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Yritysvuorovaikutus	  suunni7elussa	  
Företagssamverkan	  i	  planeringen	  	  

•  MAL-‐verkoston	  tutkimus:	  Hanhijärvi,	  Jani:	  Elinkeinoelämän	  roolista	  
seudullisessa	  suunni1elussa,	  2011	  

•  ”Yritysvuorovaikutuksen	  toteutus	  ja	  konsep1t”,	  MAL-‐verkoston	  
piloIhanke	  yhteistyössä	  kaupunkien	  ja	  seutujen	  kanssa	  	  

•  ToteuKajana	  Livady	  Oy,	  prof.	  Panu	  Lehtovuoren	  työryhmät	  ja	  ko.	  
seudut	  

•  Tapaukset	  Turun	  seutu	  ja	  Pietarsaaren	  seutu	  2012-‐2103,	  Kotkan-‐
Haminan	  seutu	  parhaillaan	  (syyskuu	  2013-‐helmikuu	  2014)	  

•  Turun	  ja	  Pietarsaaren	  piloIen	  yhteisraporI:	  Yritysvuorovaikutus	  
kaupunkiseutujen	  suunni1elussa,	  2013	  

à	  Näkemyksellinen,	  strateginen,	  ;etoon	  ja	  kokemukseen	  perustuva	  
ja	  demokra;an	  vaa;mukset	  täy7ävä	  yritysvuorovaikutuksen	  
toimintamalli	  on	  tarpeellinen	  



Yritysvuorovaikutus	  suunni7elussa	  
Företagssamverkan	  i	  planeringen	  	  

•  Yritysvuorovaikutuksen	  uudelleenajaKelulle	  on	  selvä	  tarve	  ja	  
yhteiskunnallinen	  1laus	  

•  Suhteellisen	  tuore	  ja	  vielä	  muotoaan	  hakeva	  kaupunki-‐
seutujen	  suunniKelu	  tarjoaa	  menossa	  olevassa	  murroksessa	  
lupaavan	  kehi7ämisalustan.	  	  

•  Yritysvuorovaikutus	  on	  syytä	  nähdä	  uuden	  toimija-‐	  ja	  
paikkalähtöisen,	  vuorovaikuKeisen	  ja	  dynaamista	  
kaupunki1etoa	  käyKävän	  yhdyskuntasuunniKelun	  kiinteänä	  
osana,	  ei	  pelkästään	  olevan	  suunniKelujärjestelmän	  
täydennyksenä	  

•  Nimenomaan	  kaupunkiseutu	  koetaan	  yrityksissä	  luontevana	  
toiminta-‐alueena	  (Hanhijärvi	  2011).	  



Mistä	  työpaikat	  tulevaisuudessa?	  
Fram;dens	  arbetsplatser?	  

•  Meneillään	  on	  kaupunkitalouden	  ja	  seudullisen	  
kehitysdynamiikan	  murros	  

•  YhdyskuntasuunniKelun	  painopiste	  siirtyy	  julkisen	  kulutuksen	  
eli	  asuntotuotannon,	  liikenteen	  ja	  julkisten	  palveluiden	  
järjestämisestä	  koh1	  uusien	  työpaikkojen	  ja	  tuotannollisen	  
perustan	  systeemistä	  kehiKämistä	  	  

•  Ko1talouksien	  voimistuva	  osallistuminen	  kaupunkiympäristöä	  
ja	  palveluja	  koskevaan	  keskusteluun	  eKä	  uudenlainen	  glokaali	  
hyödyketuotanto	  kiinniKävät	  toimijoita	  vuorovaikuKeiseen	  
yhteistuotantoon	  à	  yhdessä	  tekemisen	  kul7uuri	  



Jakamistalous	  
Sharing	  economy	  

•  AirBnb	  –	  asunnon	  jakamisen	  vertaistoimintaa,	  kansainvälinen	  
•  Kor7eliauto.fi	  –	  mobiiliin	  paikannukseen	  ja	  maksamiseen	  

perustuva	  ko1mainen	  vertaispalvelu	  “vuokraa	  naapurisi	  
autoa”;	  City	  Car	  Club	  –	  toimii	  Helsingissä	  

•  Monissa	  ryhmärakentamiskohteissa	  ja	  yhteisöissä	  jaeKuja	  
autoja	  tai	  autopalveluita,	  esim.	  KraYwerk	  Zürich	  

Kuva	  A.	  Neuvonen	  



Hybridit,	  uusi	  urbaani	  
Nya	  hybrider	  av	  arbete	  och	  vardagsliv	  

Kuva:	  Low	  2	  No	  /	  Sauerbruch-‐HuKon,	  ARUP	  &	  al.	  



Hybridit,	  uusi	  urbaani	  
Nya	  hybrider	  av	  arbete	  och	  vardagsliv	  

Hvide	  Kodby,	  Kööpenhamina	  
Kuva:	  kultuarv.dk	  	  



New	  industrial	  revolu;on	  

•  Laajan	  tuotannollisen	  perustan	  innovaa;ovoimasta	  aivan	  
erinomainen	  esimerkki	  on	  ITW	  Haloila	  Turun	  seudulla.	  
Pakkauskoneita	  valmistavassa	  yrityksessä	  on	  55	  työntekijää	  ja	  
alihankintaketjussa	  on	  noin	  400	  työntekijää.	  	  

•  Yritys	  on	  ollut	  omalla	  kapealla	  sektorillaan	  globaali	  
innovaa;ojohtaja;	  amerikkalainen	  omistaja	  on	  pääKänyt	  
keskiKää	  Koko	  Euroopan	  ja	  Aasian	  tuotannon	  Maskuun.	  

•  Seudullisessa	  verkossa	  tuotannollisia	  innovaa1oita	  on	  
pystyKy	  siirtämään	  yrityksestä	  toiseen	  (Nokia,	  telakat)	  

•  Ekotehokkuuden	  vaa1mus:	  ITW	  Haloila	  on	  jo	  typistänyt	  
alihankintaverkostoja,	  koska	  välituoKeiden	  kuljetus	  vaikuKaa	  
raportoitavaan	  hiilijälkeen	  



New	  industrial	  revolu;on	  
•  Teknologia-‐	  ja	  

Internet-‐pohjaiset	  
startup-‐yritykset	  
muuKavat	  
tuotannon,	  jakelun	  ja	  
kulutuksen	  malleja	  

•  “disruptoitumien”	  
•  “The	  first	  rule	  of	  

any	  game	  is	  to	  know	  
you’re	  in	  one.”	  

•  Google	  /	  Hamina,	  
MicrosoY	  /	  Oulu?	  



Elinvoima	  –	  yksi	  määritelmä	  
LivskraT	  –	  möjlig	  defini;on	  

MaankäyKö,	  asuminen	  ja	  liikenne	  (MAL)	  +	  elinkeinot	  
=	  elinvoima	  

Markanvändning,	  boende	  och	  trafik	  (MBT)	  +	  
näringsliv	  =	  livskraY	  

	  
“Kokoluokassaan	  Vaasan	  seutu	  on	  yksi	  parhaiten	  

menestyvistä	  kaupunkiseuduista	  kaikkien	  indikaa7oreiden	  
mukaan”	  (Jonas	  Kommonen,	  Vaasa)	  
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Limburg,	  Hollan;	  

•  Lähtökohta	  
seudun	  
erikoislaadun	  
tunnistaminen	  

•  Uudet	  luovat	  
yhteenliiKymät	  
(crossover)	  
keskeisenä	  
konsep1na	  

•  Mm.	  ”Healing	  
Hills”	  

Kuvat:	  
Boelens	  &	  
Boelen	  
2009;	  	  
Ineke	  
Corneliessen	  



Wien	  –	  STEP	  2025	  

•  Val1on	  rajat	  yliKävä	  näkökulma	  
•  Julkis-‐yksityinen	  yhteistyön	  vetäjä	  CENTROPE	  

Kuvat:	  CENTROPE,	  ÖIR	  



Aiempien	  työpajojen	  teemoja	  

Case	  
Pietar-‐
saari	  

Case	  
Turku	  



Liikenneinfrastuktuuri	  kilpailutekijänä	  
Trafikinfrastruktur	  som	  konkurrensfaktor	  	  	  
•  Liikenne	  heräI	  aiemmissa	  työpajoissa	  runsaas1	  keskustelua	  
•  Turussa	  sekä	  yritykset	  eKä	  kaupungin	  toimijat	  tarkastelivat	  

liikenneinfrastruktuuria	  ennen	  kaikkea	  seudullisena	  
kilpailutekijänä	  suhteessa	  muihin	  Suomen	  ja	  Itämeren	  alueen	  
kaupunkiseutuihin.	  

•  Lento-‐,	  rauta1e-‐,	  laiva-‐	  ja	  mooKori1eyhteydet	  näh1in	  kaikki	  
karkeas1	  yhtä	  oleellisina	  

•  Matkustaja-‐	  ja	  tavaraliikenteen	  näkökulma;	  nopeiden	  
1etoliikenneyhteyksien	  merkitys	  

•  Myös	  kaupunkien	  sisäinen	  liikenne	  muutoksessa:	  
kaupunkiradat	  ja	  rai1o1en	  renessanssi	  



Liikenneinfrastuktuuri	  kilpailutekijänä	  
Trafikinfrastruktur	  som	  konkurrensfaktor	  	  
•  Saavute7avuus	  kaikissa	  skaaloissa	  globaalista	  seudulliseen	  ja	  

paikalliseen	  on	  tärkeää	  	  
•  Mobilitee[:	  on	  keskityKävä	  käyKäjien	  näkökulmaan	  ja	  

käyKökokemukseen,	  ei	  suunniKelijiden	  tai	  palveluiden	  
tuoKajien	  helppouteen	  

•  Eri	  liikennemuotojen	  integroin1,	  sujuvat	  vaihdot,	  terminaalit,	  
liityntäpysäköin1,	  auto	  palveluna,	  älykkäät	  järjestelmät…	  

•  Tehokkaan	  liikenteen	  nivominen	  tehokkaaseen	  maankäyKöön	  
•  Case	  Hollannin	  A-‐B-‐C	  



Dutch	  VINEX	  and	  ABC	  policy	  
•  Since	  1990s,	  Netherlands	  has	  had	  a	  lead	  in	  trying	  to	  integrate	  

land	  use	  and	  transport	  planning,	  within	  an	  environmental	  
strategy,	  at	  a	  na1onal	  level.	  	  

•  VINEX	  policy	  aims	  to	  cope	  with	  growth	  pressures,	  to	  improve	  
the	  quality	  of	  urban	  life	  and	  reduce	  car	  traffic	  in	  ci1es	  and	  
urban	  regions	  through	  an	  integrated	  approach	  
–  traffic	  and	  transport	  policy	  
–  environmental	  policy	  
–  physical	  planning	  policy.	  	  

•  The	  key	  is	  to	  concentrate	  residences,	  work	  areas	  and	  
ameni1es	  so	  as	  to	  produce	  the	  shortest	  possible	  trip	  
distances,	  most	  possible	  by	  bicycle	  and	  public	  transport.	  	  



Dutch	  VINEX	  and	  ABC	  policy	  
•  Housing	  sites	  are	  being	  sought	  first	  in	  the	  inner	  ci1es,	  next	  on	  

the	  urban	  periphery	  and	  only	  in	  the	  third	  place	  at	  more	  
distant	  loca1ons.	  Wherever	  the	  sites	  are	  found,	  availability	  of	  
public	  transport	  will	  be	  a	  key	  factor.	  	  

•  Businesses	  and	  ameni1es	  are	  planned	  by	  rela1ng	  their	  user	  
requirements	  to	  loca1on	  features	  –	  A-‐B-‐C	  

•  VINEX	  also	  calls	  for	  integrated	  transport/land	  use	  planning	  so	  
as	  to	  enhance	  the	  role	  of	  public	  transport,	  including	  
restric1ons	  on	  long-‐term	  parking	  places,	  associated	  with	  the	  
provision	  of	  good	  public	  transport	  (Netherlands	  1991).	  
	  



Dutch	  VINEX	  and	  ABC	  policy	  
•  Those	  ac1vi1es	  involving	  a	  large	  number	  of	  workers	  or	  

visitors	  per	  hectare,	  such	  as	  offices	  oriented	  to	  the	  general	  
public,	  theatres	  and	  museums,	  are	  rated	  A	  and	  should	  be	  
located	  close	  to	  city-‐centre	  sta1ons.	  	  

•  B	  loca1ons	  are	  those	  with	  both	  good	  sta1on	  access	  and	  good	  
access	  to	  motorways,	  making	  them	  suitable	  for	  access	  by	  
both	  car	  and	  public	  transport;	  ac1vi1es	  suitable	  for	  loca1on	  
here	  include	  hospitals,	  research	  and	  development,	  and	  white	  
collar	  industry.	  	  

•  C-‐loca1ons,	  close	  to	  motorways,	  are	  suitable	  only	  for	  
ac1vi1es	  with	  rela1vely	  few	  workers	  and	  visitors	  per	  hectare	  
and	  with	  a	  need	  for	  high	  accessibility	  by	  car	  or	  truck.	  	  



VINEX	  Ypenburg	  (Haag)	  

Kuva:	  P.	  Lehtovuori	  



VINEX	  Ypenburg	  (Haag)	  

Kuva:	  P.	  Lehtovuori	  



Työvoiman	  saatavuus	  
Tillräckligt	  med	  arbetskraT	  

•  Hyvin	  monia	  edellisten	  työpajojen	  yrityksiä	  kiinnos1	  
työvoiman	  riiKävyys	  ja	  työntekijöiden	  seudulla	  pysymisen	  
edellytykset.	  	  

•  Tärkeinä	  pideIin	  asumisen	  ja	  ympäristön	  laatua,	  seudun	  
hyvinvoin1a	  ja	  sosiaalisia	  sidoksia	  

•  Porterin	  jaetun	  arvon	  teoria	  vaikuKaa	  todella	  pitävän	  
paikkansa:	  monet	  yritykset	  katsoivat	  seudun	  kokonaisuuKa	  ja	  
pyrkivät	  pitkäjänteiseen	  työympäristön	  ja	  laajemmin	  
arkielämän	  ja	  elämön	  laadun	  kehiKmiseen	  seudulla	  	  

•  Pietarsaaressa	  veneklusterin	  henkilöstöpooli	  
organisatorisena	  innovaa1ona	  jota	  voisi	  kokeilla	  muillakin	  
aloilla	  



Jaetun	  arvon	  teoria	  	  
Shared	  Value	  Theory	  

•  Koko	  kaupungin	  tai	  seudun	  hyvinvoin1	  yritystoiminnan	  
silmämääränä	  (crea1ng	  shared	  value,	  Porter	  ja	  Kramer	  2011)	  

•  Teorian	  keskeinen	  lähtökohta	  on	  se,	  eKä	  yritysten	  
kilpailukyky	  ja	  niitä	  ympäröivien	  yhteisöjen	  menestys	  ovat	  
toisistaan	  riippuvaisia.	  	  

•  Teoria	  pyrkii	  laajentamaan	  yritysten	  yhteiskuntavastuun	  
käsiteKä	  ulkoisen	  paineen	  luomasta	  maineen	  ja	  
vastuullisuuden	  ajatuksesta	  sisäises1	  kilpailulähtökohdista	  
mo1voituneeseen	  yhteisen	  arvon	  luomiseen.	  

•  Yritykset	  voivat	  luoda	  arvo;laisuuksia	  ajaKelemalla	  uudelleen	  
tuoKeet	  ja	  markkinat,	  muuKamalla	  roolinsa	  arvoketjussa	  ja	  
mahdollistamalla	  paikallista	  toimintaa.	  



Kaupungin	  ja	  maaseudun	  vuorovaikutus	  
Interak;on	  mellan	  staden	  och	  landsbygd	  
•  Pietarsaaressa	  Snellman	  visioi	  maaseutuverkostoa,	  jossa	  

pientuoKajat,	  lähiruoka	  ja	  maa1lamatkailu	  linkiKyvät	  
Snellmanin	  brändin	  vahvistamiseen	  ja	  erikoistuoKeiden	  
valmistamiseen.	  

•  Kaupungin	  ja	  maaseudun	  rajapinta	  sekä	  merenrannat	  ovat	  
asumisen	  luonnollisia	  laatutekijöitä	  myös	  Vaasan	  seudulla	  	  

•  Jokilaaksot,	  historiallinen	  asutusrakenne,	  vanhat	  kylät	  ja	  1iviit	  
kaupungit:	  Uusi	  asuntorakentaminen	  voi	  sijoi7ua	  vanhaa	  
rakenne7a	  täydentäen	  niin	  eKä	  hahmotonta	  ”haja-‐asutusta”	  
ei	  tarvitse	  muodostaa	  juuri	  lainkaan	  



Kaupunkisuunni7elu	  houku7elevaksi	  
A7rak;v	  stadsplanering	  

•  Osallistumisessa	  seudulliseen	  suunniKeluun	  yrityksen	  
omistajuuKa	  oleellisempi	  kysymys	  on	  paikallisen	  johdon	  
toimivalta.	  

•  Ak1ivisia	  ovat	  toisaalta	  paikallises1	  omistetut,	  seudulle	  
juurtuneet	  yritykset	  ja	  toisaalta	  sellaiset	  kansainvälisten	  
yritysten	  paikalliset	  yksiköt	  tai	  tytäryh1öt,	  joilla	  on	  
omapohjaista	  innovoin1a	  ja	  kehiKämistyötä	  

•  Kasvavat	  ja	  voiKoa	  tuoKavat	  firmat	  ovat	  ak1ivisia,	  koska	  niillä	  
on	  kehiKämistarpeita	  

•  Mikro-‐	  ja	  pienyritysten	  saaminen	  mukaan	  on	  vaikeaa	  



Kaupunkisuunni7elu	  houku7elevaksi	  
A7rak;v	  stadsplanering	  

•  Myös	  puhtaas1	  kansainvälisille	  markkinoille	  suuntaavat	  ja	  
täysin	  kansainv.lises1	  toimivat	  yritykset,	  kuten	  Nautor	  ja	  ITW	  
Haloila	  voivat	  olla	  hyvin	  kiinnostuneita	  kaupunkiseudun	  
yritysyhteistyöstä	  

•  Nämä	  yritykset	  löytävät	  bisnes-‐to-‐bisnes	  –verkostonsa	  itse,	  
muKa	  saaKavat	  tarvita	  julkisen	  suunniKelun	  ja	  kehiKämisen	  
tukea	  esimerkiksi	  työntekijöitä	  houkuKelevan	  /	  sitouKavan	  
asuinympäristön	  luomisessa,	  liikenneratkaisuissa,	  
innovaa1oita	  tukevan	  koulutuksen	  kehiKämisessä	  tai	  
uudentyyppisten	  temaaIsten	  yritysalueiden	  kehiKämisessä.	  	  

•  Monet	  toiminnan	  dimensiot	  ovat	  seudullisia.	  



Kaupunkisuunni7elu	  houku7elevaksi	  
A7rak;v	  stadsplanering	  

•  Kuka	  koordinoi	  suunniKelua	  kunnissa	  à	  yhteyshenkilöiden	  
pitäisi	  olla	  löyde7ävissä!	  Yhden	  luukun	  periaate	  

•  Pietarsaaren	  kaupunginjohtaja	  Mikael	  Jakobsson	  esiI	  
ajatuksen	  tarpeiden	  kuuntelusta	  ja	  seutukehitykseen	  
sitoutuneiden	  “palkitsemisesta”,	  millä	  varmisteKaisiin	  
toimijoiden	  korkea	  kunnianhimon	  taso	  

•  Strategisen	  kun1en	  välisen	  suunnitelun	  pitäisi	  olla	  kivutonta	  
ja	  riiKävän	  yleispiirteistä.	  Ympäristöministeriö	  ja	  KuntaliiKo	  
kannustavat	  strategisiin	  seutusuunnitelmiin	  

•  Suunnitelmat	  kansalaiskeskustelun	  ja	  yritysvuoro-‐
vaikutuksen	  	  välineenä:	  helppolukuinen	  visioesitys	  ja	  myös	  
ne1n	  kauKa	  toimiva	  alusta	  



Amsterdam	  –	  Structural	  Vision	  2040	  

•  Ei	  tarkkarajaisia	  yritys-‐
alueita	  vaan	  varjostet-‐
tuja	  kehityssuun1a	  
(development	  thrusts)	  

•  Esim.	  ”The	  rolling	  out	  of	  
the	  city	  center”	  

•  Kansainvälisen	  liiketoi-‐
minnan	  yhdyskäytävien	  
korostaminen;	  Schiphol	  
ja	  Zuidasin	  alueet	  

Kuva:	  Amsterdamin	  kaupunki	  
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•  SuunniKelulla	  ohjataan	  työpaikkojen	  sijoiKumista,	  pyritään	  
1iviimpään	  yhteistyöhön	  saman	  toimialan	  yriKäjien	  välillä,	  
joKa	  mahdollisuudet	  suurempiin	  markkinoihin	  ja	  osaamiseen	  
avautuisivat	  

•  Yhdyskuntasuunnitelu	  yhteiskehi7elynä	  
•  Tarvitaan	  uudenlaisia	  yritysten	  ja	  yhdyskuntasuunniKelun	  

väliKäjiä,	  jotka	  pystyvät	  hahmoKamaan	  jatkuvan	  
kaupunkimuutoksen	  vaikutukset	  yritysten	  toimipaikkoihin	  

•  Paikkalähtöisen	  kehi7ämisen	  mene7elyt,	  jotka	  samalla	  
tukevat	  yrityksen	  ydintoimintaa	  



Kaupunkisuunni7elu	  houku7elevaksi	  
A7rak;v	  stadsplanering	  

•  Keskeisillä	  kaupunkipaikoilla	  sijaitsevat	  yritykset	  ovat	  
avainasemassa:	  luomalla	  viihtyisämpää	  ja	  monipuolisempaa	  
ympäristöä	  toimipaikkojensa	  läheisyyteen	  yrityksillä	  on	  
mahdollisuus	  nostaa	  sekä	  omaa,	  eKä	  kaupungin	  julkikuvaa	  
(‘yrityskansalaisuus’)	  

Case	  Vihiluodon	  kala	  
Kuva:	  Google	  	  



Prosessikuvaus	  ja	  -‐ehdotus	  



Kiitos!	  
Tack!	  
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