissä. Siitä ovat esi-
merkkeinä strategia- ja rakennemallityö, AMK-tason 
koulutuksen järjestelyt ja yhteiset yrityspalvelut. 
Myös maankäytössä on yhteisiä peruslinjauksia pys-
tytty sopimaan. MAL-yritysvuorovaikutuksen kohde 
– kantatietä 68 seuraava Peders-Kållby -käytävä – on 
seudullisesti merkittävin työpaikka-alue, jota halu-
taan edelleen kehittää ja laajentaa. Käytävässä toimii 
jo tärkeitä yrityksiä, mm. Rettig Värme, Snellman, 
Nautor ja Ekeri. Tälle rinnakkainen Bennäsin ase-
malta kohti Pietarsaarta ja edelleen kohti Larsmota 

menevä vyöhyke on seutustrategiassa puolestaan 
asumispainotteinen. Valtatien 8 varrella on muuta-
mia muita teollisuusvarauksia. Turkistuotanto on 
keskittynyt erittäin suuriin yksiköihin, jotka ovat 
kooltaan seudullista hallintaa vaativia. Etäällä tule-
vaisuudessa myös Nykarleby saattaa kasvaa kaupun-
gin omilla mailla kiinni valtatie 8:aan. 

Heikkouksia ja kehitettäviä seikkoja ovat erityisesti 
asuntotarjonta, liikenneyhteydet ja korkea-asteen 
koulutus. Kruunupyyn lentokenttä on hieman liian 
pieni (alle 100 000 matkaa vuodessa) ollakseen 
selvästi turvassa Finavian tehostamissuunnitelmilta. 
Uusi lentoyhteys Tukholmaan on toiminut hyvin. 
Bennäsin aseman eteen on myös tehtävä työtä, jotta 
kaikki junavuorot edelleen pysähtyvät sillä. Vuokra-
asuntomarkkinat eivät toimi erityisen hyvin.

Pietarsaaren kaupunkiseudun kunnat ja pohjoinen 
lähinaapuri Kokkola. Kruunupyyn lentokenttä on näiden 
kahden seudun yhteinen.
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elinkeinoeläMän�Profiili

Concordia on jo aiemmin tehnyt kiinnostavaa elin-
keinoelämän strategia- ja profilointityötä. Sektorit, 
joilla Pietarsaaren seudulla on erityistä osaamista ja 
joilla on myös kasvupotentiaalia, ovat valtaosin teol-
lisia. Seutu nojaa nyt ja tulevaisuudessa leimallisesti 
teollisuuteen, mitä voi pitää tärkeänä erityispiir-
teenä. Kauppa, turismi ja tietointensiiviset palvelut 
eivät painotu Pietarsaaren seudun profiilissa. Kär-
jessä ovat metalliteollisuus, elintarvike- ja rehuteol-
lisuus, veneteollisuus, lämpö- ja energiatekniikka 
sekä myös logistiikka, turkistuotanto, puutuotteet 
ja metsäteollisuus. Palvelualoista vain luovat alat 
ja design on selvityksessä mainittu potentiaalisina; 
näille on juuri avautunut uusi kampus Pietarsaaren 
keskustassa. Elintarvikkeet ja turkikset ovat viime 
vuosina nousseet edelleen merkittävämmiksi sekto-
reiksi. Kauppa on jossakin määrin alikehittynyttä, ja 
ostovoima valuu Pietarsaaresta Kokkolaan.

 
työPAJA�21.11.2012�

Työpaja pidettiin 21.11. klo 9.30-16.30 ammattikor-
keakoulu Optimassa. Työpajaa edelsi yksi lähes koko 
päivän valmisteleva kokous 22.10., jossa päätettiin 
teema ja ohjelma, kartoitettiin kutsuttavia tahoja ja 
tutustuttiin Pietarsaareen. Teemaksi valittiin kan-
tatietä 68 noudattava Peders-Kållby –käytävä, jonka 
varrella on ylivoimaisesti suurin osa koko seudun 
työpaikoista. Työpajan teemaksi muotoutui ”LAA-
TUKÄYTÄVÄ – KVALITETSKORRIDOR”. Työpajan 
järjestelyissä kehitysyhtiö Concordialla oli tärkeä 
rooli. Concordian edustajat kutsuivat yritysten ja 

kaupunkien edustajat sekä varasivat tilan. Livady 
teki kutsun, ohjelman ja taustapaperin, kutsui 
ulkopuolisen luennoitsijan sekä moderoi työpajan 
keskustelut. 

Työpajaan tuli vähemmän yritysten edustajia kuin 
toivoimme, mutta Pietarsaaren alueen keskeisillä 
toimijoilla oli hyvä edustus: mukana olivat koko 
päivän lihanjalostusyritys Snellman ja venetelakka 
Nautor sekä osan päivää Kauppakamari. Pieniä 
yrityksiä oli mukana kaksi. Alueen kaupungit ja 
kunnat olivat hyvin edustettuina, ml. Pietarsaaren 
kaupunginjohtaja Mikael Jakobsson ja Pedersören 

Tuotantoteollisuuden rakenne 2011. Lähde: Elämänlaatu 
2040 / Toimiala Online 2013.
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kunnanjohtaja Stefan Svenfors, jotka pitivät lyhyet 
alustukset. Iltapäivään osallistui myös MAL-verkos-
ton Kati-Jasmin Kosonen (ohjelma ja osallistujaluet-
telo liitteenä). Tilaisuus oli kaksikielinen.

Osallistujamäärän vähyyden takia pidimme vain 
kaksi 1,5 tunnin ryhmähaastattelua, joissa oli 
lisäksi osittain samoja henkilöitä. Keskustelu siis 
eteni orgaanisesti koko päivän; kahvia oli tarjolla 
ja Internet-yhteys käytettävissä. Työpajan luonne 
muodostui rauhalliseksi ja avoimeksi keskusteluksi, 
jossa tutustuttiin vastavuoroisesti ajatustapoihin ja 
kartoitettiin toisaalta yritysten menossa olevia hank-
keita ja niihin liittyviä tarpeita ja toisaalta kerrottiin 
seudun kuntien tavoitteista ja hankkeista. 

Ajatuksemme innovaatioihin auttavista uusista 
verkottumisista ja uusien klustereiden tunnistami-
sesta ei toteutunut. Tilaisuudessa kuitenkin pystyt-
tiin siirtämään muutamia hyviä käytäntöjä ja ennen 
kaikkea välittämään yritysten näkemystä tulevaisuu-
desta kunnille (ennakointi). Pietarsaaren seudulla 
yritykset ovat dynaamisia ja yleinen taloustilanne 
hyvä, mikä osaltaan vaikutti työpajan luonteeseen: 
seudulla ei ole – ainakaan nyt – kriisiä eikä tarvetta 
radikaaleihin uudistuksiin. Enemmänkin kyse on 
tietyn tasaisen myönteisen kehityksen edelleen jat-
kamisesta ja hyvän yhteishengen ylläpidosta.

Haastattelujen välissä lounaan jälkeen arkkitehti 
Janne Pihlajaniemi (Arkkitehdit M3, Oulu) kertoi 
toimiston projekteista, joissa arkkitehtuurilla on 
ollut yritystoiminnan kehittämisen kannalta strate-
ginen merkitys. Tällainen ideoita tuottava ja konk-
reettisesti yritysten toimintaan liittyvä esitys sai 
erinomaisen vastaanoton. Kokonaisuutena työpaja 

oli osallistujien mielestä onnistunut ja hyödyllinen, 
siinä määrin että jatkoa on syytä harkita. Kom-
mentti: ”Tärkeää oli saada Pietarsaaren ja Pedersö-
ren edustaja ja yritykset saman pöydän ääreen. Myös 
valtuutetut mukaan.”

keskeiset�löydöt

Liikenneinfrastuktuuri pullonkaulana 

Ylivoimaisesti eniten aikaa saivat maantie- ja rauta-
tieinfrastruktuurin puutteet. Erityisiä kipupisteitä 
ovat tiestössä Kuusisaaren risteys, Ålmingin sillat 
ja liittymäjärjestelyt koko Peders-Kållby -käytävän 
mitalla. Rataverkon puutteita ovat sähköistämätön 
yhteys pääradalta Pietarsaaren satamaan, jonne 
on kuitenkin erittäin paljon ja kasvavasti raskasta 
liikennettä, sekä tavarajunien ohjaamista sujuvoit-
tavan ns. kolmioraiteen puuttuminen Bennäsin 
aseman lähistöllä. Lentokentän statuksesta kannet-
tiin myös huolta, samoin siitä että nopeimmat junat 
edelleen pysähtyisivät Bennäsissä. Työpajan osal-
listujien mukaan valtio ei yksinkertaisesti tunnista 
liikennetarpeita ja seudun dynamiikkaa. Ratainves-
tointi on nyt kuitenkin Liikenneviraston käsittelyssä.

Valtion roolista infran rahoittajana keskusteltiin. 
Oulun Ruskontien osarahoitusmallia pidettiin 
huonona esimerkkinä, jota nyt kuitenkin seurataan 
muuallakin. Kunnat ovat siis ottaneet rahoitusvas-
tuuta. Osallistujien näkemyksen mukaan suurten 
yleishankkeiden aika on lopullisesti ohi. Seudun 
hankkeet ovat liian pieniä nimetyiksi hankkeiksi 
(rajana noin 20 Meur), mutta liian suuria normaa-
lin budjettitalouden kautta pyöritettäviksi: alue on 
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eräänlainen väliinputoaja. Edunvalvonnassa oleel-
lista on sataman kehitys ja sen saaminen TEN-ver-
koston piiriin.

Lihanjalostaja Snellmannilla on suunnitelmat 
ja kapasiteettia kasvaa 60-70%. Nykyinen tontti 

kuitenkin riittää. Erilaisia sivutoimintoja, kuten bio-
kaasu, on suunnitteilla, mutta näihinkään ei tarvita 
erityistä tukea. Ainoa ongelma on se, että naapurei-
den kanssa on jonkin verran hankaluutta laajennuk-
sissa sekä työntekijöille tukkoinen 68-tien liittymä.

Työpajassa syntynyt näkemys seudun houkuttelevista asuinympäristön kehittämisalueista. Historialliset jokivarsien 
nauhat mahdollistavat kaiken uuden rakentamisen sijoittamisen olevaa asutusrakennetta tukevalla tavalla. Peders-Kållby 
-käytävä sijaitsee keskeisesti ja on hyvin saavutettava. 
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Kaupungin ja maaseudun hyvä vuorovaikutus

Snellman visioi eräänlaista maaseutuverkostoa, 
jossa pientuottajat, lähiruoka ja maatilamatkailu 
linkittyvät Snellmanin brändin vahvistamiseen ja 
erikoistuotteiden valmistamiseen. Tässä on todel-
linen seudullinen kehityshelmi! Myös sivutuotteet 
saattavat tarjota mahdollisuuksia: Snellman esimer-
kiksi on huomannut että siansorkat eivät kelpaa 
Suomessa mutta ovat herkku Aasiassa. 

Kaupungin ja maaseudun rajapinta sekä meren-
rannat ovat asumisen luonnollisia laatutekijöitä. 
Jokien halkomalla seudulla on erittäin luonteva ja 
historiallinen asutusrakenne, jota leimaavat laakso-
jen nauhakylät ja rannikon tiiviit pikkukaupungit. 
Uusi asuntorakentaminen voi sijoittua tätä vanhaa 
rakennetta täydentäen niin että hahmotonta ”haja-
asutusta” ei tarvitse muodostaa lainkaan. Työpaikka-
alueet sijoittuvat kahtena 8-tiehen nähden poikittai-
sena nauhana Pietarsaaressa ja Nykarlebyssä. 

Pedersören kunnalla on mielenkiintoinen hajaute-
tun kunnan strategia (Stefan Svenfors). Ideana on 
pitää myös pienehköt kylät asuttuina ja palveluver-
kon piirissä. Kaupan keskittymiseen on otettu tiukka 
kanta: ”kunnassa ei ole eikä sinne tule yhtäkään 
S-marketin kokoista kauppaa.” Suhteellisen harvaan 
asutulla seudulla vyöhykesuunnittelu voisi kohdis-
tua palveluihin, ei joukkoliikenteeseen (Kati-Jasmin 
Kosonen). 

Turkistarhaus on paisunut niin laajaksi ja kes-
kittyneeksi toiminnaksi, että sen sijoittuminen 
vaatii seudullista suunnittelua ympäristöhaittojen 
välttämiseksi.  

Työvoiman saatavuus tulevaisuuden huolenaihe 

Boströmin leipomo toi esille yrityksen oman jatku-
van kehittämisen ja investoinnit: yritys menestyy 
valmistamalla uniikkeja tuotteita. Ehkä kaikkein 
oleellisin menestystekijä on kuitenkin hyvä ja 
uskollinen työvoima, joka on pystytty pitkäjäntei-
sesti varmistamaan. Tästä huolimatta työvoimapula 
voi olla ongelma tulevaisuudessa. Keskellä Suomea 
pääradan varrella on hyvä sijainti logistiikalle; myös 
lentorahti on tärkeää. Kilpailukyky on hyvä Suo-
messa, mutta kansainvälistyminen ei ole realistista 
nykyistä Pohjoismaista otetta laajemmin. Esimer-
kiksi Venäjälle leipomo siis ei aio laajentua.

Oikeastaan kaikkia työpajassa mukana olleita yrityk-
siä kiinnosti työvoiman riittävyys ja työntekijöiden 
seudulla pysymisen edellytykset. Tärkeinä pidettiin 
asumisen ja ympäristön laatua, seudun hyvinvointia 
ja sosiaalisia sidoksia. Ehkä yllättäen Porterin jaetun 
arvon teoria vaikuttaa todella pitävän paikkansa: 
Nautorin edustaja kiteytti asian seuraavasti: ”Perus-
hyvän Suomen markkinointi työntekijöille, jotta 
heidät saadaan tulemaan ja jäämään.” 

Henkilöstöpooli organisatorisena innovaationa

Veneklusterin erikoisuus ja kansainvälinen best prac-
tise on jo pitkään jatkunut työvoiman vaihto (henki-
löstöpooli) yritysten kesken tarpeen mukaan. Vaikka 
yrityksen nykyiset kansainväliset omistajat pitävät 
tätä ongelmallisena, ilmeisesti yrityssalaisuuksien 
vuotamisen pelossa, toiminta on jatkunut. Kerral-
laan 50 työntekijää voi olla vaihdossa. Toiminnasta 
on monia etuja: henkilöstön vaihto useiden yritys-
ten kanssa tekee henkilökunnasta monitaitoista, 
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monialaista ja näkemyksellistä. Tällä verkoston 
sisäisellä pätevöitymisellä voi olla seudullistakin 
merkitystä (vertautuu innovaatioympäristön ajatuk-
seen, PL). Toimintaa varten on myös syntynyt oma 
spesifi välitysfirma. Veneyritykset käyttävät nyt sitä, 
mutta tekevät edelleen myös tekevät suoria vaihtoja. 
Henkilöstöpooli on hyvien kokemusten ansiosta 
leviämässä myös muille aloille seudulla.

Koulutustarjontaa on parannettava 

Yliopistotasoinen koulutus puuttuu, mitä pidet-
tiin ainakin jonkinasteisena ongelmana (Mikael 
Jakobsson). Toiseen asteen koulutus on sen sijaan 
kunnossa, ja kehittyy hyvin (uusi keskustakampus 
Pietarsaaressa). Koulutustarjonta nähdään kun-
nissa ja yrityksissä työvoimakysymyksenä kahdella 
tavalla: korkean ja ehkä myös räätälöidyn osaamisen 
tarjoajana sekä nuorten muuttoliikkeen hidastajana. 
Vaikka seudun väestö kasvaa, se menettää jatkuvasti 
nuoria yliopistokaupunkeihin, etenkin Vaasaan ja 
Turkuun. Myös työikäisten paluumuutto on hidasta. 

Nautorin Kjell Fellman pohdiskeli työpajassa yrityk-
sen pitemmän tähtäimen näkymiä. Swan on maa-
ilman vahvin brändi alallaan ja luotu suomalaisella 
työvoimalla, mutta omistus on Italiassa. Käytän-
nössä koko tuotanto menee vientiin. Yrityksellä on 
pitkät perinteet seudulla, mutta tutkimus, kehitys ja 
design hajautuvat globaalisti. Oman kehitystoimin-
nan ohella mukana ovat mm. VTT, Turun yliopisto 
ja Naval Architects. Pohjanmaalla 80 yritystä tekee 
työtä veneklusterissa; vireillä on mm. materiaalitek-
nisten innovaatioiden Katamaran-hanke. Vaikuttaa 
siltä, että kärkiyritysten arvoverkostot ovat globaa-
leja, ja esimerkiksi paikallisen koulutustarjonnan 

merkitys on rajallinen. Seudulla pysymisen syyt 
liittyvät ehkä ennen kaikkea työvoimaan (henki-
löstöpooli) sekä avainhenkilöiden juurtumiseen ja 
henkilökohtaisiin verkostoihin. 

Kaupunkisuunnittelu läpinäkyväksi ja houkuttelevaksi

Tärkeä kysymys yrityksille on kuka koordinoi 
kaikkea suunnittelua kunnissa. Ainakin yhteyshen-
kilöiden pitäisi olla löydettävissä! Monessa muussa-
kin yhteydessä esiin nouseva yhden luukun kysymys 
ja toive siis koskee myös kooltaan verraten pieniä 
kuntia ja seutuja. 

Kaupunginjohtaja Mikael Jakobsson esitti mielen-
kiintoisen ajatuksen tarpeiden kuuntelusta ja seutu-
kehitykseen sitoutuneiden “palkitsemisesta”, millä 
varmistettaisiin toimijoiden korkea kunnianhimon 
taso. Mitä tällainen palkitseminen voisi olla? 

Strategisen kuntien välisen yleiskaavan pitäisi olla 
kivutonta, mutta kuntien käytäntö menee yleensä 
liian tarkaksi ja monimutkaiseksi. Ympäristöminis-
teriö ja Kuntaliitto kannustavat seutukaavojen teke-
miseen strategisella tasolla. Tällaisen suunnitelman 
pitäisi olla kansalaiskeskustelun väline: helppolukui-
nen visioesitys (Kati-Jasmin Kosonen). 

Peders-Kållby –käytävän tematisointi 

Itse 68-tien kehityskäytävän suhteen työpajassa 
kysyttiin: Miten tehdä Peders-Kållby –käytävästä 
todellinen ”laatukäytävä”? Miten varmistaa, että 
käytävä on yrityksille erinomainen ja lisäarvoa 
tuottava toimintaympäristö (verkottuminen, asia-
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kasvirrat, laajentuminen, maan hinta)? Miten 
synnyttää kaupunkiympäristöltään omintakeinen ja 
myönteinen työpaikka-alue? 

1. Johtopäätöksenä on, että käytävä on melko luon-
tevaa jakaa osa-alueisiin jotka poikkeavat toisistaan 
sijaintinsa ja saavutettavuutensa, fyysisen ympä-
ristönsä ja jo olevien yritysten profiilin suhteen 
(oheinen kartta). Selvästi käytävässä on Pietarsaa-
ren kaupungin läheinen osa (1), jonka voi olettaa 
rakentuvan tiiviiksi ja moniaineksiseksi tuotannon 
ja kaupan vyöhykkeeksi sekä valtatie 8:n risteysalue 
(3), jonne sopii mm. logistiikka ja mahdollisesti tilaa 
vievä kauppa. Suurten kaupan yksiköiden sijoit-
tumista tosin voi myös kritikoida, eikä realistisia 
sijoittajia tällä hetkellä ole. Risteysalueella täytyy 
myös ottaa huomioon maankäyttöinvestointien 
tasa-arvo Pietarsaaren ja Pedersören välillä: joutuuko 
Pedersöre tekemään koko seutua palvelevat kun-
nalliset perusinvestoinnit yksin? (Stefan Svenfors) 
Kiinnostava toimija on hotelli, jonka ympärille voisi 
rakentua turismiin liittyviä palveluja. 

2. Osa-alueittaisen tematisoinnin ohella kehityskäy-
tävän konseptoinnissa on tärkeää hahmottaa yritys-
alueiden reunat ja liittymät: vyöhyke rajautuu mm. 
maanviljelysalueeseen, esikaupunkimaiseen asutuk-
seen ja luonnonsuojelualueisiin. Erilaiset rajat voi-
sivat muodostua sekä tilallisesti että toiminnallisesti 
kiinnostaviksi integroivan suunnittelun hengessä. 

3. Kolmas tärkeä kysymys on alueen julkisivu 
68-tielle. Uudelle rakentamiselle olisi syytä tehdä 
rakentamistapaohjeet ja perustaa erityinen ”Peders-
Kållby –raati”, joka antaa neuvoja ja konsultoi 
kaikkia uusia hankkeita sekä toiminnallisissa että 

estettisissä kysymyksissä. Hyvä käytäntö olisi liittää 
suuria ja pieniä toimijoita yhteen, niin että esimer-
kiksi teolliseen tuotantolaitokseen liittyy lounaskah-
vila, elintarviketehtaaseen lähiruokaan verkottuva 
tehtaanmyymälä jne. Näin jokainen uusi projekti 
lisäisi käytön sekoittuneisuutta ja loisi omanlaistaan 
urbaniteettia. 

4. Neljänneksi alueen tonttitarjonta on syytä pitää 
vaihtelevana: hyvinkin erikokoiset tontit voivat sijaita 
vierekkäin luoden mahdollisuuksia eri tyyppisille 
toimijoille. 

5. Konkreettisena ideana mainittiin lisäksi neutraa-
lin toimitilan, eräänlaisen raakahallin, tarjoaminen 
aloitteleville kasvuyrityksille. Tällaiset hallit tuki-
toimintoineen voisivat olla kehityskäytävän ja koko 
seudun ”uusyrityshautomoita”. Parhaimmillaan 
niille syntyisi positiivinen maine: siellä on aina 
jotakin jännittävää uutta menossa. Tietyn kasvuvai-
heen uudet yritykset voivat rakentaa omat uudet toi-
mitilat hautomon lähistölle, mikä kehittäisi toimija- 
ja arvoverkkoja orgaanisella tavalla. 

6. Vahva joukkoliikenne ei osallistujien mielestä ole 
realistista Pietarsaaren seudulla. Ilmeisesti myös 
tulevaisuudessa hyvin suuri osa työmatkoistakin 
tehdään omalla autolla. Työmatkaselvitys on kuiten-
kin tekeillä (Gustav Nygård), ja esimerkiksi Internet-
palveluna toteutuva car sharing voisi olla osaratkaisu, 
samoin työmatkapyöräilyn olosuhteiden olennainen 
parantaminen koko Peders-Kållby –käytävän mitalla.

Viereinen sivu: Peders-Kållby -käytävän yrityksiä ja mah-
dolliset osa-alueet. Pohjakuva Concordia.
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työPAJAMetodin�onGelMiA�JA�
kehitettävää

Seudun yritystoiminta on sen verran monipuo-
lista, että ryhmähaastattelujen arvoverkkoja ei ollut 
helppoa kiteyttää ennakolta. Myöskään työpajan 
aikana tässä ei oikeastaan päästy eteenpäin, vaan 
todettiin tunnetut olevat klusterit ja verkostot, 
etenkin Pohjanmaan veneklusteri ja elintarvikete-

ollisuuden klusteri. Metsäteollisuuden pohjalta on 
syntynyt mm. pakkaus- ja pinnoitustekniikkaa sekä 
mittaustekniikkaa. 

Osallistujista ”kova” teollisuus puuttui – metsä ja 
metalli. Metsäyhtiö UPM on globaali toimija, eikä 
siellä todennäköisesti nähty seudullisen skaalan 
arvoa. Voi myös olla että yhtiöllä ei ole Pietarsaaressa 

1 2

3
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sopivaa henkilöä, koska yritystoiminnan kehittä-
minen on pääkonttorissa Helsingissä ja tekninen 
kehittäminen paljolti Lappeenrannassa. 

Toisaalta pienten yritysten mukaan saaminen oli 
hankalaa. Luultava syy on pienten yritysten avain-
henkilöiden aikapula. 

Mukana olivat ”kympin oppilaat”, menestyvät pai-
kallisesti tai seudullisesti juurtuneet yritykset, joilla 
joka tapauksessa on vahva sitoutuminen ja halu 
kehittää toimintaansa nimenomaan Pietarsaaren 
seudulla. 

Siirtyminen yleisestä keskustelusta spesifiin yritys-
ten oman toiminnan kehittämiseen oli hankalaa; 
keskustelu oli enemmänkin tietojen vaihtoa kuin 
kehittämistä.

Yhteenvetona todettiin, että yritysvuorovaikutuspro-
jektin jatko-osat on syytä järjestää osana muutenkin 
menossa olevia suunnitelmia ja prosesseja – koko-
naan uutta prosessia ei kannata perustaa. Yhteistyön  
kestävyyttä, sitouttamiskeinoja ja toimintamallin 
skaalaamista reflektoidaan luvussa ”Vertailu ja 
yhteenveto”. 

houkuttelevAt�yMPäristöt�yritysten�
PerustAMiselle

Tuoreen Elämänlaatu 2040 -rakennemallin (2013) 
tärkeimmät elinkeinoelämää koskevat Mal-tavoitteet:

• Yritystoiminnalle ja monipuolisille osaamiskes-
kuksille luodaan uusia, keskeisiä sijaintipaikkoja 

• Taataan hyvä tonttitarjonta myös pienyrityksille

• Työpaikka-alueita ohjataan hyvien liikenneyhte-
yksien alueille

• Eri elinkeinoelämän toimintojen sopivuutta eri 
alueille harkitaan tarkasti mm. teollisuus- ja 
asuinalueiden oltava erillään 

• Suunnittelulla ohjataan työpaikkojen sijoittu-
mista, pyritään tiiviimpään yhteistyöhön saman 
toimialan yrittäjien välillä, jotta mahdollisuu-
det suurempiin markkinoihin ja osaamiseen 
avautuisivat 

• Seudulla on valmius suurille alkutuotannon yksi-
köille vrt. maatalous ja turkistarhaus.

Vihiluodon kala (Janne Pihlajaniemi, Arkkitehdit M3) on 
esimerkki onnistuneesta tuotantorakennuksesta, jossa 
eri toiminnot tukevat toisiaan ja jonka julkisivu päätielle 
on edustava. Voisiko tässä olla aineksia Peders-Kållby 
-käytävän rakentamistapaohjeisiin?

Viereinen sivu: Rakennemallin nauhamaiset yritysalueet.
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Muut esille nostettavat tavoitteet:
• Työvoiman ja koulutuksen saanti turvataan, työ-

paikkojen lisääminen myös korkeakoulutetuille 

• Maahanmuuttajien integroiminen 
työmarkkinoille

• Kansainvälistymisen lisääminen koulutuksessa 
ja elinkeinoelämässä

• Yrittäjyyden edistäminen

• Ammatillisen koulutuksen kehittäminen niin 
että se palvelee yrityselämän tarpeita 

• Pietarsaaren seudun sijaintia mahdollisena logis-
tisena keskuksena markki noidaan aktiivisesti 

• Kannustetaan yrityksiä tutkimus- ja kehitysyh-
teistyöhön myös alueellisesti

• Osallistumme aktiivisesti uusien energiamuoto-
jen kehitystyöhön

• Paikallisten menestystarinoiden markkinointi 
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PerustietoJA�turun�seudustA

Tällä hetkellä Turun seudun väestö kasvaa melko 
hitaasti (kasvu alle prosentin vuodessa). Seutu-
kunnan väkiluku on noin 314 000 henkeä (2012) 
ja Turun kaupungin noin 180 000 (2012 lopussa). 
Maahanmuuttajien osuus on Suomen korkeimpia: 
Turun kaupungissa 5,3% (2011) ja seudulla keski-
määrin jonkin verran vähemmän. On huomattava, 
että näissä Tilastokeskuksen luvuissa eivät ole 
mukana Suomen kansalaisuuden saaneet. Suurim-
mat muuttajaryhmät ovat venäläiset ja virolaiset. 
Viime vuosina maahanmuutto seutukuntaan on 
ollut yli 1500 henkeä vuodessa. Nettomuutto on noin 
puolet tästä. 

Turun seutukunnan työttömyysaste on 11,1% (2012 
joulukuu), mikä on selvästi koko maan keskiarvon 
yläpuolella. Yleisestä taloustilanteesta huolimatta 
työttömyys on hitaasti vähentymässä. Elinkeinop-
rofiilissa painottuvat erityisesti lääke- ja elintarvi-
keteollisuus sekä tänä vuonna paljon julkisuudessa 
ollut meriklusteri. Meriklusterin kehittämiseksi 
on perustettu erityinen Turku Seas 2020 –hanke   
(www.turku.fi).

Turun seudulla on maine riitaisena, niukasti yhteis-
työtä tekevänä ja jopa nurkkakuntaisena alueena, 
mutta esimerkiksi yleiskaavallisella yhteistyöllä 
on pitkät perinteet jo vuodesta 1974. Turun kau-
punkiseutu on laatinut ministeriöiden kanssa 
maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aieso-
pimuksen sekä kaupunkiseudun rakennemallin 
(2012). Suurten kaupunkiseutujen kuntien sekä 
valtion välisen maankäytön, asumisen liikenteen 

aiesopimukset eli MAL- aiesopimukset ovat osa 
uudenlaista kaupunkiseutujen kehittämispolitiikkaa. 
MAL-aiesopimusmenettely on toistaiseksi varattu 
vain suurimmille kaupunkiseuduille Helsingin, 
Tampereen, Turun seutujen MAL-aiesopimuksina ja 
Oulun seudun MALPE-sopimuksena. 

Rakennemallityöhön on osallistunut hieman Turun 
seutukuntaa laajempi kaupunkiseudun työssäkäyn-
tialue, johon kuuluu 14 kuntaa: Aura, Kaarina, Lieto, 
Länsi-Turunmaa, Masku, Mynämäki, Naantali, 
Nousiainen, Paimio, Raisio, Rusko, Sauvo, Tarvas-
joki ja Turku. Valmistelutyössä on ollut mukana 
myös Varsinais-Suomen liitto ja Varsinais-Suomen 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Vaikka edelleen yli puolet seudun väestöstä asuu 
keskuskaupunki Turussa, väestönkasvu on pitkään 
painottunut kehyskuntiin. Seurauksena on ollut 
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Göteborg

Malmö

Uppsala

Yllä: Turku osana pohjoisen Itämeren aluetta. 
Viereinen sivu: Turun seudun rakennemallityöhön 2035 
osallistuneet kunnat.

väestön levittäytyminen yhä laajemmalle alueelle. 
Työpaikat sekä seudulliset, laajaa väestöpohjaa 
edellyttävät palvelut ovat pysyneet keskuskaupun-
gissa. Liikkumistarve ja -etäisyydet ovat jatkuvasti 
kasvaneet. 

Tilastokeskuksen Turun seudun väestöennuste 
vuodelle 2040 on noin 353 000 henkeä. Kaupun-
kiseudun suunnittelussa on kuitenkin lähdetty 
vahvemman kasvun tavoitteesta. Rakennemalli 2035 
ottaa lähtökohdaksi 75 000 uutta asukasta ja 20 000 
uutta työpaikkaa jo vuoteen 2035 mennessä. Skenaa-
rio on kaksinkertainen Tilastokeskuksen perusen-
nusteeseen nähden.

Rakennemallityön keskeisin sisältö on seudulle 
tavoitellun kasvun kohdentaminen kaupunkiseu-
dun ydinalueen (ks. suunnitelmakartta seuraavalla 
sivulla) ja sitä ympäröivän muun alueen välille 

suhteessa 80/20.1 Rakennemallityössä on osoitettu 
tähän perustuvat uudet mitoitustavoitteet, joiden 
toteutuminen edellyttää merkittävää suunnanmuu-
tosta viime vuosikymmenten hajaantuvaan kehityk-
seen. (Turun kaupunkiseudun rakennemalli 2035) 

Keskeisiä kehittämisalueita ovat keskusta, hahmotel-
lun raitiotien piiriin tulevat alueet, kantakaupungin 
reunan maankäytön muutosvyöhyke (mm. Skanssi) 
sekä lentokentän laaja yritysalue. 

työPAJA�27.2.2013

Työpaja pidettiin 27.2. klo 12.30 – 16.00 kaupungin 
virastotalon edustustiloissa, Puolalankatu 5. Työ-
pajaa valmisteltiin kahdessa tapaamisessa Turun 
kaupungin ja Varsinais-Suomen liiton edustajien 
kanssa. Pietarsaaren kokemusten perusteella 
tilaisuuden luonnetta muutettiin selvästi. Turussa 
järjestettiin tiivis kutsutilaisuus, jonka ohjelma 
oli Pietarsaarta organisoidumpi. Kutsun mukaan 
tavoitteena oli ”välittää tietoa Turun ja Turun seudun 
suunnittelusta, antaa yrityksille mahdollisuus kertoa 
maankäyttöön liittyvistä tarpeistaan ja toiveistaan 
sekä löytää uusia yhteyksiä ja innovaatiomahdolli-
suuksia Turun seudun yritysten välillä.” 

Tilaisuudessa puhuivat apulaiskaupunginjohtaja 
Jarkko Virtanen, Turun yleissuunnittelusta vas-
taavat Markku Toivonen ja Christina Hovi sekä 

1� kiinnostava�sattuma�on,�että�sama�suhde�on�
tavoitteena�myös�Pietarsaaren�seudulla,�joskin�siellä�
’ydintaajamaan’�lasketaan�myös�maaseudun�kyliä.
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MAL-verkoston Kimmo Kurunmäki.2 Turun yli-
opiston tutkimusjohtaja Sampo Ruoppila teki 
yhteenvedon. Teollisuusasiamies Seppo Torikka 
kutsui tilaisuuteen seitsemän seudun kannalta kes-
keistä yritysjohtajaa. Heille varattu noin 1,5 tunnin 

2� raportin�julkaisuajankohtana�kurunmäki�
toimii�tampereen�kaupunkiseudun�
seutusuunnittelupäällikkönä.

ryhmähaastattelu osoittautui lyhyeksi, mutta koko-
naisuutena tiivis, nopeatempoinen ja informatiivi-
nen tilaisuus onnistui hyvin (ohjelma ja osallistujat 
liitteenä).  
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keskeiset�löydöt�

Liikenneinfrastruktuuri seudullisena kilpailutekijänä 

Liikenne herätti työpajassa runsaasti keskustelua, 
kuten Pietarsaaressakin. Turussa sekä yritykset että 
kaupungin toimijat tarkastelivat liikenneinfrastruk-
tuuria ennen kaikkea seudullisena kilpailutekijänä 
suhteessa muihin Suomen ja Itämeren alueen 
kaupunkiseutuihin. Lento-, rautatie-, laiva-, moot-
toritieyhteydet nähtiin kaikki karkeasti yhtä oleelli-
sina – saavutettavuus kaikissa skaaloissa globaalista 
seudulliseen ja paikalliseen on tärkeää. Kaikki 
liikennemuodot ovat Turun tapauksessa myös sekä 
matkustaja- että tavaraliikenteelle merkittäviä. Fujit-
sun Heikki Pylkkänen korosti lisäksi nopeiden tie-
toliikenneyhteyksien merkitystä; Turkuhan sijaitsee 
Suomesta ulos menevän superlaajakaistan päällä, 
mikä mahdollistaa asiakkuuksia osittain yrityksen 
sijaintipaikasta riippumattomalla tavalla.  

Näkemykset paikallisesta liikenteestä polarisoitui-
vat. Yritysten edustajat pääasiassa painottivat oman 
auton käyttömahdollisuuden jatkuvaa tarvetta ja 
murehtivat pysäköintipaikkojen niukkuutta, kun 
taas kaupunkisuunnittelijat korostivat tiiviin raken-
teen, joukkoliikenteen ja pyöräilyn edullisuutta sekä 
taloudellisessa että ekologisessa kokonaistarkaste-
lussa. Christina Hovi toi esille, että niinkin pieneltä 
kuulostava tavoite kuin henkilöautojen kulkutapaja-
kauman pienentyminen 2,5% nykyisestä on haas-
teellinen. Toisaalta etenkin keskustan piirissä on 
paljon potentiaalisia kevyen tai julkisen liikenteen 
käyttäjiä.

Ainakin kaksi yritystä näki taloudellisia etuja 
tiiviissä rakenteessa toisaalta kiinteistöliiketoimin-
nan ja toisaalta jakelun tehokkuuden takia. Turun 
kaupungin raitioteiliikennesuunnitelmat  mahdol-
listavat rakenteen tiivistämisen kaupunkialueilla. 
Keskustelusta voi tulkita tiettyä hidasta asenteiden ja 
ajatusten muutosta kohti tiiviimmän ja urbaanim-
man fyysisen ympäristön hyväksymistä. 

Maankäytön muutokset ongelmasta mahdollisuudeksi: 
uudenlaiset välittäjyydet

Kiinnostava keskustelu sukeutui maankäytön 
muutokseen liittyen: Elomaticin toimitilat tehtiin 
aikanaan Itäiselle rantakadulle telakan viereen osana 
teollista työpaikka-aluetta. Telakan siirryttyä pois 
keskustan lähellä olevaa aluetta ollaan nyt kehittä-
mässä urbaanimpaan suuntaan. Tämä kaupunki-
suunnittelun näkökulmasta myönteinen prosessi 
näyttäytyy pitkään paikalla toimineen yrityksen 
kannalta kielteisenä, mm. juuri pysäköinnin vai-
keutumisen takia. Tässä on mielestämme tärkeä 
yritysvuorovaikutuksen toimintamallin sisältöky-
symys: miten luoda menettely jolla kaupunki voi 
kertoa muutoksesta, saada muutosalueen yrityksen 
mukaan kehittäjäksi tai kumppaniksi (prosessissa 
esimerkiksi maan arvo nousee ja toimipaikan näky-
vyys lisääntyy) ja tarvittaessa kompensoida muutok-
sen mahdollisia haittoja.

Tarvitaan uudenlaisia yritysten ja yhdyskuntasuun-
nittelun välittäjiä, jotka pystyvät hahmottamaan 
jatkuvan kaupunkimuutoksen vaikutukset yritysten 
toimipaikkoihin ja esittämään tapauksittain parhaat 
paikkalähtöisen kehittämisen menettelyt, jotka 
samalla tukevat yrityksen ydintoimintaa. Keskeisillä 



26

YRITYSVUOROVAIKUTUS 
KAUPUNKISEUTUJEN 
SUUNNITTELUSSA

kaupunkipaikoilla sijaitsevat yritykset ovat avain-
asemassa hyödyntämättömän potentiaalin käytön 
suhteen. Luomalla viihtyisämpää ja monipuoli-
sempaa ympäristöä toimipaikkojensa läheisyyteen 
yrityksillä on mahdollisuus nostaa sekä omaa, 
että kaupungin julkikuvaa. On selvää, että yrityk-
sillä itsellään on vain harvoin tällaista monialaista 
kaupunkisuunnittelun ja kiinteistökehittämisen 
asiantuntemusta.  

Saariston potentiaali vs. yhdyskuntatalous

Houkuttelevat asuinpaikat nähtiin oleellisina 
osaavan työvoiman houkuttelussa ja yritysjohdon 
pitämisessä Turun seudulla. Useat yritysten edusta-
jat ihmettelivät miksi saaristoa ei tästä näkökulmasta 
hyödynnetä kunnolla. Väitettiin, että ”henkilökoh-
taisen elämän toiveet ovat mahdottomat saavuttaa, 
syynä rajoittava kaavoitus saaristossa.” Esitettiin 
idea luoda Nauvon tapaisia kaupunkimaisia alueita 
saarille. ”Miksi saaria suojellaan?”

Suunnittelijoiden mielestä Turulla on meriluontoi-
dentiteetti (Christina Hovi), mutta keskustelussa 
tätä myös epäiltiin. Turku on pikemminkin jokikau-
punki. Keskustelussa kävi selväksi, että saariston 
asuttaminen ei ole vain luonnonsuojelukysymys, 
vaan yhdyskuntataloudellinen dilemma: ”20 000 
asukasta on saarten (etenkin Hirvensalo, PL) yhteen-
laskettu asukaskipuraja infrastruktuurin kustan-
nuksien takia. Silta maksaa 20 miljoonaa euroa, 
tunneli jopa 200 miljoonaa euroa” (Markku Toivo-
nen). Raitiotie Hirvensaloon mahdollistaisi 5000-
8000 asukasta, mutta Hirvensalon pohjoiskärki on 
tulossa kaavoitukseen ja kehitykseen vasta vuoden 
2035 jälkeen. Seudulla on niin paljon kaavavarantoa 

brownfield ja ruutukaava-alueilla ja muita kehit-
tämistä odottavia alueita olevassa kaupunkiraken-
teessa, että saarille ei ole kiirettä (Markku Toivo-
nen). Rakennemallin 80/20 tavoite korostaa tätä 
entisestään. 

Koulutus ja asumisen hinta 

Muun  muassa Fujitsun edustaja korosti Turun 
vahvan koulutustarjonnan merkitystä työvoiman 
saannin tekijänä: korkeakoulut, yliopisto ja ammat-
tikorkeakoulut. AMK:t ovat olleet erityisen joustavia 
esimerkiksi kurssi-kokonaisuuksissa ja muussa 
yhteistyössä. Raskaat työsopimukset ja työehdot 
nähtiin monissa yrityksissä työllistämisen estäjinä. 
Vuokratyö on tässä yksi varaventtiili, sillä se tasaa 
kuormitushuippuja ja auttaa kierrättämään työnteki-
jöitä (vrt. henkilöstöpooli Pietarsaaressa).

Todettiin, että asumiskulutaso vaikuttaa työllistymi-
seen ja kaupungin houkuttelevuuteen asuinpaik-
kana. Osana huippuosaajien koko eteläisen Suomen 
kattavaa työssäkäyntialuetta edullinen Turku voi 
tarjota kiinnostavan vaihtoehdon ja kotiseutu-iden-
titeetin koulutetulle työvoimalle. Yritykset tekevät 
myyntityötä Turun hyväksi. Sitä varten tarvitaan 
edustava Turku!

Yhdyskuntasuunnittelu yhteiskehittelynä

Apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen totesi, 
että maankäytön suunnittelun verkostoyhteistyö-
kumppanit tarvitaan ajoissa mukaan, mikä aiheuttaa 
edelleen haasteita. Kilpailukyvyn rakentuminen 
globaalissa tilanteessa vaatii ratkaisuja yhdessä teke-
mällä. Virtanen myös painotti, että uusien yritysten 
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hankkiminen ei ole nollasummapeliä, jos se vahvis-
taa valtakunnallista profiilia ja seudun keskinäistä 
synergiaa.

2035 rakennemallin noudattaminen – 75 000 
asukkaan ja 20 000 työpaikan kasvutavoite – tarjoaa 
yhteiskehittelyn tilaisuuksia. Esimerkiksi Skanssi ja 
ratayhteys sinne ovat kiinnostavia, samoin Kupittaan 
tienoo, jossa jo on yrityspuistomaista ympäristöä 
(Kari Mäkelä, Markku Toivonen). 

Kimmo Kurunmäki totesi, että seudulliset raken-
nemallit eivät ole olleet oikeusvaikutteisia eivätkä 
sitovia. Kaupunkiseudun suunnitelmia voisi vah-
vistaa ottamalla yrityselämä vahvemmin mukaan. 
Elinkeinoelämä kuitenkin kaipaa konkretiaa, 
kun taas seudullinen ajattelu on usein yleisellä 
tasolla. On tunnistettava ja hyödynnettävä pro-
sessien seurannan ja suunnitelmien kriittisen 

tarkastelun mahdollisuus yritysten sitouttamisessa. 
Hyvä esimerkki on Satakunnan kauppakamarin 
viiden vuoden välein kokoon kutsuma Satakunnan 
visiointikokous. 

Yhdyskuntasuunnittelun hitaus, vaikeaselkoisuus 
ja päätöksenteon vaikeus nousi keskustelussa esiin 
useita kertoja. Markku Toivonen totesi, että hitaus 
on realiteetti. Vaihtoehdot ja vaikutusten arviointi 
vaativat aikaa. Tällöin prosessi ja sen hallinta koros-
tuvat. Eri kunnat ovat tässä eri asemassa: keskuskau-
punki Turku joutuu kilpailemaan samoilla arvoilla 
samoista asiakkaista kuin pienemmät naapuri-
kunnat. Esimerkiksi kaavoitus on Turussa hitaam-
paa, koska kaupungissa on enemmän toimijoita, 
enemmän julkista tilaa ja ”enemmän kärsijöitä”. 
Ongelmista huolimatta kaavoitus nähtiin ydintoi-
mintana, jonka resursseja pitäisi lisätä: ”Suunnitteli-
jat, menkää potkimaan päättäjiä.”

Vanhaa Turkua: Kaskenkatu.
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Monitoimijaisessa tilanteessa yritysten kysymys on, 
kuinka saadaan viesti perille ja kenelle asia osoite-
taan. Osallistumisessa vallitsee vaikuttamiskilpailu, 
esimerkiksi erilaiset järjestöt vs. yrittäjät. Tähän 
kilpailutilanteeseen ajatus yhteiskehittelystä voisi 
tuoda muutoksen; eri näkökulmat olisivat mukana 
suunnittelun alusta alkaen ja prosessissa syntyisi 
yhteistä näkemystä (case Sibbesborg).

Tuotannollinen elinvoima 

Keskustelussa kiteytyi kiinnostavalla tavalla työpaik-
kojen ja laajan teollisen perustan arvo ja merkitys. 
Suunnittelun on siirrettävä fokusta asumisesta 
työpaikkoihin ja toimivaan seututalouteen. Kari 
Mäkelä totesi, että ”numeerisen väestön tavoitekas-
vun rinnalla pitäisi muistaa työpaikkoihin tähtäävä 
realismi, joka ohittaa saariston ja kauniin luonnon 
arvot.” Toisaalta globaalien suhdanteiden muutokset 

heijastuvat toimitila- ja työpaikka-alueiden tarpeisiin 
ja luonteeseen: 2000- luvun alussa korostettiin toi-
mistohotellityyppistä tilatarvetta urbaanissa keskus-
tassa ja tiedepuistoissa, kun 2010-luvulle tultaessa 
tilaa vievän tuotannollisen toimitilan tarve on Turun 
seudulla jälleen kasvussa. 

Telakat ja meriklusteri esimerkkinä keskusteltiin 
osaamis- ja arvoverkoista. Maailman suurimmat 
risteilijät vaativat erinomaista ATK- ja prosessi-
osaamista: 1 700 000 suunnittelutuntia ja niiden 
yhteensovitus yhdeksi 3D-malliksi vaativat huippu-
tietokoneita ja -ohjelmistoja. Osien ja moduulien 
yhteensovittaminen oikeaan aikaan oikeassa pai-
kassa edellyttää puolestaan sellaista projektinohjaus-
taitoa, jota on ollut vain Suomessa mutta jota on nyt 
kehittymässä muualla (Ari Elo). Ei voi tuudittautua 
suunnittelun tai designin osaamistarpeeseen. Koko 
tuotantoketjun perusosaaminen on välttämätöntä, 
jotta voidaan luoda uutta. 

Ehdotettiin myös palvelu-käsitteen tarkempaa kate-
gorisointia yleistermin tilalle (Heikki Pylkkänen). 
Kimmo Kurunmäki totesi, että MAL + elinkeinot = 
elinvoima.

Case ITW Haloila 

Laajan tuotannollisen perustan innovaatiovoimasta 
aivan erinomainen esimerkki on ITW Haloila. 
Pakkauskoneita valmistavassa yrityksessä on 55 
työntekijää. Lisäksi alihankintaketjussa on noin 
400 työntekijää. Yritys on ollut omalla kapealla 
sektorillaan globaali innovaatiojohtaja, niin että sen 

Turun lentoasema.
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amerikkalainen omistaja on päättänyt keskittää koko 
Euroopan ja Aasian tuotannon Maskuun. Kanadan 
tehdas on suljettu. 

Menestykseen ovat vaikuttaneet telakka- ja metallite-
ollisuuden läheisyys sekä erityisesti Nokian Salon-
tehtaan ohutlevyosaaminen. Seudullisessa verkossa 
tuotannollisia innovaatioita on pystytty siirtämään 
yrityksestä toiseen. Myös Venäjän läheisyys ja lento-
kentän ja sataman avaamat kuljetusmahdollisuudet 
ovat olleet tärkeitä seikkoja. Haittana Juha Vanhanen 
mainitse sen, että Turun satamasta ei ole kontti-
tavarayhteyttä, joten yritys käyttää omaa yhteyttä 
muualta. 

Nokian suljettua tehtaansa ITW Haloilan kysymys 
on: Mistä seuraava uusi tapa tehdä tuotteita? Mistä 
löytyy yrityksen kolmas kilpailukyvyn driveri? 

Ratkaisuna voisi olla tiivistyvä yhteistyö ammatti-
korkeakoulujen (Turussa) ja teknillisten yliopistojen 
(Helsinki, Tampere) kanssa sekä lentokentän yritys-
puisto, jossa valmiit ratkaisut uusien (pien)yritysten 
tarpeeseen. Kiinnostavaa on myös se, miten ekote-
hokkuuden vaatimus vaikuttaa pörssiyhtiöön. ITW 
Haloila on jo typistänyt alihankintaverkostoja, koska 
välituotteiden kuljetus vaikuttaa raportoitavaan 
hiilijälkeen. 

Näkymä Turun satamasta.
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Maankäytön ja elinkeinotoiminnan 
suhteet teorian valossa

kAnsAinvälisiä�kAuPunkitutkiMuksen�
PuheenvuoroJA�

Jane Jacobs esittää kirjassaan Economy of Cities 
(1969) klassisen ajatuksen siitä, että kaupungit ovat 
historiallisesti olleet uusien ideoiden, toimintatapo-
jen ja elinkeinojen syntypaikka. Kaupungit moni-
puolistavat taloutta. Uudet ideat vaativat toisaalta eri 
ihmisten ja toimijoiden tulemista yhteen ja toisaalta 
tiettyä kokoa jotta on markkinat, rahoitus ja työvoi-
maa. Yleisen kaupunkimaisuuden (koko, tiheys ja 
moninaisuus, cf. Wirth 1938) ohella Jacobs mainit-
see mm. edullisen toimitilan ja iältään vaihtelevan 
rakennuskannan tärkeyden. Menestyvät ideat voivat 
skaalautua ja aikanaan siirtyä muualle, myös kau-
punkeja ympäröivälle maaseudulle.

Viimeistään 1960-luvulta lähtien kaupunkien kes-
keisyyttä tälle prosessille on kritikoitu. Mark Gott-
diener (1985 / 1994) esittää USA:n näkökulmasta, 
että 1) suurentunut yrityskoko, 2) IT-teknologia ja 3) 
valtion interventionistinen rooli 1929 laman jälkeen 
olisivat rakenteellisia tekijöitä, jotka selittävät yksit-
täiset kaupungit ylittävän uuden monikeskuksisen 
metropoliseudun synnyn. Gottdienerin mukaan 
kiinteistösektori (ml. maaspekulaatio, suunnittelu, 
rakentaminen ja markkinointi) on uuden seudul-
lisen muodon tuottaja. Kiinteistöliiketoiminta on 
noussut oleelliseksi talouden alaksi teollisen ja 
palvelutuotannon rinnalle. Seudulla erikoistuneet 
keskukset, kuten lentokenttä tai korkean teknolo-
gian keskittymä, ovat yhtä oleellisia tai tärkeämpiä 
kuin kaupunkikeskustat.

Gottdienerin tavoin Manuel Castells on analysoinut 
informaatioteknologian vaikutuksia 1980-luvulta 
lähtien. Tuotannon liikkuvuus ja yksittäisten tuot-
teiden valmistukseen liittyvät globaalit virrat ovat 
nykyisin tuttuja kaikille ja näkyvät hyvin konkreetti-
sesti myös suomalaisten seutujen arjessa. Castellsin 
ajattelussa innovatiiviset miljööt ovat eräänlainen 
tuotannon helpon siirreltävyyden vastailmiö. Poh-
jois-Italian Emilia Romagna ja Kalifornian Piilaakso 
ovat klassisia esimerkkejä alueista, joiden kilpailu-
kyky säilyy korkeista palkka- ja muista kuluista huo-
limatta. Alueiden innovatiivisuus ja yritysten kyky 
pysyä edellä kilpailijoitaan selittyy tapauskohtaisella 
ja monimutkaisella kovien ja pehmeiden tekijöiden 
kombinaatiolla. Vaikka innovatiiviset miljööt ovat 
usein pitkien kehityskulkujen tulos, niistä on tullut 
laajalti käytetty kaupunkipoliittinen tavoite ja väline 
kautta koko kehittyneen maailman. Ranskan ja 
Japanin teknopolikset ja Suomen temaattiset osaa-
miskeskukset ovat osa samaa keskustelua. Parhaim-
millaan näissä tavoitteissa on onnistuttu; Suomessa 
Oulun ja Jyväskylän seudut voi mainita menestyk-
sinä, jotka näyttävät pärjäävän myös Nokian jälkeen. 
Toimitilayritys Technopolis on konseptoinut samaa 
ajattelua liiketoimintaideaksi, jota on jo skaalattu 
mm. Baltian maihin ja Venäjälle.

Richard Floridan kiistelty ja osin pinnallinen 3T:n 
malli (Technology, Talent, Tolerance) on palauttanut 
keskustelun kaupunkiin ja laadukkaaseen kau-
punkielämään. Ajatus on se, että osaajat valitsevat 
houkuttelevan asuinpaikan ja vetävät työpaikat 
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mukanaan. Slogan “local buzz and global pipe-
lines” kiteyttää tämän ajattelun, josta ei vielä ole 
aivan kiistatonta empiiristä näyttöä.1 Euroopassa 
on jonkin verran havaintoja keskisuurten kaupun-
kien vetovoimasta. Suomessa ehkä Fiskars edustaa 
mikroesimerkkiä tämän ajattelun tapaisesta proses-
sista; toimialoittain tarkasteltuna peliteollisuuden 
vahvoissa keskuksissa Helsingissä, Tampereeolla ja 
Oulussa paikallinen pöhinä saa aikaan kiinnostusta 
ulkomaita myöten. Joka tapauksessa ainakin kehit-
tyneissä länsimaissa väite yleisestä kehitysdynamii-
kan muutoksesta vaikuttaa uskottavalta: teollisten 
työpaikkojen asemesta sosiaalisen ja kaupunkiympä-
ristön laatu on yksi kehityksen veturi. 

MAAnkäytön�suunnittelu�JA�
innovAAtiotoiMintA�

Tunnetusti Suomen kaltainen maa ei voi kilpailla 
pienillä palkoilla eikä suurten markkinoiden lähei-
syydellä. Näiden vastapainona sana ”innovaatio” on 
toistunut kulumiseen asti elinkeinoelämän ja yksit-
täisten yritysten menestysreseptinä. Innovaatioiden 
korostamisessa on toistosta huolimatta itua: esimer-
kiksi Pietarsaaren ja Turun kaltaiset eurooppalaisit-
tain pienet kaupunkiseudut ja niiden pienet ja kes-
kisuuret, mutta kansainvälisesti toimivat yritykset 
(vaikkapa Boströms Bageri ja ITW Haloila) menesty-
vät nimenomaan jatkuvan uudistumisen ja tarkasti 
suunnatun innovoinnin avulla, joka voi tuotteen 
ohella kohdistua jakeluun, alihankkijaverkkoon, 
brändiin, seudulliseen juurtumiseen ja moneen 

1� viime�aikoina�florida�on�uusien�kirjojen�ohella�tehnyt�
blogimerkinnän�omaisia�empiirisiä�tietoiskuja�The 
Atlantic�–verkkolehdessä�(www.theatlantic.com).�

muuhun toiminnan ulottuvuuteen. Innovaationäkö-
kulmaa painottavana yhteenvetona kansainvälisille 
tutkimuskeskusteluille voidaan esittää, että maan-
käytön suunnittelun ja innovaatiotoiminnan suhteet 
tiivistyvät kolmeen lähestymistapaan:

Innovatiivinen miljöö

• Seudullinen näkökulma

• Kovien ja pehmeiden elementtien vuorovaikutus, 
infra ja sosiaaliset verkostot, luottamus

Luova kaupunki

• Kulttuurisuunnittelu, ihmiskeskeinen 
suunnittelu

• Lähinnä keskusta / keskeiset kaupunkialueet

Paikkalähtöinen kehittäminen 

• Mahdollisuuksia sekä keskeisillä että käytöltään 
muuttuvilla, myös syrjäytyvillä paikoilla

• Paikkaan liittyvä kokemuksellisuus

• Tuotanto, kuluttaminen, ”rikastuttaja”
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Lähestymistavoista on löydettävissä kolme vaikutta-
misen mallia, joissa innovaatiotoiminta näyttäytyy 
joko päämääränä, resurssina tai sivutuotteena. 

Lähestymistapojen ja syy-seuraus –mallien yhdistel-
mällä voi analysoida erilaisten suunnitteluinterven-
tioiden suhteita esimerkiksi yllä olevan diagrammin 
tapaan (Ruoppila, Lehtovuori ja von Hertzen 2007)

toiMiJAnäkökulMA�JA�
vuorovAikutuksen�Merkitys

MAL-verkostolle tehdyssä selvityksessä Hanhijärvi 
(2011) painottaa vuorovaikutuksen merkitystä. Moni-
mutkaistuvaa ja eri mittakaavojen ja aikajänteiden 
yhtäaikaista hallintaa vaativaa suunnitteluympäristöä 
luonnehtii enenevästi jatkuvan ja kaksisuuntaisen 
kommunikaation tarve (Healey 2006). Ongelma- ja 
tavoitekeskeisyydestä on Hanhijärven mukaan siir-
ryttävä kohti vuorovaikutusta arvona sinänsä ja ns. 
hiljaisen tavoitteellisuuden tulkintaa.

Hanhijärven mukaan elinkeinoelämä kokee saa-
vansa äänensä kuuluviin huonosti ja liian myöhään, 
joskin tilanne on 2000-luvulla parantunut. Hyvä 
vuorovaikutusprosessi on tärkeä. Turun ja Pietar-
saaren työpajojen pohjalta voi väittää, että prosessin 
laadun ytimessä on sitoutuminen. Kiireisten ihmis-
ten kysymyksiä ovat: Miksi käyttää aikaa juuri tähän 
asiaan? Miksi pysyä kuulolla toistuvasti ja pitkäjän-
nitteisesti? Mitä konkreettista hyötyä yritykseni tai 
yhteisöni saa? Ja kenties tärkeimpänä: Miksi tekisin 
jotakin yleishyödyllistä, jotakin koko kaupunkia ja 
seutua hyödyttävää? 

Elinkeinoelämän sitouttamisen tekijöitä Hanhijär-
ven mukaan ovat mm.:

• Kehittäjäorganisaatioiden roolien selkeyttäminen

• Yritykset mukaan suunnitteluhankkeen 
alkuvaiheessa

• Strategiatyöryhmän muodostaminen

• Hankkeen aikataulutus
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• Yritysvaikutusten arviointi

• Suunnitelmien konkreettisuus

• Hankkeen seuranta ja kriittinen arviointi 

• Päätöksentekoajan lyheneminen

Juuri näihin tulokulmiin käsillä oleva raportti ja 
kuvattu yritysyhteistyön toimintamalli tarjoaa vasta-
uksia ja jatkokehitelmiä. Seuraavassa luvussa esitel-
tävä ajatus virtuaalisesta foorumista ja dynaamisesta 
päätöksenteon tukijärjestelmästä tuo potentiaalisen 
uuden elementin Hanhijärven empiirisen työn 
kautta esiin nostamiin tavoitteisiin. 

JAetun�Arvon�teoriA�JA�älykäs�kAsvu

Ajatusta yleishyödyllisyydestä2 ja koko kaupungin tai 
seudun hyvinvoinnin ottamisesta yritystoiminnan 
silmämääräksi tukee jaetun arvon teoria (creating 
shared value, Porter ja Kramer 2011). Teorian keskei-
nen lähtökohta on se, että yritysten kilpailukyky ja 
niitä ympäröivien yhteisöjen menestys ovat toisis-
taan riippuvaisia. Tavoitteena on nivoa yritykset 
ja niitä ympäröivät yhteisöt yhteen. Jaetun arvon 
luomisen teoria pyrkii laajentamaan yritysten yhteis-
kuntavastuun käsitettä ulkoisen paineen luomasta 
maineen ja vastuullisuuden ajatuksesta sisäisesti 
kilpailulähtökohdista motivoituneeseen yhteisen 
arvon luomiseen. 

Teorian mukaan yritykset voivat luoda arvoti-
laisuuksia ajattelemalla uudelleen tuotteet ja 
markkinat, muuttamalla roolinsa arvoketjussa ja 

2� nyt�ei�puhuta�vuokrataloyhtiöistä,�vaikkakin�Porterin�
idea�on�melko�lähellä�sodanjälkeisen�suomen�
yhteisvastuullista�kehittämistä.

mahdollistamalla paikallista toimintaa. Yritys voi 
osallistua yhteiseen ”luomalla taloudellista arvoa 
tavalla, joka samalla luo arvoa yhteiskunnalle vastaa-
malla sen tarpeisiin ja haasteisiin. Liiketoiminnan 
täytyy yhdistää yrityksen menestys sosiaaliseen ja 
yhteiskunnalliseen edistykseen. Jaettu arvo ei ole 
yhteiskuntavastuuta, ihmisystävällisyyttä tai edes 
kestävää kehitystä, vaan uusi tapa saavuttaa taloudel-
lista menestystä. Se ei ole yritystoiminnan reunalla 
vaan keskiössä.” (Porter ja Kramer 2011) Jaetun 
arvon teoria kehottaa keskittymään kilpailuetuihin 
sen sijaan, että yritettäisiin rakentaa sosiaaliset arvot 
osaksi yrityksen strategiaa.

Smart cities -konsepti punnitsee erityisesti kuutta 
kaupunkimaisen kasvun ja kehityksen ulottuvuutta: 
älykästä taloutta, älykästä liikennettä, ympäristöä, 
ihmistä, elämäntapaa ja hallintoa. Eri ulottuvuudet 
kytkeytyvät tietoliikenneinfrastruktuuriin luoden 
uudenlaista palvelutaloutta. 

Nykyaikainen palveluteollisuus on sitoutunut 
verkostoitumiseen ja sosiaalisiin yhteisöihin. 
Paikallistava media (mm. Green Map, Satokartta, 
Mapnificent, PehmoGIS,) ja liikkuvuus muuttavat 
sekä tilojen käyttöä että niiden suunnittelua. Suo-
messa pääkaupunkiseudun ulkopuolella maan arvo 
muotoutuu lähinnä käytön kautta, sillä ansioton 
urbanisaation tuoma arvonnousu on vähäistä. Tässä 
tilanteessa kaupunkien ja seutujen maankäyttöpo-
litiikka voisi luvussa ”Hankkeen kuvaus” esitetyllä 
tavalla toimia foorumina, jossa eri alojen yritykset 
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verkottuvat ja innovoivat. Professori Seppo Junnilan 
mukaan kiinteistöliiketoiminnassa tuottavimpia ja 
kestävimpiä investointeja ovat paikalliset teollisuu-
den alat, joita tukemalla voi pienilläkin panoksilla 
saada hyvän tuoton. Myös tilapäiset käytöt ovat esi-
merkki pienten panosten strategiasta. 

Jaetun arvon ja älykkään kasvun ideat kohtaavat 
myös kritiikkiä. Riskinä on taloudellisten arvojen 
ylikorostaminen, jolloin sivuutetaan lupaavia vaih-
toehtoisia kaupunkikehityksen mahdollisuuksia 
ja väheksytään älykkään kaupungin perusratkai-
sujen mahdollisia kielteisiä vaikutuksia (Graham 
ja Marvin 1996). Joseph Stiglitzin mukaan tulo- ja 
varallisuuserot hidastavat talouskasvua. ”Bruttokan-
santuotteen liiallinen painottaminen ainoana mitta-
rina voi tuottaa harhaanjohtavia päätelmiä ihmisten 
hyvinvoinnista ja uhkaa johtaa vääriin poliittisiin 
päätöksiin” (Stiglitz & al. 2009). Jaetun arvon luomi-
nen saattaa ajaa yritykset tekemään kompromisseja 
lyhyen aikavälin kannattavuudessa, sosiaalisissa ja 
ympäristötavoitteissa. 

Joka tapauksessa jaetun arvon teoria ja älykkään 
kasvun idea yhdessä tarjoavat sekä yhteisöllisen että 
teknologisen ikkunan nykyisestä poikkeavaan yritys-
toiminnan ja yhdyskuntasuunnittelun suhteeseen. 
Palvelukulttuuri, vastavuoroisuus, ymmärrettävyys 
ja käyttäjälähtöinen tekniikka ovat älykkään elämän-
tavan avainsanoja.

sisäinen�uudistuMiskyky�JA�
kulttuurin�uudet�Määrittelyt3

Vaikka Turun ja Pietarsaaren seuduilla on sekä 
jaetun arvon että älykkään kasvun ituja, on selvää, 
että nämä kansainvälisen keskustelun termit 
lähinnä liittyvät selvästi suurempien, tavalla tai toi-
sella globaalisti tai Euroopan mitassa näkyvien kau-
punkien ja kaupunkiseutujen tulkintaan. Pietarsaari 
on tästä puheesta ulkona, ja Turkukin parhaimmil-
laan reunalla. Käsillä olevan hankkeen yllättävimpiä 
löytöjä on se, että kaupunkiseudun koko, (näkyvä) 
resurssitiheys ja menestys eivät lopulta korreloi 
kovin hyvin. 

Pohjanmaa ja erityisesti ruotsinkielinen Pohjanmaa, 
Österbotten, muodostavat ilmeisen ja merkittävän 
poikkeuksen. Korkeakoulua vailla olevan, pienen 
ja teollisen Pietarsaaren vähäinen työttömyys ja 
kansallisissa tilastoissa näkyvä vahva arvonlisäys per 
asukas antavat aihetta perusteelliseen pohdintaan: 
Voisiko ”älykäs kaupunki” -ajatusta kääntää kriitti-
sempään ja paikallisesti juurtuneempaan ”cultural 
cities” -suuntaan? 

Turussa kulttuurin kaupunkipoliittinen käyttö on 
tuttua: joulu, keskiaika, muumit, jäykästä Helsin-
gistä eroava joustava alakulttuuriskene... Turku on 
kulttuurikaupunki, mutta virallisissa yhteyksissä 
”kulttuuri” on turhan usein esineellistetty myytä-
väksi. Rakenteellisemmin katsottuna Turun vahvuus 
on se, että se uppoaa hitaammin kuin voisi olettaa 
– kielikuva sallittakoon ulkopuoliselle kirjoittajalle. 

3� �kiitokset�kati-Jasmin�kososelle�tämän�kappaleen�
ideasta
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Turku edelleen 2010-luvulla hyötyy historiallisesta 
asemastaan vauraimman ”varsinaisen” Suomen 
keskuksena: kulttuuria sekin. 

Näitä kahta tapausta reflektoiden ”cultural” voisi 
paikka- ja prosessilähtöisesti tarkoittaa: 

a)  Perinteitä ja perinteisiä toimialoja kunnioittavaa 
lähestymistapaa, ts. perinteisten toimialojen 
ja niistä kumpuavan osaamisen suuntaamista 
uudelleen ja uudenlaisia tuotantoverkostoja 
muodostaen, esimerkkeinä pohjalainen veneen-
rakennus, elintarviketeollisuus ja telakoiden 
ympärille kertynyt osaaminen;

b)  Toimintakulttuureja, ts. toimintatapoja joiden 
uusiutumiselle olisi jätettävä tilaa ja järjestettävä 
mahdollisuuksia, esimerkkeinä Pietarsaaren 
seudun osaamisen jakaminen venealan tuotan-
toverkostossa ja kyky jakaa globaalit sidokset 
horisontaalisesti omalla paikkakunnalla, Turun 
seudun telakkateollisuuden laajentuminen 
uusiutuvaan energiaan ja talonrakennukseen 
sekä Turun kulttuuriteollisuus ja seudullinen 
elokuvapromootio;

c)  Kulttuuriympäristön hyödyntämistä, esimerk-
keinä merellinen Turku ja Pietarsaaren seudun 
pohjalainen maalaisperintö ja yrittäjyys. Molem-
missa on erityisen vahva kansainvälinen ulottu-
vuus ja osaaminen.

Pilottiseuduilla on sekä fiksua historiallista jat-
kumoa että sisäistä uusiutumiskykyä. Turku ja 
Pietarsaari ovat edenneet kulttuurisesta perinne-
tietoisuudesta omien vahvuuksien vahvistamiseen. 
Molemmissa tapauksissa osaaminen, globaali kau-
pankäynti ja ”kulttuuri” ovat vahvuuksia, keskenään 
eri mittakaavassa vain. Omapohjaisella, tiloihin 
ja käytäntöihin kiinnittyneellä kulttuurillakin voi 
pärjätä kaupunkien ja seutujen välisessä kilpailussa.

kondrAtieffin�syklit�JA�
kAuPunkisuunnittelun�Murros

Haluan lopettaa tämän teoreettisen diskussion 
aivan tuoreeseen ideaan. Kesäkuun 12. päiväksi 
2013 Sipoon kunnan suunnittelijat olivat kutsuneet 
Netzstadt-menetelmästään tunnetun ETH:n profes-
sorin Franz Oswaldin luennoimaan ja sparraamaan 
Sibbesborgin suunnittelua. Tilaisuus oli erittäin 
onnistunut. 

Seuraavan aamun itäiseen Helsinkiin suuntautu-
neen townhouse-ekskursion mittaan oivalsimme, 
että kehittyneissä maissa asuminen ei enää ole 
yhdyskuntasuunnittelun polttavin ongelma. Yhdyskun-
tasuunnittelun painopisteen pitää siirtyä julkisen 
kulutuksen järjestämisestä kohti uusien työpaikko-
jen ja uuden tuotannollisen perustan systeemistä 
kehittämistä. Suunnittelun täytyy siirtyä asuntotuo-
tannon, julkisten palveluiden ja fyysisen liikenneinf-
rastruktuurin tilallis-ajallisesta ja ylhäältä alas käy-
västä yhteen sovittelusta kokonaan uuteen moodiin, 
jota kauttaaltaan leimaa yhdyskunnan paikka- ja 
toimijalähtöinen taloudellisten ajureiden vuoro-
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vaikutteinen yhteiskehittely. Myös asumisen kallis 
hinta, joka kasvavilla seuduilla saattaa olla ongelma, 
voi saada tätä kautta uusia määrityksiä.

Tällä hetkellä keskustelun ytimessä ovat “vihreän 
talouden” mahdollisuudet, ml. hoiva, lähiruoka ja 
paikallinen uusiutuva energia (vrt. smart city yllä). 
Systeemisen muutoksen ja uuden talouden linkki 
maankäyttöön ja yhdyskuntien suunnitteluun ei 
juuri nyt ole selvä. Urbaani tiiveys ja lyhyet etäi-
syydet näyttäytyvät edullisina etenkin hiilijäljen 
pienentämisessä ja ekosysteemipalveluiden var-
mistamisessa (case Freiburg), mutta toisaalta esim. 
biotalous, hajautettu energiantuotanto ja yhäkin 
lisääntyvä ihmisten ja tavaroiden liikkuvuus suun-
taavat ajatuksia toiseen suuntaan (case Google car). 
Kaupunkiseudun uutta muotoa haetaan; samoin 
elinkeinotoiminnan uutta yhteisöllistä roolia.

Yhdyskuntasuunnittelun kannalta ydin on se, 
että työpaikat eivät enää ole itsestäänselvyys edes 
Suomen ja Sveitsin kaltaisissa melko menestyvissä 

maissa. Jopa korkean asiantuntemuksen tehtävät 
katoavat. Toisaalta teollisuus saattaa jopa paluu-
muuttaa, esimerkkinä led-valotuotannon paluu 
Kiinasta Kajaaniin, mutta työpaikkoja syntyy vähän. 

Kaupunkien rakentuminen ja niiden pysyvä meta-
bolismi sen sijaan tarjoavat runsaasti mahdollisia, 
ainakin suhteellisen vakaita työpaikkoja. Nämä 
työpaikat eivät toteudu, ellei riittävän monia vakiin-
tuneiden toimintamallien rautapaitoja pystytä sulat-
tamaan. Kyseessä on suunnittelun ja kehittämisen 
paradigman murros.

Kaavio Kondratjieffin sykleistä. Olemme juuri 
nyt viidennen ja kuudennen syklin välisessä 
kriisissä. On omissa käsissäm me, millaiset 
ideat määrittävät seuraavan noin 40 vuoden 
kehittämissyklin.
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Vertailu ja yhteenveto

Kokoerosta huolimatta kummallakin pilottiseu-
dulla on mielenkiintoinen ja dynaaminen kirjo 
yrityksiä, joiden toimintaympäristö, arvoverkot ja 
markkinat ulottuvat globaalista paikalliseen. Seudul-
linen suunnittelu on erinomainen yritysyhteistyön 
foorumi kahdesta syystä: 1) yrityksille nimenomaan 
kaupunkiseutu on luonteva ja ymmärrettävä toimin-
taympäristö; 2) muotoaan hakeva kaupunkiseutujen 
suunnittelu on lain säätelemää kaavasuunnittelua 
joustavampi pelikenttä, jossa elinvoiman kysymys 
voidaan nostaa agendan kärkeen (vrt. Kurunmäki ja 
Lehtovuori 2013). 

kilPAilussA�voi�PärJätä�MonellA�
tAvAllA�

Kaupungin koko tai edes koulutuksen saatavuus 
ei välttämättä vaikuta niin suoraan menestykseen 
tai kansainvälisten yhteyksien määrään kuin edelli-
sessä luvussa kuvaillun teorian valossa voisi olettaa. 
Esimerkiksi Pietarsaari menestyy varsin hyvin, jopa 
erinomaisesti, ilman yliopistoa. Selvästikin on ole-
massa useita seutuspesifejä kehittämisstrategioita. 
Helsingin metropolialueen ulkopuolella eri kokoiset 
kaupunkiseudut ovat omanlaisiaan ”lokaliteetteja” 
(Doreen Massey), joita on mahdollista kehittää pai-
kallisesti mutta samalla paikallisen ylittävät yhteydet 
mielessä, kunkin seudun omasta kulttuurista voima-
varoja etsien. 

Tässä yhteydessä emme viittaa viimeaikaiseen kes-
kusteluun ”seutukaupungeista” eli aluerakenteen 
muutoksessa asemiaan usein menettävistä pienistä 
kaupungeista, joilla on kunta- ja palvelurakenne-
uudistuksen yhteydessä kuitenkin selvä oma rooli 

palvelukeskuksena ja mahdollisuuksia rauhallisina 
asuinpaikkoina. Pilottihanke avasi hyvin valaisevia 
näkymiä keskenään eri tyyppisten, mutta kuitenkin 
kasvavien ja menestyvien kaupunkien ja seutujen 
tilanteeseen. 

Ehdottomia rajoja eri ”kaupunkityyppien” välille on 
kuitenkin vaikea vetää, ja uusi tuorein eväin tehty 
tutkimus Suomen alue- ja kaupunkirakenteesta 
olisi politiikkatoimien suuntaamista varten tarpeen. 
Metropolialueen menestys ja nousu eurooppalaiseen 
kärkiliigaan yhdessä Kööpenhaminan, Tukholman 
ja Hampurin kaltaisten kaupunkien kanssa on 
varmasti tärkeä prioriteetti. Samalla täytyy muistaa 
että noin kaksi suomalaista kolmesta asuu muilla, 
eurooppalaisittain lähinnä keskisuurilla, kaupunki-
seuduilla. Nämä seudut, joita MAL-verkosto hyvällä 
tavalla kokoaa, tarvitsevat tiheäsyistä kehittämi-
sotetta. Joskus esimerkiksi valtion näkökulmasta 
varsin pienet hankkeet voivat olla seudulla oleellisia 
kynnyksiä tai katalysaattoreita. Juuri yritysvuorovai-
kutuksen kautta näitä katalyyttihankkeita voidaan 
löytää ja asettaa tärkeysjärjestykseen. 

Hankkeen työpajojen pohjalta on selvää, että kilpai-
lussa voi pärjätä monella tavalla mutta kaikki eivät 
kuitenkaan pärjää yhtä hyvin. Ydinkysymykset ovat 1) 
laadukkaan työvoiman pitkäjänteinen saatavuus; 2) 
logistiset yhteydet; ja 3) asiakkaiden sijainti. Elinkei-
noelämän näkökulmasta kilpailuasetelma on lähes 
aina kansainvälinen (ja joskus globaali): esimerkiksi 
Nautor ei mieti muuttoa jollekin toiselle alueelle 
Suomessa, vaan hahmottaa itsensä osana kansainvä-
listä toimijaverkkoa, jonka osana Suomessa toimi-
misen vahvuudet täytyy pystyä perustelemaan. Myös 
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kansallisilla markkinoilla toimivat yritykset, tyypilli-
simmin elintarviketeollisuus ja rakennusala, kokevat 
sekä laatu- että kustannuskilpailua ainakin lähialu-
eelta. Myös työvoiman hankinta ulottuu lähes koko 
Suomessa ja lähes kaikilla aloilla ainakin Viroon ja 
Venäjälle. 

koollAkin�on�Merkitystä,�MuttA�
PienuuttA�voi�koMPensoidA

Ainakin yhdellä dimensiolla seudun koolla on 
kuitenkin selvä merkitys, nimittäin innovaatiotoi-
minnassa. Jo taustakeskusteluissa professori Seppo 
Junnila sanoi, että pilottiseuduista vain Turku on 
innovaatioympäristö sanan varsinaisessa merki-
tyksessä. Tietty kriittinen massa tarvitaan, samoin 
riittävä määrä korkea-asteen koulutusta ja huippu-
tutkimusta sekä toisiinsa liittyviä tuotannon toimija- 
ja arvoverkkoja. Edellä kuvattu case ITW Haloila on 
tästä kouluesimerkki: innovaatiot siirtyvät teollisuus-
sektorilta toiselle ja mahdollistavat pitkäjänteisen 
globaalin innovaatiojohtajuuden.

Toisaalta Pietarsaaren seudun ja laajemmin Pohjan-
maan veneklusterin toiminta tarjoaa erinomaisen 
esimerkin tavasta kompensoida pienten seutujen 
ja pienten yritysten heikkouksia. Henkilöstöpoolin 
kautta noin 50 työntekijää kerrallaan voi vaihtaa 
yritystä tasapainottaen yksittäisten firmojen kysyntä-
huippuja, siirtäen ideoita ja hyviä käytäntöjä yri-
tyksestä toiseen ja kehittämällä omaa osaamistaan 
monipuolisemmaksi. Tämä on todellinen organi-
satorinen innovaatio, jonka soisi leviävän muille 
seuduille ja muihin klustereihin. 

20. Government of Åland

Lähde: TEM
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odotukset keväälle 2013

Paljon heikompi (2)
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Nykytasolla (46)
Parempi (8)
Paljon parempi (1)

Kartta kuvaa seutukunnan kehitystä, eikä
kartan avulla voi tehdä vertailuja alueiden välillä.

Alueelliset talousnäkymät 2/2012

Paikkakunnan omista ihmisistä ja voimavaroista 
nouseva yritteliäisyys osoittautui sekä Pietarsaaressa 
että Turussa aivan oleelliseksi voimavaraksi. Yrityk-
set, joilla on paikalliset juuret, sitoutuvat työnteki-
jöidensä ja alihankkijoidensa hyvinvointiin (shared 
value –ajattelu) vahvemmin kuin liikkuvat ja vain 
taloudellinen hyöty silmämääränä sijaintipaikkaa 
etsivät yritykset. Taloudellisesti hankalassa nykyti-
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Heuristinen työpajoihin osal-
listuneiden yritysten luokit-
telu. Huom: luokat karkeita 
ja vain suuntaa antavia. 
Mahdolliset virheet PL. 

lanteessa johdon henkilökohtainen kiinnittymi-
nen kaupunkiin saattaa olla jopa ainoa syy pysyä 
paikkakunnalla. 

vuorovAikutus�yritysten�
näkökulMAstA�

Oheiseen heuristiseen kaavioon on ryhmitelty 
työpajoihin osallistuneet yritykset toisaalta niiden 
arvoverkkojen ja markkinoiden laajuuden ja toi-
saalta omistuksen mukaan. Luokittelu on karkea ja 

suuntaa antava, esimerkiksi Hesburgerilla on toi-
mintaa myös Virossa, mutta se paljastaa muutamia 
kiinnostavia seikkoja seudulliseen vuorovaikutuk-
seen osallistumisen näkökulmasta.

1. Yrityksen omistajuutta oleellisempi kysymys on 
paikallisen johdon toimivalta. Vaikka ”otos” on 
tässä hyvin pieni, niin vaikuttaa uskottavalta että 
aktiivisia ovat toisaalta paikallisesti omistetut, 
seudulle juurtuneet yritykset ja toisaalta sellaiset 
kansainvälisten yritysten paikalliset yksiköt tai 
tytäryhtiöt, joilla on omapohjaista innovointia ja 
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kehittämiskykyä. Vuorovaikutukseen on mahdol-
lisuus, jos omistajuus on lähellä tai johto suoraan 
omistaa ja jos se on niin kaukana, että paikalli-
nen johto voi tehdä omia ratkaisuja. Kansalliset 
(suur)yhtiöt ovat vaikea yritysjoukko. Piloteissa 
niitä ei edes saatu mukaan, esimerkkinä Pietar-
saaren UPM-Kymmene. Tällaisten yritysten johto 
ja kehittäminen sijaitsee usein Helsingissä, eikä 
maakuntien tehtailla ole päätösvaltaa muuhun 
kuin tuotannon pyörittämiseen. 

2. Myös kansainvälisille markkinoille suuntaavat ja 
täysin kansainvälisesti toimivat yritykset, kuten 
Nautor ja ITW Haloila voivat olla hyvin kiinnos-
tuneita kaupunkiseudun yritysyhteistyöstä. Nämä 
yritykset löytävät bisnes-to-bisnes –verkostonsa 
itse, mutta saattavat tarvita julkisen suunnittelun 
ja kehittämisen tukea esimerkiksi työntekijöitä 
houkuttelevan / sitouttavan asuinympäristön 
luomisessa, liikenneratkaisuissa, innovaatioita 
tukevan koulutuksen kehittämisessä tai uuden-
tyyppisten temaattisten yritysalueiden kehittämi-
sessä. Monet toiminnan dimensiot ovat seudul-
lisia. Julkis-yksityiselle yhteistyölle on runsaasti 
tilausta ja se voi saada totutusta poikkeavia 
muotoja. 

3. Vain kasvavat ja menestyvät yritykset haluavat 
vaikuttaa yhdyskuntasuunnitteluun ja pysty-
vät varaamaan siihen resursseja. Supistuvilla 
tai lopettamista suunnittelevilla yrityksillä on 
harvoin mainittavia maankäytön tai yhdyskunta-
suunnittelun tarpeita, poislukien tyhjien tilojen 
uudelleenohjelmointi.

4. Mikro- ja pienyritysten saaminen mukaan on 
vaikeaa. Toimintamallin luonnoksessa esillä 

ollutta nuorten yrittäjien ryhmähaastattelua ei 
esimerkiksi saatu järjestettyä. Yritysjohdon aika 
on kortilla, ja pienimmissä yrityksissä yhteiske-
hittelyyn ja osallistumiseen on kaikkein vaikeinta 
osoittaa resursseja.

vuorovAikutus�kuntien�
näkökulMAstA�

Hankkeessa keskityttiin yrityksiin, eikä kuntien 
edustajien näkökantoja kerätty vastaavalla intensi-
teetillä. Hanke kuitenkin herätti paljon kiinnostusta 
kunnissa ja vuorovaikutustilaisuuksia pidettiin sekä 
tärkeinä että onnistuneina. 

Jo toimintamallin konseptissa mainittu ennakoin-
titiedon saaminen seudun yritysten tilanteesta, 
lähi- ja keskipitkän aikavälin kehityksestä sekä 
suoraan maankäyttöön liittyvistä tarpeista osoittau-
tui paikkansa pitäväksi. Tällä hetkellä tieto ei kulje, 
virkamiesten aika jakaantuu moniin lain vaatimiin 
toimiin ja virallisiin prosesseihin ja eri tahojen 
vaikuttamiskilpailu vaikeuttaa oleellisen näkemistä. 
Hyvin järjestetyt vuorovaikutustilaisuudet tuovat 
tähän osittaisen ratkaisun, mutta laajempi yritys-
kentän kuuntelu vaatii myös uusia organisatorisia 
ja teknisiä keinoja, esimerkiksi vuorovaikutuksen 
pohjana olevan tiedonkeruun digitalisointia. 

Seudullisilla kehittämisyhtiöillä on suhteellisen hyvä 
tuntuma yrityskenttään, mutta jo kaupunkien ja 
seutujen virkamiesten keskinäinen tietojen vaihto 
ja strategisten tavoitteiden saattaa olla aukkoista. 
Yritysvuorovaikutus voisi muodostua myös kaupun-
kien sisäiseksi yhteydenpidon ja tavoitteenasettelun 
foorumiksi. 
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Pilottien�teeMAt�vertAilussA�

Case Pietarsaari Case Turku

liikenneinfrastuktuuri�pullonkaulana liikenneinfrastruktuuri�seudullisena�
kilpailutekijänä

Maankäytön�muutokset�ongelmasta�mah-
dollisuudeksi:�uudenlaiset�välittäjyydet

kaupungin�ja�maaseudun�vuorovaikutus�
mahdollisuutena

saariston�potentiaali�vs.�yhdyskuntatalous

työvoiman�saatavuus�tulevaisuuden�
huolenaihe�

koulutustarjontaa�on�parannettava
koulutus�ja�asumisen�hinta

yhdyskuntasuunnittelu�läpinäkyvämmäksi�
ja�houkuttelevaksi

yhdyskuntasuunnittelu�yhteiskehittelynä�

Peders-kållby�–käytävän�tematisointi tuotannollinen�elinvoima�
Case�itW�haloila

Kaavioon on koottu ryhmähaastatteluiden aineistolähtöisesti esiin nousseet teemat. Yhtäläisyyksiä teemoissa on paljon, 
mutta suuremmassa Turussa nousi Pietarsaaresta poiketen esiin maankäytön muutosten dynamiikka. 
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keskustelun�kehysAnAlyysi�

Kehysanalyysi on tunnettu erityisesti mediantut-
kimuksen käsitteenä (Karvonen 2000), mutta sen 
lähteet ovat arkikokemuksen tyypittelyssä niin että 
mielekäs toiminta eri tilanteissa on mahdollista 
(Goffman 1974 / 1986). Viereisella palstalla on 
nostettu vielä esiin ryhmähaastatteluissa nousseita 
teemoja tätä ideaa soveltaen. On huomattava, että 
aineisto on suppea ja tulokset sikäli vain suuntaa 
antavia.

Kehykset on, jälleen heuristisesti, ryhmitelty sen 
mukaan missä määrin työpajojen osallistujaryh-
mät – yritysjohto, kuntapäättäjät, suunnittelijat ja 
tutkijat – jakavat kehyksen ja sen taustalla olevan 
ajatusmaailman. 

Keskeinen löydös on se, että Porterin jaetun arvon 
teoria todellakin pitää paikkansa. Huoli ja huolen-
pito työntekijöistä ja seudun sosiaalisesta ympä-
ristöstä on suhteellisen yleistä ja sekä yksityisten 
että julkisten toimijoiden jakamaa. Näkemys julkis-
yksityisen yhteistyön tärkeydestä kilpailuhaasteisiin 
vastaamisessa on melkeinpä jakamatonta, mihin tie-
tenkin vaikuttaa se, että yhteistyöhaluttomat tuskin 
tulivat hankkeen työpajoihin. 

Kaupunkisuunnittelun näkökulmasta urbanismin 
ambivalentti sijoittuminen on tärkeä huomio. Osa 
yrityksistä puhuu tässä suunnittelijoiden kanssa 
samaa kieltä kun taas osalle yhdyskuntataloudelliset,  
kaupunkisosiaaliset ja -kulttuuriset sekä ekologiset 
kysymykset ovat marginaalia. Tässä on myös selvä 
sukupolvijako: nuoret yrittäjät pitävät urbanismia 
tärkeämpänä kuin vanhempi polvi.  

yhteistyö�
Menestystekijät�kansainvälisessä�kilpailussa�
–�miten�pärjäämme
yhdyskuntasuunnittelu�yhteiskehittelynä

huolenPito
työntekijät,�jatkuvuus,�paikkaan�
sitoutuminen�
Paikallisten�voimavarojen�jalostaminen

urBAnisMi
tiiveys�ja�tehokkuus�osittain�jaettuna�
ideana;�houkutteleva�asuinympäristö,�
edustavat�paikat

kriisi
suomi�on�kriisissä�–�emme�pärjää
liikaa�sääntelyä,�liikaa�veroja

vAPAus
Auto�–�saavutettavuus,�liikkumisen�
vapaus;�vapaus�investoida�–�pää-
tösten�nopeus,�suojelukielteisyys
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yritysyhteistyön�toiMintAMAlli�–�
synenerGiA�JA�elinvoiMA

Seudullinen yhteistyö ja suunnittelun koordinointi 
kuntien välillä ovat erittäin tarpeellisia. Tärkeää on 
sekä eri osapuolten, myös yritysten, varhainen kuu-
leminen että mielekkään ja tavoitteellisen yhteistyö-
prosessin varmistaminen, vaikka osapuolten kaikkia 
toiveita ei aina voidakaan toteuttaa. Yhdyskunta-
suunnittelun luonteeseen kuuluu erilaisten tavoittei-
den ja joskus myös syvällisten ristiriitojen yhteenso-
vittaminen – demokratian vaatimusta unohtamatta. 

Tässä kentässä kaupunkiseutujen suunnittelun 
yritysvuorovaikutukselle avautuu erityinen rooli 
toimijoiden synenergioiden ja yhteistoiminnasta 
syntyvien etujen esiin nostajana ja eri ”kielten” tulk-
kina. Nimenomaan tämä toiminta voisi raivata tietä 
seudullisen kehitysdynamiikan murroksen vaka-
vasti ottavalle, tulevaisuuteen tähtäävälle, työhön 
ja työpaikkoihin tähtäävälle 6. Kondratjeffin syklin 
yhdyskuntasuunnittelulle. 

Oheisessa kaaviossa on esitetty raportin alussa 
kuvailtu toimintamallin luonnos ja pilotoinnin poh-
jalta kehitelty toimintamalli. Muut osiot ovat selvät: 
niissä on otettu huomioon edellä kuvailtuja koke-
muksia, ennen kaikkea yritysten edustajien aika- ja 
resurssipula. Ajatus virtuaalisesta foorumista ja 
päätöksenteon tukijärjestelmästä vaatinee hieman 
enemmän selvitystä. 

Perehdyimme Viron taideakatemian työryhmällä 
päätöksenteon tukijärjestelmiin laajassa ”Hel-
sinki-Tallinn Transport and Planning Scenarios” 
–hankkeessa 2011-12. Tässä hankkeessa teimme 

tietokantapohjaisen päätöksenteon tukijärjestelmän 
Helsingin ja Tallinnan kaupunkien ja seutujen 
suunnittelijoiden ja yritysten käyttöön. Ideana on 
yksinkertaisesti koota ja linkittää kaikki relevantti 
suunnitteluun tai yritysten päätöksentekoon vai-
kuttava tieto tavalla joka parhaalla mahdollisella 
tavalla tukee ja jopa ennakoi päätöksentekotilan-
teita. Tällaisia järjestelmiä on runsaasti käytössä 
esimerkiksi teollisuudessa ja sairaanhoidossa, mutta 
yhdyskuntasuunnittelussa ne ovat vielä harvinaisia. 
Helsinki-Tallinna –sovellus on raportoitu hankkeen 
julkaisuissa (mm. Cerrone, Lehtovuori ja Pau 2012) 
ja sen osittaista ei-toiminnallista pilottia (Knowledge 
Platform) voi katsoa osoitteessa  <www.talsinki.net>

Seudulliseen yritysvuorovaikutukseen olisi tältä 
pohjalta mahdollista kehittää melko kevyt Internet-
sovellus, joka toimisi jatkuvana kumulatiivisena 
kaksisuuntaisen vuorovaikutuksen kanavana, 
sekä yritystiedon ”haravana” että suunnitelmien 
ja prosessien kokoajana. Sovellus olisi haluttaessa 
mahdollista liittää ministeriöiden digitaalisten 
osallistumiskanavien hankkeeseen, mutta pilotointi 
kannattanee pitää MAL-verkoston omissa käsissä ja 
systeemi alussa hyvin yksinkertaisena. 

Päätöksenteon tukijärjestelmä on kehittyvä ja 
”oppiva” järjestelmä, joka keskipitkällä tähtäimellä 
muodostuu osaksi tulevaisuuden joustavan ja itera-
tiivisen yhdyskuntasuunnittelun dynaamista kau-
punkitietoa. Suhteellisen harvoin järjestettäville laa-
joille visiotapaamisille päätöksenteon tukijärjestelmä 
tuottaisi muun muassa pohjatietoa ja tapahtuman 
teemoittelun ja ohjelmoinnin tukea. Kaikki digi-
taalisen maailman linkit ovat tietenkin haluttaesa 
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toimintamallin konsepti pilotoinnin jälkeen mukailtu toimintamalli

virtuaalinen�foorumi�ja�
päätöksenteon�tukijärjestelmä

kehittyvä�
vuorovai-

kutus

avoinna, vaikkapa twitter-pohjaiset muistutukset 
tärkeistä deadlineista, joukkoistetut ideapalaverit tai 
uusien kaupunkialueiden esittely mobiilina lisät-
tynä todellisuutena kommentointimahdollisuuksin. 

Mutta kuten sanottu, alussa tukijärjestelmä kannat-
taa pitää melko yksinkertaisena vuorovaikutuskana-
vana ja kumuloituvana tietokantana. 
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Tiivistelmä ja suositukset

Yritysvuorovaikutus kaupunkiseutujen suunnittelussa 
–hanke on kehittänyt toimintamallin, jonka avulla 
yritysten ja elinkeinotoiminnan näkökulmia voidaan 
nykyistä paremmin tuoda osaksi yleispiirteistä 
kaupunki- ja kaupunkiseutusuunnittelua. Aiheesta 
on tehty taustaselvitys, toimintamalli on konseptoitu 
ja sitä on testattu paikallisiin kehittämistarpeisiin 
vastanneissa pilottityöpajoissa Turun ja Pietarsaaren 
kaupunkiseuduilla. Tässä raportissa kuvatun yritys-
vuorovaikutuksen mallin voi yleistää muille kau-
punkiseuduille ja sitä voi uusien tapausten kautta 
edelleen kehittää. 

Työpajoihin osallistui talvella 2012-13 yhteensä 34 
kunta- ja yritysjohtajaa, suunnittelijaa ja tutkijaa. 
Hankkeen on tilannut valtakunnallinen maankäy-
tön, asumisen ja liikenteen kehittämisverkosto 
(MAL-verkosto) ja toteuttanut Arkkitehtitoimisto 
Livady Oy.

keskeiset�JohtoPäätökset:

Meneillään on kaupunkitalouden ja seudullisen 
kehitysdynamiikan murros, jonka yksi tärkeä 
seuraus on yhdyskuntasuunnittelun painopisteen 
siirtyminen julkisen kulutuksen eli asuntotuotan-
non, liikenteen ja julkisten palveluiden järjestämi-
sestä kohti uusien työpaikkojen ja tuotannollisen 
perustan systeemistä kehittämistä. Sekä kotitalouk-
sien voimistuva osallistuminen kaupunkiympäristöä 
ja palveluja koskevaan keskusteluun että uuden-
lainen glokaali hyödyketuotanto kiinnittävät toimi-
joita vuorovaikutteiseen yhteistuotantoon. Yhdessä 
tekemisen ja luomisen kulttuuri vaatii uudenlaisia 
vuorovaikutus- ja suunnittelutyökaluja ’arkipäivän 

asiantuntijuuden’ hyödyntämiseksi. Kuluttajakansa-
laisten osallisuudesta on jo paljon kokemusta, mutta 
yritysvuorovaikutuksen uudelleenajattelulle on selvä 
tarve ja yhteiskunnallinen tilaus.   

Suhteellisen tuore ja vielä muotoaan hakeva kaupun-
kiseutujen suunnittelu tarjoaa tässä murroksessa 
lupaavan kehittämisalustan. Yritysvuorovaikutus 
on syytä nähdä uuden toimija- ja paikkalähtöisen, 
vuorovaikutteisen ja dynaamista kaupunkitie-
toa käyttävän yhdyskuntasuunnittelun kiinteänä 
osana, ei pelkästään olevan suunnittelujärjestelmän 
täydennyksenä. Tätä tukee se, että nimenomaan 
kaupunkiseutu koetaan yrityksissä luontevana 
toiminta-alueena.

Yrityksille osallistuminen kaupunkiseudun suunnit-
teluun tarjoaa ennen kaikkea tietoa siitä, mitä suun-
nittelun ja kehittämisen kentältä on odotettavissa. 
Toimintamallissa hahmoteltu kaupunkiseudun 
foorumi ja digitaalinen päätöksenteon tukijärjes-
telmä helpottaa yhdyskuntasuunnittelun proses-
sien seuraamista sekä omien ideoiden ja tarpeiden 
oikea-aikaista muotoilua. Kaksisuuntaisena kana-
vana sillä on arvoa yrityksille mutta yhtä lailla muille 
toimijoille. 

Toimintamallin konseptiin kuului yritysten keski-
näinen verkottuminen ja uusi yhteistyö. Luottamuk-
sellisten, uutta luovien keskustelujen käyminen 
puoliavoimissa työpajoissa osoittautui vaikeaksi. 
Ainakin nykytilanteessa yritysvuorovaikutus on 
nähtävä vuorovaikutuskanavana, ei niinkään varsi-
naisena innovaatiofoorumina. Turun ja Pietarsaaren 
tapaukset osoittavat, että yritykset löytävät bisnes-
to-bisnes -verkostonsa itse, mutta julkis-yksityisten 
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kehittämistarpeiden tunnistamisessa on selvästi 
parantamista. Yritysten sijoittumista määräävät 
tärkeysjärjestyksessä osaavan työvoiman saatavuus, 
logistiset yhteydet ja asiakkaiden sijainti: kahdessa 
ensimmäisessä julkisella suunnittelulla on merkit-
tävä rooli. 

Kaupungeille ja kunnille yritysvuorovaikutus tarjoaa 
ennakointitietoa siitä, miten seudun yrityksillä 
menee. Se auttaa hahmottamaan tulevaisuuden 
mahdollisuuksia ja uhkia sekä löytämään näihin 
yhdessä ratkaisuja. Yritysvuorovaikutus on elin-
keino- ja maapoliittista ydintoimintaa, jolla toisaalta 
varmistetaan olevien yritysten pysyminen kaupun-
kiseudulla ja toisaalta nopeutetaan uusien yritysten 
syntymistä tunnistettujen arvoverkkojen laajenemi-
sen ja osaamisen uuden suuntaamisen kautta.   

Valtion infrastruktruuripäätökset ja rahoitus ovat 
kaupunkiseutujen kehittämisen kannalta usein 
aivan keskeisiä. Suomen menestyksellinen ja 
tasapainoinen kehittäminen vaatii keskittämisen, 
suurten yksiköiden ja suurimpien kaupunkiseutujen 
kasvun ohella tiheää ja pienisyistä kehittämisotetta, 
jossa pienillä ja keskisuurilla hankkeilla voi olla kata-
lysaattorin rooli. Seutujen välisessä kilpailussa voi 
pärjätä monella tavalla, mutta valtion täytyy pystyä 
reagoimaan kunkin kaupunkiseudun, myös pienten, 
uusiutumiskyvyn kipupisteisiin.

suositukset:�

Toimintamallin keskeiset elementit – kaupunki-
seudun arvoverkkojen tunnistaminen, työpaja tai 
kutsuseminaari, raportointi ja tiedottaminen eri 
medioissa, digitaalinen päätöksenteon tukijärjes-
telmä sekä muutaman vuoden välein järjestettävät 
laajat visiotapaamiset – otetaan vaiheittain ja mallia 
edelleen kehittäen osaksi kaupunkiseutujen suun-
nittelua. Aloite: kaupungit ja seudulliset toimijat. 

Rinnakkain meneillään olevan Suomen alueraken-
teen selvitystyön kanssa aloitetaan uuden kaupunki- 
ja seututypologian kehitystyö. Analyysi voi metodi-
sesti olla sovellus Franz Oswaldin ja Peter Baccinin 
(2003) esittelemää Netzstadt-menetelmästä, jossa 
seudun virtoja, resursseja ja emergenttejä ominai-
suuksia analysoidaan kolmella mittakaavatasolla. 
Typologian tavoitteena on kehityspotentiaaliltaan 
erilaisten kaupunkiseutujen tunnistaminen ja 
valtion toimien koordinoinnin parantaminen kau-
punkiseutujen kokonaistarkasteluna suurten kau-
punkiseutujen ja seutukaupunkien rinnalle. Aloite: 
MAL-verkosto.   

Elinkeinoelämän suunnasta ehdotettu kauppakama-
rityöskentelyn ja kaupunkisuunnittelun syvenevä 
yhteistyö on vietävä käytäntöön konkreettisten, 
tärkeitä maankäyttökysymyksiä käsittelevien pilot-
tien kautta. Yritysyhteistyön toimintamallin elemen-
tit (työpajat, visiotapaamiset) voivat tapauksittain 
tarjota tälle yhteistyölle tarttumapintoja ja fooru-
meja. Aloite: Kauppakamarit ja kärkiyritykset.
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Resumé och rekommendationer

Projektet Företagssamverkan i planeringen av stadsre-
gioner (fi. Yritysvuorovaikutus kaupunkiseutujen 
suunnittelussa) har tagit fram en verksamhetsmodell 
som gör det enklare att integrera företagens och 
näringslivets synsätt i den allmänna planeringen av 
städer och stadsregioner. En bakgrundsutredning 
har gjorts, ett koncept för verksamhetsmodellen har 
utvecklats och det har testats i pilotverkstäder som 
svarade på lokala utvecklingsbehov i stadsregionerna 
i Åbo och Jakobstad. Den modell för företagssamver-
kan som presenteras i den här rapporten kan över-
föras på andra stadsregioner och utvecklas vidare 
genom nya fall.

I verkstäderna vintern 2012−2013 deltog samman-
lagt 34 kommun- och företagsledare, planerare och 
forskare. Projektet var ett beställningsarbete för det 
nationella Nätverket för markanvändning, boende 
och trafikplanering (MAL) och genomfördes av Arki-
tektbyrån Livady Ab.

CentrAlA�slutsAtser:

Det pågår en brytning i regional utvecklingsdynamik 
och stadsekonomi och en viktig följd av det är att 
tyngdpunkten inom samhällsplaneringen förskjuts 
från offentlig konsumtion, alltså organisering av 
bostadsproduktion, trafik och allmännyttiga tjäns-
ter, till en systemisk utveckling av nya arbetsplatser 
och produktionsgrunder. Att hushållen idag mer 
aktivt deltar i debatten om stadsmiljö och tjänster 
gör i kombination med ny glokal produktion av 
handelsvaror att aktörer allt mer engageras i inte-
raktiv samproduktion. Den kultur som uppstår då 
man producerar och bygger upp något tillsammans 

kräver nya verktyg för samverkan och planering för 
att utnyttja ”vardagens expertis”. Det finns redan 
betydande erfarenhet av konsumentmedborgarnas 
delaktighet, men det existerar ett tydligt behov och 
en samhällelig beställning på nytänkande i fråga om 
företagssamverkan.

Planeringen av stadsregioner är ganska ny i sam-
manhanget och söker fortfarande sina former, vilket 
i det pågående brytningsskedet ger en lovande bas 
för utveckling. Företagssamverkan bör man se som 
en fast del av den nya samhällsplanering som utgår 
från aktör och plats och som är interaktiv och utnytt-
jar dynamisk stadsinformation; det är alltså inte bara 
ett komplement till det existerande planeringssys-
temet. Ett sådant synsätt stöds av att företag ser just 
stadsregionen som ett naturligt verksamhetsområde.

För företag erbjuder delaktighet i planeringen av 
en stadsregion framför allt information om vad 
som är att vänta inom planering och utveckling. 
Det stadsregionforum och det digitala stödsystemet 
för beslutsfattande som skisseras upp i den före-
liggande verksamhetsmodellen gör det lättare att 
följa med processerna inom samhällsplaneringen 
och hjälper att formulera egna idéer och behov 
vid rätt tidpunkt. I och med att kommunikations-
kanalen fungerar i båda riktningarna ger det ett 
värde för företagen men också för andra aktörer.

I konceptet för verksamhetsmodellens ingår att 
företagen sinsemellan bildar nätverk och samarbetar 
på ett nytt sätt, men i halvöppna verkstäder visade 
det sig svårt att föra konfidentiella och nyskapande 
samtal. Åtminstone i nuläget bör företagssamverkan 
ses som en kanal för samverkan, inte som något 
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egentligt innovationsforum. Fallstudierna Åbo och 
Jakobstad visar att företag hittar sina business-to-
business-nätverk själva, men att det finns utrymme 
för förbättring i identifieringen av utvecklingsbehov 
mellan det offentliga och privatföretag. Var företag 
placerar sig styrs i viktighetsordning av tillgång till 
kunnig arbetskraft, logistiska förbindelser och var 
kunderna finns; de två förstnämnda påverkas i hög 
grad av samhällsplanering.

För städer och kommuner ger företagssamverkan 
förhandsinformation om hur det går för företagen 
i regionen. Den hjälper dem att gestalta framtidens 
möjligheter och hot samt att tillsammans hitta lös-
ningar på dem. Företagssamverkan är närings- och 
markpolitisk kärnverksamhet. Å ena sidan säkrar 
den att företagen stannar kvar i stadsregionen och 
å andra sidan påskyndar den uppkomsten av nya 
företag både genom identifierade värdenätverk och 
genom nyinriktning av kunnande.

Statens infrastrukturbeslut och finansiering är ofta 
av avgörande betydelse för stadsregioner. För att 
Finland skall kunna utvecklas framgångsrikt och 
balanserat krävs förutom centralisering och tillväxt 
av stora enheter och de största stadsregionerna 
också ett utvecklingsgrepp som kännetecknas av täta 
nätverksfibrer och att små och medelstora projekt 
kan ha en katalysatorroll. I konkurrensen mellan 
regioner kan man klara sig på många sätt, men 
staten måste kunna reagera på smärtpunkterna i 
varje stadsregion, även de mindre.

rekoMMendAtioner:�

De centrala elementen i verksamhetsmodellen – 
identifiering av värdenätverk i stadsregionen, en 
verkstad eller inbjudningsseminarium, rapportering 
och information genom olika medier, ett digitalt 
stödsystem för beslutsfattande samt breda visions-
träffar med några års mellanrum – tas i bruk stegvis 
och görs till en del av planeringen av stadsregioner 
så att modellen vidareutvecklas i varje skede av pro-
cessen. Initiativtagare: städer och regionala aktörer.

Parallellt med det pågående utredningsarbetet 
kring Finlands regionala struktur inleds ett nytt 
utvecklingsarbete av stads- och regiontypologi. 
Analysen kan till sin metod vara en tillämpning av 
den Netzstadt-metod som Franz Oswald och Peter 
Baccini (2003) har presenterat och där strömmar, 
resurser och emergenter i en region analyseras på 
tre skalor. Syftet med typologin är att identifiera 
stadsregioner av olika utvecklingspotential och att 
förbättra koordineringen av statliga åtgärder som 
helhet inom stadsregioner vid sidan av stora stadsre-
gioner och regionstäder. Initiativtagare: Nätverket 
för markanvändning, boende och trafikplanering 
(MAL)

Det djupare samarbete mellan handelskammarar-
betet och stadsplaneringen som näringslivet har 
föreslagit konkretiseras genom praktiska pilotpro-
jekt som tar fasta på viktiga markanvändningsfrågor. 
Elementen för verksamhetsmodellen för företags-
samverkan (verkstäder, visionsträffar) kan från fall 
till fall erbjuda kontaktytor och forum för det här 
samarbetet. Initiativtagare: Handelskammare och 
spetsföretag.



50

YRITYSVUOROVAIKUTUS 
KAUPUNKISEUTUJEN 
SUUNNITTELUSSA

Lähteet

Cerrone, Damiano, Panu Lehtovuori ja Helen Pau (2012). From Knowledge Platform to Decision Support 
System. Teoksessa: Tapaninen, Ulla (toim.), Helsinki and Tallinn on the move, ss. 102-110.   <http://www.
euregio-heltal.org/wp-content/uploads/2011/03/Httransplan-final-report1.pdf>

Florida, Richard (2009). Class and Well-Being. <http://www.creativeclass.com/ creative_class/2009/03/17/
class-and-well-being/>

Goffman, Erwing (1974/1986). Frame analysis. An essay in the organization of experience. Cambridge, Mass. 
Harvard University Press. 

Gottdiener, Mark (1985/1994). The Social Production of Urban Space. Austin: University of Texas Press. 

Graham, Stephen ja Simon Marvin (1996). Telecommunications and the city: electronic spaces, urban place. 
Lontoo: Routledge.

Hanhijärvi, Jani ja MAL-verkosto (2011). Elinkeinoelämän rooli seudullisessa suunnittelussa. Koheesio- ja kilpai-
lukykyohjelman verkostojulkaisu 7/2011. Tampere: Tammerprint.  
<http://www.mal-verkosto.fi/filebank/85-MAL_raportti.pdf>

Healey, Patsy (2006). Urban Complexity and Spatial Strategies: a relational planning for our times. Lontoo: 
Routledge.

Ilmonen, Mervi; Jukka Hirvonen; Liisa Knuuti; Heli Korhonen ja Markku Lankinen (2000). Rauhaa ja karne-
vaaleja: tieto- ja taitoammattilaisten asumistavoitteet Helsingin seudulla. Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja 
koulutuskeskuksen julkaisuja B 78.

Jacobs, Jane (1969). The Economy of Cities. New York: Random House.

Karvonen, Erkki (2000). Tulkintakehys (frame) ja kehystäminen. Tiedotustutkimus 2/2000. 
<http://www.uta.fi/~tierka/Tulkintakehys.pdf>

Kurunmäki, Kimmo ja Panu Lehtovuori (2013). Uusi suunnittelujärjestelmä kaupunkiseuduille. Rakennettu 
ympäristö vol. 50 2/2013, ss. 6-9.

Livskvalitet 2040. Jakobstadsregionens strukturplan. 
<http://www.concordia.jakobstad.fi/download/660/Livskvalitet%202040%20presentation%20280513.pdf>

Nykyinen yhdyskuntakehitys Pietarsaaren seudulla – JASU-vertailu (2012). Pohjanmaan liitto/Gustav Nygård.



51

Oswald, Franz ja Peter Baccini (2003). Netzstadt. Einführung in das Stadtentwerfen. Basel: Birkhäuser.

Porter, Michael ja Mark R. Kramer (2011). Creating shared value. Harvard business review 89.1/2: 62-77.

Ruoppila, Sampo; Panu Lehtovuori ja Nina von Hertzen (2007). Infrastructures for Innovation: Enhancing 
Innovation Activity through Urban Planning in Baltic Metropolises. Helsinki: BaltMet Inno Project. 
<http://www.inno.baltmet.org/uploads/filedir/File/BM Inno Infrastructures for Innovation.pdf>

Stiglitz Sen ja Jean-Paul Fitoussi. Report by the commission on the measurement of economic performance and 
social progress. 2009. <http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/documents/rapport_anglais.pdf>

Turun kaupunkiseudun rakennemalli 2035. < http://www.turku.fi/public/default.aspx?contentid=332456&nod
eid=17318>



52

Liitteet
PietArsAAren�seudun�työPAJAn�osAllistuJAt�JA�kutsu

Osallistujat 21.11.2012 Kvalitetskorridor - Laatukäytävä

Henrik Snellman Vd     Ab Snellman Köttförädling Oy

Rolf Snellman  Utvecklingschef    Ab Snellman Oy

Kaj Boström  Styrelseordf. / Fullmäktigeordf.  Boströms bageri / Pedersöre kommun

Kjell Fellman  Personaldirektör   Nautor

Andreas Rönnqvist Företagare    Snow Factory Kb / Ab Rentacon Oy

Jarl Sundqvist  Direktör    Handelskammaren

Mikael Jakobsson Stadsdirektör    Staden Jakobstad

Pekka Elomaa  Stadsplanearkitekt   Staden Jakobstad

Stefan Svenfors  Kommundirektör   Pedersöre kommun

Yvonne Liljedahl-Lund Planläggare    Pedersöre kommun

Jan-Erik Backa  Ekonomi och näringlivschef  Pedersöre kommun

Lars-Erik Östman Förtroendevald    Larsmo kommun / Reg. MAL-gruppen

Panu Lehtovuori Livady

Sassi Heiskanen Livady

Kati-Jasmin Kosonen Suunnittelija    MAL-Verkosto

Gustav Nygård  Regionplanerare   Utvecklingsbolaget Concordia
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            Arkkitehtitoimisto Livady Oy          Hämeentie 4 C 11        00530 HELSINKI           puh 348 70501             LY 0968433-0         livady@livady.fi 

    
 
 
 

INBJUDAN – KUTSU 
PEDERS-KÅLLBY KVALITETSKORRIDOR – LAATUKÄYTÄVÄ 
 
Workshop för Jakobstadsregionens företag och kommuner 21 November 2012 kl. 9.30 – 16.30 
Työpaja Pietarsaaren seudun yritysten ja kuntien edustajille 21.11.2012 klo 9.30 – 16.30 
Optima, Mötesrummet Kallan, Trädgårdsgatan 30, Jakobstad   
 

- Hur kan Peders-Kållby bli en riktig ”kvalitetskorridor” för företag och andra aktörer? 
- Vilka är de viktigaste frågorna i korridorens planering? 
- Miten varmistaa, että käytävä on yrityksille hyvä ja lisäarvoa tuottava toimintaympäristö? 
- Mistä koostuu kaupunkiympäristöltään omintakeinen ja myönteinen työpaikka-alue? 

 
Ni kan deltaga i en eller flera av dagens gruppintervjuer. Varje intervju tar cirka 1,5 timmar.  
Työpajapäivä koostuu 1,5 tunnin ryhmähaastatteluista. Voitte osallistua yhteen tai useampaan.  
 
Vi hoppas att dagen också förstärker nätverk och ger innovationsmöjligheter för regionens 
företag. Ideana on Peders-Kållby –käytävän kehittämisen ohella löytää uusia yhteyksiä ja 
innovaatio-mahdollisuuksia alueen yritysten välillä.  
 
Ilmoittautumiset – anmälningar:  
Gustav Nygård   GSM +358 (0)50 375 9422   gustav.nygard@concordia.jakobstad.fi 
 
Tillfället är tvåspråkigt. Vi bjuder på kaffe & lunch. Tilaisuus on kaksikielinen. Tarjoamme kahvin ja lounaan. 

Välkomna – Tervetuloa! 
 

 Peders-Kållby korridoren 
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            Arkkitehtitoimisto Livady Oy          Hämeentie 4 C 11        00530 HELSINKI           puh 348 70501             LY 0968433-0         livady@livady.fi 

PROGRAM – OHJELMA 21.11.2012  
Optima, Mötesrummet Kallan, Trädgårdsgatan 30, Jakobstad   
 
9.30   Morgonkaffe – Aamukahvi  
 
9.45   Inledningsanförande – Avaussanat 

- Mikael Jakobsson, Jakobstads stadsdirektör – Pietarsaaren kaupunginjohtaja 
- Stefan Svenfors, Pedersöres kommundirektör – Pedersören kunnanjohtaja  
- Kimmo Kurunmäki, MAL-nätverkets projektledare - MAL-verkoston projektipäällikkö 

 
10.15 – 11.45   Gruppintervju 1 – Ryhmähaastattelu 1 
 
11.45   Lunch – Lounas. Restaurang Yrkeskocken. 
 
12.45 – 13.15   Korta föreläsningar – Miniluennot: Lilla auditoriet Tankar. 

- 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 fortsatta åtgärder – Yhteenveto ja jatkotoimet.  
 
Tilaisuuden moderoi Panu Lehtovuori, professori, arkkitehti SAFA. 
Workshopens moderator är Panu Lehtovuori, professor, arkitekt SAFA. 
 

Tillfället är en del av projektet ”Genomförande och koncept av företagsväxelverkan i MBT-planeringen” 
som utförs av Nätverket för markanvändning, boende och trafikplanering. Deltagarna är välkomna till 
seminariet i Tammerfors 4.12.2012, där man berättar om detta och flera andra pilotprojektresultat.  
 
Työpaja liittyy Suomen kaupunkiseutujen MAL-verkoston hankkeeseen ”Yritysvuorovaikutuksen 
toteutus ja konseptit MAL-suunnittelussa”. Osallistujat ovat tervetulleita seminaariin Tampereelle 
4.12.2012, jossa kerrotaan tämän ja muiden verkoston hankkeiden tuloksista. www.mal-verkosto.fi 
   

Information – Lisätiedot:  
 
Gustav Nygård   Panu Lehtovuori 
Regionplanerare/Seutusuunnittelija  Professori, arkkitehti SAFA  
Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia Arkkitehtitoimisto Livady Oy  
GSM +358 (0)50 375 9422   GSM +358 (0)50 525 0252 
gustav.nygard@concordia.jakobstad.fi  panu@livady.fi 
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Frågor	  för	  dagens	  gruppintervju	  
	  
NUVARANDE	  SITUATION	  
Berätta	  så	  brett	  som	  ni	  vill	  om	  det	  företag	  eller	  den	  aktör	  som	  ni	  representerar	  

-‐ affärsidé	  och	  kärnstrategi	  
-‐ produkter,	  kunder	  
-‐ verksamhetsställe	  
-‐ personalen	  
-‐ historia	  

	  
Vilka	  är	  Jakobstadsregionens	  styrkor	  från	  ditt	  företags	  synvinkel?	  
Och	  svagheter?	  
Vilka	  faktorer	  är	  viktiga	  när	  man	  tänker	  på	  företagets	  eller	  verksamhetens	  lokalisering?	  	  
Vad	  är	  det	  värsta	  problemet	  gällande	  infrastruktur	  i	  området?	  
	  
Vilka	  företag	  och	  andra	  aktörer	  är	  väsentliga	  partners	  för	  ditt	  företag?	  	  

-‐ i	  Jakobstadsregionen	  
-‐ i	  övriga	  Finland	  	  
-‐ internationellt	  

	  
I	  en	  hurudan	  värdekedja	  eller	  ’värdenätverk’	  deltar	  ditt	  företag	  i?	  	  

-‐ vilken	  nytta	  får	  företaget	  från	  dess	  värdenätverk	  i	  dag?	  
-‐ Vilka	  aktörer	  hoppas	  ni	  att	  ha	  i	  er	  närhet?	  
-‐ Vad	  kan	  ditt	  företag	  erbjuda	  andra	  företag	  i	  närheten?	  	  

	  
FRAMTIDEN	  
Hur	  planerar	  ni	  att	  utveckla	  företagets	  verksamhet?	  

-‐ vilka	  konkreta	  behov	  har	  ni	  gällande	  platsen	  och	  dess	  funktionalitet	  på	  kort	  sikt?	  	  
-‐ vilka	  immateriella	  utvecklingsförutsättningar	  har	  ni,	  t.ex.	  ny	  know-‐how	  eller	  kreativitet?	  

	  
Hurdan	  vore	  en	  drömsituation	  för	  ditt	  företag	  gällande	  lokal	  och	  verksamhet?	  	  

-‐ nämn	  en	  benchmark	  eller	  ett	  utmärkt	  exempel	  på	  en	  verksamhetsmiljö	  i	  Finland	  eller	  
utomlands.	  Grunda	  din	  val!	  	  

-‐ Vilka	  faktorer	  gör	  en	  bra	  verksamhetsmiljö?	  
-‐ Vad	  annat	  än	  bara	  företagsverksamheter	  borde	  finnas	  där?	  
-‐ Vad	  gör	  en	  stad	  eller	  region	  attraktiv?	  	  

	  
Hur	  kunde	  Peders-‐Kållby	  korridorens	  företag	  tjäna	  som	  din	  företags	  verksamhetsmiljö?	  
Vilka	  är	  de	  viktigaste	  frågorna	  i	  korridorens	  planering?	  
	  
Vilka	  behov	  har	  ni	  för	  kommunal	  eller	  regional	  utvecklingsservice?	  	  

-‐ hur	  ser	  ni	  på	  ert	  företags	  förhållande	  till	  Jakobstadsregionens	  städer	  och	  kommuner?	  	  
-‐ eller	  andra	  samhällen	  och	  invånare?	  	  

	  
Vad	  kunde	  personen	  bredvid	  dig	  göra	  till	  näst?	  Ett	  förslag	  för	  uppgift!	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Tack!	  	  
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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?	  

	  
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!	  
Kiitos!	  
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Yritysvuorovaikutus	  yhdyskuntasuunnittelussa	  Case	  Turku	  ja	  Turun	  seutu	  
	  
Kutsutilaisuus	  keskiviikkona	  27.2.2013	  
Osoite:	  Turun	  keskusta,	  Puolalankatu	  5,	  5	  krs.	  	  
	  
Tilaisuuden	  tavoite	  on	  välittää	  tietoa	  Turun	  ja	  Turun	  seudun	  suunnittelusta,	  antaa	  yrityksille	  
mahdollisuus	  kertoa	  maankäyttöön	  liittyvistä	  tarpeistaan	  ja	  toiveistaan	  sekä	  löytää	  uusia	  yhteyksiä	  ja	  
innovaatiomahdollisuuksia	  Turun	  seudun	  yritysten	  välillä.	  Työpaja	  liittyy	  Suomen	  kaupunkiseutujen	  
MAL-‐verkoston	  hankkeeseen	  ”Yritysvuorovaikutuksen	  toteutus	  ja	  konseptit	  MAL-‐suunnittelussa”.	  
	  
12:30	  salaattilounas	  	  
13:00	  Avaussanat	  	  

-‐ Apulaiskaupunginjohtaja	  Jarkko	  Virtanen	  
	  
13:10	  Turun	  ja	  Turun	  seudun	  yhdyskuntasuunnittelu	  ja	  kaavoitus	  

-‐ Toimialajohtaja	  Markku	  Toivonen	  
-‐ Kehityspäällikkö	  Christina	  Hovi	  

	  
13.30	  Lyhytluennot:	  Yritykset	  ja	  kaupunki	  	  

-‐ Kimmo	  Kurunmäki,	  Maankäytön,	  asumisen	  ja	  liikenteen	  kansallinen	  verkosto:	  "Yritysyhteistyö	  
kaupunki-‐	  ja	  seutusuunnittelussa	  -‐	  missä	  olemme	  nyt?"	  

-‐ Sampo	  Ruoppila,	  tutkimusjohtaja,	  Turun	  yliopisto	  ja	  Turun	  kaupunki:	  "Innovaatiot,	  
yritystoiminta	  ja	  kaupunkisuunnittelu	  -‐	  kohti	  uutta	  käytäntöä"	  

	  
14.00	  Kahvi	  
	  
14:15	  Luova	  keskustelu	  ja	  ryhmähaastattelu	  	  

-‐ Keskustelun	  siivittäjänä	  professori	  Panu	  Lehtovuori,	  Tampereen	  teknillinen	  yliopisto,	  Livady	  Oy	  
	  
15:30	  Yhteenveto	  ja	  jatkotoimet	  	  
16:00	  Tilaisuus	  päättyy	  
	  
Lisätiedot	  	  
Panu	  Lehtovuori,	  panu@livady.fi,	  050-‐525	  0252	  
Jaana	  Solasvuo,	  jaana.solasvuo@turku.fi,	  050-‐501	  1507	  
	  
Tervetuloa!	   	  
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Osanottonsa	  ovat	  vahvistaneet	  seuraavat	  yritysedustajat:	  
	  
Hartela	  Oy,	  toimitusjohtaja	  Kari	  Mäkelä	  (Turku),	  rakentaminen	  
Hesburger	  Oy,	  hallituksen	  pj.	  Heikki	  Salmela,	  Turku,	  elintarvikkeet	  
ITW	  Haloila	  Oy,	  johtaja	  Juha	  Vanhanen	  (Masku	  /	  Mynämäki),	  pakkaus-‐	  ja	  käärintäkoneet	  
Fujitsu	  Finland	  Oy,	  johtaja	  Heikki	  Pylkkänen	  (Turku),	  ICT	  
Langh	  Ship	  Oy,	  kaupallinen	  johtaja	  Laura	  Langh	  (Piikkiö	  /	  Kaarina),	  meriliikenne	  
Turun	  Sanomat,	  toimituspäällikkö	  Veikko	  Valtonen	  (Turku),	  painotalo	  
Elomatic	  Oy,	  N.N	  (Turku),	  konsultointi	  ja	  tekninen	  suunnittelu	  
	  
Turun	  kaupunki,	  yliopistot,	  MAL-‐verkosto	  
	  
Markku	  Toivonen,	  toimialajohtaja,	  Turun	  kaupunki	  
Christina	  Hovi,	  kehityspäällikkö,	  Turun	  kaupunki	  
Olavi	  Ahola,	  yleiskaavainsinööri,	  Turun	  kaupunki	  
Jaana	  Solasvuo,	  tutkija,	  Turun	  kaupunki	  
Seppo	  Torikka,	  teollisuusasiamies,	  Turun	  seudun	  kehittämiskeskus	  	  
Sampo	  Ruoppila,	  tutkimusjohtaja,	  Turun	  yliopisto	  ja	  Turun	  kaupunki	  
Kimmo	  Kurunmäki,	  MAL-‐verkosto	  
Kati-‐Jasmin	  Kosonen,	  MAL-‐verkosto	  
Panu	  Lehtovuori,	  Livady	  Oy,	  Tampereen	  teknillinen	  yliopisto	  
Sassi	  Heiskanen,	  Livady	  Oy	  

	  
	  




