
   
 
 

Esimerkkejä yritysvuorovaikutuksesta 
kaupunki(seutu)suunnittelussa 
 
 
HELSINGIN YLEISKAAVA (valmisteilla)  
 

 
Valmisteilla oleva yleiskaavan luonnos painottaa nimenomaan urbaanin 
kaupunkimaisuuden voimaa myös elinkeinonäkökulmasta. Keskeiset 
elinkeinotoiminnan maankäytölliset muodot ovat  

- kantakaupunki ja sen laajennus, jonka sisällä “tuottavuuden huippualueet” 
- vanhat aluekeskukset ja eräät muut esikaupunkien noodit, joita nyt ajatellaan 

sekoittuneina “keskustoina” 
- Vuosaaren satamasta lentokentälle ulottuva kehittämisvyöhyke 

 
Ero edellisen yleiskaavan ajatteluun (From City to City Region, 2009) on huomattava, 
sillä teemoitetuista tarkkarajaisista yritysalueista on lähes luovuttu. “Kansainvälinen 
Helsinki” -teemakartta kuitenkin pitää yllä kantakaupungin ulkokehällä olevia korkean 
tekniikan ja taideteollisuuden kampuksia, joita aiemmin pidettiin hyvin oleellisina, ml. 
kampukset yhdistävä Tiedelinja. Vuoden 2009 suunnitelmassa oli neljä temaattista 
”tasoa”, ideana se, että jokaista asemakaavaa tai hanketta tarkastellaan kaikkien neljän 
tason linssin läpi.  
 
Ehkä merkittävää on se, että E18-käytävä ei näy Helsingin yleiskaavaosaston ajattelussa. 
Lentokentän ja terminaalien merkitys tunnustetaan, ja monikeskuksisesta seudusta 
puhutaan, mutta keskiössä on kuitenkin Helsingin sisäinen urbaani dynamiikka.  



 

 

 
 
Yritysalueet 2009 kehityskuvassa.  

 
 



LONDON PLAN 
 
 

 
 
 
London Plan perustuu kaupunkiseudun hallinnosta säädettyyn lakiin (Greater London 
Authority Act 1999). Edellisen pormestarin Ken Livingstonen aikana tehty ensimmäinen 
London Plan (2004) nosti esille kiinnostavia ideoita ja välineitä.  
 
”Opportunity Area” osoittaa maankäytön muutosalueen, johon suunnittelijat toivovat 
investoijien kohdistavan huomiota. Suunnitelmassa on myös maankäytön tiivistämisen 
kohteita sekä uusia kehittämisvyöhykkeitä Suur-Lontoosta Greenbeltin läpi kohti 
lentokenttiä sekä Thamesin suuta.  
 
Suunnitelmassa on myös kiinnostavaa eri toimintojen kartoitusta, yllä esimerkki 
yöelämästä (vrt. Tukholman Hot Spotit).  

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



LIMBURG, HOLLANTI ”HILLSIDE DELIGHTS”  
 

 
 
Erittäin kiinnostava ja Kotkan-Haminan seudun kannalta relevantti case on eteläisen 
Limburgin seudun toimijalähtöinen kehittämisvisio. Suunnitelma lähtee liikkeelle 
seudun erikoislaadun tunnistamisesta – Hollannin ainoista yli 300 metrin kukkuloista, 
pitkästä turismin historiasta ja keskeisestä sijainnista useiden maiden risteyskohdassa.  
 
Toimijalähtöinen visio pyrkii katkaisemaan seudun negatiivisen kierteen rakentamalla 
uutta lisäarvoa uusista luovista yhteenliittymistä (crossover).  Keinoina kahdenväliset 
keskustelut, mahdollisuuskartat ja pyöreän pöydän keskustelut ideoista seulottiin 
kiinnostavat ja niitä kehitettiin edelleen. ”Healing Hills” (terveydenhoidon, vapaa-ajan ja 
maiseman yhdistelmä) ja ”Taste-Cooperative” (maatalousala, maatilalomat, hyvät 
ruokaravintolat ja paikallisen ruuan kauppapaikat) nousivat erityisen vahvoina esille.  
 
Konseptien ideana on yhdistellä toimijoita uusilla tavoilla. Healing Hills esimerkiksi 
nivoo terveysturismin, viiden tähden hotellit (yö kuitenkin halvempi kuin 
huippusairaalassa) ja green care –ajattelun. Taste-Cooperative avaa paikallisen ruuan 
reittejä kaupunkien keskeisille kauppapaikoille ja toisaalta mahdollistaa pienten 
maatalousyrittäjien verkottumisen ja diversifionnin (maaseutu-kaupunki). Hyvin 
kommunikoitu hanke synnytti koko joukon uusia ideoita ja verkottumiskonsepteja. 
 
Boelens, L. & Boelens L. The Urban Connection: An Actor-relational Approach to Urban 
Planning. 010 Publishers, ss. 214-225. 
 
 
 
 
 
 
 



AMSTERDAM 
 
Amsterdamin 2040 maankäyttövision (2010) taustalla oli kaupunginvaltuuston päätös 
toteuttaa rakennevisio avoimempana prosessina kuin koskaan aiemmin kaupungin 
maankäyttöperinteessä. Asukkaille, yrityksille, järjestöille ja valtion elimille taattiin 
mahdollisuus esittää omat ideansa ja antaa oma panoksensa kaikissa prosessin 
vaiheissa. 
 
Seudullisen rakennevision tilallinen kuvaus poikkeaa aikaisemmista vastaavista 
eloisuudellaan ja hienovaraisilla varjostuksilla, jotka indikoivat metropolialueen 
keskeisimpiä alueellisia kehityssuuntia (development thrusts). Visiokartta pyrkii 
havainnollistamaan yhdellä vilkaisulla missä kaupungin dynaamisimmat alueet ovat 
tulevina vuosikymmeninä. Paikoittain vision kerrontaa illustroidaan lukuisilla 
yksityiskohdilla, kuten keskeisillä liikenneväylillä tai julkisen tilan laatua parantavilla 
interventioilla. 
 
Elinkeinoelämän tukemiseksi strategiassa nostetaan tärkeiksi kehittämiskohteiksi 
erityisesti lentokentän (Schiphol) ja Zuidasin eteläisen akselin ympäristöt 
kansainvälisen liiketoiminnan yhdyskäytävinä. 
 

 
 
Amsterdamin ydinkeskustan dynaamiset alueet seudullisessa rakennevisiossa. 



WIEN 

Wienin seudun monikeskuksinen rakenne ylettyy maan rajan yli ja yhdistää Unkarin, 
Slovakian ja Tšekin rajaseutujen kaupungit. Alueellinen yhteistyöverkosto CENTROPE 
sisällyttää alueellisen talouden, työmarkkinat ja koulutuksen, tieteen ja tutkimuksen, 
kulttuurin ja luonnon sekä alueellisen politiikan ja hallinnon. Alueellinen yhteistyö 
mahdollistaa yrityksille yhteiset työmarkkinat ja koulutusverkoston hyödyntämisen.  
Wienin STEP 2025 –kaupunkikehityskuvassa alueen yrityksillä onkin vahva asema 
kaupunkiseudun taloudellisen kilpailukyvyn kannalta ja kehitys ei pääty kaupungin 
rajalle. 



Yritysvuorovaikutus Wienin kaupunkikehityksessä toteutetaan kooperatiivisena 
prosessina Business and the city –mallin nimellä Wienin elinkeinoelämän harjoittajien 
edustajien, talouselämän ja yhteiskunnallisten instituutioiden sekä kaupungin virastojen 
yhteistyönä. Workshopeissa tuodaan esille, mitä kaupunkikehitys tarkoittaa kaupungille 
ja elinkeinoelämälle ja tarkastellaan yritysten toiminnan vaikutusta kaupungin 
kehitykseen. Luodaan alusta tasapuoliselle dialogille yritysten ja kaupungin päättäjien 
välille ja perustetaan yhteinen ymmärrys elinkeinoelämän tarpeista 
kaupunkiseudullisessa rakenteessa jotka huomioidaan STEP 2025 kaupunkikuvan 
laadinnassa. Taloudesta syntyy näin kaupungin co-producer.  
 
Wienin julkisessa kaupunkikehityskeskustelussa kuullaan yrityksiä workshoppien ja 
keskustelutilaisuuksien kautta. Paikallisen ja seudullisen elinkeinoelämän tarpeet ja 
vaikutteet päätyvät suoraan kaupunkikehityskeskusteluun. Seudun yritysten 
koordinoinnista ja seudun markkinoinnista potentiaalisille yrityksille vastaava neljän 
maiden yritys- ja kehitysyksikköjen muodostama CENTROPE yksikkö.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TUKHOLMA 
 
Tukholman kaupungin kehittämistä ohjaava strategia on ”The Walkable City – Stockholm 
City Plan” (2010). Kyseessä nimenomaan strateginen paperi eikä perinteinen 
yksinomaan maankäyttöön tukeutuva yleiskaavadokumentti. Tulevaisuusvisio ei ole 
staattinen vaan tarvittaessa joustaa toimintaympäristön muuttuessa. Strategian 
toteuttaminen perustuukin jatkuvaan dialogiin tulevaisuuden suhteen. Visiossa 
painotetaan yhdeksää strategista fokusaluetta, joista yksi käsittelee 
elinkeinoympäristöä: ”a strong business community and education system”. 
 
Globalisaation ja kilpailevien kaupunkiseutujen muovaamassa toimintaympäristössä 
elinkeinonäkökulmasta kaupungin tärkeimmäksi tehtäväksi nähdään vastata 
yritysmaailman tarpeisiin niin osaajien kuin riittävien tietoliikenneyhteyksien suhteen. 
Toinen prioriteetti on Tukholman markkinointi ja kehittäminen vetovoimaisena ja 
hyvän elämänlaadun kaupunkina, jotta tulevaisuuden osaajat haluavat asua ja 
työskennellä siellä. Tässä suhteessa avainasemassa kilpailutekijöinä ovat 
ihmisystävällinen kaupunkiympäristö, monimuotoinen asumis- ja työpaikkatarjonta, 
hyvät palvelut ja laaja kulttuuri- ja viihdetarjonta. 
 
Liiketoiminnan liittäminen tilalliseen suunnitteluun nähdään Tukholmassa tärkeänä 
sillä kaupunki kasvaa huimaa vauhtia. Tilan rajallisuuden vuoksi myös perinteisillä 
teollisuus/yrityspainotteisilla alueilla tilankäyttöä on tarve optimoida. Tätä puoltaa 
myös tilanne, jossa teollisuuden luonne on muuttunut: osa alueista on vajaassa käytössä 
”vanhan” teollisuuden siirtyessä muualle, osa teollisuus/yritysalueista puolestaan 
kestää nykyolosuhteissa hyvin yhteiseloa asumisen kanssa, kun taas osa on edelleenkin 
syytä erotella asuinalueista. 
 
Käytännön tasolla liiketoiminnan näkökulman liittäminen yleissuunnitteluun aloitettiin 
keväällä 2006, jolloin kaupungin jokainen yrityspainotteinen alue inventoitiin 
kartoittamalla mitä siellä konkreettisesti sijaitsee, alueen käyttötarkoitukset, nykytila ja 
historiallinen kehitys. Samalla kuunneltiin yrittäjien ja kiinteistönomistajien 
näkemyksiä alueiden tulevaisuuden tarpeista ja kehitysnäkymistä. 
 
Koostetun aineiston pohjalta jokaiselle alueelle laadittiin niiden kehityssuuntaviivat 
määrittävä julkaisu (Riktlinjer för företagsområden), joka julkaistiin vuonna 2008. 
Kyseisessä dokumentissa määritellään alueiden nykytila, tulevaisuuden tahtotila ja 
kehityspotentiaali. Nämä aluekohtaiset suuntaviivat toimivat suunnittelupäätösten sekä 
yritysten neuvomisen/avustamisen perustana, ja aineistona yleiskaavatyössä. 
 
Tällä hetkellä Stockholm Business Region Development (SBRD) [eli Tukholman alueen 
virallinen markkinoijaorganisaatio] jatkotyöstää kaupungin inventointimallia ja haluaa 
tuottaa virallisen yleiskaavaan limittyvän temaattisen yritystasodokumentin (Vision för 
företagsområden i världsklass). Tässä työssä on syyskuussa 2013 julkaistu pohjaraportti 
(Nulägesrapport), jossa tunnistetaan 26 yritysaluetta (sis. 20% Tukholman yrityksistä). 
Parhaillaan jatkotyössä keskitytään neljään pääkysymykseen (syksy 2013 ja kevät 
2014): 
 

1) Minkälaisia yrityksiä kaupungissa tarvitaan, missä, kuinka keskeisillä paikoilla ja 
miksi? 

2) Kaupungin yritysalueiden kehitys – metodit, ehdot, työkalujen tarve, 
muutostarve vai nykyisen säilyttäminen, sekä mitkä kiinteistöt ja rakennukset 
ovat kaupungille strategisesti tärkeitä. 



3) Yritysalueiden ulkopuoliseen Tukholmaan (Företagsområde 0) syventyminen ja 
analysointi (80% kaupungin yrityksistä sijaitsee kartoitettujen yritysalueiden 
ulkopuolella) 

4) Seudullinen näkökulma; miten naapurikunnat linkittyvät tähän kaikkeen? 
 
 
Liiketoiminnan tilallinen kuvaus Tukholmassa ja Tukholman seudulla 
 

 
Yritysalueiden tilallista kuvausta Riktlinjer för företagsområden -julkaisussa. 
 

 
Jatkotyössä tunnistetut 26 yritysaluetta. 



 

 
 
 

 
 
Invest in Stockholm -organisaation interaktiiviset karttakuvaukset, ns. hotspotit, 
Tukholman seudun avainsektoreista ja yritysklustereista. 
 
 


