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aLkusanat

Suomen suurimpien kaupunkien teknisistä palveluista ja infrastruktuurista 
vastaavat tahot perustivat muutama vuosi sitten ns. KEHTO-konsortion 
tukemaan teknisen sektorin kehitystyötä. Konsortion yhtenä tavoitteena oli 
käynnistää tätä kehitystyötä tukeva tutkimus- ja kehittämishanke, minkä val-
misteluun kutsuttiin Teknillisen korkeakoulun BIT-tutkimuskeskus ja Tam-
pereen yliopiston Yhdyskuntatieteiden laitos. Tämän yhteistyön tuloksena 
laadittiin hankesuunnitelma ”Kuntien perusrakenteiden ja perusrakennepal-
velujen rahoituksen, omistajuuden ja tuotannon innovaatiot (KUPERA)”, 
jolle haettiin rahoitusta Tekesistä. Loppukesällä 2009 Tekes teki myönteisen 
rahoituspäätöksen, jonka pohjalta käynnistyi tällä hetkellä maamme suurin 
kuntien perusrakenteiden kehittämiseen keskittyvä kehittämis- ja tutkimus-
hanke, josta käytetään lyhennettä KUPERA.

KUPERA-hankkeen ideana on yhtäältä tunnistaa ja analysoida inno-
vatiivisia toimintamalleja ja toisaalta jalkauttaa perusrakennepalvelujen 
kehittämiskonsepteja yhteistyössä kaupunkien teknisen toimen kanssa. Tam-
pereen yliopiston Yhdyskuntatieteiden laitoksen toteutusvastuulla olevassa 
tutkimusosiossa kuvataan ja selitetään kaupunkien perusrakennepalvelujen 
muutosta kansainvälisten esimerkkien avulla ja arvioidaan kansainvälisten 
kokemusten kansallisia soveltamismahdollisuuksia. Tutkimusosiossa erityisen 
huomion kohteena ovat perusrakennepalvelujen rahoituksen, omistajuuden 
ja operoinnin innovaatiot, joilla tarkoitetaan uusia ja hyödyllisiä perusra-
kennepalvelujen hallinnan tapoja. BIT-tutkimuskeskuksen vastuulla olevassa 
kehittämisosiossa viedään läpi em. teemoihin liittyviä kokeiluja ja pilotti-
hankkeita ja käynnistetään niiden pohjalta strategisia kehittämishankkeita. 
Kehittämistoimilla organisoidaan ja vakiinnutetaan KEHTO–konsortion 
toiminta kuntien perusrakennesektoriin kohdistuvaa tutkimus- ja kehittä-
mistoimintaa tukevaksi pysyväksi yhteistyöverkostoksi (KEHTO-foorumi). 
Tutkimustulosten ja toteutettujen pilottihankkeiden perusteella annetaan 
keskeisiin omistuksen, rahoituksen ja tuotannon kehittämiskysymyksiin 
liittyviä suosituksia kuntien perusrakennesektorin toiminnan kehittämiseksi 
ja liiketoimintapotentiaalin liikkeelle saattamiseksi.

Teknisen sektorin kohtaamat haasteet ovat sitä luokkaa, että alan kehittä-
misessä ja uudistamisessa tarvitaan strategista otetta ja olemassa olevia ajatte-
lutapoja, rakenteita ja käytäntöjä kyseenalaistavaa lähestymistapaa. Teknisen 
sektorin kannalta on myös tärkeää pohtia mahdollisuuksia yhteistyöhön kun-
nan muiden toimialojen kanssa (elinkeinotoimi, terveystoimi, sivistystoimi 
jne.) ja samalla laajentaa strategista osallistumista paikallisten, alueellisten, 
kansallisten ja kansainvälisten verkostojen toimintaan. Erityisesti yhteistyö 
elinkeinoelämän kanssa ja toisaalta osallisuuden vahvistaminen paikallisen 
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kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa kuuluvat tämän kehittämistyön 
ytimeen. Näiden orientaatioperustoja koskevien haasteiden kannalta keskus-
telu luovasta ja innovatiivisesta kaupunkikehittämisestä on tärkeää kaikilla 
teknisen sektorin tehtäväalueilla.  

Käsillä oleva kirjoitus on KUPERA-hankkeen tutkimusosion alkuvaiheen 
kartoitus osana ”Luova kaupunkikehittäminen ja kansainvälinen benchmar-
king” –työpaketin toteutusta. Tähän hanketyöskentelyyn ovat allekirjoit-
taneiden lisäksi osallistuneet Tampereen yliopistosta Pekka Valkama, Olavi 
Kallio ja Ulriika Leponiemi sekä Aalto-yliopiston BIT-tutkimuskeskuksesta 
Pekka Malinen ja Tero Haahtela.

Tampereella 15. maaliskuuta 2010 

Pentti Siitonen & Ari-Veikko Anttiroiko
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Johdanto

Tässä raportissa valotetaan viime vuosina kaupunkitutkimuksessa ja kaupun-
kien kehittämisessä esillä olleita kuvailevia ja normatiivisia kaupunkikonsep-
teja. Niiden käsittely on perusteltua ennen kaikkea sen vuoksi, että samal-
la kun ne ilmentävät yleisten yhteiskunnallisten muutosten heijastumista 
kaupunkiyhdyskuntiin, ne ovat myös strategisen tason kehittämispoliittisia 
välineitä. Ne siis auttavat hahmottamaan kaupunkielämän muutoksia ja jä-
sentämään näihin muutoksiin liittyviä ilmiöitä, arvolähtökohtia ja kehittä-
mispoliittisia toimia. 

Luovan kaupunkikehittämisen keskeinen lähtökohta on kirjaimellisesti 
luovuuden eri muotojen hyödyntäminen kaupunkien kehittämisessä. Sen 
käsitteellistämisen yksi tausta on luovan kaupungin (creative city) idea, joka 
viittaa paikallisen luovuuden ja osaamispotentiaalin hyödyntämiseen yhdistä-
mällä paikkakunnan fyysiseen ympäristöön, taloudelliseen toimeliaisuuteen 
ja kulttuuriin liittyviä elementtejä talouskasvua edistävällä tavalla. Tässä 
yhteydessä luovuuden ideaa hyödynnetään tosin edellä mainittua laajem-
min, jolloin käsittely laajenee mm. osallistumista, oppimista ja yhteistyötä 
korostavien lähestymistapojen alueelle. Tarkastelun ytimessä on kuitenkin 
kaiken aikaa luovuuden ja innovatiivisuuden vahvistaminen kaupunkien 
kehittämisessä.

Luovan kaupungin ideaa voidaan hyödyntää mm. suurissa investointi-
hankkeissa eli ns. megaprojekteissa, ”muuntorakentamisessa” rakennemuu-
tospaikkakunnilla ja toiminnallisesti painottuneissa kulttuurihankkeissa. 
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Valaisevia esimerkkejä näistä kaikista löytyy mm. Japanista. Tunnettuja 
sikäläisiä suurhankkeita ovat mm. Roppongi Hills, Shiodome Shiosite, Ye-
bisu Garden Place sekä Odaiba Tokiosta, Namba Parks, Osaka Garden City, 
Rinku Town ja vastaavat hankkeet Osakan seudulta sekä satama-alueen 
uudistamishanke Minato Mirai 21 Yokohamasta. Kiinnostava esimerkki 
näistä on varsinkin Osaka, jonka suurinvestoinnit 1980- ja 1990-luvuilla 
epäonnistuivat pitkälti hallinta- ja suunnitteluongelmien vuoksi. Vielä 
selvemmin rakennemuutosta heijastelevaa ”muuntorakentamista” edusta-
vat Hakodate, Otaru ja monet muut rannikkokaupungit, joissa vanhoja 
tehdas-, satama- ja varastorakennuksia saneerattiin kulttuurin, viihteen 
ja kulutuksen keskittymiksi. Varsinaisia kulttuurisesti ja historiallisesti 
painottuneista luovan kaupungin hankkeista tunnettuja esimerkkejä ovat 
Kioto ja Kanazawa.

Euroopassa on tapahtunut aivan vastaavanlaista kehitystä. Suurhankkeisiin 
kuuluvat esimerkiksi La Défense (Pariisi), Liverpool One, Lontoon Dock-
lands ja Dublinin Docklands. Tällaiset hankkeet ovat saaneet osakseen paljon 
huomiota ja ne vaativat suuria pääomia ja myös melkoista riskinottoa. Vielä 
yleisempiä vanhalla mantereella ovat erilaiset teollisuuden rakennemuutok-
sen motivoimat hankkeet, joiden nopea yleistyminen heijastaa Euroopan 
aikaisessa vaiheessa tapahtunutta mittavaa teollistumista ja pääosin toisen 
maailmansodan jälkeen tapahtunutta teollisuuden alasajoa tuotannon siirty-
essä alhaisemman kustannustason maihin. Vaikka Euroopasta löytyy luovaan 
kaupunkikehittämiseen liittyviä suurhankkeita, pääosin kaupunkirakenta-
misen haasteet ovat kuitenkin sellaisia, joissa suunnittelu ja kehittäminen on 
inkrementaalista ja painottuu viihtyisyyden ja vetovoimaisuuden lisäämiseen 
kohtuullisin korjaus- ja uusinvestoinnein ja pääasiassa olemassa olevan kau-
punkirakenteen puitteissa. 

Luovan kaupungin kehittäminen on varsinkin länsimaissa kiinnostusta 
herättänyt trendi. Se heijastaa edellä mainittua syvällistä rakennemuutosta, 
joka edellyttää palvelusektorin vahvistamista. Kyseessä on globaali trendi, 
jonka tunnettuja tapauksia suurkaupunkien sarjassa ovat Sydney, Toronto 
ja Barcelona. Esimerkiksi Toronto aloitti 2000-luvun alkupuolella luovan 
kaupungin ideaan perustuvan kehittämistyön. Siellä kyseinen kehittämisidea 
kytkettiin mm. kaavoitukseen ja infrastruktuurin rahoitusratkaisuihin.

Toronto aloitti luovan kaupungin ideaan pohjautuvan kehittämistyön 2000-lu-
vun alussa. Luovan kaupungin idea näkyy mm. kaupungin elinkeinosuunnitelmas-
sa (2001), kaupunkisuunnitelmassa (2002), ranta-alueen kehittämissuunnitelmassa 
(2001), Luovan kaupungin kulttuurisuunnitelmassa (2003), Imagine a Toronto: Stra-
tegies for a Creative City –strategiassa (2006) ja Agenda for Prosperity –strategiassa 
(2008) ja lukuisissa näihin liittyvissä hankkeissa. Toronto on pyrkinyt määrätietoisesti 
suuntaamaan kehitystä näiden strategisten linjausten mukaisesti ja löytämään siten 



13

Johdanto

paikkansa globaalissa kaupunkien välisessä kilpailussa. Kaupunki on pyrkinyt integ-
roimaan suunnittelu-, rahoitus-, kulttuuri-, infrastruktuuri- ja elinkeinopolitiikkaa 
yhtenäisen kehittämisviitekehyksen ja integroitujen kehitystavoitteiden alle. Infra-
struktuurilla on tässä kokonaisuudessa tärkeä rooli. Esimerkiksi Toronton keskustan 
ranta-alueet, metroyhteydet, Yorkin yliopiston saavutettavuus ja niihin liittyvät alueet 
muodostavat hyvän lähtökohdan luovan alueen ja klusterimuodostuksen kehittämis-
ponnisteluille ja niiden rahoitukselle. Infrastuktuurin parantamisen rinnalla uudiste-
taan kaavoitusta ja kehitetään mm. jalankulkureittejä, jolloin saadaan luotua houkut-
televampia kaupunkialueita luovan kaupungin hengessä. Tämäntapaisilla toimilla on 
mahdollista saada myös tuottoa kaupungin tekemille infrastruktuuri-investoinneille. 
(AuthentiCity 2008.)

Tässä raportissa ”luovuus” ja ”luova kaupunki” määritellään väljästi, jol-
loin siihen voidaan kytkeä osallistamiseen, oppimiseen ja innovatiivisuuteen 
liittyviä elementtejä. Myös urbaanien järjestelmien älykkyys ja sitä tukevat 
tietoverkot ovat osa tätä kokonaisuutta. Samoin kestävä kehitys liittyy usein 
käytännössä luovan kaupungin ideaan. Näin ollen ”luovan kaupunkikehit-
tämisen” temaattinen kirjo on laaja.

Tässä kirjoituksessa valotetaan yleisesti kaupunkikehittämisen trendejä 
ja selkiytetään alan tutkimukseen liittyvää käsitteistöä. Lähtökohtana ovat 
sellaiset kaupunkikonseptit, joilla on erityistä kehittämispoliittista relevans-
sia. Kaupunkikonseptit ovat aina varsin yleispiirteisiä, mutta kaikkiin niihin 
liittyy myös erilaisia soveltamismahdollisuuksia ja osaan myös varsinaisia 
toimintamalleja ja menetelmiä, joita voidaan hyödyntää kaupunkien kehit-
tämisessä ja hallinta- ja suunnittelukäytäntöjen parantamisessa. 

Kaupunkikonseptit tarjoavat kaupunkien kehittämiseen ja kehittämis-
strategioiden muotoiluun käsitteellisiä välineitä. Ne soveltuvat erityisesti 
strategisten painopistealueiden määrittelyyn ja kaupunkien toiminnalliten 
profiilien työstämiseen. Kaupunkikonseptien pohjalta voidaan osoittaa hel-
posti ymmärrettävällä ja iskevällä tavalla niitä osa-alueita, joihin keskittymällä 
kaupunki voi paremmin vetää puoleensa osaamista, kulutusta ja pääomia 
globaaleista arvovirroista ja vastaavasti myös muovata tarjontaansa paremmin 
globaalien markkinoiden kysyntää vastaavaksi. Tällaisten strategisten linja-
usten tekemisessä ja toteuttamisessa on tietysti lähtökohtana koko kaupun-
kiyhteisön ja –seudun mukanaolo, koska monien linjausten onnistuminen 
perustuu viime kädessä yritysten, yliopistojen ja muiden organisaatioiden 
sekä paikallisen kansalaisyhteiskunnan panokseen ja synergiaa synnyttävään 
yhteistyöhön.
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Näkökulmia EuroopaN kaupuNkikEhityksEEN

Euroopassa 1800-luvulla vauhdittuneen urbanisoitumisen keskiössä olivat en-
nen kaikkea Iso-Britannia sekä Manner-Euroopan sydämmestä Ranska, Saksa 
ja Alankomaat. Ensimmäisen maailmansodan lähestyessä Pariisi, Lontoo ja 
Berliini olivat aikansa merkittävimpiä suurkaupunkeja ja innovaatiotoiminnan 
keskuksia. Niiden rinnalla Eurooppaan syntyi lukuisia erikoistuneita kaupun-
keja, joilla oli teollisen tuotannon ja kuljetusten kautta yhteys globaaliin talo-
uteen. Tuon ajan teollisuuden keskuksista hyviä esimerkkejä ovat Ruhrin alue 
Saksasta ja Birmingham ja Manchester Iso-Britanniasta ja satamakaupungeista 
vastaavasti Hampuri ja Antwerpen Saksasta ja Glasgow ja Liverpool Iso-Britan-
niasta. Euroopan kaupunkikehitys alkoi muuttua ratkaisevasti teollisuustuo-
tannon alamäen myötä 1960-70-luvuilla. Sotien jälkeiset vuosikymmenet oli-
vat monille kaupungeille rakenteellisen sopeutumisen ja uudistumisen aikaa. 
Globaalit kaupungit uusiutuivat lopulta varsin nopeasti vallan, yrityspalvelujen 
ja kulttuurin keskuksiksi, mutta monille yksipuolisemman elinkeinorakenteen 
omaaville ja vahvasti erikoistuneille teollisuuden ja logistiikan keskittymille 
haaste osoittautui huomattavasti suuremmaksi. (Clark 2009.) 

Vahvan aseman saaneesta funktionalistisesta suunnitteluperinteestä huoli-
matta vanhan mantereen kaupunkien erityispiirre on edelleen niiden toimin-
nallinen sekoittuminen ja mm. keskustojen pysyminen laajasti asutuskäytössä. 
Tämä erottaa ne monelle amerikkalaiskaupungille tyypillisestä rakenteesta, 
jolle ovat tunnusomaisia keskustojen yksipuolistuminen sekä hajautumis- ja 
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segregoitumisongelmat. Hajautuminen on synnyttänyt eriytyneitä esi- ja 
reunakaupunkialueita, joilla ei ole enää yhteyttä keskuskaupunkiin ja joista 
itsestäänkin saattaa puuttua toiminnallinen keskus (Shutt 2003, 259; ks. ha-
jautumisesta Gillham 2007). Tällainen kehitys alkoi näkyä Yhdysvalloissa jo 
1960-luvulla (ks. lähemmin Fainstein & Campbell 1996). Kaupunkiuudistus 
on Atlantin toisella puolella eurooppalaisittan tarkasteltuna insitutionaalisesti 
heikkoa, mutta toisaalta sen vahvuudet näkyvät yhteisöllisen kehittämisen 
saralla (Shutt 2003, 257).

Hajautuneen kaupunkirakenteen yksi ilmenemismuoto on reunakaupunki 
(edge city). Käsitteen loi Joel Garreau tutkiessaan suurten metropolialueiden 
laajentumista Yhdysvalloissa. Tällaisen urbaanin rakenteen ominaisuuksia 
ovat vuokrattavien toimistotilojen ja liikehuoneistojen runsas tarjonta 
sekä alueen työpaikkojen suuri määrä, jolloin alueen väestömäärä lisääntyy 
huomattavasti työpäivinä ja vähenee vastaavasti iltaisin ja viikonloppuisin. 
Ne ovat monipuolisia kulutuskeskittymiä, joissa on tarjolla työtä, ostosmah-
dollisuuksia ja viihdettä. Lisäksi reunakaupunkien luonteeseen kuuluu tietty 
uutuus, sillä kaikki Garreaun tutkimat reunakaupungit olivat muotoutuneet 
joko maaseutumaisesta ympäristöstä tai asuinalueesta reunakaupungiksi vain 
noin kolmessa vuosikymmenessä. Sinänsä reunakaupunkirakenne voi olla 
osa erittäin kilpailukykyistä aluekokonaisuutta, mistä tunnettuja esimerkkejä 
ovat Bostonin kehätie 128 ja Kalifornian piilaakso. Lisäksi tällaiset kaupungit 
kehittyvät usein ostos-, viihde- ja kulutuskeskuksiksi ja edustavat tässä mielessä 
yhtä palvelutalouden urbaania rakennetyyppiä. (McKee & McKee 2001.)

Kaupunkirakenteeseen liittyvät sosiaaliset ongelmat ja kaupunkipoliittiset 
toimet ilmenevät eri tavoin eri maissa. Iso-Britanniassa kaupungistumisen on-
gelmista alettiin huolestua 1960-luvulla, joskin kansallisen tason ohjelmallisia 
ratkaisupyrkimyksiä nähtiin vasta 1970-luvun jälkipuoliskolla. Seuraavalla 
vuosikymmenellä Thatcherin valtaannousun jälkeen uudistuksissa korostui 
markkinavoimien rooli ja erityisesti kiinteistö- ja rakennushankkeita koros-
tava lähestymistapa, jota toteuttivat mm. tuolloin uudet kumppanuuteen 
perustuvat kaupunkikehitysyhtiöt (Urban Development Corporation, UDC). 
Tämän jälkeen 1990-luvulla yksi keskeinen muutos oli kumppanuusmallin 
laajentaminen koskemaan julkisen sektorin ja yritysten lisäksi vapaaehtoissek-
torin ja paikallisyhteisöjen toimijoita. Iso-Britannian erityispiirre verrattuna 
Ranskaan, Saksaan ja moniin muihin Euroopan maihin on ollut suurempi 
valmius hyväksyä aluespesifit kehittämisohjelmat. Muualla vahva alueellisen 
tasa-arvon ja universaalipalvelujen korostus on perinteisesti edellyttänyt 
matalan profiilin pitämistä kaupunkiuudistuksessa suosituimmuusasemien 
välttämiseksi. Toisaalta tässä suhteessa eurooppalainen kaupunkipolitiikka 
ja –uudistus on mennyt huomattavasti sallivampaan suuntaan lähinnä sen 
ansiosta, että sosiaalisten ongelmien kasautuminen kaupunkeihin on yleisesti 
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tunnistettu ongelmaksi ja toisaalta suurkaupunkien kehittäminen on nähty 
kansalliseksi tehtäväksi niiden talouskasvua edistävän roolin vuoksi. (Atkin-
son & Eckardt 2004, 36-37, 61.) 

Ranskan kaupunkiagendan kestoaihe on pääkaupunkikeskeisyys, mikä 
on synnyttänyt ajoittain vilkkaana velloneen keskus-periferia- ja desentrali-
saatiokeskustelun. Ranskan traditiossa on myös selviä politiikkapainotuksia, 
joilla on vaikutusta kaupunkikehitykseen. Esimerkiksi infrastruktuuri- ja 
työllisyyspainotteisia investointeja on suosittu asuntopolitiikan ja erityi-
sesti edullisten vuokra-asuntojen saatavuuden kustannuksella. (Atkinson 
& Eckardt 2004, 57-58.) Huono-osaisuuteen liittyvää keskustelua ovat 
vauhdittaneet suurkaupunkien lievealueiden ongelmat, joihin on pyritty 
vastaamaan contrats de ville –lähestymistavalla eli integroimalla näitä alueita 
suurhankkeiden avulla kulttuurisesti rikkaaseen ja toimeliaisuutta vahvista-
vaan kaupunkielämään (Drewe 2003, 283). 

Saksassa kaupunki- ja uudistuspolitiikkaa ehdollistaa sikäläisen federalisti-
sen järjestelmän toiminta, jossa kaupunkien toiminnalle on tiettyjä rajoitteita 
ja jonka puitteissa autonomiset kaupungit kilpailevat keskenään. Keskeinen 
ongelma yleisesti on ollut se, että Saksalla ei ole ollut kaupunkikehitys-
agendaa, jossa kaupunkipolitiikan linjaukset olisi yhdistetty jälkiteollisen 
yhteiskunnan muutostarpeisiin. (Atkinson & Eckardt 2004, 39-45; vrt. 
OECD 1998b, 15.) 

Teollisuuden ja logistiikan muutostrendit eivät vaikuttaneet yhtä syväl-
lisesti Pohjois-Euroopan kaupunkeihin kuin eurooppalaisiin teollisuuden 
sydänalueisiin. Pääsyy tähän oli se, että Pohjoismaiden kaupungit eivät 
olleet yhtä vahvasti erikoistuneita kuin monet Iso-Britannian ja Länsi- ja 
Keski-Euroopan kaupungit. Lisäksi vahva kunnallinen itsehallinto, aktiivinen 
innovaatiopolitiikka, panostus koulutukseen ja julkisten palvelujen tuotanto 
olivat osaltaan suojaamassa kaupunkikehitystä ja heikentämässä eriarvoistavia 
tendenssejä. (Clark 2009; ks. pohjoismaiden pääkaupunkien suunnittelusta 
Kolbe 2006.) Ruotsissa kaupunkien sosiaaliset ongelmat ovat nousseet esille 
eurooppalaisittan myöhäisessä vaiheessa ennen muuta siirtolaisten asutuk-
sen keskittyessä suurimpien kaupunkien tietyille asuinalueille. Muutamissa 
Tukholman kaupunginosissa ulkomaalaistaustaisten osuus väestöstä on jo yli 
70 %:a. (OECD 1998b, 15; Drewe 2003; Atkinson & Eckardt 2004.) 

Tällaisessa vertailussa Suomen ongelmat ovat vielä pieniä, vaikka toki 
vieraantuminen ja huono-osaisuus saattavat nykykehityksen jatkuessa vah-
vistaa meilläkin polarisaatiota ilmentävää duaalikaupunkikehitystä (dual city). 
Suomessa hyvinvointivaltion mekanismit ovat varsin tehokkaasti edistäneet 
tasaista tulonjakoa, palvelujen saatavuutta ja alueellista tasa-arvoisuutta, mikä 
on säteillyt asumiseen ja kaupunkikehitykseen. 

Historiallisesti Suomen kaupungistumiskehitys on heijastellut eurooppa-
laista perusmallia, jossa kaupungistumista seurasi esikaupungistuminen ja 
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sen jälkeen ensin kaupungistumisen väheneminen ja viimeisimpänä trendinä 
uuskaupungistuminen (Symes 1995, 19). Suomessa tässä prosessissa on ollut 
erityistä verkkaiseen teollistumiseen liittyen se, että kaupungistuminen teol-
lisuusyhteiskunnan spatiaalisen organisoitumisen perusmuotona tapahtui eu-
rooppalaisittain myöhäisessä vaiheessa eli vasta toisen maailmansodan jälkeen, 
mutta toisaalta käynnistyttyään kaupungistumisprosessi oli sitäkin nopeampi. 
Meillä kaupungistumisaalto lähti nousuun 1960-luvulla ja jatkui lievänä seutu-
istumiskehityksenä sen jälkeen. (Sisäasiainministeriö 1996, 61-63.) Samalla on 
syytä muistaa, että kaupungistuneen Euroopan ydinalueista poiketen maamme 
kaupungistui oikeastaan lähiöistymällä tai esikaupungistumalla, millä oli 
kaupunkirakenteen hajautumista vahvistava vaikutus (Hankonen 1994. Ks. 
hajautumiskehityksestä Ympäristöministeriö 2003, 73-76.) 

Kasvun vuosikymmeninä rakennetut lähiöt koettiin yleisesti jonkinlaisiksi 
urbaaneiksi reservaateiksi, joissa huono-osaisuutta ilmenee tavallista enem-
män. Kuitenkin vasta 1990-luvulla korkealle tasolle jämähtäneen suurtyöt-
tömyyden myötä kaupungeissa on alkanut syntyä hedelmällistä maaperää 
segregoitumiskehitykselle ja sosiaalisille ongelmille. (OECD 1998, 22.) 
Ajan myötä meille saattaa syntyä Tukholman tapaan etnisiä esikaupunkeja 
tai kaupunginosia, joiden ongelmista ja myös mahdollisuuksista on käyty 
Euroopassa paljonkin keskustelua (ks. Väyrynen 1998, 11). Kaupunkira-
kenteen hajautuminen on Suomessa yleisesti tiedostettu ongelma, mutta 
muutoin kaupungeille tyyppillisiin lähiöiden ongelmiin, ruuhkautumiseen, 
segregaatioon ja monikulttuurisuuteen liittyvät kysymykset alkoivat tulla 
meille tutuiksi ennen muuta pääkaupunkiseudun kasvun myötä (vrt. Karvi-
nen 1998, 27).

Globalisaatio- ja tietoyhteiskuntakehityksen valossa näyttää siltä, että 
alueellinen kehitys suosii eteläisen Suomen suurimpia kaupunkiseutuja. 
Esimerkiksi nettomuutto on suuntautunut etelässä Helsinkiin, Espooseen, 
Tampereelle, Vantaalle, Turkuun ja pohjoisessa Ouluun. Pidemmälle vietynä 
tämä kehitys voi merkitä sitä, että meidän oloissamme erityisesti pääkaupun-
kiseudulla on edellytykset menestykseen pitkällä aikavälillä, sillä se ainoana 
aluekokonaisuutena omaa monipuoliset yhteydet kansainväliseen talouteen. 
Toki myös esimerkiksi Oulu, Tampere, Turku, Jyväskylä ja muutamat muut 
kaupungit ovat erikoistuneilla toimialoilla kyenneet luomaan suoria globaalin 
tason yhteyksiä, mikä profiloi niitä varsinkin kansallisen tason kilpailussa. 
(Vrt. Väyrynen 1999, 15-16.) Yleisesti kaupunkiseutujen osalta kriittiset 
menestystekijät liittyvät kaupunkien hallintakapasiteetin, yhteistyön, verkos-
tojen ja innovatiivisuuden vahvistamiseen, joilla voidaan tukea eri puolilla 
maata sijaitsevien kaupunkiseutujen elinvoimaisuutta. Kaupunkien sisäisen 
toimivuuden ja kaupunkirakenteen lisäksi tässä kehityksessä on olennaista 
rakentaa toimivia kytköksiä globaaleihin arvovirtoihin ja sitä kautta parantaa 
kaupunkien vetovoimaisuutta ja asemaa kaupunkihierarkiassa.
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Suomen tapaiselle harvaanasutulle maalle kaupungit ovat erittäin tärkeitä. 
Niiden menestyminen säteilee positiivisia vaikutuksia laajalle alueelle. Jopa 
meillä perinteisesti vaalittu tasapainoinen alueellinen kehitys nojaa lisäänty-
vässä määrin toimivaan kaupunkiverkkoon, johon kuuluvat keskukset sijoit-
tuvat eri puolille maata. (Sisäasiainministeriö 1996, 7.) Institutionaalisella 
tasolla tähän kehittämistarpeeseen luotiin aikanaan EU-tasolla kaupunkeja 
tukevia ohjelmia ja kansallisella tasolla mm. aluekeskusohjelma.

Valtiohallinnossa kaupunkipoliittisten linjausten valmistelu käynnistyi 
Suomessa ympäristöministeriön asettaessa vuonna 1994 kaupunkipolitiikan 
työryhmän selvittämään maamme kaupunkipolitiikkaa ja siihen liittyvän 
tiedon kartuttamista. Pian tämän vaiheen jälkeen kaupunkipoliittinen työs-
kentely siirrettiin sisäasiainministeriöön. (Karvinen 1998, 20.) Sisäiasiainmi-
nisteriö kesäkuussa 1995 asettama kaupunkien kehittämistyöryhmä jatkoi 
tätä työtä. Sen jättämässä loppuraportissa Kaupungit kasvun luojina vuodelta 
1996 hahmotettiin suomalaisen kaupunkipolitiikan lähtökohtia ja toimen-
pidekokonaisuuksia. Kaupunkipolitiikan koordinointia ja valmistelua varten 
valtioneuvosto asetti 19.12.1996 eri hallinnonaloja edustavan kaupunkipo-
litiikan yhteistyöryhmän vuosille 1997-1999 tehtävänään seurata ja arvioida 
kaupunkien kehitystä, määritellä valtiollisen kaupunkipolitiikan sisältöä ja 
tehdä sitä koskevia esityksiä, koota eri tahojen kaupunkiasiantuntemusta 
ja edistää tiedonkulkua sekä tarjota kaupunkipoliittista asiantuntemusta 
suunnittelun ja valmistelun pohjaksi. Kyseinen yhteistyöryhmä tuotti toimi-
kautensa aikana muutamia kaupunkipolitiikan alaan kuuluvia raportteja (ks. 
Vartiainen & Antikainen 1998 sekä Sotarauta 1999). Sen kannanottoja on 
koottu Kaupunkipolitiikan asiakirjaan (ks. Kaupunkipolitiikan yhteistyöryh-
mä 1999). Kaupunkeihin kohdistuvan aluepolitiikan ensimmäisiä konkreet-
tisia muotoja oli pääkaupunkiseudun kehittäminen. Myöhemmin annettiin 
Laki alueiden kehityksen edistämisestä, johon sisältyvistä tavoiteohjelmista 
ennen kaikkea osaamiskeskusohjelma kohdistuu kaupunkien kehittämiseen. 
Myöhemmin kunta- ja palvelurakenneuudistuksen yhteydessä kaupunkinä-
kökulma nostettiin esiin mm. kaupunkiseutujen yhdyskuntarakennetta ja 
-palveluja koskevan koordinointivelvoitteen muodossa.

Yleisesti ottaen Suomen kaupunkirakenne on varsin kehittymätön tai ainakin 
hajautunut, jos asiaa tarkastellaan kaupungistumisasteen ja yhdyskuntaraken-
teen kannalta. Meidän kaupungistumisasteemme on lähes 20 % alhaisempi 
kuin vaikkapa Ruotsissa ja Tanskassa. Tilanne on tosin ollut muuttumassa 
jo vuosia varsinkin pääkaupunkiseudun vetovoimaisuuden ja kasvun myötä. 
(Majamaa 2008.) Jos tällaiset tekijät luovat tiettyjä rakenteellisia ongelmia 
kaupunkikehittämisen lähtökohtiin, meillä on myös monia vahvuuksia. 
Kaupunkiemme hallinnon monitoimialaisuus, yleinen kehittämisvastuu 
ja kaikkeen toimintaan liittyvä vahva kehittämis- ja tulevaisuusorientaatio 
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luovat pohjaa innovatiiviselle ja tasapainoiselle kaupunkikehittämiselle, jossa 
otetaan huomioon talouskasvun ohella sosiaaliset ja ekologiset tekijät. 

Kaupunkikehittämisen haastavaa agendaa on viety eteenpäin mitä 
erilaisimpien kehittämisideoiden varassa, joiden modernin vaiheen synty 
pohjautuu varsinkin viime vuosisadan alussa levinneisiin reformistisiin 
kaupunki-ideoihin jatkuen omaa aikaamme heijastelevina ekologisina, 
teknologisina, taloudellisina ja sosiaalisina kaupunkikonsepteina. Tätä ke-
hitystä ovat ehdollistaneet sodat ja niitä seuranneet jälleenrakennuskaudet, 
suunnitteluprofession kehitys, managerialisoitunut kaupunkien hallinto ja 
ennen kaikkea taloudellinen kehitys, joka on oman logiikkansa puitteissa 
sekä ehdollistanut kaupunkien kehittämistä että tarjonnut resursseja ja uusia 
ideoita kaupunkielämää ja -ympäristöjä uudistavaan ”luovaan tuhoon”.

suuNNittElusta markkiNaEhtoisuutEEN

Reformistiset kaupunki-ideat näkivät päivänvalonsa 1900-luvun alussa ja osin 
jo aiemminkin. Yksi niiden hedelmä oli Ebenezer Howardin esittämä puu-
tarhakaupungin ajatus ja ns. City Beautiful –liike, jotka muodostivat selkeän 
vastavoiman kaupunkisuunnittelua hallinneelle funktionalismille, jonka kes-
keisiin periaatteisiin kuuluu modernismin hengessä kaupunkien ilmeen ja 
muodon radikaali uudistaminen. Funktionalismi ja puutarhakaupunkiajatus 
ilmentävät itse asiassa varsin hyvin yhtä kaupunkikehittämisen perusjännitet-
tä: moderni toiminnallisesti eriytynyt suurkaupunki vs. pienen mittakaavan 
romanttinen urbaanikylä. Ne ilmentävät kahta erilaista suhtautumista yhdys-
kuntarakenteen kehittämiseen: funktionalismin lähtökohtana on radikaali uu-
distaminen, kun taas puutarhakaupunkiajatus rakentuu selvemmin perintei-
den kunnioittamisen varaan. (Ks. lähemmin esim. Hebbert & Sonne 2006.) 
Ne ovat toisaalta saaneet myös haastajia, josta yksi esimerkki on 1980-luvulla 
Jacobsin ja Appleyardin (2007) muotoilema kaupunkisuunnittelujulistus, jos-
sa korostettiin kaupungin fyysisen muodon relevanssia sosiaalisten tekijöiden 
rinnalla, minkä vaikutus näkyy heidän suunnittelukonseptissaan elävien ka-
tujen ja naapurustojen, riittävän asutustiheyden, toimintojen integroinnin, 
kaupunkitilaa jäsentävien rakennusten ja ympäristön monimuotoisuuden 
muodossa. Käytännössä kaupunkikehityksessä näkyvät monien aikakausien ja 
erilaisten suunnitteluperiaatteiden mukaan luotujen yhdyskuntarakenteiden 
ja rakennusten kerrostumat, mikä osaltaan luo moni-ilmeisyyttä myöhäismo-
derneihin kaupunkeihin. Ne ovat myös otollisia kohteita täydentävälle raken-
tamiselle ja toimintojen sijoittelulle, joka tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia 
pitkän aikavälin kustannussäästöihin (Valtiovarainministeriö 2009, 57).

Meillä Suomessa hyvinvointivaltiokehitys vei kaupunkisuunnittelua funktio-
nalistisesti orientoituneeseen suuntaan, kulminaationaan lähiörakentaminen. Se 
heijasteli yleisilmeeltään yllättävänkin suoraviivaisesti funktionalistisia piirteitä, 



20

Ari-Veikko Anttiroiko

joille on Le Corbusierin oppien mukaisesti tunnusomaista suuri mittakaava 
ja toimintojen rationaalinen erottaminen, joilla puolestaan on ollut – ainakin 
joidenkin tutkijoiden ja suunnittelijoiden mielestä – kielteinen ja joissain ta-
pauksissa jopa katastrofaalinen vaikutus kaupunkirakenteeseen ja kaupunkien 
viihtyisyyteen (Virtanen 2003). Symbolista käännettä tässä suhteessa edustaa 
Pruitt-Igoen slummiutuneen kerrostalokompleksin räjäytys St. Louisissa 
Yhdysvalloissa vuonna 1972, jossa samalla kuvainnollisesti jouduttiin räjäyttä-
mään osa funktionalismin kantavista periaatteista (Virtanen 2003, 18). Rinnan 
tämän kehityksen kanssa 1970-luvulta lähtien suunnittelun ammattilaisten ja 
kiinteistöalan yritysten neuvonpitoon tiivistynyt kaupunkisuunnittelu alkoi 
asteittain tehdä tilaa uudenlaiselle, vuoropuhelua ja kansalaisten osallistumista 
korostavalle käsitykselle kaupunkisuunnittelusta (Pakarinen 1992). Kaupunki-
regiimien suosima moderni talouskasvuorientoitunut kehittämisideologia sai 
rinnalleen demokratiaa ja kestävää kehitystä korostavia näkökulmia. 

Myöhäismodernin kaupunkikehityksen myötä 1980- ja 1990-luvuilta 
lähtien alkoi hahmottua erojen leikkiä hyödyntävä ideologia, joka pohjautui 
yksilöllistymiskehitykseen, kansainvälisten markkinoiden huomioonottami-
seen ja taloudellisen kasvun tavoitteluun. Sen seurauksena hyvinvointivaltion 
suojissa kasvaneiden kaupunkien kehitys on saamassa uusia piirteitä. Kau-
punkitutkija Harri Andersson (1998, 24) on kuvannut markkinaehtoisuuden 
varaan rakentuvaa kaupunkikehitystä kehityssuunnaksi, jossa “korostuvat 
pinnallisuus ja kaupunkikehityksen nopeutuvat muodot, historiakaupungin 
heikkeneminen uusien kaupunkitilojen (kuten erilaiset kauppakeskukset) edessä, 
kunnioitus uutta teknologiaa ja informaatioyhteiskuntaa kohtaan sekä myös 
uusi kokemus kaupunkitilasta”. Monet oman aikakautemme suuret raken-
tamishankkeet heijastavat sellaisenaan vallan, rahan ja tiedon keskittymille 
tunnusomaista hybristä kolossaalisine rakennuskomplekseineen, pääkonttori- 
ja teknologiaimagoa vahvistavine arkkitehtoonisine piirteineen, tehokkaine 
liikennejärjestelyineen, puistokatuineen ja istutuksineen.

Vastareaktiota näihin sosiaalista epätasapainoa tuottaviin trendeihin il-
mentää uuskonservatiivisesti sävyttynyt keskustelu revanssikaupungista. Siinä 
liberaalia urbanismia pyritään korjaamaan vetoamalla perinteisiin arvoihin. Se 
ilmentää osaltaan myös uuden urbaanin terrorin pelkoa, jota keskiluokkainen 
valtaväestö kasvavassa määrin tuntee nähdessään rappeutuvia kaupunginosia, 
heikentyviä palveluja, työttömyyden lieveilmiöitä ja uusien elämänmuotojen 
vieraantuneita ilmenemismuotoja. (Andersson 1998, 22-26.) 

Hieman samansuuntainen reaktio ristiriitaisiin kehitystendensseihin ja 
osin myös epäonnistuneeseen kaupunkisuunnitteluun on 1980-luvulla Yh-
dysvalloissa syntynyt uusi urbanismi (New Urbanism), jonka pyrkimyksenä on 
edistää inhimillisen kokoisia, monipuolisia ja helposti saavutettavissa olevia 
asuinalueita, joihin sisältyy erilaisia asunto- ja työpaikkamuotoja. Siitä on 
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tullut uusi rakennetun ympäristön kehittämisen ja kaupunkisuunnittelun 
paradigma, johon sisältyy sekä nostalgisia että ympäristöarvoja korostavia 
lähtökohtia. Kuten Jill Grant (2006) on todennut, ”new urban approaches 
affirm the appeal of compact, mixed use, walkable, and relatively self-contained 
communities.” [uusissa kaupunkikehittämisen lähestymistavoissa ilmenee 
viehtymys kompakteihin, sekakäyttöisiin, jalankulkuun perustuviin ja 
suhteellisen itsenäisiin yhteisöihin]. Koko suuntauksen taustalla näkyy 
kritiikki autokeskeistä, muodottomasti paisuvaa ja hajautuvaa yhdyskunta-
rakennetta (engl. sprawl) kohtaan. Toisaalta uutta urbanismia on kritisoitu 
monimutkaisten kaupunkielämän realiteettien sivuuttamisesta: alueiden 
kaunistaminen ei vähennä epätasa-arvoistavia rakenteita sen enempää kuin 
yhdyskuntarakenteen hajautumistakaan. (Grant 2006; Silver 2006.) 

Jakriborg on new town-tyyppinen asuinalue Hjärupin esikaupungissa Ruotsissa lä-
hellä Tanskan rajaa. Sen arkkitehtuuri ei perustu perinteiseen pohjoismaiseen sen 
enempää kuin funktionalistiseenkaan rakentamistyyliin, vaan inspiraatiota on haet-
tu esiteollisen kaupungin arkkitehtuurista, jota edustavat Lübeckin tapaiset Hansa-
kaupungit ja monet pohjanmeren alueen vanhat rannikkokaupungit. Hankkeella on 
yhtymäkohtia uuteen urbanismiin ja kaupunkikylä-ajatteluun.

kuvio 1. Jakriborg keväällä 2004.
(kuva: Johan magnus. käyttöoikeus: Creative Commons attribution sharea-
like 3.0 –lisenssi. uRL: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Jakriborg_(61a-i).jpg).
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Uusi urbanismi muistuttaa eurooppalaista urbaanikylä –uudistusliikettä (ur-
ban village). Jälkimmäinen on oikeastaan uuden urbanismin eurooppalainen 
versio. Urbaanikylän idea merkitsee ainakin jossain suhteessa puutarhakau-
punki-idean renessanssia ja sen lisäksi monet kulttuurivetoiset keskustojen 
ja ranta-alueiden kehityshankkeet palauttavat mieleen joitakin City Beautiful 
–liikkeen arvoja ja suunnitteluperiaatteita (Carlino & Saiz 2008). Tunnettu 
kehittämiskohde tällä saralla on Poundbury, joka on Dorchesterin kaupungin 
esikaupunkialue Englannissa. Samaa kehittämisideologiaa heijastelee omalla 
tavallaan myös Jakriborgin asuinalue Ruotsissa.

Professori Graeme Evans (2006) on provosoivasti kysynyt, onko suunni-
tellun kaupungin idea tekemässä tilaa brändätyn kaupungin idealle. Vaikka 
tällainen luonnehdinta ei heijasta välttämättä kaupunkisuunnittelussa 
tapahtunutta faktista muutosta, se on heuristiselta kannalta kiinnostava. 
Kaupungeille pyritään antamaan yhä enemmän iskeviä ja yksinkertaistavia 
”tuotemerkkejä”, imagoja tai brandejä, joiden toivotaan lisäävän matkaili-
joiden, investoijien ja luovan luokan kiinnostusta niitä kohtaan. Kaupunki-
markkinointi ja kaupunkibrändäys eri muodoissaan (engl. place promotion, 
city marketing tai city branding) ovat muodostuneet yhä tärkeämmäksi osaksi 
kaupunkikehittämisen kokonaisuutta. Vaikka tapahtunut kehitys on sinänsä 
globalisaation johdonmukainen seuraus ja kaupunkien toimenpiteet ovat 
monessa suhteessa perusteltuja ja ymmärrettäviä, tähän kuvaan kuuluu myös 
kriittisiä elementtejä. Tällaisia ovat esimerkiksi brandien kiertyminen yksi-
puolisesti taloudellisesti houkuttelevimpien markkinoiden ja arvovirtojen 
ympärille kaupunkien sisäisten kulttuuriarvojen ja -käytäntöjen kustannuk-
sella, kulttuurin sisältöjen tuotteistamisen ja hankkeistamisen aikaansaama 
surkastunut käsitys kulttuurista kaupunkielämän rikastuttajana sekä brän-
deihin salakavalasti ujuttautuva konservatiivinen elementti, joka voi lopulta 
ennemminkin estää kuin stimuloida urbaanin yhdyskunnan sisäsyntyistä 
luovuutta ja uudistumista. Liiallinen brändisidonnaisuus lisää myös yksipuo-
lisuudesta aiheutuvia riskejä. (Evans 2006.) 

Markkinaehtoisuuden sävyttämät muutokset yhdessä hallintakäytäntöjen 
ja omistussuhteiden nopean muutoksen, kehityksen nopeatempoisuuden 
ja yleisen innovaatiointensiivisyyden lisääntymisen kanssa synnyttävät ris-
tiriitaisia kehitystendenssejä. Klassinen kysymys talouskasvun edistämisen 
ja sosiaalisen integraation jännitteestä on edelleen ajankohtainen, joskin 
siihen haetaan nykyisin aikaisempaa integroivampia ja innovatiivisempia 
näkökulmia. Tähän kehityskulkuun ja nimenomaan sen mahdollisuuksien 
hyödyntämiseen ja sosiaalisen tasapainon hakemiseen liittyy myös luovan 
kaupunkikehittämisen lupaus. Luovassa kaupunkikehittämisessä pyritään luo-
vuuden aitoon esiin nostamiseen ja hyödyntämiseen, ennakkoluulottomiin 
ratkaisuihin, tavallisten asukkaiden kuulemiseen ja sosiaalisten ja ekologisten 
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näkökohtien huomioonottamiseen. Kyse on luovuudesta sekä suunnittelun 
ja rakentamisen sisällöissä että suunnitteluprosesseissa.

kaupuNkikoNsEptit

Kaupunkikonseptilla tarkoitetaan kaupungin olemusta ilmentävää kau-
punkikäsitettä. Monet kaupunkikonseptit ovat luonteeltaan ideologisia tai 
tendenssimäisiä, jolloin niihin sisältyy jonkinasteinen normatiivinen lataus. 
Hyvä esimerkki tästä on kestävän kehityksen kaupunki ja e-kaupunki. (Ks. 
kaupunkikonsepteista esim. Carillo 2006.)

Tässä kirjoituksessa kaupunkikonseptit on jäsennetty kuvion 2 osoittamalla 
tavalla. Käsitekentän epämääräisyydestä johtuen eri konseptien yhteydet eivät 
ole mitenkään yksiselitteisiä, mutta kuvion 2 jäsennys antaa joka tapauksessa 
jonkinlaisen kuvan kehittämisorientoituneiden kaupunkikäsitteiden kentästä.

Tässä yhteydessä ei ole mielekästä eikä mahdollistakaan käsitellä kaikkia 
yleisesti tunnettuja kaupunkikonsepteja. Käsittelyyn on pyritty ottamaan 
mukaan vain luovan kaupunkikehittämisen kannalta kiinnostavia konsepte-
ja. Tämä merkitsee sitä, että monet yleiset suunnittelukäsitteet sen enempää 
kuin kriittisen tutkimuksen esiinnostamat tai negatiivisesti latautuneet 
käsitteetkään, kuten nauhakaupunki, reunakaupunki, duaalikaupunki tai 
suljettu kaupunki, eivät ole päähuomion kohteena tässä käsittelyssä.

Kaupunkikonseptit ovat usein luonteeltaan yleispiirteisiä ja epämääräi-
siä. Niitä käytetään myös vaihtelevasti. Esimerkiksi City 2.0 –käsitettä on 
käytetty viittaamaan sosiaalisen median mahdollisuuksia hyödyntävään kau-
punkiin, mutta yhtä lailla myös kaupunkeihin, joissa tehdään innovatiivisia 
kestävän kehityksen kokeiluja. Vastaavalla tavalla digitaalisen kaupungin tai 
e-kaupungin käsitettä käytetään usein viittaamaan pelkästään kaupungin 
sähköisiin palveluihin, mutta joskus sitä käytetään kuvaamaan koko kau-
punkiyhdyskunnan tietoliikenneinfrastruktuurin, julkisten ja yksityisten 
sähköisten palvelujen ja tieto- ja viestintäteknologian käytön muodostamaa 
kokonaisuutta. Laajimmillaan digitaalisen kaupungin käsitettä on käytetty 
viittaamaan globaalin aikakauden verkostoituneeseen kaupunkiin. Esimerkik-
si Kloosterman (2009) taustoittaa digitaalisen kaupungin ideaa globalisaation 
ja digitalisaation käsitteillä ja liittää niiden muutokseen sellaisia ulottuvuuksia 
kuin taloudellisen vallan keskittyminen, kehittyneet yrityspalvelut, korkea-
koulutuksen ja korkeatasoisten palvelujen klusteroituminen, erikoistuneet 
kuluttajapalvelut ja kulttuuriteollisuuden nousu. Nämä ovat tekijöitä, jotka 
eivät palaudu suoraan teknologiseen kehitykseen tai digitalisoitumiseen vaan 
pohjautuvat globalisaatioon ja vielä selvemmin elinkeinorakenteen muu-
tokseen ja palvelusektorin kehitykseen. Samoin ekokaupunki tai kestävän 
kehityksen kaupunki on käsitteenä varsin laaja, jolloin siihen sisällytetään 
muitakin kuin vain ympäristöpoliittisia kysymyksiä. Erityisesti kansalaisten 
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osallistuminen liitetään usein ekologisen kaupungin ideaan, vaikka osallis-
tuminen ei sellaisenaan palaudukaan luonnonvarojen rajallisuuden kysy-
myksiin. Samantyyppisiä temaattisia rajapintoja, leikkauskohtia ja kytköksiä 
liittyy oikeastaan kaikkiin kaupunkikäsitteisiin, mikä tekee niiden kentästä 
monisäikeisen ja vaikeasti hahmotettavan.
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kuvio 2. kaupunkikonsepteja ja niiden välisiä yhteyksiä.

Käsillä olevan raportin jäsentely perustuu löyhään temaattiseen jäsennykseen. 
Aluksi käsitellään yhtä keskeistä ”makrokonseptia”, jonka juuret ovat glo-
balisaatiossa. Avainkäsitteenä käytetään globaalin kaupungin käsitettä, mut-
ta yhtä hyvin voitaisiin käyttää muitakin käsitteitä, kuten verkostoituneen 
kaupungin (networked city) käsitettä. Itse asiassa globaali kaupunki kuvaa 
käytännössä vain niitä kaupunkeja, joilla on keskeinen rooli globaalissa työn-
jaossa. Suomesta tähän kategoriaan pääsee korkeintaan Helsinki. Tässä po. 
käsitettä on kuitenkin käytetty kuvaamaan yleisemmin kaupunkikehityksen 
kytkentää globalisaatioon. Kuviossa 2 esitetyssä kaupunkikonseptikoosteessa 
seuraavan käsitetriangelin muodostavat tietoon ja teknologiaan ankkuroidut 
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kaupunkikäsitteet. Informationaalisen kaupungin idea on edellisen tavoin 
makroteoreettiseen keskusteluun perustuva käsite, joka liittyy luontaisesti 
e-kaupunkiin ja kaupunki 2.0:aan. Kahdesta viimeksi mainitusta kaupunki 
2.0 –käsitettä voidaan käyttää integroivana käsitteenä sen vuoksi, että sitä on 
käytetty kuvaamaan hyvin erilaisia uusia trendejä kestävän kehityksen edis-
tämisestä luovuuden ja sosiaalisen median hyödyntämiseen. Osallistamista, 
oppimista, luovuutta ja innovatiivisuutta käsittelevät konseptit on nimetty 
”metodikonsepteiksi” niiden perimmäisen metodisen luonteen vuoksi. Toisaal-
ta kaikkiin niihin liittyy myös vahva arvolataus ja sisällöllinen ulottuvuus, 
joten ne voitaisiin perustellusti ryhmitellä toisinkin. Näiden jälkeen sisältö-
konseptina käsitellään ekokaupungin ideaa. Kuten sanottu, olennaista tässä 
yhteydessä ei ole se, miten nämä konseptit on ryhmitelty käsillä olevassa ra-
portissa, vaan se, että ne kaikki nostavat esiin sellaisia kaupunkikehittämiseen 
liittyviä näkökulmia, joilla on kehittämispoliittista relevanssia. 

tulEvaisuudEN kaupuNgit

Vaikka tässä työssä tulevaisuudentutkimuksen näkökulma ei ole yhtä vahvasti 
esillä kuin käsitteellinen selkiyttäminen, kaupunkikonseptien tarkasteluun 
liitetty kehittämisnäkökulma kytkee tämänkin raportin teemat kaupunki-
kehityksen suuntia ja tulevaisuuden kaupunkeja koskevaan keskusteluun. 
Kaupunkien tulevaisuutta on pohdittu kaupunki-idean syntyajoista lähtien. 
Jo antiikissa sekä Platon että Aristoteles esittivät tunnettuja normatiivisia 
jäsennyksiä kaupungeista ja niiden organisoinnin periaatteista. Kaupunkien 
tulevaisuuden pohdiskelu syntyi kuitenkin vasta myöhäisrenessanssin kau-
della ja uuden ajan alussa kaupunkiutopioiden muodossa, joista tunnetuim-
pia lienevät Thomas Moren Utopia (1516), Machiavellin Ruhtinas (1532), 
Tommaso Campanellan Aurinkovaltio (1620-23) ja Francis Baconin Uusi 
Atlantis (1627). Varsinkin 1800-luvun lopulta lähtien utopiakirjallisuus al-
koi olla sävyltään vahvan yhteiskuntakriittistä, tunnetuimpina edustajinaan 
Aldous Huxleyn Uljas uusi maailma (1932) ja George Orwellin 1984 (1949). 
(Helenius 2008. Ks. utopiakirjallisuudesta lähemmin Palmgren 1963). 

Tulevaisuudenkuvia voidaan hyödyntää sekä visioina että uhkakuvina. Kun 
niihin yhdistetään skenaariotyyppisesti erilaisia kehityspolkuja ja indikaatto-
reita, niitä voidaan käyttää kehityssuuntien tunnistamisen välineinä. Mihin 
ovat johtamassa esimerkiksi sellaiset nykykehitystä luonnehtivat muutoste-
kijät kuin kaupunkirakenteen hajautuminen, kaupunkikeskustojen muutos, 
asuinalueiden segregoituminen, kaupunkien välinen kilpailu, sosiaalisen eri-
arvoisuuden lisääntyminen, väestörakenteen muutos, osaavasta työvoimasta 
käytävä kilpailu ja monikulttuurisuuden lisääntyminen? (Helenius 2008, 
14.) Näistä trendeistä voidaan hyvin johtaa erilaisia todennäköisyyksiin ja 
tiettyihin rationaliteettioletuksiin perustuvia tulevaisuudenkuvia. 
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Käynnissä olevat muutosprosessit sisältävät sellaisenaan merkkejä tule-
vaisuudesta ja niitä tulisi lukea heikkoina signaaleina siitä, mihin suuntaan 
kaupunkikehitys on yleisesti menossa. Osa näistä muutoksista on suotuisia, 
osa selvästi haitallisia ja osa sellaisia, joiden vaikutuksia emme vielä tunne 
riittävästi. Joka tapauksessa kaupunkikehittämisen yksi lähtökohta on se, 
että meidän ei tarvitse pelkästään sopeutua globaaleihin trendeihin niiden 
kaikkine varjopuolineen, vaan me voimme itse vaikuttaa – vaikka joskus 
käytännössä varsin rajallisesti – yhteiskuntamme ja kaupunkiemme spatiaali-
seen organisoitumiseen ja kaupunkielämän perusluonteeseen. Vaikuttamisen 
rajallisuus juontuu moniarvoisten yhteisöjen hallintaongelmien ohella siitä, 
että monet kehitystrendit ovat luonteeltaan deterministisiä, koska niiden 
suuntaa määrittävät avoimen talouden logiikasta nousevat monimutkaiset 
spontaanit ja dynaamiset prosessit. Niiden totaalinen yhteiskuntapoliittinen 
”kieltäminen” tai pyrkimys niiden totaaliseen hallintaan saisi aikaan monia 
yhteiskunnallisesti ja inhimillisesti ei-toivottuja seurauksia. Esimerkiksi 
kilpailun kiristymiseen liittyvä keskittymiskehitys ja tarve huippuosaamisen 
synnyttämiseen ovat tendenssimäisiä kehityssuuntia, joihin on avoimessa 
globaalissa taloudessa sopeuduttava kansallisesti parhaaksi katsotulla tavalla. 
Elinkeinorakenteen muutoksessa on paljon samanlaisia piirteitä. Toisaalta 
lyhytnäköinen ja strategista suuntaa vailla oleva sopeutuminen ei välttämättä 
tuota pitkällä aikavälillä parhaita mahdollisia tuloksia. Nimittäin kaupun-
kikehittämiseen liittyy paljon myös sellaisia kehittämishaasteita, joissa 
uusia trendejä luovat innovatiiviset ratkaisut tuottavat pitkällä aikavälillä 
moninkertaisia hyötyjä verrattuna lyhytnäköiseen sopeutumiseen. Tällaisten 
haasteiden yhteydessä visiot tai tulevaisuudenkuvat auttavat hahmottamaan 
todennäköisiä tai haluttuja tulevaisuuksia, joilla voidaan jäntevöittää kau-
pungin strategista johtamista. 

Tulevaisuusnäkökulman osalta tässä yhteydessä on huomionarvoista, että 
me voimme ekstrapoloida nykyisessä keskustelussa ja kaupunkikehittämisessä 
esillä olleita ilmiöitä ja pohtia sitä, millainen kaupunki niiden tuloksena 
lopulta syntyisi. Tämä tulevaisuuskuvien maalailu puolestaan mahdollistaa 
nykykäytäntöjen kriittisen arvioinnin ja auttaa osaltaan hahmottamaan niitä 
riskejä ja mahdollisuuksia, joita kaupunkien kehittämiseen liittyy. Keskeistä 
tällaisessa pohdiskelussa on tunnistaa sekä suotuisan että kielteisen kaupun-
kikehityksen piirteitä ja niistä kertovia heikkoja signaaleja. Asian havain-
nollistamiseksi voimme pohtia Leena Helenius-Mäen (2001) rakentamaa 
kuutta kaupunkitulevaisuuden kuvaa, jotka heijastelevat yhteiskunnallisen 
kehityksen eri ulottuvuuksia (kuvio 3). (Ks. laajemmin yhteiskuntakonsep-
tien suhteesta kaupunkiseutujen kehittämiseen Sotarauta et al. 2003, 19.)
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kuvio 3. tulevaisuuden kehityssuuntia kuvaavia kaupunkikonsepteja.

Teemakaupunki rakentuu tietyn teeman ympärille, jolloin kaupungin kes-
keiset toiminnot on valjastettu ylläpitämään ja kehittämään valittua tee-
makulttuuria. Tällainen kaupunki voi olla Disney-kaupunki, joulukaupun-
ki, vanhusten kaupunki tai jotain vastaavaa. Kiinnostava esimerkki tästä on 
Disney-yhtiön Floridaan rakennuttama Celebration, joka avattiin asukkaille 
vuonna 1996 (ks. Zukin 1995). Se on perimmältään kaupallistuneen ja eriy-
tyneen yhteiskunnan spatiaalisen organisoitumisen muoto, joka muistuttaa 
teemakaupungin ja suljetun kaupungin yhdistelmää.

Urbaanikylä viittaa pienen mittakaavan kaupunkiyhteisöön, joka yhdessä 
saman seudun muiden yhteisöjen kanssa muodostaa kaupungin. Urbaaniky-
län idea pyrkii rakentamaan yhteisöllisyyttä vahvistamalla alueellisten pien-
yhteisöjen integraatiota osana laajempaa kaupunkirakennetta. Esimerkiksi 
lähiöitä kehittämällä ja sisäisesti integroimalla niistä voitaisiin luoda ehyitä 
muutaman tuhannen asukkaan asuinyhteisöjä.

Suljettu kaupunki tai aidattu yhteisö (gated community) edustaa fragmen-
toivaa ja pysyvää sosiaalisesti epätasa-arvoista kaupunkirakennetta, jossa 
hyvinvoiva väestö suojautuu muulta yhteiskunnalta omiin aidattuihin ja 
vartioituihin asuinalueisiinsa. Tällaisia suljettuja yhteisöjä on perustettu eri 
puolille maailmaa ja ne ovat kaikkein yleisimpiä polarisaation ja eriarvoisuu-
den vaivaamissa yhteiskunnissa.

Monikulttuurinen kaupunki viittaa kulttuurisesti ja etnisesti moniarvoi-
seen ja rikkaaseen kaupunkiympäristöön, jolle on tunnusomaista monien eri 
alakulttuurien rinnakkaiselo yhden aluerakenteen puitteissa. Tätä ilmentää 
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myös eri etnisten ryhmien asettuminen omiin kaupunginosiinsa, josta 
tunnettuja esimerkkejä ovat suurkaupunkien kiinalaiskaupunginosat (China 
Town). Globalisaation ja regionalisaation myötä monikulttuurisuudesta on 
tullut keskeinen yhteiskunta- ja kaupunkipoliittinen kysymys.

Tietoverkkokaupunki on teknologian hyödyntämiseen perustuva kaupun-
kikonsepti. Siitä on monia eri ilmenemismuotoja, kuten kaupunginosien 
verkkoyhteisöt ja kaupunkien sähköiset palvelut. Se ilmentää länsimaille 
tyypillistä uskoa teknologiseen kehitykseen ja uuden teknologian avulla 
saavutettaviin hyötyihin. 

Ekologinen kaupunki, ekokaupunki tai ekopolis perustuu kestävän ke-
hityksen ideaan, ts. holistiseen tulevaisuuskuvaan, jossa erityishuomiota 
kiinnitetään luonnon kestokykyyn ja ihmisen toiminnan vastuulliseen 
sovittamiseen tämän kestokyvyn rajoihin. Siihen liittyy olennaisena osana 
myös kansalaisten ja asukkaiden mahdollisuus osallistua oman elinpiirinsä ja 
yhteisönsä kehittämiseen. 

Seuraavassa käsiteltävät kaupunkikonseptit liittyvät olennaisesti tällaisiin 
kaupunkien tulevaisuutta valottaviin käsitteisiin ja teoretisointeihin. Kä-
sittelyyn on valikoitu lähinnä vain sellaisia käsitteitä, joihin liittyy vahva 
kehittämispoliittinen ja strateginen ulottuvuus. Ne ovat siis yleispiirteisiä 
kehittämisen välineitä, joiden keskeinen tehtävä on avata näköaloja kau-
punkikehityksen olennaisiin puoliin ja kaupunkien kehittämisen orientaa-
tio- ja arvoperustoihin. Samalla tietysti rakentuu yhteyksiä eri käsitteisiin 
kytkeytyviin kehittämispyrkimyksiin ja keinovalikoimiin ja myös eri puo-
lilta maailmaa saatuihin kokemuksiin. Kaupunkikonseptien käsittelyllä on 
kaupunkien strategisen kehittämisen kannalta sikäli merkitystä, että usein 
strategiset painopisteet ilmaistaan viittaamalla eri kaupunkikonsepteihin. 
Esimerkiksi espanjalainen Bilbao on strategiassaan painottanut neljää 
ulottuvuutta: vetovoimainen kaupunki, vireä kaupunki, hyvien yhteyksien 
kaupunki ja innovatiivinen kaupunki (Azua 2006, 111). Samalla tavalla 
japanilaisen Osakan kaupungin kehittämisstrategia rakennettiin 2000-luvun 
puolivälissä kolmen pilarin varaan, jotka ilmentävät samalla erilaisia kau-
punkikonsepteja: liiketoiminta- ja kokouskaupunki, korkean teknologian ja 
erityisesti robotiikan keskittymä sekä vihreä joki- ja kanaalikaupunki (Osaka 
Renaissance News 2004). Sheffieldin kaupunki Iso-Britanniasta puolestaan 
rakensi kumppanuusvetoisen strategiansa vahvan talouden, menestyvien 
asuinalueiden, inklusiivisten ja terveiden yhteisöjen, hyvän kasvuympäristön 
ja ympäristötietoisuuden ympärille (Sheffield 2009). Torontossa Agenda for 
Prosperity –strategia tiivisti kaupungin kehittämisen neljään ydinteemaan: 
globaali Toronto (kansainvälistyminen), proaktiivinen Toronto (yrittäjyysil-
masto), luova Toronto (tuottavuus ja kasvu) ja yhdistävä Toronto (taloudelliset 
mahdollisuudet ja inkluusio) (AuthentiCity 2008). Samanlaisia esimerkkejä 
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löytyy paljon eri puolilta maailmaa. Kaupunkikonseptit ovat tässä mielessä 
strategisen kehittämisen apuvälineitä. Tämä merkitsee samalla sitä, että kau-
pungit hyödyntävät monia kaupunkikonsepteja kehittämistyössään ja tekevät 
niiden suhteen kaupunkikuvan rakentamisen edellyttämiä priorisointeja. 

Lopuksi on syytä todeta, että tällaisella kaupunkikonseptilähtöisellä tar-
kastelulla on omat rajoitteensa, jotka liittyvät erityisesti kaupunkikonseptien 
yleispiirteisyyteen ja toisaalta joko kunkin käsitteen hajanaisuuteen tai vaih-
toehtoisesti sen liian rajaavaan teemaan. Nämä rajoitteet huomioonottaen 
kaupunkikonseptien kokoamisen perimmäinen tehtävä on tässä yhteydessä 
antaa yleiskuvaa luovan kaupunkikehittämisen käsitteistä, haasteista ja 
mahdollisuuksista ja tarjota sitä kautta virikkeitä ja käsitteellisiä välineitä 
kaupunkien ja niiden kehittämis- ja hallintakulttuurin uudistamiselle.
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Globalisaatio

gLobaaLi kaupunki

kaupuNgit globalisaatioN aikakaudElla

Globalisaatio on ehkä keskeisin megatrendi, joka ehdollistaa kaupunkike-
hitystä. Kyseessä on prosessi, jossa reaaliset vaihdanta- ja vuorovaikutus-
suhteet ja orientaatioperustat laajenevat maailmanlaajuisiksi. Tässä muo-
dossaan se rapauttaa alueyhteisöjen institutionaalisia rajoja ja lisää alueelli-
sesti laajentunutta vuorovaikutusta ja keskinäisriippuvuutta. (Ks. Väyrynen 
1997; 1999.) 

Historiallisesti tarkasteltuna kansainvälistyminen ja globalisaatio vaikutta-
vat jollain tavalla väistämättömiltä kehityskuluilta ja tietyssä mielessä tällaisia 
ihmisyhteisöjen toiminnan laajentumis- ja lisääntymisilmiötä voidaan pitää-
kin ihmiskunnan evoluution tendenssimäisinä piirteinä. Merkittävin niiden 
kehitystä puitteistava tekijä on ollut kapitalistisen maailmanjärjestelmän 
muotoutuminen. Globalisaatio on alusta alkaen ollut valtapoliittinen prosessi, 
vaikka viime vuosikymmenien taloudellisten vaihtosuhteiden ekspansiivisen 
kasvun näkökulmasta se vaikuttaakin syntyneen ennen muuta spontaanin 
talouskehityksen tuloksena. Yksi olennainen piirre tässä muutoksessa on 
globalisaation perimmältään kontingentin ulottuvuuden heikentyminen, 
joka on tulosta sen institutionalisoitumisen aikaansaamasta hegemonistisesta 
luonteesta. Globalisaatio on siis nykymuodossaan miltei peruuttamaton 
muutosprosessi (Bienefeld 1997, 422). 
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Poliittisuudestaan huolimatta globalisaatiolla ei ole paljokaan tekemistä 
demokratian kanssa, koska monimutkaisia globalisaatioon vaikuttavia ratkai-
suja ei missään vaiheessa ole alistettu sen enempää kansanäänestyksille kuin 
kansallisten parlamenttien suoralle päätöksenteollekaan. Sitä koskeva pää-
töksenteko on edennyt asteittaisena institutionalisoitumisprosessina, jonka 
toteuttajia ovat olleet johtavat länsimaat ja kansainväliset organisaatiot. Poli-
tiikan tutkimuksessa nykyvaihetta on havainnollistettu post-internationaalisen 
politiikan käsitteellä, jonka mukaan perinteinen kansainvälisen politiikan 
vaihe on jo ohitettu. Tämä on tulosta ”sallivasta” globaalista järjestyksestä, 
jossa kansallisvaltiot ovat vapaaehtoisesti luopuneet suvereenisuudestaan saa-
vuttaakseen globalisaatiolta odottamiaan taloudellisia hyötyjä. Periaatteessa 
siis globalisaatio on kontingenttia ja siinä mielessä myös alisteinen politiikalle, 
mutta käytännössä yksittäisen maan vetäytyminen ei nykyjärjestelmässä ole 
enää mahdollinen tai ainakaan mielekäs, mikä tekee prosessista yhä vääjää-
mättömämmän. (Beck 1999; Anttiroiko 2005b.) 

Globalisoituvan markkinaehtoistumisen looginen seuraus on alueyhteisö-
jen ”julkisen tilan” uudelleen muotoutuminen. Tilasta tulee yhä enemmän 
globaalin kilpailun ja kaupallisten vaihtosuhteiden tilaa, jossa kollektiivisten 
tahdonmuodostusprosessien vaikutus vastaavasti heikkenee. Samalla toisaalta 
kollektiivisuus saa uusia globaaleja ulottuvuuksia kriisinhallinnan, ihmisoi-
keuksien turvaamisen ja myös hyvinvointipolitiikan alueilla. 

Globalisaatio siihen kytkeytyvine ilmiöineen muovaa tietysti myös 
kaupunkeja ja niiden välisiä suhteita. Nämä trendit näkyvät Euroopan 
kaupunkihierarkiassa ennen muuta seuraavien muutostekijöiden kautta 
(Atkinson & Eckardt 2004, 34; jäsennyksen on alun perin esittänyt Peter 
Hall artikkelissaan ’Forces Shaping Urban Europe’ Urban Studies –lehdessä 
1993, Vol. 30, No. 6, s. 883):

Globalisaatio ja regionalisaatio1. 
Itä-Euroopan muutos2. 
Siirtyminen informationaaliseen talouteen3. 
Kuljetusteknologian vaikutus4. 
Tieto- ja viestintäteknologian vaikutus5. 
Kaupunkikehityksen edistämisen ja ’boosterismin’ uusi rooli6. 
Väestö- ja sosiaalisen muutoksen vaikutus. 7. 

Nämä samat tekijät näkyvät tietysti Suomen kaupunkikehityksen puittei-
na, kun asiaa tarkastellaan kontekstuaalisesti eli suhteuttamalla kaupunkien 
kehitys toimintaympäristön muutokseen. Kaupunkien strategisen kehittä-
misen kannalta keskeinen haaste on sovittautua proaktiivisesti muuttuvan 
toimintaympäristön asettamiin ehtoihin. Tätä kysymystä käsitellään lyhyesti 
seuraavaksi.
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vErkottuNEEt kaupuNgit ja globaalit arvovirrat

Globalisaation myötä kaupungeista on tulossa virtojen tilojen solmukohtia 
(Castells 1989; Friedman 1996; Friedman & Ahlin 1996). Edward Blakely 
(1991, 230) kuuluu niihin amerikkalaistutkijoihin, jotka hyvin varhaisessa 
vaiheessa alkoivat korostaa tiedon merkitystä kuntien ja alueiden kehittä-
misessä. Hän on mm. todennut, että nimenomaan tietovirrat ovat oman ai-
kamme kehitysprosessien ytimessä, eivät tavara- tai edes pääomavirrat. Hän 
toteaa että tiedon siirron ja hallinnan keskukset ovat niitä, jotka vaikuttavat 
ratkaisevasti uuden maailmanjärjestyksen muotoutumiseen. 

Eräs tärkeä nykykehitystä koskeva näkökohta nousee esiin Miles R. 
Fidelmanin (1994) kirjoituksessa. Hän on todennut amerikkalaiseen kau-
punkikehitykseen viitaten, että aluksi rautatieyhteydet ja sitten hyvät osaval-
tioiden keskusten väliset hyvät moottoritiet vaikuttivat aikanaan kaupunkien 
menestykseen. Kaupungit saattoivat syrjäytyä ja kuihtua pelkästään sen 
vuoksi, että ne jäivät liikenteen pääväylien ulkopuolelle. Tiedon valtatiestä 
on muodostunut uusi yhteysverkosto, joka välittää digitaalisessa muodossa 
informaatiota eri toimijoiden välillä. Se auttaa joustavoittamaan organisaa-
tioiden toimintaa, luo uusia symbolisia maisemia tietoverkoissa, vähentää 
liikenneongelmia suoraan ja välillisesti, tarjoaa uusia välineitä opetukseen ja 
opiskeluun ja tietysti toimii väylänä globaaleille markkinoille. 

 

Globalisaatio ja informatisaatio 

Verkottunut kaupunki 
 

Kaupunkien 
politiikka ja 

hallinta 

Arkielämä, 
elämäntyylit ja 

kulttuuri  

Globaalit arvovirrat: 
Työvoima, tieto, asiantuntemus, innovaatio, teknoyrittäjyys, pääoma 

Paikallis- 
talouden 
kehitys 

Kaupungin hallintakapasiteetti 
Innovaatio- ja oppimisverkostot 

Paikallisyhteisön luovuuden hyödyntäminen 
Paikallisten vetovoimatekijöiden hyödyntäminen 
Perustana kestävä kehitys ja yhteiskuntavastuu 

Yhdyskunnan rakennepiirteet: 
väestö, fyysinen ympäristö, logistiikka ja sijainti 

kuvio 4. verkottunut kaupunki. (kasvio & anttiroiko 2005.)
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Tunnettu amerikkalainen kaupunkitutkija Saskia Sassen (1991) on korosta-
nut samaa näkökulmaa, joskin painottaen nimenomaan rahavirtojen hallin-
nan ja liike-elämän palvelujen keskittymisen merkitystä. Maailmantalouden 
kehitys on luonnollisesti suorassa yhteydessä kaupunkikehitykseen. Nykyi-
nen tilanne näyttää johtaneen siihen, että finanssikeskukset ja korkeatasois-
ten palvelujen keskittymät toimivat globaalien arvovirtojen solmukohtina ja 
muodostavat siten globaalin kaupunkihierarkian ylimmän tason.

Suurkaupunkien toimijoiden globaali kilpailuorientaatio muuttaa näiden 
kaupunkien toimintatapoja, sisäistä rakennetta ja ulkoisia suhteita. Kaupun-
geista muodostuu ylikansallisia, verkostomaisesti keskittyneitä solmukohtia, 
jossa hallinnon roolina on lähinnä vain kasvuorientoituneen kehityksen tuke-
minen ja legitimointi (ks. kuvio 4). Näiden kaupunkien työvoiman käytössä 
tapahtuu lievää polarisaatiota ammatti- ja rutiinitehtävien välillä: hyötyjiä ovat 
uusien alojen ammattilaiset, managerit ja erilaiset välittäjät. Samalla myös 
epätyypilliset työsuhteet lisääntyvät. Globaalien kaupunkien puitteissa kulutus 
ja kysyntä ovat enenevässä määrin organisaatioiden, eivät yksilöiden kulutusta, 
mikä entisestään korostaa niiden roolia keskitettyinä finanssi- ja palvelualojen 
solmukohtina. (Sassen 1991.) Tämä näkyy selvänä Sassenin tutkimissa kes-
kuksissa, kuten Lontoossa, New Yorkissa ja Tokiossa, mutta toisaalta tämän 
kaupunkityypin piirteitä näkyy pienemmässä mittakaavassa myös Pohjoismai-
den pääkaupungeissa. Esimerkiksi Suomessa pääkaupunkiseudulla asuu noin 
22 %:a maan väestöstä, mutta työpaikoista vastaava osuus on noin 27 %:a, 
tuotannosta noin 29 %:a ja kansainvälisten yritysten käyttämistä strategisista 
palveluista enimmillään jopa 50-70 %:a (Väyrynen 1998, 12).

Edellä esiin nostetut näkökohdat – tietovirrat ja niiden solmukohtina 
toimivat finanssi- ja palvelukeskittymät – merkitsevät valtavaa haastetta 
kaupunkien hallinnalle ja kehittämistoiminnalle. Kaupunkien on kyettävä 
asemoitumaan yhä enemmän globaaliin kenttään, jossa toimiminen edellyttää 
kykyä hyödyntää sekä institutionaalisen liittoutumisen että strategisen ver-
kostoitumisen tarjoamia mahdollisuuksia. (Ks. globalisaation vaikutuksista 
kuntiin Horttanainen & Salo 2007 ja Anttiroiko 2005b.)

globaalit kaupuNgit ja kaupuNkihiErarkia

Globaalin talouden yhä suorempi vaikutus alueisiin ja kaupunkeihin on jo 
muovannut alue- ja kaupunkirakennetta uuteen muottiin. Uuteen globaaliin 
talouteen liittyy osin ehkä yllättävänkin vahva keskittymistendenssi. Nimit-
täin globaalin talouden pääoma-, palvelu- ja asiantuntijavirrat näyttävät kes-
kittyvän tiettyihin talouden solmukohtiin ja osaamis- ja palvelukeskittymiin. 
Maailmankaupunkihypoteesin mukaan yhtiöiden globaalit johtamis- ja asi-
antuntijatoiminnot keskittyvät pitkälti suuriin metropoleihin, jollaisia ovat 
kaupunkihierarkian huipulta ennen kaikkea New York, Lontoo ja Tokio. Nä-
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mä ja muut globaalit kaupungit integroituvat keskenään muodostaen globaa-
lin “transterritoriaalisen markkinapaikan”. Näillä kaupungeilla on kyky vetää 
puoleensa globaaleja investointeja ja riskipääomaa ja pitää talouden ohjaimia 
käsissään kehittyneiden finanssi- ja yrityspalvelujen avulla. (Sassen 1991.)

Merkittävimpien globaalien kaupunkien lisäksi kaupunkien välisen kil-
pailun kentällä on tietysti muitakin suurkaupunkeja vahvoine kansainvälis-
tymispyrkimyksineen. Tällaisia ovat esimerkiksi Los Angeles, Chicago ja San 
Francisco Yhdysvalloissa, Pariisi, Frankfurt, Zürich ja Berliini Euroopassa ja 
vastaavasti Peking, Hong Kong ja Osaka sekä Singaporen kaupunkivaltio 
Aasiassa. Muihin eri tavoin profiloituneisiin kakkossarjan suurkaupunkeihin 
kuuluvat monet vanhat teollisuuden ja kaupan keskittymät, joihin lukeutuu 
monien tunnettujen eurooppalaisten ja pohjoisamerikkalaisten kaupunkien 
lisäksi lukuisia Aasian suurkaupunkeja. Näiden lisäksi kaupunkihierarkian 
yläpäässä on monia erikoistumisensa kautta merkittäviksi muodostuneita 
kaupunkeja. Euroopassa sellaisia ovat liikenteen solmukohdiksi muodostuneet 
kaupungit (esim. Rotterdam, Stuttgart, Hannover ja Genova), kulttuurin, 
matkailun ja kulutuksen keskukset (esim. Köln, Venetsia ja Antwerpen) ja 
hallintokaupungit (esim. Bryssel, Bonn, Haag, Luxemburg ja Strasbourg). 
(Ks. Euroopan kaupungeista lähemmin Andersson 1994.)

Yksi esimerkki globaalin kaupukien välisen kilpailun nopeasta nousijasta ja Shang-
hain haastajasta Kiinassa on Shenzhen Guangdongin provinssista aivan Hong Kon-
gin kupeesta. Kiina alkoi avautua Deng Xiaopingin kaudella ja yksi tuon aikakauden 
hedelmä oli erikoistalousalueiden muodostus. Shenzhen nimettiin 1980 Kiinan en-
simmäiseksi erikoistalousalueeksi, jonka tehtävänä oli imeä investointeja Hong Kon-
gista. Shenzhenin ”markkinatalousjärjestelmäkokeilu” osoittautui suureksi menestyk-
seksi. Shenzhen on ns. boomtown eli yhdyskunta, joka on kokenut väkiluvun lisäyksen 
ja taloudellisen kasvun lyhyessä ajassa. Se on kaupunkirakentamisen historiassa varsin 
ainutlaatuinen tapaus, sillä se on kasvanut kalastuksen varassa elävästä 30000 asuk-
kaan pikku kaupungista lähes 9 miljoonan asukkaan metropoliksi reilussa 30 vuo-
dessa. Shenzheniä on luonnehdittu suoranaiseksi ihmeeksi vauhdikkaan kaupunkira-
kentamisen kannalta. Lieveilmiönä kaupungissa on ollut mm. laiton rakentaminen. 
Vuoden 2010 alussa kaupungissa oli mittavista purkutöistä huolimatta edelleen lähes 
300 miljoonaa neliömetriä laitonta rakennuspinta-alaa, mikä vaikeuttaa kaupunki-
suunnittelua ja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. Viimeksi mainitulla 
tekijällä on suuri merkitys kaupungille, joka markkinoi itseään ekologisena puutar-
hakaupunkina. Shenzhen on Kiinan vilkkaimpia satamia, nouseva finanssikeskus 
ja monien high-tech-yhtiöiden pää- tai sivukonttoreiden sijaintipaikka. Kaupungin 
hallinto kuuluu maan tehokkaimpiin ja sen yrittäjyysilmasto ja investointiolot ovat 
parhaasta päästä koko Kiinassa. Sen yhteydet Hong Kongiin niin talouden kuin mui-
denkin elämänalueiden saralla ovat tiiviit ja yksi Shenzhenin ja Hong Kongin alueen 
kehitysvisio onkin sen muodostuminen yhtenäiseksi metropoliksi, joka vuoteen 2020 
mennessä olisi lajissaan maailman kolmanneksi suurin heti New Yorkin ja Tokion 
jälkeen. Ks. kaupungin verkkosivut osoitteessa http://english.sz.gov.cn/
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kuvio 5. shenzhenin kaupunkinäkymä. (kuva: a.-v. anttiroiko 2009.)

Yksi tapa hahmottaa kaupunkien asemaa globaalilla kentällä on paikantaa 
niiden asema globaalissa kaupunkihierarkiassa, jonka määrittelyn kriteereitä 
voi tietysti olla erilaisia. Ei siis ole olemassa mitään yksiselitteistä kaupunki-
hierarkiaa, mutta yksi hyvä mittari kaupunkien vertailuun on yrityspalve-
lujen laajuus, monipuolisuus ja kehittyneisyys. Brittiläinen GaWC-maail-
mankaupunkitutkijaryhmä (The Globalization and World Cities Study Group 
and Network) teki seuraavaan taulukkoon kootun kaupunkivertailun, joka 
perustuu neljän yrityspalvelun kehittyneisyyteen kaupungeissa: laskentatoi-
mi, mainonta, rahoituspalvelut ja oikeudelliset palvelut.  
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taulukko 1. maailmankaupunkien hierarkia. (beaverstock et al. 1999.)

A. Varsinaiset ”täyden palvelun” maailmankaupungit
12: Lontoo, Pariisi, New York, Tokio
10: Chicago, Frankfurt, Hong Kong, Los Angeles, Milano, Singapore 

B. Markittävät maailmankaupungit
9: San Francisco, Sydney, Toronto, Zürich 
8: Bryssel, Madrid, Mexico City, Sao Paulo 
7: Moskova, Seoul 

C. Rajatun roolin omaavat maailmankaupungit
6: Amsterdam, Boston, Caracas, Dallas, Düsseldorf, Geneve, Houston, Jakarta, Johannesburg,  

Melbourne, Osaka, Praha, Santiago, Taipei, Washington DC
5: Bangkok, Peking, Montreal, Rooma, Tukholma, Varsova
4: Atlanta, Barcelona, Berliini, Buenos Aires, Budapest, Kööpenhamina, Hamburg, Istanbul, Kuala 

Lumpur, Manila, Miami, Minneapolis, München, Shanghai

GaWC-tutkijaryhmän työtä täydennettiin vuoden 2004 rankkauksella, joka 
kiinnittää enemmän huomiota eri kaupunkien verkostosuhteisiin ja erityis-
rooleihin globalisoitu-neessa maailmassa. Tämän rankkauksen tulokset on 
koottu taulukkoon 2. 

Taulukon 2 rankkauksessa terminologisena lähtökohtana on maailman-
kaupungin käsite. Näistä kaupungeista vain osan voidaan Taylorin (2004) 
mukaan katsoa olevan varsinaisia ”globaaleja kaupunkeja” (taulukossa 
tasot 1-4, joihin kuuluu 18 kaupunkia). Lisäksi kyseinen rankkaus korostaa 
vahvuuksia eri yhteiskuntaelämän osa-alueilla eli taloudessa, politiikassa ja 
kansalaistoiminnassa. Esimerkiksi Frankfurtilla on vahva rooli taloudessa ja 
Wienillä on tärkeä rooli YK:n verkostoissa, kun taas esimerkiksi Manila tai 
Nairobi omaavat vahvuuksia kansalais- ja järjestöverkostoissa. 

Pohjoismaista edellä mainittuun vertailuun pääsivät Kööpenhamina, Oslo 
ja Tukholma. Yleisesti ottaen Helsinki kuuluu aivan muiden Pohjoismaiden 
pääkaupunkien tuntumaan, joten senkin osaamisperustassa ja yhteyksissä 
on selvää näyttöä orastavasta maailmankaupunkimuodostuksesta. Toisaalta 
Helsingin metropolialue on tässä katsantokannassa joka tapauksessa kohtuul-
lisen pieni, syrjäinen ja ilmastoltaan vähemmän houkutteleva. Sen vahvuudet 
puolestaan ovat teknologisessa osaamisessa, koulutuksessa ja luovuudessa. 
(Ks. Helsingin asemasta eri vertailuissa Merimaa & Ståhl 2009.)
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taulukko 2. maailmankaupunkien hierarkia (taylor, p.J. 2004.)

GLOBAALIT KAUPUNGIT (global cities)
Monipuoliset globaalit kaupungit
1a Laaja-alaiset globaalit kaupungit: Lontoo ja New York 
1b Pienemmän roolin omaavat globaalit kaupungit: Los Angeles, Pariisi ja San Francisco 
2 Muotoutumassa olevat globaalit kaupungit: Amsterdam, Boston, Chicago, Madrid, Milano,  

Moskova, Toronto 
Erikoistuneet globaalit kaupungit

3 Talouselämä: Hong Kong, Singapore ja Tokio 
Politiikka ja yhteiskunta: Bryssel, Geneve ja Washington DC

MAAILMANKAUPUNGIT (world cities)
Erityisverkostojen solmukohdiksi muodostuneet maailmankaupungit
5a Kulttuuriset verkostot: Berliini, Kööpenhamina, Melbourne, München, Oslo, Rooma, Tukholma 
5b Poliittiset verkostot: Bangkok, Peking, Wien 
6 Sosiaaliset verkostot: Manila, Nairobi, Ottawa 
Maailmanlaajuisesti verkottuneet kaupungit
7 Vahva rooli maailmantaloudessa: Frankfurt, Miami, München, Osaka, Singapore, Sydney,  

Zürich 
8 Vahva ei-taloudellinen rooli: Abidjan, Addis Abeba, Atlanta, Basel, Barcelona, Kairo, Denver, 

Harare, Lyon, Manila, Mexico City, Mumbai, New Delhi, Shanghai 

Tässä yhteydessä on vielä syytä muistuttaa, että monet kaupunkivertailut poik-
keavat tuloksiltaan edellä esitetyistä huomattavasti. Vertailut ovat herkkiä niis-
sä käytetyille kriteereille, joten kansainvälisiä vertailututkimuksia on aina tul-
kittava käytettyjä kriteereitä vasten. Esimerkiksi Ni Pengfein ja Peter K. Kreslin 
hankkeessa laadittu 500 kaupunkia käsittävä globaali kaupunkien kilpailuky-
kyvertailu perustui yhdeksään indikaattoriin (BKT, BKT per capita, BKT per 
kaupunki, työn tuottavuus, monikansallisten yhtiöiden lkm kaupungissa, pa-
tenttihakemukset, hintataso, talouskasvu ja työttömyys). Tässä vertailussa 20 
kaupungin kärki oli seuraava: New York, Lontoo, Tokio, Pariisi, Washington 
D.C., Los Angeles, Tukholma, Singapore, San Francisco, Chicago, Toronto, 
Seoul, Boston, San Diego, Auckland (U.S.), Helsinki, Madrid, Wien, Phila-
delphia ja Houston. (Global Urban Competitiveness Project 2008.) 

kaupuNkiprofiilit vEtovoimakilpailussa

Maksimoidakseen kaupunkiyhteisön hyvinvoinnin kaupungit pyrkivät pa-
rantamaan asemiaan kaupunkihierarkiassa. Mitä enemmän korkean arvon-
lisäyksen toimintoja kaupungissa on, sitä parempi suhteellinen asema sillä on 
globaalin kilpailun kentällä. 
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Kaupunkien kehittämisstrategioissa korkean arvonlisäyksen, tietointen-
siivisten ja palveluorientoituneiden toimintojen keskittäminen edellyttää 
ammattitaitoista työvoimaa ja luovia ihmisiä. Tämä merkitsee samalla tiedon, 
osaamisen, innovatiivisuuden ja luovuuden kasvavaa merkitystä arvonmuo-
dostajana kaupunkien välisessä kilpailussa, joka heijastaa eräänlaista luovaa 
kehityslogiikkaa, jossa kasvun keskeinen lähde on innovatiivisuus ja luovuus 
(vrt. Castells 1999; Florida 2005). 

Talousmaantieteessä agglomeraatioefektistä käydyn keskustelun kannalta 
on huomionarvoista, että myös palvelusektorilla ja luovilla aloilla voidaan 
saavuttaa keskittymisen avulla aikaansaatuja hyötyjä (Rubalcaba & Carrido 
2006; ks. myös Simmie 2001).

Kaupungit voivat hyödyntää profiloitumisessaan sekä ”kovia” että 
”pehmeitä” tuotannon- ja arvonmuodostuksen tekijöitä. Kovien arvonmuo-
dostustekijöiden ytimessä on yhtäältä valta ja pääoma ja toisaalta tieto ja 
teknologia. Pehmeät kasvutekijät liittyvät puolestaan yrityspalveluihin ja 
muihin professionaalisiin palveluihin ja toisaalta kulttuuri- ja viihdealoihin. 
Näistä muodostuu neljä kaupunkiprofiilin pääluokkaa, joita on havainnol-
listettu kuviossa 6. Kuviossa esitetyt profiilit ovat lähinnä esimerkinomaisia 
luonnehdintoja kustakin profiilikategoriasta.

Kaupunki-
profiili 

Kulttuuri-
keskus 

Finanssi-
keskus 

Pääkonttori-
keskittymä 

Yliopisto-
kampus 

Matkailu-
kohde 

Logistiikka- 
 keskus 

Messu-
keskus 

Teknologia-
keskus 

Kuljetus 
Logistiikka 
Varastointi 

Viihde 
Matkailu 
Hyvinvointi

Teknologia 
T&K 

Tieto 
Oppiminen 

Yritysjohto 
Liiketoiminta-
osaaminen

Pääoma 
Rahoitus 

Taide 
Kulttuuri 
Historia

Näyttelyt 
Konferenssit 
Vieraanvaraisuus 

Finanssi-
kaupunki 

Luova 
kaupunki 

Matkailukaupunki 

Logistiikka-
kaupunki 

High-tech- 
kaupunki 

Yliopisto- 
kaupunki 

Pääkonttori-
kaupunki 

Kokouskaupunki 

Kuvio 6.  Tieto- ja palveluperustaisia kaupunkiprofiileja: profiili, ydintoiminnat ja para-
digmaattiset kehittämiskohteet. (anttiroiko 2009e.)
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Olennaista tässä on se, että globalisaatio väistämättä vahvistaa vetovoimakil-
pailua paikkaan sidottujen alueyhteisöjen välillä, mikä puolestaan vahvistaa 
erikoistumisen merkitystä kilpailustrategiana. Tällöin joudutaan pohtimaan 
paikkakunnan vahvuuksia ja niiden paketointia joidenkin kaupunkiprofii-
lien ympärille, jolloin kaupungin mahdollisuudet arvovirtojen imemiseen 
valituilla profiilialueilla paranevat verrattuna fokusoimattomaan strategiaan. 
Tosin samalla on muistettava, että kaupungit ovat ihmisten asuinyhteisöjä, 
joiden kehittämisessä globaali kaupunkien välinen kilpailu muodostaa vain 
yhden osa-alueen. 

kaNsaiNvälistyvä kaupuNkiEN halliNta

Alue- ja paikallishallinnon rooli on perinteisesti ollut vaatimaton globaalin 
hallinnan kenttää ajatellen. Suomessa kuntien kansainvälinen toiminta alkoi 
vireytyä 1950-luvulta lähtien ystävyyskuntatoiminnan muodossa. Seuraava 
merkittävä käänne tapahtui 1990-luvun puolivälissä Suomen EU-jäsenyyden 
myötä. Samaan aikaan kuntien ja erityisesti suurten kaupunkien omaehtoi-
nen kehittämispolitiikka alkoi olla luonteeltaan yhä kansainvälisempää. Kes-
keinen kuntien kansainvälisen toiminnan edistäjä on ollut maamme kuntien 
edunvalvonta- ja yhteistyöjärjestö Suomen kuntaliitto. (Ks. kuntien toimin-
nan kansainvälistymisestä Kresl & Fry 2005.)

Suomen kuntien kansainvälisen toiminnan muotoja:
Perinteinen ystävyyskuntatoiminta (town twinning).1. 

Kuntien hankeyhteistyö muiden maiden toimijoiden kanssa EU-hankkei-2. 
den puitteissa.

Vapaaehtoinen yleishumaani kahden- tai monenkeskinen yhteistyö esi-3. 
merkiksi lähialueyhteistyön, kehitysyhteistyön tai kummikuntatoiminnan 
muodossa.

Kuntien kehittämisorientoitunut toiminta kansainvälisten verkostojen ja 4. 
markkinointi- ja elinkeinopoliittisen yhteistyön muodossa.

Kuntien kansainvälinen poliittis-hallinnollinen toiminta, edunvalvonta ja 5. 
järjestötoiminta, jota toteutetaan osin Suomen kuntaliiton kautta. Siihen 
kuuluu toiminta EU:n hallintoelimissä (alueiden komitea), Euroopan kun-
ta- ja aluehallintokongressissa (CLRAE) sekä kunta-alan kansainvälisissä 
järjestöissä (esim. CEMR ja UCLG).

Suomi liittyi Euroopan unioniin vuonna 1995. Tätä kautta myös kuntien toi-
mintaympäristö muuttui ratkaisevasti. Kunnilla on virallinen kytkentä Euroo-
pan unioniin alueiden komitean kautta. Alueiden komitea on neuvoa-antava 
elin, joka edustaa alue- ja paikallishallintoa EU:n päätöksentekojärjestelmässä.

Niin ikään tärkeä eurooppalainen toimija on Euroopan kunta- ja alue-
hallintokongressi CLRAE (The Congress of Local and Regional Authorities of 
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Europe), joka toimii Euroopan neuvoston yhteydessä. Euroopan neuvosto on 
vuonna 1949 perustettu Euroopan vanhin ja laajin poliittinen yhteistyö- ja 
ihmisoikeusjärjestö, jonka keskeinen tehtävä on edistää ihmisoikeuksia ja 
demokratiaa. CLRAE:n toimesta on laadittu mm. Euroopan paikallisen 
itsehallinnon peruskirja.

Euroopassa toimivista kunta-alan järjestöistä merkittävin on vuonna 1951 
perustettu Euroopan kuntien ja alueiden neuvosto (Council of European Mu-
nicipalities and Regions, CEMR), jonka tehtävänä on edistää paikalliseen ja 
alueelliseen itsehallintoon ja demokratiaan perustuvan yhtenäisen Euroopan 
rakentamista. Suomea neuvostossa edustaa Suomen kuntaliitto. 

Mainittakoon heikomman institutionaalisen statuksen omaavista järjes-
töistä Eurocities, joka on suurten eurooppalaisten kaupunkien muodostama 
edunvalvonta-, yhteistyö- ja lobbausjärjestö (http://www.eurocities.eu/). 
Se on tiiviisti kytköksissä Euroopan unioniin ja sen kaupunkipolitiikan 
muotoiluun. Suomesta sen jäseniä ovat Helsinki, Tampere, Turku, Espoo, 
Vantaa ja Oulu. Muina esimerkkeinä eurooppalaisista järjestöistä mainitta-
koon kestävää paikallista energiapolitiikkaa edistävä eurooppalaisten kuntien 
järjestö Energie-Cités (http://www.energie-cites.eu/), Euroopan matkailu- ja 
kongressikaupunkien järjestö European Cities Marketing (http://www.
europeancitiestourism.com/) sekä eurooppalainen kulttuurikaupunkien 
yhteistyöjärjestö Les Recontres - Association of European Cities and Regions 
for Culture (http://www.lesrencontres.org/).

Kunnat toimivat myös globaalilla tasolla. Kuntien ja kaupunkien aseman 
vahvistamiseksi kansainvälisellä areenalla muodostettiin vuonna 2004 uusi or-
ganisaatio, joka sai nimekseen Yhdistyneet kaupungit ja kunnat (United Cities 
and Local Governments, UCLG). Sen itsenäiseksi osaksi liittyi myös metropo-
lialueiden järjestö Metropolis. UCLG:n tehtävänä on vahvistaa desentralisoitua 
hyvää hallintoa kaikkialla maailmassa. Se pyrkii edustamaan kuntakenttää 
kansainvälisesti ja esiintymään yhtenäisenä erityisesti YK:n suuntaan. Muita 
globaalilla tasolla toimivia kaupunkien järjestöjä ovat esimerkiksi kuntatek-
niikan maailmanjärjestö International Federation of Municipal Engineering, 
IFME (http://www.ifme.info/), Kansainvälinen asumisen ja kaupunkisuun-
nittelun alan kattojärjestö (International Federation for Housing and Planning, 
IFHP, http://www.ifhp.org/), taloudellisen tehokkuuden ja tasapainoisen 
sosiaalisen kehityksen yhdistämistä uuden hallinta-ajattelun hengessä edistävä 
Kansainvälinen kaupunkikehityksen järjestö INTA (International Association 
for Urban Development, http://www.inta-aivn.org/), kuntien kestävää kehitystä 
edistävä ICLEI (ICLEI - Local Governments for Sustainability, http://www.iclei.
org/), kestävään kehitykseen perustuvaa tietoyhteiskuntakehitystä edistävä The 
Global Cities Dialogue, GCD (http://www.globalcitiesdialogue.com/), tiede- ja 
teknologiakaupunkien kehittämistoimintaa edistävä Maailman teknopolisjär-
jestö (World Technopolis Association, WTA, http://www.wtanet.org/Emain.mf) 
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sekä talvikaupunkien pormestarien järjestö World Winter Cities Association for 
Mayors, WWCAM (http://www.city.sapporo.jp/somu/kokusai/wwcam/).

Globaalin hallinnan näkökulmasta kunnat pyrkivät korostamaan pai-
kallista itsehallintoa keskeisenä huomioonotettavana periaatteena. Toinen 
tärkeä kysymys on kuntien ja kaupunkien osallistuminen kehitysmaiden 
ongelmien lieventämiseen sekä itsenäisesti että kansainvälisten järjestöjen 
kautta. Uutta vaihetta meillä Suomessa tässä suhteessa edustaa Pohjoisen ja 
etelän paikallishallinnon yhteistyöohjelma, joka käynnistyi ulkoministeriön 
rahoituksella vuonna 2002. Ohjelman hankkeissa suomalaisilla kunnilla on 
kumppanikunnat Afrikassa, joiden kanssa toteutetaan hankkeita mm. kylä-
suunnittelun, elinkeinotoiminnan edistämisen, AIDS-valistuksen, tietojen 
vaihdon, ympäristöasioiden, liikunnan ja kulttuurin alueilla. Esimerkiksi 
Tampere tekee yhteistyötä Mwanzan (Tansania), Vantaa Windhoekin (Nami-
bia), Vaasa Morogoron (Tanzania) ja Järvenpää Hon (Ghana) kanssa. Yleisesti 
kuntien roolia pyritään vahvistamaan kehitysyhteistyön alueella niin meillä 
Suomessa kuin yleismaailmallisestikin.
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II  
 

Tieto ja teknologia

inFoRmationaaLinen kaupunki

tiEto tuotaNNoNtEkijäNä

Tieto on kaikkien elollisten olentojen orientoitumisen ja yhteisömuodos-
teiden sisäisen organisoitumisen perustekijä. Tieto vaikuttaa ratkaisevasti 
kaikkiin inhimillisiin, yhteisöllisiin ja yhteiskunnallisiin prosesseihin. Tieto 
on siten eräänlainen ”älyllinen suhdemuuttuja”, joka on ollut ja tulee aina 
olemaan osa jokaisen yhteisö- ja yhteiskuntamuodostuman ymmärtämistä, 
hallintaa ja muuttamista.

Tiedon yhteiskunnallinen ulottuvuus on tiivistetty sinänsä monia tulkin-
toja ja tuntemuksia herättävään tietoyhteiskunnan käsitteeseen, josta alettiin 
keskustella Japanissa, Ranskassa ja Yhdysvalloissa jo 1960-1970-luvuilla 
ennen kuin siitä tuli globaali muotidiskurssi 1990-luvulla. Yksinkertaisesti 
määriteltynä tietoyhteiskunta on yhteiskuntamuodostuma, jossa tiedolla eri 
muodoissaan ja erilaisine vaikutuksineen on keskeinen sija yhteiskunnallisissa 
prosesseissa, kuten tuotannossa, kulutuksessa ja hallinnossa. 

Tiedon ja sen rinnalla myös inhimillisen ja intellektuaalisen pääoman 
merkityksen korostaminen perustuu siihen, että muiden tuotannontekijöiden 
– erityisesti luonnonvarojen ja fyysisen työn – osalta talouden kasvupotentiaali 
on aikaisempien yhteiskunnallisten kehitysvaiheiden kuluessa kaventunut. 
Esimerkiksi energiankäyttöä tai tavaratuotantoa tehostamalla voidaan saa-
vuttaa yhä vähemmän etuja yritysten välisessä kilpailussa. Manuel Castells 
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(1989) on tiivistänyt tämän kehityksen ytimen käsitteeseen informationaalinen 
kehitysmuoto. Sen yksi seuraus on, että tuotanto ja muu sosiaalinen toiminta 
on muotoutunut yhä tietointensiivisemmäksi. (Hintikka 1993.)

Tietoyhteiskuntakehityksen vaikutusten ymmärtämisen kannalta on tär-
keä muistaa, että nämä digitalisoidut ja innovaatiointensiiviset tuotannolliset 
prosessit määrittävät ratkaisevasti myös yhteiskunnan poliittis-hallinnollisten 
ja sosio-kulttuuristen elämänalueiden kehitystä ja toimintaa. Politiikka ja 
hallinto joutuvat monella tavalla kietoutumaan uuteen tuotannolliseen 
logiikkaan ja samalla tavalla myös sosio-kulttuuriset tekijät alkavat muuttua. 
Esimerkiksi kun hierarkia, säännöt ja byrokratia olivat teollisen yhteiskun-
nan organisointiperiaatteita, on tietoyhteiskuntakehitys tuonut mukanaan 
verkostot, puiteohjauksen ja tulosyksiköt. Tässä mielessä tuotannon logiikan 
yleiset muutossuunnat selittävät yllättävän hyvin yhteiskuntakehityksen ja 
erityisesti sosiaalisen organisoitumisen kehitystä. 

Teoreettisesti tietoperustaisen yhteiskunnan ja talouden kaupunkimuo-
dostetta on kutsuttu mm. informationaaliseksi kaupungiksi (Castells 1989). 
Samalla on syytä muistuttaa, että suurin piirtein samaan ilmiöön on viitattu 
monilla muillakin käsitteillä, kuten teknokaupunki (technocity), älykäs kau-
punki (intelligent city), tiedon kaupunki (knowledge city), oppiva kaupunki 
(learning city) jne. Näiden käsitteiden väliset erot ovat periaatteessa vähäisiä, 
mutta niiden perustana olevat lähtökohdat ja painotukset poikkeavat joka 
tapauksessa toisistaan ja esimerkiksi suhde teknologiaan ja tietoprosesseihin 
poikkeaa eri käsitteissä jonkin verran toisistaan. Niillä on joka tapauksessa 
vahva perheyhtäläisyys, minkä vuoksi niistä on vaikea muodostaa selkeää 
käsitteellistä kokonaisuutta. Seuraavassa käsittely painottuu kahteen kon-
septiin, informationaaliseen kaupunkiin ja älykkääseen kaupunkiin, jotka 
molemmat korostavat tietoa ja sen käsittelyä ja jakamista kaupungin olemuk-
sen tarkastelun lähtökohtana.

iNformatioNalismi ja kaupuNkikEhitys

Informationaalisen eli tietoperustaisen kaupungin käsite poikkeaa monista 
muista kaupunkikäsitteistä siinä suhteessa, että se on perimmältään makro-
teoreettinen käsite eli sen juuret ovat yhteiskuntateoreettisessa keskustelussa 
ja kriittisessä poliittisessa taloustieteessä. Se on lyhyesti ilmaistuna infor-
mationaaliseen kehitysmuotoon perustuvan verkostoyhteiskunnan alue- ja 
kaupunkikehitystä jäsentävä teoreettinen konsepti. Tältä osin se on varsin 
lähellä teoreettisesti latautuneen teknokaupungin (technocity) käsitettä (Ks. 
Downey & McGuigan 1999). Kyseessä on eräänlainen teoreettinen näkemys 
tiedon kaupungista (city of knowledge tai knowledge city), joka on sinänsä osuva 
geneerinen termi kuvaamaan tietoperustaisen kehityksen luonnehtimia kau-
punkeja (ks. O’Mara 2005 ja Carillo 2006). Muita tähän perheeseen liittyviä 
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käsitteitä ovat kaikki e-kaupungin käsiteperheen käsitteet ja myös osaamista 
korostavat teknologisen kaupungin käsitteet, kuten high tech –kaupunki, 
technology hub ja technopolis, joskin jälkimmäisissä painopiste on teknologi-
sesti orientoituneessa tuotanto- ja tuotekehitystoiminnassa. Myös tietämyk-
sen, osaamisen ja oppimisen ideat liittyvät kiinteästi tähän kokonaisuuteen. 
Esimerkkejä tästä ovat oppiva kaupunki, tiedekaupunki (science city), yliopis-
tokaupunki ja vastaavat, jotka kytkeytyvät kaikki tavalla tai toisella yhteisöin-
formatiikkaan ja tiedon instituutioihin.

Castells (1989) luonnehtii informationaalisen kaupungin taustan muodos-
tavaa informationaalista kehitysmuotoa seuraavasti: “However, what is specific 
to the informational mode of development is that here knowledge intervenes upon 
knowledge itself in order to generate higher productivity. In other words, while 
in the preindustrial modes of development knowledge is used to organize the 
mobilization of greater quantities of labor and means of production, and in the 
industrial mode of development knowledge is called upon to provide new sources 
of energy and to reorganize production accordingly, in the informational mode 
of development knowledge mobilizes the generation of new knowledge as the key 
source of productivity through its impact on the other elements of the producti-
on process and on their relationships.” Olennaista tässä on tiedon käytön ja 
kohdentumisen vaihtuminen ensin luonnonvarojen hyödyntämisestä teol-
lisuustuotannon edellyttämiin energialähteisiin ja tuotantoteknologiaan ja 
nyttemmin yhä enemmän sosiaalisiin ja inhimillisiin kehitystekijöihin. Tässä 
prosessissa tieto kytkeytyy monella tavoin kaikkiin tuotannontekijöihin ja 
myös yhteiskunnallisiin kontekstitekijöihin. Tätä teknologisen kehityksen ja 
tietointensiivisyyden kyllästämän kehitysvaiheen ideologiaa Castells (1989) 
kutsuu informationalismiksi. Joskus kansainvälisessä keskustelussa käytetään 
myös käsitteitä informatisaatio (informatisation) ja digitalisaatio (digitalisa-
tion), joilla on hiukan kapea-alaisempi sisältö, mutta jotka perustuvat käy-
tännössä aivan samoihin lähtökohtiin. Yhteiskunnallisena ilmiönä informa-
tisaatio viittaa muutosprosessiin, jota luonnehtii (a) ennennäkemätön kasvu 
tiedon tuottamisen ja jakelun nopeudessa, määrässä ja yleisyydessä, sekä (b) 
teknologia-avusteisten tietoprosessien, -järjestelmien ja –verkostojen käyttö 
siinä laajuudessa, että ne muodostuvat taloudellisen, poliittisen, sosiaalisen ja 
kulttuurisen kehityksen hallitseviksi tekijöiksi. (Wang 1994; Kluver 2008.)

Informationaalinen kaupunki merkitsee samaa suhteessa tietoyhteis-
kuntaan kuin teollisuuskaupunki suhteessa teolliseen yhteiskuntaan. Näin 
olen samassa mielessä kuin teollinen tuotantologiikka on heijastunut muille 
yhteiskuntaelämän osa-alueille teollisuusyhteiskunnan kehittyessä, myös 
informationalismi tulee määrittämään olennaisesti kaikkien elämänalueiden 
kehitystä. Tässä ”informationaalinen” viittaa siten yleisesti sellaiseen sosiaalisen 
organisoitumisen muotoon, jossa tiedon luominen, prosessointi ja siirtämi-
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nen ovat perimmäisiä tuottavuuden ja vallan lähteitä. Sen organisoitumisen 
perusmuodot ja periaatteet, joiden ytimessä on globalisoituva verkostotalous 
eri muodoissaan, tulevat näin ollen valamaan myös politiikkaa, hallintoa, 
palvelutuotantoa ja yhteisöelämää uuteen muottiin. (Ks. Castells 1999.)

älykäs kaupuNki

Älykäs kaupunki (intelligent city tai smart community) viittaa kehittyneitä pe-
rusrakenteita ja älykkäitä tietojärjestelmiä hyödyntävään kaupunkiyhdyskun-
taan (Komninos 2002; Caves 2004). Se perustuu tietyssä mielessä kaupunki-
informatiikkaan, sillä tämän konseptin viittaama älykkyys on systeemistä ja 
edellyttää siten tietojärjestelmien hyödyntämistä yhteisöllisissä prosesseissa. 
Tosin siinä missä yhteisöinformatiikkaa on yleensä käsitteellistetty sosiaalisen 
integraation ja yhteisöjen kehittämisen näkökulmasta, älykkään kaupungin 
ideat ovat usein vahvasti teknologiaorientoituneita ja kytkeytyvät siten luon-
taisesti digitaalisen kaupungin ja vastaaviin käsitteisiin.

Komninos (2002, 11) määrittelee älykkäät kaupungit sellaisiksi alueellisesti 
rajatuksi kaupunkiyhteisöiksi, jotka yhtäältä tarjoavat reaalisen ympäristön 
tuotekehitysklusterien ja alan instituutioiden edistämille teknologisille inno-
vaatioille ja erilaisille tuote- ja prosessi-innovaatioille, ja toisaalta hyödyntävät 
digitaalista sfääriä hallitessaan ja levittäessään tietoa ja teknologiaa. Komnino-
sin esittämään määrittelyalaan kuuluvat kaikki alueelliset kokonaisuudet, jotka 
täyttävät nämä kaksi kriteeriä, olivatpa ne sitten teknologiakeskuksia, high-
tech-teollisuusalueita, teknopoliksia tai alueellisia innovaatiojärjestelmiä. 

Älykäs kaupunki on oppimisen ja innovoinnin ympäristö, joka toimii sekä 
reaalisella että virtuaalisella tasolla. Tässä mielessä samaan perheeseen kuu-
luvat amerikkalaiset ”älykkäät yhteisöt” (smart community, ks. Caves 2004) 
ja eurooppalaiset ”digitaaliset kaupungit” (digital city). Komninosin (2002, 
199-200) terminologiassa älykkään ja digitaalisen kaupungin erona on se, 
että digitaalisen kaupungin ideassa reaalisen ja virtuaalisen suhde käsittää 
kaikki kaupunkiin liittyvät toiminnot, kuten työ, liikenne, koti, palvelut ja 
viihde, kun taas teknologiseen kehittämiseen fokusoitu älykäs kaupunki on 
sisällöllisesti rajatumpi. Sen tapauksessa reaalisen ja virtuaalisen vuorovai-
kutuksen alaan kuuluvat pääasiassa vain sellaiset toiminnot ja suhteet, jotka 
liittyvät tietoon, tutkimukseen, koulutukseen ja teknologiseen kehitykseen. 
Tämä jaottelu ei välttämättä noudata näiden käsitteiden intuitiivista käyttöä, 
mutta se on joka tapauksessa yksi tapa pyrkiä tekemään käsitteelisiä erotteluja 
ko. lähikäsitteiden välille. 
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Innovaatio- 
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kuvio 7. älykkään kaupungin osatekijöitä. (komninos 2002, 203.)

Jokaiseen kaupunkiin sisältyyn jonkintyyppistä systeemistä älykkyyttä. Ke-
hittämispoliittiselta kannalta älykkäässä kaupungissa on olennaista pyrkimys 
lisätä yhteisöllistä ”älykkyyttä” oppimista, luovuutta ja tietämystä edistävien 
järjestelmien ja näitä tukevan kulttuurin avulla. Joissain yhteyksissä esimer-
kiksi Antwerpen, Haag ja monet muut eurooppalaiset kaupungit on esitetty 
esimerkkeinä tällaisista kaupungeista. Suomessa hyvä esimerkki on Oulun 
kaupunki, joka on aktiivisesti luonut triple helix-kehittämisverkostoja ja ke-
hittämisalustoja erityisesti mobiilin teknologian kehittämiselle edistääkseen 
korkean teknologian liiketoimintaa (triple helix viittaa julkisen hallinnon, 
yliopistojen ja yritysten muodostamaan kolminapaiseen vuorovaikutuskent-
tään, ks. Etzkowitz & Leydesdorff 1997).

Älykkään kaupungin idealla on luontainen yhteys erilaisiin älykästä 
suunnittelua, liikennettä, asumista ym. yhdyskuntatoimintoja ja -palveluja 
koskeviin, lähinnä tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen perustuviin 
hallinta- ja ohjausratkaisuihin (ks. esim. Komakech 2005). Esimerkiksi 
älykkään liikennejärjestelmän aineksiin kuuluvat liikenteen hinnoittelu- ja 
tietullisovellukset, reaaliaikaiset informaatiopalvelut (http://www.511.org/), 
alueelliset liikenteenhallintakeskukset sekä paikantamiseen, karttapalveluihin 
ja navigointiin perustuvat palvelut, kuten Google Maps, jotka ovat esimer-
kiksi USA:ssa jo aktiivisessa käytössä. (ÄLLI-Muistio 2008.)

Maapallolla arvioidaan vuoden 2015 tienoilla olevan noin tuhat elektronis-
ta laitetta asukasta kohden, joiden verkottumisella tulee olemaan älykkäiden 
ympäristöjen muodossa vallankumouksellinen vaikutus yhdyskuntapro-
sesseihin. Esimerkiksi Tampereen yliopiston Devices and Interoperability 
Ecosystems (DIEM) –hankkeessa on kehitelty mm. rakennusautomaation 
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avoimen palvelualustan varaan rakentuvaa yhteentoimivuutta, minkä avulla 
rakennusten valvonta- ja kiinteistöjärjestelmät ja kodin automaatio ymmär-
tävät toisiaan ja mahdollistavat uusia hallinta- ja palveluratkaisuja. Erityinen 
oman aikamme kehittämiskohde on ns. lisätty todellisuus (augmented reality, 
AR), jossa toimijat saavat reaali- ja virtuaalimaailmoja yhdistämällä tietoa 
ympäristöstään. Esimerkiksi kaupungin keskustassa hän voi saada tietoa 
kauppaliikkeistä, hallinnon lähipalveluista, alueen joukkoliikenteestä, raken-
nuksista ja ympäristön tilasta. (Heiska 2009.)

stratEgisEt tiEtoprosEssit kEhittämisEN pErustaNa

Strategisen kaupunkikehittämisen keskeinen lähtökohta on kaupungin toi-
minnan sovittaminen toimintaympäristön muutoksiin, jolloin kaupungin 
toimijat kykenevät mahdollisimman täysimääräisesti hyödyntämään kau-
pungin ulkoiset resurssivirrat. Tässä prosessissa tarvitaan strategista tietoa 
toimintaympäristön muutossuunnista, jotta kaupungin toimintaa voidaan 
suunnata kaupungin lähtökohdat huomioon ottaen parhaille mahdollisille 
painopistealueille. Tämän prosessin ytimeen kuuluvat strategiset tietoproses-
sit, joissa tuotetaan ja jalostetaan sitä tietoa, johon päätöksenteko perustuu. 
Tätä asetelmaa havainnollistaa seuraava kuvio.

Tietoprosessit 

 
 
 
 
 
 
 VAIKUTUS KAUPUNKIKEHITYKSEEN 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 PAIKALLISET OLOSUHTEET 

MEGATRENDIT JA KEHITYSSUUNNAT 
 

  Tietoyhteiskunta Kulttuurin muutos Globalisaatio 

Kaupunkien hallinta ja johtaminen 

Kansalaisyhteiskunta, yrityselämä, julkiset organisaatiot 

Tieto-
johta-
minen 

Yhteisö-
informa-
tiikka 

kuvio 8. kaupunkien strategisen tietojohtamisen konteksti.

Kaupungin tasolla kyse on tietojohtamisen (knowledge management) haastees-
ta, jonka tekee erityiseksi sen linkittyminen niin globaaleihin tietovirtoihin 
kuin paikallisiin tietoprosesseihinkin. Tässä kokonaisuudessa kaupungeilla 
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on välittäjän rooli globaalien trendien ja paikallisten olosuhteiden välisistä 
jännitteistä syntyvän luovan dialektiikan kanavoijina. Kaupunkiyhdyskun-
tien tasolla kyse on yhteisö- tai kaupunki-informatiikasta, joka hahmottaa 
yhteisötason tietoprosessien kehittämiskysymyksiä.

yhtEisöiNformatiikka

Yhteisöjen tietoprosessien fasilitoinnin järjestelmiin ja käytäntöihin viitataan 
yleisnimityksellä yhteisöinformatiikka tai kaupunki-informatiikka. Yhtei-
söinformatiikka (community informatics, CI) on tieto- ja viestintäteknologian 
soveltamista yhteisöjen kehittämiseen, hallintaan ja sosiaaliseen integrointiin. 
Siinä tietojärjestelmiä ja –prosesseja lähestytään yhteisöjen tiedontarpeiden, 
tiedonkulun ja tietojärjestelmien kannalta. Olennaista siinä on paikallisyh-
teisön sosiaalista integraatiota ja yhteisöllisten tietoprosessien laadullista ke-
hittämistä tukeva tarkastelutapa. (Vrt. Marshall et al. 2004.) Sillä on käsit-
teenä selvä yhteys erilaisiin rajatumpiin tietojärjestelmäkonsepteihin. Näihin 
kuuluu ns. kaupunkitietojärjestelmiä (urban information system, UIS), jotka 
ovat kaupunkien tiedontarpeita palvelevia graafista ja ei-graafista tietoa orga-
nisoivia alueellisia tietojärjestelmiä (Geymen et al. 2008).

Yhteisöinformatiikan kehittäminen on hyvä esimerkki verkostojen raken-
tamisen ja johtamisen haasteesta, jossa paras tulos saavutetaan yhdistämällä 
monien toimijoiden osaamista. Kaupungeissa näiden suhteiden koordinoija 
ja kehittäjä on kaupungin hallinto, mutta tärkeä rooli on myös koulutus- ja 
tutkimusinstituutioilla ja koulutuspalvelujen tarjoajilla. Kolmantena tukijal-
kana on yhteisö eli paikallisyhteisön kaikki toimijat kansalaisista yrittäjiin. 
Kehittämiskysymyksenä yhteisöinformatiikka on vaativa, koska yleensä 
pienimuotoiset projektiluonteiset kokeilut eivät riitä hahmottamaan siihen 
liittyviä kehittämistarpeita ja –mahdollisuuksia, minkä lisäksi niihin liittyy 
yleensä aina uusien käytäntöjen vakinaistamisen ongelma. Tällaisessa kehit-
tämisessä paikallinen itsehallinto ja paikallisten kumppanuuksien luominen 
muodostaa keskeisen lähtökohdan. (Marshall et al. 2004.) 

 
Teknologian omaksumiseen ja hyödyntämiseen vaikuttavat kontekstitekijät 

Talouskehitys, politiikka, kulttuuri jne. 

Tieto- ja 
viesintä-
teknologia 

Yhteisön 
rakenta-
minen 

Sosiaali-
nen mo-
bilisaatio 

Sosiaa-
linen 
inkluusio 

Yhteisön 
uudistu-
minen 

Kunkin vaiheen panokset ja tuotokset 

kuvio 9. Yksinkertaistettu yhteisöinformatiikan viitekehys. (taylor, W. 2004, 13.)
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Kuten Marshall ym. (2004) ovat todenneet, yhteisöinformatiikka on paljon 
enemmän kuin vain henkilöiden välisen yhteydenpidon mahdollistamista. Ky-
seessä on pyrkimys hyödyntää yhdyskunnan kehityspotentiaalia tietämystä ja 
vuorovaikutusta parantavan viestinnän, moniarvoisuuden ja myös monien pa-
radoksien kautta. Kyseessä ei ole hierarkkisesti hallinnoidun yhteisöä palvele-
van tietojärjestelmän ympärille rakentuva toimintokokonaisuus, vaan moni-
muotoinen yhteisöllisesti rakentunut vuorovaikutuskenttä. Sen kehittämisessä 
erityishuomio kohdistuu yhteisöperustaisiin organisaatioihin (community-based 
organisation, CBO) ja yleensäkin kansalaisyhteiskunnasta nousevaan viestintään 
ja organisoitumiseen, joka voi ilmetä esimerkiksi paikallisten verkkoyhteisöjen, 
yhteisö- ja kaupunginosaportaalien, kansalaisjournalismin, vuorovaikutteisten 
koulujen, maaseudun tietotekniikkahankkeiden ja tasa-arvoista tiedonsaantia 
ja paikallista kestävyyttä tukevien aluekehitysprosessien muodossa.

yliopistokaupuNgit

Yksi keskeinen instituutio tiedon kaupungissa on yliopisto. Kaupunkien ke-
hityksen kannalta yliopistojen rooli on osoittautunut erittäin tärkeäksi. Itse 
asiassa monien kaupunkien vetovoimaisuuden ja elinvoimaisuuden perusta 
on yliopistoissa ja niihin kytkeytyvissä osaamisen keskittymissä, kuten yli-
opistojen yhteyteen perustetuissa tiedepuistoissa. 

Shanghain Jiao Tongin yliopistossa tehdyssä yliopistojen globaalissa 
rankkauksessa maailman kärkeen sijoittuvat Harvard, Cambridge (UK), 
Stanford, UC Berkeley ja MIT. Suurin osa maailman huippuyliopistoista on 
amerikkalaisia. (Ks. esim. O’Mara 2005.) Julkaisujen perusteella tarkasteltu-
na globaalin tutkimustoiminnan ja tutkimuksen verkostoitumisen kannalta 
huippukeskittymiä ovat vastaavasti Lontoo, Los Angeles, San Franciscon 
lahden alue (ml. UC Berkeley), Boston (ml. Harvard ja MIT) ja New York 
sekä aivan niiden tason tuntumassa Cambridge (UK), Pariisi, Baltimore sekä 
Amsterdam-Haag-Rotterdam-Utrecht -alue Hollannissa. Yksittäisinä tutki-
muksen keskittyminä edellä mainittujen lisäksi maininnan arvoisia ovat mm. 
Tokion ja Osakan suuralueet Japanissa (Matthiessen et al. 2006). Suomesta 
yliopistojen vertailussa korkeimmalle noteerataan yleensä Helsingin yliopisto. 
Edellä mainitussa Shanghai-vertailussa vuodelta 2006 Helsingin yliopisto oli 
500 yliopiston vertailussa sijalla 74. 

Vuoden 2010 alusta aloittava Helsingin kauppakorkeakoulun, Taideteolli-
sen korkeakoulun ja Teknillisen korkeakoulun muodostama Aalto-yliopisto on 
yksi viime vuosien merkittävimpiä avauksia yliopistojen uudelleenorganisoi-
tumisessa. Samoin Joensuun ja Kuopion yliopiston yhdistyminen Itä-Suomen 
yliopistoksi vuoden 2010 alusta lukien ilmentää samaa trendiä. Sen kunnianhi-
moisena pyrkimyksenä on luoda vahvuusalueillaan kansainvälisesti tunnettu 
tutkimus- ja koulutusyliopisto. Tavoitteena on yliopiston strategian mukaan 
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yltää kolmen merkittävimmän suomalaisyliopiston joukkoon ja maailman 
200 johtavan yliopiston joukkoon (http://www.uef.fi/). Myös Turun yliopisto 
ja Turun kauppakorkeakoulu yhdistyivät vuoden 2010 alusta uudeksi Turun 
yliopistoksi. Toinen yliopistojen organisoitumismuoto on allianssi tai yhteis-
työkonsortio, jollaisen ovat muodostaneet Jyväskylän yliopisto, Tampereen 
teknillinen yliopisto ja Tampereen yliopisto (http://www.yliopistoallianssi.fi/). 
Kaiken kaikkiaan yliopistolaitos on monien uudistumispaineiden alainen. 
Suurimmat paineet näyttävät kohdistuvan yritysyhteistyön lisäämiseen ja 
yliopistojen toiminnan tehostamiseen ja suoritustason parantamiseen, mihin 
on pyritty vastaamaan yliopistojen yhdistymisillä ja alliansseilla samoin kuin 
yliopistojen sisäisessä organisoitumisessa toteutetuilla uudistuksilla. 

Vuoden 2010 alusta lukien yliopistot eivät ole enää valtion tilivirastoja, vaan 
joko julkisoikeudellisia laitoksia tai säätiöyliopistoja (jälkimmäisiä on kaksi: 
Aalto-yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto). Yliopistojen lisäksi eri 
puolille Suomea on perustettu ns. yliopistokeskuksia, jotka kokoavat alueellaan 
toimivat yliopistolliset yksiköt. Näitä ovat Kajaanin yliopistokeskus, Kokkolan 
yliopistokeskus Chydenius, Lahden yliopistokeskus, Mikkelin yliopistokeskus, 
Porin yliopistokeskus sekä Seinäjoen yliopistokeskus. Lisäksi korkeakoulujär-
jestelmään kuuluvat ammattikorkeakoulut, ns. maakuntakorkeakoulut sekä 
korkeakoulujen toimintaan liittyvät virtuaaliset ja verkostomaiset yksiköt. 

 

AYO, HY, KuvA, 
SibA, SHH, TeaK, 
MPKK 

JY 
TaY, TTY 

OY 

VY   Kuopio 
Joensuu 

LY 
(Rovaniemi) 

LTY 

TY, ÅA 

Suomen yliopistot 

• Aalto-yliopisto (AYO) *  
• Helsingin yliopisto (HY)  
• Itä-Suomen yliopisto (ISYO)  
• Jyväskylän yliopisto (JY)  
• Kuvataideakatemia (KuvA)  
• Lapin yliopisto (LY)  
• Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LTY)  
• Oulun yliopisto (OY)  
• Sibelius-Akatemia (SibA)  
• Svenska handelshögskolan (SHH)  
• Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) *  
• Tampereen yliopisto (TaY)  
• Teatterikorkeakoulu (TeaK)  
• Turun yliopisto (TY)  
• Vaasan yliopisto (VY)  
• Åbo Akademi (ÅA)  
• Maanpuolustuskorkeakoulu  (MPKK)  

* = säätiöyliopisto 

ISYO 

kuvio 10. suomen yliopistot 1.1.2010.
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Tiedon tuottamisen, jalostamisen ja levittämisen instituutiot ovat tietotalou-
den ytimessä luodessaan innovaatioiden edellyttämiä uusia ideoita ja toisaalta 
kouluttaessaan osaavaa työvoimaa työmarkkinoille. Yliopistoissa on kaupun-
kien kehittämisen näkökulmasta kiintoisaa ja tärkeää myös se, että yliopistot 
ovat pääosin sidoksissa tiettyyn paikkaan, jolloin ne on luontaisesti sidottu 
paikkakunnan muuhun kehitykseen. (Lester 2007, 11.) 

Samalla on hyvä muistaa, että yliopisto ei sellaisenaan takaa positiivista 
aluetalouden kehitystä. Lisäksi kaupungit, joissa ei ole yliopistoa, voivat 
hyvin kyetä hyödyntämään yliopistollista tutkimusta ja koulutusta alueellisen 
ja kansallisen innovaatiojärjestelmän ja toimivien triple helix –yhteyksien 
kautta. On tietysti itsestään selvää, että koulutus- ja tutkimusinstituution 
ei tarvitse olla yliopisto kyetäkseen antamaan panoksensa alueelliseen ke-
hittämiseen. Pk-yritysten kanssa yhteistyötä tekevät ammattikorkeakoulut 
voivat olla huomattavasti aktiivisempia kehittäjiä kuin yliopistot, johtuen 
osin niiden omistajuuspohjasta ja käytännönläheisyyttä korostavasta koulu-
tustehtävästä.  

kuvio 11.  Yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, julkisten tutkimuslaitosten ja teknologia-
keskusten sijoittuminen suomessa (tekes 2003, 22).
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Yliopistojen kaupunki- ja aluekehitystä vireyttävän roolin standardimallia 
on haettu alan tunnetuimmista ja samalla globaalissa mittakaavassa hyvin 
erityisluonteisista tapauksista kuten Piilaakso ja Bostonin alue Yhdysval-
loista ja Cambridge Englannista. Tällaiset mallit perustuvat pääsääntöisesti 
maineikkaisiin yliopistoihin, kuten Harvard, MIT, Stanford, UC Berkeley, 
Cambridge ja Oxford, jotka kykenevät hyödyntämään mainepääomaansa 
kehittämisessään. Myös monet yrittäjämäiset yliopistot ja teknilliset kor-
keakoulut varsinkin Yhdysvalloissa perustavat toimintansa vahvasti standar-
dimalliin pohjautuvaan kehittämisideaan (ks. Smilor & Matthews 2004). 
Standardimalli on ytimeltään teknologiansiirtomalli, jossa keksintö tehdään 
yliopiston laboratoriossa, ideaa vievät eteenpäin asialle omistautuneet keksi-
jät, joiden työ patentoidaan, minkä pohjalta teknologinen uudiste tarjotaan 
jollekin olemassa olevalle yritykselle lisenssisopimuksin tai keksijä perustaa 
kokonaan uuden yrityksen. Tämä malli ei toimi kuitenkaan yleispätevästi, 
sillä useimpien kaupunkien lähtökohdat eivät ole riittävän hyvät sen enem-
pää yliopistojen kuin niiden toimintaympäristöjenkään kannalta. Lisäksi 
standardimallin suotuisia vaikutuksia on ilmeisesti ylikorostettu muutamien 
tunnettujen esimerkkien innoittamana. Yliopistosta nousseen yrittäjyyden 
osuus kaikesta uudesta yritystoiminnasta on muutaman prosentin luokkaa. 
Sama pätee patentteihin. Yleisemminkin yliopistoille lisääntyvässä mää-
rin asetettu kaupallistamispaine on useissa tapauksissa olosuhteisiin näh-
den liian raskas (Huggins et al. 2008). Pääsääntönä voidaan pitää sitä, että 
standardimalliin perustuvan endogeenisen innovaatio- ja kasvunäkemyksen 
mukaista kasvua tärkeämpää on integroida yliopistot paikkakunnan erityis-
piirteet huomioonottavalla tavalla kaupunkikehitykseen. Yleensä yliopistot 
edistävätkin alue- ja kaupunkikehitystä nimenomaan epäsuorasti hoitamalla 
koulutustehtävänsä hyvin ja tarjoamalla foorumeita kehittämiskeskusteluil-
le. Tämä merkitsee samalla sitä, että yliopistojen tulisi ottaa laaja näkökulma 
”kolmannen tehtävänsä” toteuttamiseen eli sisällyttää siihen talouden ohella 
sosiaalisia ja kulttuurisia ulottuvuuksia.

Yliopistojen ja teollisuuden kehityksen suhteet vaihtelevat tilannekohtai-
sesti. Yliopistojen roolia voidaan jäsentää sen mukaan, millaisesta teollisuu-
den uudistumisprosessista tai rakennemuutoksesta kulloinkin on kyse. Näitä 
perusmalleja voidaan tunnistaa neljä ja kaikissa niissä yliopistojen rooli on 
hiukan erilainen (Lester 2007, 17-19):

Sisäsyntyinen kasvu1. 
Endogeeninen kasvumalli perustuu ajatukseen, että yliopistossa luodaan  -
jotain täysin uutta, josta synnytetään uutta liiketoimintaa.

Siirtymäprosessit2. 
Transplantaatio- eli siirtymämallin lähtökohtana on alueen vetovoimai- -
suus ja kyky vetää puoleensa uutta teollisuutta, jossa yliopiston rooli on 
tukea ko. siirtymäprosesseja.



53

Tieto ja teknologia

Diversifikaatio3. 
Teollisuuden monialaistuminen ja kehitys teknologiateollisuuden suun- -
taan on tyypillistä teollisen rakennemuutoksen paikkakunnille, joissa 
yliopistot voivat olla mukana kehityssuuntien tunnistamisessa ja uusien 
teknologioiden ja palvelujen omaksumisessa.

Sisäinen uudistuminen4. 
Olemassa olevan teollisuuden sisäisen uudistamisen malli perustuu teol- -
lisuuden tuotantotekniikan tai uusien tuote- ja palvelukonseptien kehit-
tämiseen, joilla parannetaan teollisuuden kilpailukykyä. Yliopistojen ja 
yritysten vuorovaikutuksen osalta tämä haaste korostaa yritysten uudis-
tumista tukevaa hankekohtaista yhteistyötä.

Olennaista tässä on se, että kaikissa tapauksissa kehittämiseen tarvittavat re-
surssit, taidot ja institutionaaliset järjestelyt poikkeavat toisistaan ja edellyttävät 
erilaista teknologista kehitystä. Kuten edellä todettiin, myös yliopistojen rooli 
voi vaihdella tilanteesta ja olosuhteista riippuen. Yliopistot voivat vaikuttaa 
kehitykseen eri tilanteissa eri tavoin eli niiden ”osaamisyhdistelmä” on sovitet-
tava kulloiseenkin tilanteeseen ja aluekontekstiin. Tämän osaamisyhdistelmän 
perustan muodostavat koulutus, tiedon tuotanto, ongelmanratkaisukyvyn pa-
rantaminen ja avoimen foorumin luominen teollisuus-, teknologia- ja markki-
natrendien kehityksestä käytävälle keskustelulle (Lester 2007, 20). Esimerkiksi 
transplantaatioprosessissa yliopisto saattaa edesauttaa tilannetta parhaiten tar-
joamalla joustavaa yritys- ja muuntokoulutusta, kun taas teollisuuden sisäisen 
uudistamisen tilanteessa yliopistot voivat olla mukana kehitystyössä tekemällä 
taustaselvityksiä, osallistumalla yritysrahoitteisiin hankkeisiin tai teettämällä 
opinnäytteitä uudistumisprosesseja läpikäyvissä yrityksissä. 

Lopuksi on syytä korostaa, että tasapainoinen kehitys edellyttää yliopis-
tojen roolin ymmärtämistä laajassa merkityksessä, ei siis vain yrityselämän 
palvelijana, vaan koko yhdyskunnan luovuuden vahvistajana ja myös yh-
teiskuntakehityksen kriittisenä arvioijana. Tähän liittyy myös yliopistojen 
yhteistyö julkisen sektorin toimijoiden kanssa ja osallistuminen erilaisiin 
kansalaistoimintaa ja demokratian uudistumista edistäviin hankkeisiin. Vain 
tätä kautta yliopisto voi täyttää sille asetetut velvoitteet yhteiskunnallisen 
palvelutehtävän toteuttajana.

e-kaupunki 

vErkkoyhtEisöistä E-kaupuNkEihiN

Teknologiset kaupunkikonseptit alkoivat saada muotonsa 1980-luvun lopul-
la ja osin 1990-luvun kuluessa. Niistä osa viittaa verkkoyhteisöihin, kun taas 
osa käsitteistä viittaa kaupunkien hallintoon. Verkkoyhteisöjen kaksi perus-
muotoa ovat ei-alueellisesti muodostuneet virtuaaliyhteisöt (ks. Rheingold 
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1995; Anttiroiko 2002) ja paikalliset yhteisöverkostot (ks. Schuler 1996). 
Vasta 1990-luvun lopulta lähtien alkoi ilmaantua merkkejä uudenlaisesta, 
pääosin kaupallisilla alustoilla tapahtuvasta sosiaalisesta verkostoitumisesta, 
joka muodostui sittemmin osaksi Web 2.0-kenttää. Nykyisin näihin uusiin 
yhteisömuodosteisiin viitataan joskus käsitteellä yhteisö 2.0 (engl. Commu-
nity 2.0). Yhteisö 2.0 on verkkoyhteisö, jonka toiminnassa hyödynnetään 
Web 2.0:een perustuvia välineitä ja sovelluksia.

Tietoyhteiskuntakehityksen kuumina vuosina 1990-luvulla syntyivät 
sellaiset kaupunkien verkkoyhteisöjä ja -palveluja kuvaavat käsitteet kuin 
virtuaalikaupunki, digitaalinen kaupunki, e-kaupunki, informationaalinen 
kaupunki, älykäs kaupunki ja vastaavat. Ne ovat käsitteelliseltä taustaltaan 
itse asiassa hyvin erilaisia, mutta samalla niillä on yhteisenä nimittäjänä 
teknologian yhteys kaupunkielämään ja/tai kaupunkien hallintoon (ks. esim. 
Graham & Marvin 1996). Virtuaalikaupunki edustaa lähtökohtaisesti uutta 
verkkoyhteisöllisyyttä, joka ei edellytä yhteyttä reaaliseen kaupunkiyhteisöön 
(äärimuotona immersiivinen ja kolmiulotteinen virtuaalimaailma), kun taas 
digitaalinen kaupunki tai e-kaupunki (e = electronic eli sähköinen) edustaa 
joko kaupungin hallinnon tai koko kaupunkiyhdyskunnan verkkopalvelujen 
kokonaisuutta ja kytkeytyy siten reaalisiin kaupunkiyhdyskuntiin (Downey 
& McGuigan 1999; Anttiroiko 2002; Aurigi 2005). Älykäs kaupunki (intel-
ligent city tai smart community) viittaa puolestaan kehittyneitä perusrakenteita 
ja älykkäitä tietojärjestelmiä hyödyntävään kaupunkiyhdyskuntaan (Kom-
ninos 2002; Caves 2004). Informationaalisen kaupungin käsite poikkeaa 
näistä sikäli, että se on informationaaliseen kehitysmuotoon perustuvan 
verkostoyhteiskunnan alue- ja kaupunkikehitystä jäsentävä teoreettinen kon-
septi (Castells 1989). Kaupunki 2.0 kuuluu tähän kenttään siltä osin kuin 
se liitetään Web 2.0 –trendiin. Perinteiseen e-kaupunki-keskusteluun se tuo 
kolme uutta näkökulmaa: se hyödyntää Web 2.0-sovelluksia, on yleensä aina 
sidottu reaaliseen kaupunkikehitykseen eli rakentaa dialogia virtuaalisen ja 
reaalisen välille ja lisäksi se on vahvasti osallistamis-, yhteistyö- ja innovaatio-
orientoitunut käsite. 

E-kaupuNgiN ulottuvuuksia

Digitaalinen kaupunki tai e-kaupunki (digital city, e-city) on yläkäsite, johon 
rinnastettavia termejä ovat virtuaalikaupunki ja vastaavat. Lisäksi sen ala-
kategorioita ovat eri piirteitä tai teknologioita painottavat konseptit, joista 
viime vuosina eniten keskustelua herättäneisiin kuuluvat langaton kaupunki 
(wireless city), mobiili kaupunki (mobile city) ja ubiikki kaupunki (ubiquitous 
city). Näitä käsitellään lyhyesti seuraavissa alaluvuissa. Samalla tavalla myös 
kaupunki 2.0 sosiaalista mediaa hyödyntävänä kaupunkikonseptina kuuluu 
tähän kategoriaan, vaikka toisaalta sitä käytetään myös laajemmassa merki-
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tyksessä viittaamaan uuteen kaupunkikehittämisen paradigmaan. Tästä syys-
tä sitä käsitellään omana kokonaisuutenaan seuraavassa pääluvussa.

E-kaupunkien muodostuminen on edennyt varsin teknologiadeterminis-
tiseltä vaikuttavana kehitysprosessina, vaikka tietysti käytännön tasolla itse 
teknologian omaksuminen ja vastaavat sosiaaliset tekijät ovat vaikuttaneet 
ratkaisevasti siihen, millaisen muodon sähköinen hallinto on saanut ja mihin 
suuntaan se kehittyy. Suomessa kaupunkien sähköisen hallinnon kehitys 
vauhdittui 1990-luvun alkupuolella ja kiihtyi vuosikymmenen puolivälin 
molemmin puolin Internetin räjähdysmäisen kasvun vanavedessä. Käytän-
nössä tämä kehitys on heijastanut kuntien sovittautumista tietoyhteiskunta-
kehitykseen ja niiden halua luoda valmiuksia tämän kehityksen tarjoamien 
mahdollisuuksien hyödyntämiseen. (Ks. e-hallinnosta Anttiroiko 2008b.)

E-kaupungin käsitteen poliittis-hallinnollisen ulottuvuuden ytimessä on 
sähköinen hallinto. Sähköinen hallinto (e-government) viittaa julkiseen hallin-
toon, joka pyrkii parantamaan responsiivisuuttaan, kustannustehokkuuttaan 
ja vaikuttavuuttaan käyttämällä tieto- ja viestintäteknologiaa ja erityisesti 
Web-pohjaisia sovelluksia (a) hallinnollisten ja johtamistehtävien suoritta-
miseen, (b) kuntalaisille ja sidosryhmille tarjolla olevan tiedon ja palvelujen 
jakeluun, (c) sidosryhmien kanssa toteutetun vuorovaikutuksen ja asioinnin 
hoitamiseen ja (d) demokraattisten prosessien organisointiin.

Koska e-kaupungin käsite on yleiskäsite, siihen voidaan sisällyttää kaikki 
tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävät toiminnot. Nämä toiminnot 
voidaan jakaa neljään sovellusalueeseen erilaisine sidosryhmineen:

Sähköinen hallinto ja johtaminen1. : tieto- ja viestintäteknologian hyö-
dyntäminen kuntien toiminnan johtamisessa ja hallinnollisissa proses-
seissa (esim. sähköiset asianhallinta- ja tietojärjestelmät). Nämä ovat 
pääasiassa kuntaorganisaation sisäisiä prosesseja.
Sähköiset palvelut2.  (e-palvelut): kuntien tietoverkkojen kautta tarjoamat 
sähköiset informaatio-, viestintä- ja asiointipalvelut eri toimialoilla, 
sosiaali- ja terveystoimesta koulutoimeen ja teknisiin palveluihin.
Sähköinen demokratia3.  (e-demokratia): tieto- ja viestintäteknologian 
hyödyntäminen demokraattisissa prosesseissa (sähköinen kansalais-
konsultaatio, etä-äänestäminen jne.).
Sähköiset hallinta- ja kehittämistoiminnot4. : tieto- ja viestintäteknologian 
hyödyntäminen hallintasuhteiden hoitamisessa, verkostojohtamisessa 
ja kehittämispolitiikassa (sähköinen markkinointi, sähköiset hankin-
tamenettelyt jne.). Näiden puitteissa hoidetaan kunnan suhteita ul-
koisiin sidosryhmiin.
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E-kaupunki 

E-demokratia 

E-hallinta 

E-palvelut 

E-hallinto 

Poliitikot 

Työntekijät 

Kuntalaiset 
Äänestäjät 

Sidosryhmät 
Kumppanit 

Käyttäjät 
Asiakkaat 

kuvio 12. e-kaupunki ja sen keskeiset osa-alueet ja toimijat.

Sähköisen hallinnon ilmiöitä lähestytään yleensä relationaalisesti eli jäsentä-
mällä hallinnon suhdetta sen asiakas- ja sidosryhmiin. Tämä on sikäli ym-
märrettävää, että koko sähköisen hallinnon nousu perustuu teknologian tar-
joamiin mahdollisuuksiin edistää hallinnon ja kansalaisten ja muiden sidos-
ryhmien välistä vuorovaikutusta. Tätä kenttää havainnollistaa kuvio 13.

 

HALLINTO 

Yritykset Kuntalaiset 

G2G 

G2E  

Hallinto 

Sisäinen 
e-hallinto  

 Julkisyhteisöjen 
keskinäinen  
e-hallinto 

Ulkoiset 
e-hallinnon 
suhteet 

B2G 

G2B 

C2G 

G2C 

E 2G 

Kuvion kirjaimet viittaavat yleisesti käytettyihin englanninkielisiin termei-
hin: G = Government (hallinto); C = Citizens (kansalaiset); B = Business (yri-
tykset). Esimerkiksi Government-to-Business eli G2B tarkoittaa tässä yhteydessä 
hallinnon yrityksille suuntaamia sähköisiä palveluja ja tiedonkulkua hallinnosta 
yritysten suuntaan.

kuvio 13. sähköisen hallinnon keskeiset suhteet.

Sähköisen hallinnon kehittämisen yksi keskeisimpiä kysymyksiä on, miten 
ja missä laajuudessa tietotekniikkaa hyödynnetään hallinnossa. Kysymys di-
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gitalisaation radikaalisuuden asteesta on sikäli tärkeä, että vasta kun tieto- ja 
viestintäteknologian avulla on kyetty aidosti uudistamaan palvelu- ja hallin-
taprosesseja (redesign, reengineering), tämän alan investoinnit alkavat tuo-
maan niiltä odotettua lisäarvoa. Asiaa havainnollistaa seuraava kuvio. 

 Korkea 

Matala 

Matala 

Korkea 

Tapauskohtainen hyödyntäminen 

Organisaation sisäinen integraatio 

Hallinnon prosessien uudistaminen 

Hallintaverkostojen uudistaminen 

Julkisen hallinnon paradigmamuutos 

Evolutionaariset 
tasot 

Revolutionaariset 
tasot 

Potentiaaliset riski- ja hyötytasot 

Muutos-
aste 

kuvio 14. Lähestymistapoja hallinnon prosessien uudistamiseen (vrt. venkatraman 
1994).

Keskeistä tietoyhteiskuntakehitykseen sovittautumisessa on julkisen hallin-
non toimintojen kehittäminen siten, että kyseisen kehitysvaiheen tarjoamat 
mahdollisuudet pystytään hyödyntämään mahdollisimman täysimääräisesti, 
mutta samalla kyetään vastaamaan tämän kehityksen mukanaan tuomiin 
riskeihin ja haasteisiin, joita synnyttävät esimerkiksi digitaalinen eriarvoistu-
minen (digital divide) ja syrjäytyminen.

mobiili kaupuNki

Mobiili kaupunki tai m-kaupunki (mobile city, m-city) on yleisnimitys kau-
pungeille, jotka tarjoavat merkittävässä laajuudessa mobiilipalveluja ja hyö-
dyntävät yleisemminkin mobiilia teknologiaa toiminnassaan ja kehitystyös-
sään. Yksi esimerkki tästä kehityssuunnasta on mobiilin teknologian hyö-
dyntäminen Kistan tiedekaupungin profiloinnissa ja kehittämisessä Tukhol-
massa. Yleisemminkin Tukholma ympäristöineen pyrkii vetämään puoleensa 
mobiilin teknologian kehittäjiä ja yritystoimintaa tarjoamalla hyvät edelly-
tykset klusteroitumiselle ja mobiilien tuotteiden testaukselle. (Kista Science 
City 2006.) Tukholman seutua on mobiilin teknologian osaamisen ja liike-
toiminnan keskittymänä kutsutukin joissain yhteyksissä mobiiliksi laaksoksi 
(Mobile Valley). Suomessa vastaavaa kehitystä on tapahtunut mm. pääkau-
punkiseudulla, Oulussa ja Tampereella. Varsinkin Oulu muodostaa inno-
vatiivisen ympäristön testausalustoineen ja kehittämisverkostoineen, mitä 
tukee kaupungin vahva panostus mobiilien palvelujen kehittämiseen.
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Suomessa mobiilin hallinnon kehittäjinä Oulu, Tampere ja Helsinki lienevät kaik-
kein tunnetuimpia. Oulussa on toteutettu lukuisia m-palvelujen pilotointi- ja ke-
hitysprojekteja, joissa on luotu mahdollisuuksia mm. tilata pääsylippuja, tehdä 
varauksia, hankkia lupia ja suorittaa maksuja kännykällä. Tampereella puolestaan 
mobiilien palvelujen kehittäminen on inkrementaalista ja integratiivista. Lähtö-
kohtana on modulaarisuus, jolloin suuri osa sähköisistä palveluista on käytettävissä 
myös mobiililaitteilla. Päähuomio on kohdistunut tiedon tuottamiseen, kysymys-
vastaus-palveluihin ja keskustelufoorumeihin. Suosittuihin m-palveluihin kuulu-
vat mm. säätiedot, kouluruokailu, vesien lämpötila (kesäaikaan), tapahtumat ja 
avoimet työpaikat. Myös Helsingissä on lukuisia kehittyneitä m-palveluja, joiden 
kautta on pääsy palveluhakemistoihin, liikennepalveluihin ja paikallisliikenteen 
maksujärjestelmiin. Tärkeitä mobiileja palveluja on myös pelastustoimen ja kult-
tuuritoimen aloilla. (Anttiroiko 2005a.) 

Kansainvälisessä keskustelussa m-hallintoon kohdistunut intressi on ollut 
suurinta kehitysmaiden sähköisen hallinnon kehittämisen saralla, jonka taus-
talla on mahdollisuus hypätä yhden teknologiasukupolven infrastruktuuri- ja 
laitehankintojen yli suoraan langattomaan ja mobiiliin teknologiaan. Tätä 
käsitystä on vauhdittanut kännyköiden nopea penetraatio monissa Aasian, 
Latinalaisen Amerikan ja Afrikan maissa. Toisaalta samalla sekä länsimaiden 
että kehitysmaiden m-hallinnon ja m-palvelujen kehittämisen keskeinen on-
gelma on ollut ja tulee edelleen olemaan mobiilin teknologian ja päätelaittei-
den kapasiteettirajoitukset. Mobiilit sovellukset ja palvelut soveltuvat parhai-
ten mobiilien päätelaitteiden formaattia käyttävään multimediaviestintään, 
ajan ja paikan osalta sensitiiviseen lyhytviestintään (esim. paikannuspalvelut) 
ja erilaisiin muistutus-, hälytys-, valvonta-, seuranta- ja koordinointipalve-
luihin. 

ubiikki kaupuNki

Ubiikki (engl. ubiquitous) eli ns. jokapaikan teknologia tai sulautettu tieto-
tekniikka perustuu käyttäjän ehdoilla toimivaan ja ympäristöönsä sulautet-
tuun teknologiaan. Kyse on uudesta teknologiaperheestä, jossa sen nykyisessä 
kehitysvaiheessa ehkä keskeisin piirre on sulautuneisuuden sijaan sen etä-
kontrolli-ulottuvuus, jonka mahdollistavat langattomuus, mobiilit teknolo-
giat, radiotaajuinen etätunnistaminen ja sensoriteknologiat. Tässä yhteydessä 
on syytä muistuttaa, että ubiikkin teknologian muodostamaan ilmiökenttään 
voidaan viitata myös muilla käsitteillä (kansainvälisessä keskustelussa esim. 
ambient technology, calm technology ja pervasive computing). Näyttää kuiten-
kin siltä, että termin ’ubiikki’ käyttö on selvästi lisääntymässä. 

Ubiikki kaupunki on jokapaikan teknologiaa hyödyntävä kaupunki. 
Kyseessä on hyvin teknologialähtöisesti rakentunut kaupunkikonsepti, joka 



59

Tieto ja teknologia

on herättänyt kiinnostusta erityisesti Japanissa ja Koreassa. 
U-kaupunkihankkeet alkoivat lisääntyä eri muodoissaan 1990-luvulla. 

Ensimmäinen aalto muodostui laajakaistayhteyksiä ja langattomia verkkoja 
rakentavista kaupungeista (wireless city). Uuden ulottuvuuden tähän kehityk-
seen toi mobiili teknologia ja eri päätelaitteilla käytettävät mobiilit palvelut. 
Tavallaan kolmatta kehitystasoa edustavat radiotaajuiseen etätunnistukseen, 
sensoreihin ym. teknologioihin perustuviin kontrolli- ja seurantalaitteisiin 
sekä rakennuksiin ja infrastruktuuriin sulautettuun informaatioteknologiaan 
perustuvat varsinaiset u-kaupungit (u-city tai ubiquitous city). (Ks. Licalzi 
O’Connell 2005; ITU 2005; Anttiroiko 2005a; 2009a.)

kuvio 15. googlen langattoman verkon tukiasemat mountain viewssä. http://wifi.google.
com/city/mv/apmap.html

Ubiikin kaupungin ideasta on monia eri versioita ja aluesovelluksia. Pääosa 
aikaisen vaiheen kokeiluista koski pienehköjä asuinalueita tai kaupunginosia. 
Viime vuosien kansainvälisessä keskustelussa esillä olleita u-kaupunkikehitystä 
edistäviä projekteja ovat mm. Googlen langaton verkko Kaliforniassa sijaitse-
vassa Mountain Viewssä, Hong Kongin hallinnon käynnistämä luovaa digi-
taalista yritystoimintaa avustava Cyber Port –rakennus- ja palvelukompleksi, 
Singaporen tietotalouden kehitystä moninaisine palveluineen fasilitoiva One-
north, verkostona käyttäjälähtöisiä innovaatioita ja sisältötuotantoa organisoi-
va Crossroads Copenhagen Tanskassa, monet Dubain u-kaupunkihankkeet, 
eteläkorealaisten suurhanke New Songdo City sekä kunnianhimoinen suur-
hanke MSC Malaysia eli Malesian multimediasuurkäytävä. (Kim 2005.)
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Suomessa kehittyneimpiä u-kaupunkeja ovat Oulu, Tampere ja Helsinki. Oulun 
erityisyys on panOULU (public access network OULU) –verkko, joka tarjoaa vai-
kutusalueellaan langattoman laajakaistaisen Internet-yhteyden kaikille halukkaille. 
Verkkopalvelun tarjoavat yhteistyössä Oulun kaupunki, Oulun yliopisto, Oulun 
seudun ammattikorkeakoulu, Hengitysliitto Heli ry, VTT, DNA Oy, Elisa Oyj ja 
Netplaza Oy. Lisäksi Oulu on edelläkävijä mobiilien julkisten palvelujen kokeili-
jana. Myös Tampereen kaupunki on kehittänyt merkittävässä määrin mobiileja 
palveluja. Sen ratkaisut perustuvat olennaiselta osiltaan modulaarisuuteen ja moni-
kanavaisuuteen. Helsinki on tunnettu yhtäältä mobiileista palveluistaan (mm. pai-
kallisliikenteen mobiili maksujärjestelmä) ja kehittyneistä karttapalveluistaan sekä 
Arabianrannan kaupunginosan kehittämishankkeesta. (Anttiroiko, 2005; 2009a).

Kuten sanottu, u-kaupungin idea on erityisesti korealaisten ja japanilaisten 
kehittäjien ja asiantuntijoiden hellimä ajatus. Korealaisessa keskustelussa u-
kaupunkia on kuvattu tulevaisuuden kaupungiksi, jossa kansalaisilla on pääsy 
ubiikkeihin verkkoihin, jotka välittävät heille tietoa ihmisiltä tai laitteilta mil-
loin tahansa ja missä tahansa. Esimerkiksi kännyköillä voidaan kontrolloida 
uunien toimintaa talon ulkopuolelta, siltoihin tai muihin rakenteisiin sulau-
tetut sensorit voivat tarkkailla jatkuvasti infrastruktuurin kuntoa ja paine-
herkkää lattiajärjestelmää voidaan käyttää kävelijän liikkumisen tai vaikkapa 
potilaan kaatumisen paikantamiseen. Ideaalitilanteessa ubiikissa kaupungissa 
kaikki keskeiset tietojärjestelmät – asumisen, terveydenhuollon, liike-elämän, 
hallinnon jne. tietojärjestelmät – jakavat tietoa keskenään. (Kim 2006; Li-
calzi O’Connell 2005). Teknologisesti orientoituvassa u-kaupunkivisiossa pe-
rimmäinen pyrkimys on tarjota korkealaatuisen elämisen edellytykset asuk-
kaille turvallisuuden, hyvinvoinnin, viihteen ja muiden elämän osa-alueiden 
kannalta (vrt. Hwang 2005).
 

Kansainvälisesti mittavin u-kaupunkihanke lienee tällä hetkellä korealaisten New 
Songdo City –hanke, jossa Incheonin kaupungin alueelle, lähelle pääkaupunki 
Seoulia, rakennetaan merestä vallatulle maalle kokonaan uusi u-kaupunki älykkäi-
ne järjestelmineen. Varsinaisen u-kaupungin luomiseen tähtäävien New Songdo 
Cityn kaltaisten megaluokan new town -projektien sijaan suurin osa u-kaupunki-
hankkeista on pienen mittakaavan hankkeita, joissa olemassa oleviin asuinalueisiin, 
yrityskeskittymiin tai matkailukohteisiin lisätään ubiikkiin teknologiaan perustuvaa 
infrastruktuuria ja palveluja. (Anttiroiko 2009a; ks. http://www.songdo.com/.)

 
Vaikka ubiikin kaupungin käsitettä ei ole käytetty meillä kovin laajasti, meillä 
on useita kaupunkeja, jotka ovat kehittäneet julkisia mobiilipalveluja ja tu-
keneet langattomien yhteyksien rakentamista. Tässä mielessä myös Suomessa 
on jo vuosia sitten otettu ensiaskeleita ubiikkien kaupunkien rakentamisessa. 
Toisaalta meillä puuttuu vielä sekä kansallisella että paikallisella tasolla visio 
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siitä, mitkä ovat ubiikkisuuden tarjoamat mahdollisuudet ja miten niitä voi-
daan hyödyntää kaupunkien kehittämisessä.

Arabianranta on noin 10 000 asukkaan kaupunginosa, jossa on kokeiltu erilaisia 
asukkaiden verkostoitumisen, asumisen, palveluinnovoinnin ja tietoverkon rakenta-
misen malleja. Arabianranta eli kansainvälisessä yhteydessä Helsinki Virtual Village 
oli käynnistyessään vuonna 2000 yksi edistyksellisimpiä langattomia alueverkko-
hankkeita maailmassa. Arabianrannan kehittämisen yksi innovatiivinen elementti 
liittyy hankkeen toteutuksessa sovellettuun kumppanuusmalliin, jonka toimeenpa-
noa varten perustettiin erillinen yhtiö, Art and Design City Helsinki Ltd. Yhtiön 
tehtäviin kuuluvat Arabianrannan tietoverkkorakenteen kehittäminen ja Helsinki 
Virtual Village -palvelut. (Kangasoja 2004, 67.) Alueella on tehty vuodesta 2007 läh-
tien Helsinki Living Lab-nimistä palvelujen ja tuotteiden testausta yhdessä asukkai-
den kanssa. Tärkeimpiä asukkaille suunnattuja palveluja ovat alueellisen tietoverkon 
lisäksi taloyhtiökohtaiset www-sivut, joita päivittävät talon omista asukkaista valitut 
moderaattorit. Arabianrannan kehittämisen yksi ulottuvuus liittyy luovan kaupun-
gin ideaan sikäli, että siellä on vahvaa taidealan opetusta ja liiketoimintaa. Itse asiassa 
koko aluetta on hankkeen alusta eli 1990-luvun puolivälistä lähtien kehitetty taiteen 
ja muotoilun keskittymäksi (Art and Design City). Tavoitteena on saada alueelle yhä 
enemmän luovien alojen yrityksiä, jotka voivat toimia ja kehittyä yhdessä alueen 
oppilaitosten kanssa. (Ks. Kangasoja & Schulman 2007 ja alueen sivusto osoitteessa 
http://www.arabianranta.fi/).

kuvio 16. arabianranta yöllä. (kuva: oula Lehtinen 2006-05-14. Creative Com-
mons attribution sharealike 2.5, http://wapedia.mobi/fi/Arabianranta)

Kaupunkien hallinnan kannalta u-kaupunkihankkeet korostavat erityisesti 
ajasta ja paikasta riippumatonta viestintää, monikanavaisuutta ja etäkontrol-
lointia, mikä on tietysti varsin teknologiaorientoitunut näkökulma kaupun-
kielämään. Käytännössä ubiikkisuus tulee joka tapauksessa avaamaan uusia 
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mahdollisuuksia kaupunkien hallinta- ja kehittämisprosessien uudistamiseen 
mm. nopeutuvan uutisoinnin, joustavien viestintämuotojen ja sulautettujen 
järjestelmien kautta. Näiden rinnalla u-kaupunki on samalla myös riskiyhteis-
kunnan ilmentymä siinä missä kaikki muutkin uuteen teknologiaan nojaavat 
visiot. Se sisältää useita ristiriitaisia elementtejä, joissa ajasta ja paikasta riip-
pumaton avoin vuorovaikutus ja hyvinvoinnin lisääntyminen voivat pahim-
massa tapauksessa muuttua kansalaisia orjuuttavaksi kontrolliympäristöksi. 
Tämän vuoksi on tärkeää käydä laajaa keskustelua ubiikin teknologian laaja-
mittaisen soveltamisen vaikutuksista ja sen demokraattisista ulottuvuuksista 
(vrt. Sclove 1995). 

kaupunki 2.0

kaupuNki 2.0 -koNsEpti

Kaupunki 2.0 on tuore käsite, jolla viitataan kaupunkien hallinnan ja kehit-
tämisen uusiin muotoihin. Vaikka kyseisen käsitteen sisältö on vielä varsin 
jäsentymätön, sen yleisenä lähtökohtana on innovatiivinen, osallistava ja 
sosio-ekologisesti tasapainoinen kaupunkikehityksen ohjaaminen. Se edus-
taa tässä mielessä pyrkimystä etsiä ratkaisuja postmodernin kaupunkielämän 
haasteisiin, jotka liittyvät kaupunkien hallinnan ja osallisuuden kysymyksiin, 
järkevän taloudellisen kasvun edistämiseen ja kaupunkiyhdyskuntien kohtaa-
miin ympäristöongelmiin. 

Itse termin synnyn taustalla on Internetin kehityksessä 2000-luvulla 
tapahtunut muutos, johon alettiin viitata termillä Web 2.0 (eli Verkko 
2.0). Tuotekehityksen kulloistakin vaihetta osoittava versionumerointi on 
ollut jo pitkään käytössä ohjelmistojen kehittelyssä, mutta eri elämänaloja 
osoittava versionumerointi yleistyi käytännössä vasta Internetin uusia käyt-
tötapoja hahmottavan Web 2.0 –käsitteen synnyn myötä (O’Reilly 2005). 
Tästä syystä käsitettä kaupunki 2.0 käytetään joskus viittaamaan Internetin 
uusien käyttötapojen soveltamiseen kaupungeissa. Samalla on korostettava, 
että kaupunki 2.0 -käsitettä käytetään yleensä varsin laajassa merkityksessä, 
jolloin versionumero 2.0 viittaa lähinnä uuteen hallintaparadigmaan tai 
uusiin kansalaislähtöisyyttä ja kestävää kehitystä korostaviin ajattelu- ja 
toimintatapoihin. Tässä kontekstissa kaupunki 2.0 haastaa perinteisen 
modernisaatioon ja hierarkkiseen ajatteluun pohjautuvan kehittämis- ja 
hallintaideologian uudella ajattelu- ja toimintatavalla, josta esimerkkeinä 
käyvät ympäristöystävällinen kaupunkisuunnittelu, osallistavat hallinnan 
mallit sekä sosiaalisen median hyödyntäminen kaupunkien hallinnassa ja 
kehittämisessä. Joskus tosin varsin tavanomaisetkin kehitysprosessit nime-
tään tällä tavoin. Valaiseva esimerkki on Jönköpingin kaupungin sinänsä 
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konventionaaliselta vaikuttava kehittämisvisio, joka on saanut muodikkaan 
nimen kaupunkikehitysvisio 2.0 (englanninkielisessä muodossa Urban 
Development Vision 2.0). 

Kaupunki 2.0 on edellä esitetyssä mielessä heuristinen ja syntetisoiva 
käsite, joka symbolisoi sosio-ekologisesti vastuullista ajattelua ratkaisuna 
oman aikamme merkittäviin ekologisiin ja sosiaalisiin ongelmiin. Kaupun-
kien hallinnan kannalta se kytkeytyy normatiivisesti ennen kaikkea sellaisiin 
hallintatapoihin, joita luonnehtii kansalaislähtöisyys, yhteisöllisyys, kestävyys 
ja innovatiivisuus. Kaupunki 2.0:aan kytkeytyvät pienimuotoiset hankkeet 
ja kokeilut ilmentävät aitoa pyrkimystä kaupunkielämän vireyttämiseen ja 
kaupunkien hallinnan kansalaislähtöisyyden vahvistamiseen. Kyseessä on 
postmoderni visio kansalaisiaan kunnioittavan kaupungin hallintatavasta. 

kaupuNki 2.0 uutENa halliNtaparadigmaNa

Samassa mielessä kuin kaupungin käsitteellä voidaan viitata sekä hallintoon 
että yhdyskuntaan myös kaupunki 2.0 on sisällöllisesti kaksijakoinen. Kau-
punki 2.0 voidaan tietyssä mielessä nähdä myös pyrkimyksenä näiden kah-
den sfäärin erillisyyden vähentämiseen tuomalla integroivan näkökulman 
kaupunkien hallintaan: eron häivyttäminen yhdyskunnan ja sen hallinnon 
välillä on yksi keskeinen sosiaalisen verkostoitumisen ja käyttäjälähtöisen 
sisältötuotannon avaama näkökulma. Tosin samalla tavalla kuin yritykset 
ovat olleet keskeisiä Web 2.0 alustojen ja liiketoimintamallien rakentajia, 
myös kunnallishallinto tulee jatkossakin olemaan keskeinen paikallisten 
hallintasuhteiden koordinoija ja järjestäjä ja siten tärkeä institutionaalinen 
osa Web 2.0 alustoja ja sovelluksia hyödyntävää kaupunkielämää.

Julkisyhteisöt voivat valita hyvin erilaisia linjauksia tietoverkkojen 
hyödyntämisen ja Web 2.0 -trendin omaksumisen suhteen. Kaupungeissa 
tämän ilmiön juuret ovat itse asiassa 1990-luvun alkupuoliskolla, jolloin 
niiden www-sivuille alettiin lisätä vuorovaikutusta ja kansalaiskeskustelua 
vahvistavia elementtejä. Tätä tarkoitusta palvelivat erityisesti keskuste-
lufoorumit, palautekanavat ja vastaavat osallistavat verkkopalvelut. Web 
2.0 -trendin myötä tähän kokonaisuuteen on tulossa ns. lyhytviestintää, 
kuntalaisten sisältötuotantoa, vertaistukea sisältäviä elementtejä ja kollek-
tiivista älyä. 

Erityistä Web 2.0:n soveltamisessa hallintoon on uudenlainen sääntelyä 
purkava ja vuorovaikutteista osallisuutta vahvistava ajattelutapa. Uusi hallin-
ta-ajattelu merkitsee sektorirajojen ylittämistä, jolloin kansalaisyhteiskuntaa, 
järjestökenttää ja yrityselämää voidaan tukea ja hyödyntää mahdollistavan 
kaupunkipolitiikan hengessä. Kaupunki 2.0 kannustaa kaupunkeja kansa-
laislähtöiseen hallintatapaan, joka arvostaa kaupungin asukkaita aktiivisina 
toimijoina hyödyntämällä heidän sosiaalisia verkostojaan, avointa tiedon-
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kulkua ja heidän tuottamiaan sisältöjä (vrt. Osimo 2008). Keskeistä tässä 
on Web 2.0:n yhteistyötä ja yhdessä luomista korostava näkökulma, joka 
laajenee sektorien sisäisten ja sektorien välisten suhteiden synergiaa luovaksi 
ja uudistumiskykyä vahvistavaksi tekijäksi. 

Hallinnon roolin määrittäminen uudessa yhteisöllisessä verkkoympäris-
tössä on tietysti melkoinen haaste ja vaatii onnistuakseen hallintokulttuurin 
muutosta. Yksi olennainen muutos liittyy tietoon: ”tiedosta” tulee yhä vähem-
män manipuloinnin ja vallankäytön väline kun se on jaettua ja Web 2.0 on 
nimenomaan alusta, jonka lähtökohtana on tiedon ja sisältöjen mahdollisim-
man avoin jakaminen (vrt. Crovitz 2008). Samalla tavalla kuin tuotannossa 
on nousemassa uusi yhteisinnovoinnin ja osallistuvan tuotannon paradigma, 
myös hallinnossa tulisi määrätietoisesti rakentaa kansalaisten osallistumista 
ja vaikuttamista tukevaa hallintoa. Julkisen hallinnon avoimuus merkitsee 
yhteisöllisten tietoprosessien tasa-arvoistumista. 
Toinen tärkeä ulottuvuus liittyy hallinnon ja kansalaisten vuorovaikutukseen. 
Kansalaisten keskuudessa varsin yleinen kriittinen suhtautuminen julkiseen 
hallintoon lisää joskus särmikkyyttä vuorovaikutusprosesseissa ja avoimissa 
verkkokeskusteluissa. Joskus YouTuben tapaisten mediayhteisöjen ja yhtei-
söverkkojen sivustoilla on kritisoitu sitä, että julkinen hallinto ulottaa lon-
keronsa myös kansalaisten omaehtoisen sisältötuotannon alueelle. Tällaisia 
sävyjä saanut keskustelu on osoitus jonkinasteisesta julkisen hallinnon yhteis-
kuntasuhteiden kriisistä, johon vastaaminen edellyttää julkiselta hallinnolta 
avoimuutta ja responsiivisuutta. (Anttiroiko 2008c; 2009b.)

Hallintaparadigman muutoksen tulee heijastua tietysti myös pää-
töksentekoon ja sen pelisääntöihin. Yksi uusi avaus tähän suuntaan on 
wikisuunnittelu ja wikidemokratia, joissa Web 2.0 –välineitä ja erityisesti 
wiki-sovelluksia käytetään päätösprosessien apuna (ks. San Josen wikisuun-
nittelusta Bruensteiner 2009). Samoin ubiikki demokratia tai u-demokratia 
(ubiikin teknologian käyttö demokraattisten prosessien apuna) avaa yhden 
näkymän siihen, mihin suuntaan demokraattisten prosessien teknologia-
avusteinen fasilitointi voi kehittyä. Näiden uusien välineiden tarjoamat 
mahdollisuudet tulevat tietysti hyödynnetyiksi vasta kun hallinnan ja 
politiikan alueella ollaan valmiita omaksumaan aidosti kansalaislähtöisiä 
periaatteita ja toimintamalleja. Moniarvoisen ja monimuotoisen yhteis-
kunnan demokraattisen järjestelmän on oltava herkkä yhteisö-, tilanne- ja 
henkilökohtaisille tekijöille. Yksi mahdollinen kehityssuunta vie kohti 
hybrididemokratiaa, jossa edustuksellinen, osallistuva, suora ja käyttäjäde-
mokratia yhdistyvät toisiinsa siten, että yksilöt eri rooleissaan – kansalaisina, 
kuntalaisina, asukkaina, poliittisina toimijoina ja palvelujen käyttäjinä 
– kokevat järjestelmän toimivan mielekkäästi suhteessa kulloisiinkin vai-
kuttamistarpeisiin ja elämäntilanteisiin. Tällaisessa demokratiassa Web 2.0 
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ja mobiili ja ubiikki teknologia voivat tarjota järjestelmän toimivuuden 
edellyttämään koordinointiin ja vuorovaikutukseen käytettäviä välineitä. 

Kaupunki 2.0 -konsepti on mielenkiintoinen avaus postmodernin hallin-
nan suuntaan, jossa hallinto hyödyntää yhteiskunta- ja sidosryhmäsuhteissaan 
Web 2.0:lle tunnusomaista avointa ja moniarvoista vuorovaikutteisuutta, 
yhteisöllisyyttä ja kansalaisten sisältötuotantoa. Kaupunki 2.0 rakentuu 
monien toisiaan täydentävien ulottuvuuksien varaan, joissa teknologia, so-
siaalinen media ja älykkäät järjestelmät yhdistyvät hallinnan innovaatioihin 
ja sosiaalisesti ja ekologisesti vastuulliseen kaupunkikehittämiseen. 

 Teknologia 

Ekologia Luovuus 
Kestävän  
kehityksen  
kaupunki 

Luova kaupunki 
Innovatiivinen 
kaupunki 

E-kaupunki 
U-kaupunki 

Kaupunki 2.0 
Sosiaalinen media 

Osallistavuus 
Innovatiivisuus 

Integraatio 
 

kuvio 17. kaupunki 2.0:n yhteyksiä muihin kaupunkikonsepteihin.

Kuten edellä todettiin, kaikki kaupunki 2.0 –termiin liittyvä keskustelu ei ole 
sidottu Web 2.0:aan, vaan heijastelee yleisempää uudistusajattelua ja uutta 
paradigmaa kaupunkien hallintaan ja kehittämiseen. Sen läpileikkaavia tee-
moja ovat ennen muuta kansalaislähtöisyys, innovatiivisuus sekä sosiaalinen 
ja ekologinen kestävyys ja vastuullisuus. 

kaupuNkiEN halliNto ja yhtEisö 2.0

Sosiaalisen verkostoitumisen erityinen muoto on Web 2.0:n sovelluksia hyö-
dyntävä paikallinen verkkoyhteisö tai verkkopalvelu (engl. local social net-
working service tai lyhyemmin local SNS), josta käytetään joissain yhteyksissä 
myös muotoa kaupunki 2.0 tai muita samantapaisia käsitteitä. Olennaista 
niissä on joka tapauksessa sosiaalisen median paikallisyhteisöä palveleva asu-
kaslähtöinen hyödyntäminen. Vaikka näitä palveluja tuottavat myös kunnat, 
suurin osa niistä on kaupallisia tai yhteisöllisiä sivustoja. Yksi ilmenemismuo-
to tästä trendistä on Santa Barbaran yhteisöllinen verkkosivusto eli ns. City2 
alusta, jolla kansalaiset pyrkivät vaikuttamaan paikallisiin asioihin kansalais-
journalismin ja demokraattisen dialogin keinoin. Sivusto sisältää blogeja, 
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paikallisia uutisia, valokuvia ja keskusteluryhmiä (http://sb.city2.org/). Toi-
senlainen esimerkki paikallisesta sosiaalisesta verkostosta tarjoaa Gorotto-
Yacchiro SNS, joka on kunnan ylläpitämä Web 2.0 –elementtejä sisältävä 
yhteisösivusto. 

Gorotto-Yacchiro SNS on Japanissa Kyushun saarella sijaitsevan Yatsushiron kau-
pungin ylläpitämä yhteisöalusta, joka sai ensimmäiset muotonsa vuonna 2003. 
Gorotto-Yacchiro on yhteisösivusto, joka on elimellinen osa Yatsushiron kaupun-
gin verkkopalvelua. Se oli alun perin hyvin tavanomainen yhteisösivusto, jonka 
käyttäjämäärä oli pieni ja anonyymisyys aiheutti myös ongelmia, kun käyttäjät 
eivät kommunikoineet aina asiallisesti. Tilanteen korjaamiseksi sivustoa paran-
neltiin lokakuussa 2004 ja uudelleen seuraavana vuonna, jolloin siihen lisättiin 
SNS-toimintoja, kuten käyttäjäprofiilit, verkostoitumistoiminnot, blogi, kuva-ar-
kisto, kalenteri ja uutisryhmät. Lisäksi se tarjoaa paikkatietojärjestelmää ja Googlen 
karttasovellusta yhdistävän mashup-palvelun ja on käytettävissä myös mobiililait-
teilla. Sitä varten kehitettiin oma ”open gorotto” alusta, joka perustuu avoimeen 
lähdekoodiin ja mahdollistaa avoimen arkkitehtuurinsa ansiosta lisäominaisuuk-
sien joustavan liittämisen sivustoon. Palvelun kehittämisen keskeinen inspiraati-
on lähde oli Mixi, Japanin siinä vaiheessa suosituin sosiaalisen verkostoitumisen 
verkkopalvelu, joka oli avattu vuoden 2004 alussa. (Schellong 2006; Shoji 2007; 
Toyama 2007; Yoshida et al. 2008). Gorotto-Yacchiro SNS oli ensimmäisiä laa-
tuaan Japanissa ja vaikutti osaltaan siihen, että kiinnostus sosiaaliseen verkostoi-
tumiseen lisääntyi myös julkishallinnon piirissä sekä kansallisella että paikallisella 
tasolla. Erityisen merkittävää oli tapa, jolla Gorotto-Yacchiro SNS:ää hyödynnet-
tiin kansalaisten mukaan saamisessa yhteisönsä kehittämiseen. Pian tämän jälkeen 
sikäläinen sisä- ja viestintäministeriö rahoitti kaksi vastaavaa kunnallishallinnon 
toteuttamaa hanketta, toinen Chiyodan kaupunginosassa Tokion metropolialu-
eella ja toinen Nagaokan kaupungissa Niigatan prefektuurissa. Sen jälkeen monia 
vastaavia hankkeita on toteutettu Japanissa joko ministeriön tuella tai paikallisin 
voimin. (Toyama 2007.)

Nämä ja monet samanlaiset esimerkit eri puolilta maailmaa osoittavat, että 
yhteisöverkostot voidaan haluttaessa varsin helposti integroida osaksi kunti-
en verkkosivuja. Toisaalta tällainen integrointi on yleisesti edennyt hitaasti, 
mistä meillä Suomessakin on kokemusta (Sassi 2000; Ridell 2004). 

kaupuNgiN halliNto à la WEb 2.0

Web 2.0 on alkanut hitaasti näkyä kaupunkien verkkosivuilla, mikä on tuo-
massa uuden ulottuvuuden hallinnon ja kansalaisten väliseen vuorovaiku-
tukseen.
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Hyvä esimerkki Web 2.0 ominaisuuksien lisäämisestä julkisyhteisöjen sivustoille on 
Georgian osavaltio, jonka kotisivulla on linkit sellaisiin palveluihin kuin Facebook, 
Twitter ja Flickr sekä podcast-lähetyksiin ja RSS-syötteisiin (www.georgia.gov). Toi-
sen amerikkalaisen osavaltion, Virginian, www-sivulta löytyvät vastaavasti Live Chat, 
RSS-syötteet, Twitter, Facebook, YouTube ja podcast-lähetykset sekä mahdollisuus li-
sätä Virginia-käyttöliittymäkomponentti (widget) käyttäjän omalle sivulle (www.vir-
ginia.gov). Amerikkalaiskaupungeista yksi tämän alueen edelläkävijä on San Francis-
co, joka on tehnyt mahdolliseksi Twitter-viestien lähettämisen kaupungin hallinnolle 
koskien muita kuin hätätapauksia eli esimerkiksi roskien keräämistä, seinäkirjoitus-
ten poistamista, teiden kunnostamista ja palvelujen käyttöä (Wagner 2009). Toinen 
paikallistason esimerkki on amerikkalaisen James Cityn piirikunta, joka on ottanut 
käyttöön Deliciousin verkko-osoitteiden merkkauspalvelun kertoakseen kaupungin 
kannalta kiinnostavista sivustoista (http://delicious.com/jamescity). Sillä on myös 
sivustot mm. Facebookissa ja YouTubessa. Blogeja julkishallinnossa on hyödynnetty 
melko vähän, mutta esimerkiksi Yhdysvaltojen liittovaltio tarjoaa tietoa ja vinkkejä 
myös nettipäiväkirjojen muodossa (Gov Gab blog), joita pitää kuusi nettipäiväkirjan 
kirjoittajaa (http://blog.usa.gov/roller/govgab/). Paikallistason esimerkkinä voidaan 
mainita vaikkapa Manchester, jonka kaupunginvaltuuston puheenjohtaja pitää blo-
gia kaupungin verkkosivuilla (http://www.manchester. gov.uk/blog/leadersblog). 
Varsinkin poliitikot ovat yleisesti alkaneet hyödyntää blogosfääriä rakentaessaan suh-
teitaan suureen yleisöön ja mediaan (Breindl & Francq 2008). Kaupunkiuutisten 
saralla blogeihin perustuvaa ja vahvasti paikallisuutta korostavaa uutisointia elvyttä-
mään syntyi ns. metrobloggaus (metroblogging), jossa perusideana on luoda blogien 
kautta suurkaupunkeja koskevaa aitoa paikallista ja kokemuksellista uutissisältöä. 
Kyseessä on projekti, joka sai alkunsa vuonna 2003 Los Angelesissa, mutta joka laa-
jennettiin sittemmin kansainväliseksi verkostoksi, johon kuuluu kymmeniä kaupun-
keja eri puolilta maailmaa. (http://www.metblogs.com/about/). 

Monet suuret kaupungit ovat alkaneet erityisesti 2000-luvulla vahvistaa verk-
kosivujensa sisällönhallintajärjestelmää, koska uudet sovellukset ja lisääntyvä 
vuorovaikutus vaativat järjestelmiltä yhä enemmän sekä kapasiteettia että uu-
sia toimintoja (karttasovellukset, yhdistelmäpalvelut, sosiaalinen merkkaus, 
personointi ym.). 
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Esimerkiksi brittiläinen Nottinghamin kaupunki uusi ”My Nottingham” -sivustonsa 
sisällönhallintajärjestelmän maaliskuussa 2009, jonka avulla tehtiin mahdolliseksi 
sivujen personointi ja myös Web 2.0 teknologioiden kustannustehokas hyödyntämi-
nen. Käyttäjät voivat järjestelmän avulla osallistua mielipidetiedusteluihin, kyselyihin 
ja sosiaaliseen merkkaukseen ja lisätä räätälöimälleen sivulle omia linkkejä sosiaalisten 
verkostojen palveluihin, sähköpostiin tai muihin tärkeinä pitämiinsä verkkopalvelui-
hin. (PublicTechnology.net 2009). Nykymuodossaan My Nottingham tarjoaa kau-
pungin hallintoa ja palveluja koskevaa tietoa mm. sellaisilla sosiaalisen verkostoitumi-
sen sivustoilla kuin Twitter, YouTube, Facebook, WordPress, Delicious ja Digg, joihin 
on linkit kaupungin www-sivulla. Lisäksi kaupunki tarjoaa erilaisia RSS-syötteitä. 
Näiden pääosin informaation jakamista edistävien palvelujen sisällöt eivät ole vielä 
kaikilta osin kovin kehittyneitä ja tietojen jatkuva päivittäminen on työlästä, mutta 
Nottinghamin pyrkimys hyödyntää sosiaalisen median tarjoamia uusia mahdolli-
suuksia näkyy sivustolla joka tapauksessa selvänä. 

kuvio 18. my nottingham –www-sivu (7.9.2009).

Nottinghamin tapaisia kaupunkien verkkosivujen uudistusprosesseja on me-
neillään erityisesti angloamerikkalaisissa maissa, mutta sama trendi tullee 
leviämään nopeasti moniin muihinkin maihin.

Edellä esitetyt esimerkit antavat viitteitä siitä, että kaupunkien mukaan-
tulo Web 2.0 maailmaan on ollut helpointa aloittaa lisäämällä kulloisenkin 
kaupunkiyhteisön kannalta parhaaksi katsottuja Web 2.0 -ominaisuuksia 
kaupungin verkkosivulle. Tällaisia voivat olla esimerkiksi nettipäiväkirjat, 
wiki-sivustot, yhdistelmäpalvelut (ns. mashupit) ja otsikkosyötteet (RSS), 
joiden avulla kaupungin asukkaat voivat halutessaan saada enemmän tietoa 
kaupungissa meneillään olevista asioista ja antaa myös virikkeitä ja palau-
tetta kaupungin hallinnolle. Tähän vuorovaikutukseen voidaan lisätä myös 
systeemistä älykkyyttä ja havainnollisuutta yhdistämällä esimerkiksi Googlen 
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karttapalvelu paikalliseen kiinteistötietoon, jolloin kyseinen tieto ponnahtaa 
esiin kartalta käyttäjän haluamassa kohdassa. (Weiss 2008.) Samantapainen 
palvelu on EveryBlock, joka esittää Chicagoa, New Yorkia ja San Franciscoa 
koskevia rikostilastoja ja -tietoja. 

Näiden lisäksi myös avoimen lähdekoodin ohjelmistojen (open source 
software, OSS) hyödyntäminen on lisääntymässä asteittain kaupungeissa. 
Monessa kaupungissa on pyrkimyksiä luoda avoin kaupunki tai avoimen 
lähdekoodin kaupunki (open source city), mistä esimerkkejä ovat jo vuonna 
2003 päätöksen Linux-käyttöjärjestelmään siirtymisestä tehnyt Münchenin 
kaupunki ja alan tutkimuksen keskittymäksi pyrkivät Karlstad Ruotsista ja 
Liverpool Iso-Britanniasta. Mainittakoon, että Vancouverissa valtuutettu 
Andrea Reimer teki kaupungille sittemmin valtuuston toukokuussa 2009 
hyväksymän aloitteen ”Avoin tieto, avoimet standardit ja avoin lähdekoodi”, 
jonka pyrkimyksenä on hallinnon avoimuuden ja avoimeen lähdekoodiin 
perustuvien ratkaisujen lisääminen Vancouverin kaupungissa (Revay 2009). 
Tämäntapaiset ilmiöt kertovat jotain siitä hiljaisesta vallankumouksesta, 
joka hallinnossa näyttää olevan käynnissä. Toisaalta käytännössä riippuvuus 
ohjelmistotaloista, järjestelmien integroinnin ongelmat ja henkilöstöresurs-
sien ja osaamisen puutteet kaupunkien tietohallinnossa merkitsevät sitä, että 
siirtyminen avoimen lähdekoodin kulttuuriin ja käytäntöihin tulee olemaan 
hidasta.

Toistaiseksi Web 2.0 on näkynyt julkisyhteisöjen verkkosivuilla erityisesti 
otsikkosyötteiden ja lyhytviestinnän muodossa ja linkkeinä sosiaalisten 
verkostojen sivustoille, jotka edustavat pääosin informatiivisia sähköisiä 
palveluja. Kehitys on viemässä kuitenkin siihen suuntaan, että sivustoilla 
tulevat vahvistumaan myös vuorovaikutusta ja asiointia edistävät Web 2.0 
sovellukset (Anttiroiko 2008; 2009b). Osana tätä prosessia myös kaupunkien 
verkkopalvelujen ja niihin liittyvien kehittämisprosessien kytkentä yhtei-
sölliseen luovuuteen ja sosiaaliseen mediaan tulee mitä todennäköisimmin 
lisääntymään eri puolilla maailmaa.
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kuvio 19. esimerkkejä kaupunki 2.0 sovelluksista ja palveluista. 

kaupuNkisuuNNittElu 2.0

Ehkä keskeisin kaupunki 2.0 –käsitettä luonnehtiva ulottuvuus liittyy luo-
vuuteen ja innovatiivisuuteen. Tätä kautta se on inspiroinut tutkijoita ja 
kehittäjiä pohtimaan uusia yhteisöllisen luovuuden ja innovatiivisuuden 
muotoja, joilla usein on samalla jonkinlainen kytkentä sosiaalisen median 
avaamiin näköaloihin. Hyvä esimerkki kaupunki 2.0 –ideaa heijastelevasta 
visioinnista on jaetulle toiselle sijalle “Greater Helsinki Vision 2050 – Inter-
national Ideas Competition” –kilpailussa tullut visioehdotus ”Towards City 
2.0” (Tavoitteena Kaupunki 2.0), jonka työsti Demos NOW –työryhmä 
(Roope Mokka, Aleksi Neuvonen, Hans Park ja Tuomas Toivonen). Siinä 
avattiin näkymiä Suur-Helsinkiin, joka aktivoi kansalaisia luomaan tietoa, 
innovaatioita, palveluja ja yrittäjyyttä omista lähtökohdistaan (Ks. Towards 
City 2.0 osoitteessa http://www.greaterhelsinkivision.fi/). 

Towards City 2.0 alkaa kysymyksellä miten rakentaa inspiroiva kaupunki. 
Vision laatineen työryhmän vastaus tähän kysymykseen perustuu käsityk-
seen, että lähtökohtana tulee olla osallistava ja innovatiivinen tapa, jolla 
kaupunkia rakennetaan. Tällaisessa kaupungissa jokaisella on äänivaltaa ja 
mahdollisuuksia vaikuttaa oman kaupunkinsa kehitykseen. Kaupunki 2.0 
on visio uudesta yhteisöllisestä aikakaudesta, joka joukkojen luovuuden ja 
vertaistuen ilmentämällä tavalla korostaa yhteisöllisiä arvoja ja käytäntöjä. 
Kyseessä on luovuuteen perustuvan kasvun ja kehityksen idea, johon ko. 
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visiossa viitataan käsitteellä ”sosiaalinen piilaakso” (Social Silicon Valley). 
(Towards City 2.0 2007.)

Julkinen sektori on kaupunkikehityksen kannalta keskeinen institutionaa-
linen kokonaisuus, mutta innovaatiotoiminnan kannalta sillä on omat rajoit-
teensa. Tämän vuoksi julkisen sektorin tulisi tukea kaupunkiemme rakenteita 
ja kaupunkielämää uudistavaa kansalaisyhteiskunnan innovaatiotoimintaa 
avustusten, asiantuntemuksen, palvelujen, toimitilojen, tiedottamisen ja 
erilaisten työvälineiden muodossa. Inspiraatiota ja uusia puitteita kansa-
laisyhteiskunnan innovaatiopotentiaalin hyödyntämiselle tarjoaa esimerkiksi 
toiminnallinen ja tilallinen yhdistely, jossa eri elämänalueet yhdistyessään 
synnyttävät moninaisuudesta nousevaa, käytännöllisesti orientoitunutta 
innovaatiopotentiaalia. Demokraattisten käytäntöjen saralla voidaan vastaa-
vasti pyrkiä luomaan uudenlaista ”wikidemokratiaa” mahdollistamalla suora 
osallistuminen politiikan tekemiseen, suunnitteluun ja budjetointiin. Avoi-
muuden kulttuuria voidaan vahvistaa kaupunkielämän keskeisenä piirteenä 
esimerkiksi koko kaupungin julkisten ja kaupallisten tilojen ”avoimien ovien 
päivän” muodossa. Yksityisen ja julkisen välistä suhdetta voidaan muuttaa 
joustavammaksi laajentamalla yksityistä tilaa mielekkäällä tavalla myös julki-
sen tilan alueelle esimerkiksi laajennetun kodin muodossa. (Towards City 2.0 
2007.) Tällaisen kiinnostavan vision toteuttaminen on tietysti haasteellinen 
tehtävä ja juuri näitä innovatiivisia toteuttamiskelpoisia hallinnan muotoja 
kehitellään ja kokeillaan kaiken aikaa eri puolilla maailmaa.

Toinen esimerkki tältä saralta on brittiläisen luovuus- ja innovaatioasian-
tuntija Charles Leadbeaterin (2007) ajatus kaupungista vuorovaikutteisena 
yhteisönä. Leadbeater kuvaa asiaa raportissa Remixing Cities: strategy for the city 
2.0 näin: “Cities innovate when people mix and mingle, sharing and combining 
ideas from different vantage points and traditions. That mixing takes place on 
and in shared infrastructures and spaces that bring people together.” (Leadbeater, 
2007). Perusoletus on, että menestyäkseen kaupungit tarvitsevat yhteisinno-
vaatioita ja että kaupungin uuden palveluinfrastruktuurin tulee mahdollistaa 
massaosallisuus ongelmien ratkaisuun hyödyntäen tässä tehtävässä Web 2.0 
–pohjaisia organisaatiomalleja uudistamaan oppimista, liikennettä, tervey-
denhuoltoa ja yhteisöjen turvallisuutta ylläpitäviä järjestelmiä. City Remix 
on olemukseltaan eräänlaista sosiaalisen avoimen lähdekoodin soveltamista 
yhteisöjen kehittämiseen.

Leadbeater (2007) puhuu erityisestä sosiaalisen verkoston lähestymistavas-
ta, joka rakentuu Web 2.0:aan liittyen osallistumisen ja yhteistyön varaan. 
Sosiaalista mediaa käyttävä verkosto tai yhteisö rohkaisee osallistumaan 
tarjoamalla käyttäjille välineitä, joilla he voivat antaa panoksensa yhteisönsä 
kehittämiseen. Tällaisia ovat vaikkapa omien verkkosivujen ylläpitäminen, 
nettipäiväkirjojen kirjoittaminen, videoiden ja valokuvien jakaminen, kirja-
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arvioiden tekeminen, vanhojen tavaroiden myynti verkossa, ensyklopedioihin 
kirjoittaminen ja osallistuminen virtuaaliyhteisöjen elämään. Samalla kun 
kyse on ikään kuin ”tee se itse” –maailmasta, siinä toimimisen sosiaalisen 
rungon muodostaa verkosto, jonka puitteissa ihmiset voivat jakaa aineis-
toja, tehdä yhteistyötä, esittää mielipiteitään, toimittaa sisältöjä ja tietysti 
myös verkostoitua. Mitä enemmän verkko mahdollistaa osallistumista, sitä 
enemmän me tarvitsemme yhteistyötä ymmärtääksemme alati laajenevaa 
verkkomaailmaa. Jos tämä prosessi organisoidaan oikein, kaupunki kykenee 
synnyttämään yhteisöllistä älyä, kyvykkyyttä ja innovaatioita.

luova kaupuNki 2.0

Luovan kaupungin idea ja teknologinen kehitys ovat jostain syystä jääneet 
yllättävän erillisiksi kaupunkikehittämisen osa-alueiksi. Tämä johtunee siitä, 
että luovan kaupungin kehittely kytkeytyi aikanaan niin vahvasti kulttuuri-
talouden ydinalueelle, että yhteys teknologiseen kehitykseen jäi vähemmälle 
huomiolle. Tilanne on joka tapauksessa muuttumassa. Luovan kaupungin 
idea on alkanut lähentyä monella tavalla myös teknologiaa ja erityisesti tie-
toverkkoja ja sosiaalista mediaa. Web 2.0 –trendin pohjalta tähän ilmiöön 
voidaan viitata käsitteellä luova kaupunki 2.0.

Luova kaupunki 2.0 rakentuu uusia sisältöjä ja kokemusmaailmoja luovan uusme-
diataiteen ympärille. Yksi ilmentymä tästä on Second Life (SL) -virtuaaliyhteisöön 
luotu RMB City, jossa rakennetaan kiinalaiskaupunkien inkarnaatiota kolmiulot-
teiseen virtuaalimaailmaan. Nämä fantasiakaupungit on luotu viihdyttäviksi, ris-
tiriitaisiksi ja ironian kyllästämiksi kaupungeiksi, joiden rakentaminen heijastaa 
osaltaan Kiinan kulttuurista ekspansiota. RMB City on käytännössä verkkotaideyh-
teisö, joka kokeilee reaalisen ja virtuaalisen tilan suhdetta digitaalisen mediataiteen 
keinoin. Sen kehittämisen avainhahmo on pekingiläistaiteilija Cao Fei (Second Life 
–maailmassa nimellä China Tracy) yhteistyökumppaneineen. 

(Ks. RMB City –teemasta http://rmbcity.com/ ja esittely YouTubessa http://www.
youtube.com/watch?v=9MhfATPZA0g).

liikENNE 2.0

Kaupunki 2.0 –konsepti kehystää liikennettä mm. suosimalla vähäpäästöisiä 
liikennemuotoja, kuten hyvin suunniteltua joukkoliikennettä ja kevyttä lii-
kennettä. Web 2.0-tyylisiä ratkaisuja voidaan soveltaa mm. liikennesuunnit-
teluun osana muuta kaupunkisuunnittelua. Lisäksi joukkoliikenteen maksu-
järjestelmät perustuvat nykyisin usein jo mobiiliin maksamiseen, mistä hyvä 
esimerkki meillä on pääkaupunkiseudun joukkoliikenne.
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Yksi tunnettu sovellus tällä saralla on Seoulin metropolihallinnon käynnistämä 
autoton päivä –ohjelma (car-free day tai No Driving Day), jolla on kyetty paranta-
maan ilman laatua, vähentämään ruuhkautumisongelmia ja säästämään energiaa. 
Hiilidioksidi päästöjen on laskettu vähentyneen lähes 10 %. Kyseessä on vapaaeh-
toisuuteen perustuva ohjelma, jossa ihmiset valitsevat yhden päivän viikosta au-
tottomaksi päiväksi, jolloin he hoitavat matkansa jollain vaihtoehtoisella tavalla. 
Vastineeksi he saavat julkisilta ja yksityisiltä organisaatioilta erilaisia etuja, kuten 
alennusta polttoaineiden hinnoissa tai ilmaisia pysäköintipaikkoja tai autonpesuja. 
Uutta teknologiaa kokeilussa hyödynnetään seurantajärjestelmässä, joka perustuu 
radiotaajuiseen tunnistukseen (Radio Frequency Identification, RFID). Osallistujat 
rekisteröityvät ohjelman sivulle osoitteessa www.no-driving.seoul.go.kr ja valitse-
vat päivän jolloin eivät käytä autoa. Heille lähetetään tuulilasiin kiinnitettävä e-tagi 
ja takaikkunaan tuleva tarra. Näin kaupunki voi tarkkailla auton käyttöä RFID-
järjestelmän avulla, jolla seurataan että autoa käytetään sovitulla tavalla ja varmis-
tetaan että käyttäjät ovat rekisteröityneet ohjelmaan ja siten oikeutettuja saamaan 
ohjelman lupaamia etuja. (C40 Cities 2009.)

ENErgiapolitiikka 2.0

Paljon keskustelua herättänyt teema-alue, jossa uusi teknologia ja kestävä 
kehitys yhdistyvät, on energiapolitiikka. Sen piirissä käsite kaupunki 2.0 on 
nostettu esiin lähinnä älykkäisiin energiajärjestelmiin ja -verkkoihin liittyvien 
kehittelyjen yhteydessä. Ajatus on hyödyntää hajautettua sähkön tuotantoa 
ja energiavarastoja sähkönjakelun laadun ja luotettavuuden parantamiseksi, 
mihin tarvitaan ns. microgrid-verkkoja. 

Microgrid-verkoilla viitataan itsenäiseen saarekekäyttöön kykenevään, 
paikallista tuotantoa ja kulutusta sisältävään pienjännitejakeluverkon osaan, 
johon kuuluu myös yksi tai useampi energiavarasto. Microgrid-käsite syntyi 
Yhdysvalloissa, jossa on laajojen sähkönjakeluhäiriöiden seurauksena haettu 
ratkaisuja sähköntoimituksen luotettavuuden parantamiseen (Kumpulai-
nen ym. 2006). Myös kasvava ympäristötietoisuus, energiatehokkuuden 
vaatimukset ja energialähteiden monipuolistaminen ovat osaltaan lisänneet 
kiinnostusta mikroverkkoja kohtaan (Mohamed 2008).

Vastaavanlainen keskustelu on käynnistynyt siitä, miten Hewlett-Packard-
yhtiön toteuttamaa älykästä energiatehokasta datacenter-konseptia on ajateltu 
voitavan hyödyntää kaupunkien infrastruktuurin hallinnassa ja kehittämisessä. 
HP:n laboratorioiden johtaja Chandrakant Patel on visioinut, että jos IT 
ekosysteemi integroidaan saumattomasti seuraavan sukupolven fyysiseen 
infrastruktuuriin, saamme lisättyä energiatehokkuutta ja tuettua kestävän 
kehityksen toteutumista. Patelin visiossa syntyy useita kunnallisia tai alueel-
lisia yhdyskuntateknisiä mikroverkkoja, joita kunnan tekninen toimi voi 
hallita kehittyneiden sensorien ja vastaavien IT-järjestelmien avulla. (Corbin 
2009.) Yksi tapa ratkaista tähän liittyvä hallinnan ongelma on soveltaa yri-
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tyskohtaista IP-pohjaista pakettikytkentäistä hajautettua pilvimallia (cloud 
model) kaupungin infrastruktuuriin, jossa älykkäät perusrakenneratkaisut 
yhdistetään sosiaalisiin verkkoihin (vrt. Brandon 2009).

Kaupunki 2.0 –ideaan liittyy myös mikroverkkokonseptin mahdollistama 
paikallisesti organisoitunut vertaistuotanto (peer to peer production) ja kes-
tävää kehitystä tukeva jakelu- ja hinnoittelupolitiikka. Tällaista politiikkaa 
pyrkii edistämään mm. amerikkalainen The Institute for Local Self-Reliance 
(ILSR). ILSR ja sen vuonna 1998 käynnistämä New Rules-projekti edustavat 
uutta lokalismia (http://www.newrules.org/). Niiden tarkoituksena on löytää 
yhteiskunta- ja yhteisöpoliittisia ratkaisuja osavaltio-, alue- ja paikallisyhtei-
sötasolle sen turvaamiseksi, että paikallisyhteisöt otetaan aidosti huomioon 
lainsäädännössä ja muussa sääntelyssä. Tavoitteena on ihmisen mittakaavaan 
asetettu politiikka ja talous, jotka perustuvat (a) sellaiseen päätöksentekoon, 
jossa asioista päättävät ne, jotka kokevat päätösten seuraukset, (b) yhteisöihin, 
jotka kantavat vastuunsa jäsentensä hyvinvoinnista ja tulevien sukupolvien 
elämisen mahdollisuuksista ja (c) yhteisö- ja kotitalouksiin, jotka omaavat 
riittävän kapasiteetin hyvinvoinnin aikaansaamiseksi. Energiapolitiikan 
alueella ILSR:llä ja New Rules-projektilla on energia-asioita koskeva teemal-
linen ohjelma, Democratic Energy, joka pyrkii edistämään desentralisoitua 
eli paikallisesti omistettua ja kontrolloitua energiatuotantoa (http://www.
newrules.org/energy). Demokraattinen energia viittaa uuden lokalismin 
hengessä energiajärjestelmään, jossa kuluttajat voivat olla tuottajia, jossa 
energialaitokset sijaitsevat lähellä niitä paikkoja joissa energiaa kulutetaan 
ja jossa energiajärjestelmästä päättävät mahdollisimman pitkälle ne, joita 
päätösten vaikutukset koskevat.

kaupuNki 2.0 kEhittämis- ja halliNtaparadigmaNa

Kaupunki 2.0 on syntetisoiva kehittämis- ja hallintaorientoitunut käsite. Sillä 
on väljänä käsitteenä integroiva luonne, jolloin se yhdistää yhteisöllisyyteen, 
kestävään kehitykseen, luovuuteen ja teknologiseen kehitykseen liittyviä ele-
menttejä toisiinsa. Menneen aikakauden käsitys, joka perustui talouskasvun 
lyhytnäköiseen edistämiseen ekologisista ja sosiaalisista seurauksista välittä-
mättä, ei kuulu enää oman aikakautemme kaupunkikehittämisen ideologi-
aan. Nykyisin korostetaan kestävää kehitystä keskeisenä kehittämistoimintaa 
ehdollistavana yleisperiaatteena. Myös innovatiivisuus, luovuus ja osallisuus 
ovat yleisesti hyväksyttyjä kehittämisorientoituneen yhteisön ominaisuuksia, 
jotka tosin hakevat käytännön tasolla vielä muotoaan. Sama pätee itse asiassa 
myös sosiaalisen median ja ubiikin teknologian hyödyntämiseen, joka etenee 
askeleittain pienimuotoisten kokeilujen ja kokemusten kautta kohti uutta 
kaupunki-informatiikkaa. 
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Kehittämisen kannalta on olennaista paikantaa em. kaupunkikonseptien 
ja kehittämisteemojen liitynnät ja päästä holistiseen, keskeisiä elämänaloja 
tasapainoisesti ja luovasti yhdistävään kehittämisideologiaan. Tällaisia synte-
tisoivia näkökulmia liittyy jo nykyisin monien kaupunkien ja asuinalueiden 
kehittämiseen, joista hyvä esimerkki on Helsingin Arabianranta. Tällä tiellä 
on kuitenkin vielä monia haasteita. Käytännön tasolla on pohdittu mm. sitä, 
miten ubiikit tietoverkot, älykkäät energiaverkot, verkkoyhteisöt ja vastaavat 
Web 2.0:een liittyvät verkostot ja alustat kytkeytyvät toisiinsa ja miten niiden 
integroinnilla voidaan parantaa yhteisöjen kestävyyttä, toiminallisuutta ja 
taloudellisuutta (Brandon 2009). 

Kaupunki 2.0 on kestävän kehityksen teema-alueella kestävyyden innova-
tiivista toiminnallistamista. Yksi tällainen sovellus on avoimen kestävyyden 
(open sustainability) malli tai viitekehys, jonka periaatteena on soveltaa uusia 
ohjelmistoratkaisuja ja johtamisoppeja kestävän kehityksen edistämiseen mo-
nimutkaisissa organisaatioissa. FISDev (Framework for Integrated Sustainable 
Development) on kaikille käyttäjäryhmille tarjolla oleva vertaisperiaatteella 
rakennettu avoimeen lähdekoodiin perustuva järjestelmä kestävän kehityksen 
edistämiseksi (http://www.open-sustainability.org/wiki/Main_Page). Julkiset ja 
yksityiset organisaatiot voivat käyttää sitä uudistaessaan omia käytäntöjään, 
kertoessaan menestystarinoista tai hoitaessaan sidosryhmäsuhteitaan asuk-
kaisiin ja paikallisiin toimijoihin. Avainhenkilö FISDevin takana on Sean 
McClowry, jonka kehittelemä avoimen metodologian viitekehys ja creative 
commons –lisenssin mukaisesti vapaasti käytettävissä oleva avoimeen läh-
dekoodiin perustuva tietojärjestelmän viitekehys MIKE2.0 (Method for an 
Integrated Knowledge Environment, ks. http://mike2.openmethodology.org/) 
muodostavat koko FISDevin idean perustan. 

Hallintaparadigmana kaupunki 2.0 pyrkii yhdistämään sisällöllisesti 
mielekkään elämisen edellytykset teknologian tarjoamiin mahdollisuuksiin, 
kestävään kehitykseen, kulttuurielämän rikastuttavaan antiin ja sisäsyntyi-
seen talouskasvuun. Se on innovatiivinen ja integratiivinen lähestymistapa 
kaupunkien ongelmien ratkaisemiseen ja niiden kehityspotentiaalin hyö-
dyntämiseen.
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osaLListava kaupunki

kaNsalaistEN osallistumiNEN yhtEistEN asioidEN hoitooN

Runsaasta kansalaisosallistumista koskevasta keskustelusta huolimatta osal-
listumis- ja vaikuttamiskeinojen sovittaminen ihmisten luontaisiin vaikut-
tamispyrkimyksiin ja toimintamalleihin on edennyt hitaasti. Taustalla on 
ilmeisesti pelkoa siitä, että nopea siirtymä suoraan ja osallistuvaan demokra-
tiaan lisää politiikan ja yhteiskuntaelämän ennustamattomuutta ja pinnallis-
tumista ja heikentää mahdollisesti myös poliittisen prosessin ja sen tuotta-
mien päätösten laatua. Samalla kuitenkin oikeutetutkin vaatimukset aidon 
kansalaisosallistumisen ja -vaikuttamisen vahvistamisesta ovat kariutuneet 
korporatististen ja edustuksellisten instituutioiden hiljaiseen mutta tehok-
kaaseen vastustukseen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että nämä instituu-
tiot – niiden ytimessä erityisesti eduskunta ja kunnanvaltuustot – eivät ole 
omaksuneet kansalaislähtöistä toimintafilosofiaa eivätkä ole rakenteellisten 
uudistusten kautta kohentaneet demokratian tilaa suoran ja osallistuvan vai-
kuttamisen muodossa. 

Nykykeskustelussa osallistumiseen liitetyt myönteiset mielleyhtymät 
näyttävät siis kätkevän taakseen ainakin jonkinasteista epäluottamusta kan-
salaisten laajaan ja aktiiviseen osallistumiseen. Tällä epäluottamuksella on 
pitkät historialliset juuret. Vaikka renessanssista ja uuden ajan alusta alkanut 
maailmankuvan ja ihmiskäsityksen maallistuminen, Ranskan vallankumous 
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ja porvarissäädyn nousu muuttivat asteittain kansalaisuuden ideaa, vielä 
1800-luvulla nojauduttiin pääosin hyvin elitistisiin ja konservatiivisiin käsi-
tyksiin kansan syvien rivien kyvystä osallistua yhteisten asioiden hoitamiseen 
(vrt. Barber 1984, 8). Sama epäluottamus näkyy vahvana vielä nykyisinkin 
oikeastaan kaikissa länsimaissa. 

Edellä mainittu epäluottamus näkyy mm. siinä, että poliittisen ohjauksen 
vahvistamista pyritään toteuttamaan edustuksellisen järjestelmän kautta. 
Esimerkiksi pormestarimallin käyttöönottoa on alettu edistää ”demokratian” 
nimissä, vaikka pormestarimalli saattaa lisätä populismia ja median valtaa, 
vähentää hallinnon rationaalisuutta ammattijohtamisen heikkenemisen 
kautta ja ennen kaikkea keskittää harkinta- ja toimeenpanovaltaa yhdelle 
henkilölle. Toinen ilmentymä samasta trendistä on valtuutettujen vallan 
lisäämiseen tähtäävä valiokuntamalli, joka kaventaa aktiivisten kuntalaisten 
mahdollisuuksia osallistua kunnan operatiivisen tason luottamushenkilöor-
ganisaation toimintaan. Tällainen malli keskittää valtaa kohtuullisen pienelle 
poliittiselle eliitille. Kuntalaisten intressien laajan edustuksen sijaan pääpaino 
on tällöin vaaleilla valittujen valtuutettujen vaikutusvallan lisäämisestä ja 
poliittisen ohjauksen kytkemisestä toimeenpanoon. Todellisen kansanvallan 
vahvistamisesta tällaisissa uudistamisprosesseissa ei ole kyse. Pikemminkin 
niissä on pyrkimys vahvistaa edustuksellista ohjausvoimaa, joka ilman laajoja 
kansalaisten osallistumis- ja kontrollimahdollisuuksia elitisoi kunnallispoli-
tiikkaa. 

tEorEEttisia Näkökulmia osallistumisEEN

Kansalaisten osallistumista koskevan teoretisoinnin kannalta 1960-luvulta 
lähtien alkanut kehitys on ollut ensiarvoisen tärkeä. Tuolloin vireytyi kriitti-
nen keskustelu liberaalista demokratiasta ja erityisesti edustuksellisen demo-
kratian ongelmista. Yhtenä vastauksena näihin ongelmiin esitettiin erilaisia 
vaihtoehtoisia demokratian muotoja. Tämän suuntauksen taustalta löytyy 
mm. ranskalainen 1700-luvulla elänyt yhteiskunta- ja kasvatusfilosofi Jean-
Jacques Rousseau. Hänen tärkeä oivalluksensa oli, että kansalaiset voivat 
alistua valtiovallan säätämiin lakeihin omaa vapauttaan menettämättä, jos he 
voivat osallistua tasavertaisesti yhteistä hyvää tuottavien lakien säätämiseen. 
Toinen osallistuvan demokratian merkitystä pohtinut ajattelija on 1800-lu-
vun johtaviin liberaaleihin yhteiskuntafilosofeihin kuulunut John Stuart Mill, 
joka kannatti edustuksellista demokratiaa, mutta painotti samalla osallistu-
misen kasvattavaa ja kehittävää vaikutusta. (Setälä 2003; Anttiroiko 2003.)

Liberaaliin demokratiakäsitykseen nähden vaihtoehtoiset tulkinnat saivat 
jalansijaa 1960-1970-luvuilla ja myöhemmin uudenlaisten virikkeiden myötä 
1990-luvulla. Ensimmäistä nousua kiihdytti kollektivismin ja radikalismin 
aalto, jonka yksi tärkeimpiä teoreetikkoja oli amerikkalainen Carole Pateman. 
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Teoksessaan Participation and Democratic Theory vuodelta 1970 hän kritisoi 
sekä Schumpeterin minimalistista demokratiakäsitystä että Dahlin demo-
kratiakäsitteeseen sisältyvää institutionalismia. Patemanin oma kontribuutio 
keskittyi ihmisten osallistumiseen erilaisissa yhteisöissä, kuten perheissä, 
yrityksissä ja järjestöissä. Hänen yksi pääteesinsä oli, että demokraattinen 
osallistuminen auttaa ihmisiä omaksumaan sellaisia poliittisia velvoitteita, 
joita he joutuvat täyttämään järjestäytyneen yhteiskunnan jäseninä. (Setälä 
2003, 118-121.)

Osallistumisen toista aaltoa kiihdytti vihreä liike ja muu kansalaistoiminta, 
hallinnon uudistamispaineet ja –pyrkimykset sekä e-demokratian nousu. 
Osallistuvaan demokratiaan liittyvää keskustelua siivitti mm. Benjamin 
Barber teoksellaan Strong Democracy (1984). Barberille vahvan demokratian 
tukipilari on kansalaisten osallistuminen, koska se vahvistaa yhteisöllisyyttä 
ja kykyä itsehallintoon ja luo edellytyksiä aidolle kansalaisuudelle.

Osallistuvan demokratian rinnalle keskusteluun nousi 1980-luvulla 
julkiseen harkintaan ja neuvonpitoon liittyviä kysymyksiä, joihin viitataan 
käsitteellä deliberatiivinen demokratia. Kyseessä on teoria, jossa päätöksentekoa 
edeltävä keskustelu ja harkinta nähdään demokratian ydinprosesseina. Yksi 
merkittävimpiä yhteiskuntateoreettisia avauksia tähän suuntaan oli Jürgen 
Habermasin kommunikatiivisen toiminnan teoria ja diskurssietiikka ja hänen 
myöhemmät demokratiaa koskevat pohdintansa. (Setälä 2003, 131, 138.)

Setälän (2003, 148-149) mukaan julkisen keskustelun ja harkinnan voi-
daan olettaa muuttavan kansalaisten poliittisia näkemyksiä kolmella tavalla. 
Ensiksikin julkinen keskustelu vaikuttaa todennäköisesti todellisuuskäsityk-
siin siten, että ainakin osa virheellisistä käsityksistä karsiutuu. Toinen vastaa-
vantapainen muutos on väitteiden johdonmukaisuuden arvioinnin myötä 
lisääntyvä kriittisyys sisäisesti ristiriitaisia uskomuksia ja väitteitä kohtaan. 
Kolmanneksi julkinen keskustelu pakottaa toimijat esittämään omaa etua 
tuovat ja omia arvoja ilmentävät väitteet ja vaatimukset siinä muodossa, että 
ne kestävät julkisen arvioinnin. Toteutuuko julkinen harkinta sitten tämän-
kaltaisen rationaalisen ja suvaitsevan ihannemallin edellyttämässä muodossa? 
Saatujen kokemusten perusteella tähän jouduttaneen vastaamaan kieltävästi. 
Tästä nouseekin yksi keskusteluperustaisen demokratian haaste: keskustelun 
ja julkisen harkinnan muotoja tulisi kehittää niin, että ne toteuttavat riittä-
vän hyvin näiden menettelytapojen perusideaa ja sopivat tietoperustaisen 
verkostoyhteiskunnan oloihin. (Setälä 2002, 155, 161; Anttiroiko 2003. Ks. 
myös Carson 2000.)

Radikaalimpaa näkemystä demokratian haasteesta edustaa suora demokra-
tia, joka pohjautuu Ateenan demokratian ideaalia muistuttavaan ajatukseen 
kaikkien kansalaisten mahdollisuudesta osallistua tasavertaisesti päätök-
sentekoon. Se on siis käytännössä vaihtoehtoisen demokratian muodoista 
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kaikkein radikaalein. Hyvän esimerkin tämän demokratiamuodon ideasta 
tarjoaa israelilaisaktivisti Aki Orr (2000), jonka laatiman Suoran demokrati-
an manifestin kantavana ajatuksena on, että suoran demokratian tulee taata 
kaikille täysivaltaisille kansalaisille mahdollisuus äänestää kaikista poliittisista 
kysymyksistä. Orrin mukaan edustuksellista järjestelmää tarvittiin aikanaan 
vain sen vuoksi, että tuolloin oli mahdotonta organisoida kansanäänestyksiä 
tehokkaasti. Nykyisin tilanne on täysin toinen, sillä tieto- ja viestintätek-
nologian kehitys mahdollistaa kansanäänestysten joustavan toteuttamisen 
melkeinpä missä muodossa tahansa. Vaatimukset näin radikaalista suorasta 
demokratiasta ovat lopultakin jääneet vähäisiksi. Käytännössä suoran demo-
kratian kannattajat käyttävät po. käsitettä varsin väljästi, sisällyttäen siihen 
osallistuvan ja keskustelevan demokratian muotoja. Suoran demokratian 
toteutusmuodoista kaikkein eniten keskustelua on herättänyt kansanäänes-
tysmenettely. (Anttiroiko 2003.)

Mainittakoon vielä lopuksi uuden julkisjohtamisen vanavedessä nousuaan 
odottava käyttäjädemokratia, jonka merkitys tullee tulevaisuudessa lisäänty-
mään asiakkuuden ja uuden palveluajattelun vahvistuessa. Käyttäjädemo-
kratian perimmäinen idea on ulottaa demokraattinen kontrolli palvelujen 
käytön ja yleensä yhteiskunta- ja kunnallispolitiikan toimeenpanon alueelle. 
Käyttäjillä on usein paras tietämys palvelun todellisesta kohdentumisesta 
suhteessa asiakaskunnan palvelutarpeeseen, jolloin sen hyödyntäminen 
palvelujen hienosäädössä ja myös radikaaleja uudistuksia suunniteltaessa on 
ensiarvoisen tärkeää. 

osallistumisdiskurssiN ydiNkäsittEEt

Osallistumisen (participation) tarkoituksena on tarjota kansalaisille tai tar-
kemmin määritellylle toimijajoukolle mahdollisuus osallistua prosessiin, 
jossa suunnitellaan yhteiskuntapolitiikan linjauksia, tehdään päätöksiä tai 
huolehditaan niiden toimeenpanosta (vrt. Kettunen 2002, 20). Osallistu-
minen on sinänsä aine toiminnallista, mutta toisaalta se ei vielä sellaisenaan 
merkitse, että osallistuminen olisi vaikuttavaa. 

Osallisuus (engl. inclusion tai social engagement) kuvaa yksilön kiinnittymis-
tä yhteisöönsä. Sitä käytetään yleensä normatiivisesti latautuneena käsitteenä, 
joka ideaalityyppisenä viittaa yhteisön jäsenen vaikuttavaan kiinnittymiseen 
tai mukanaoloon yhteisöllisesti tärkeiksi koetuissa prosesseissa. Vaikuttami-
nen (engl. influence) eroaa selvästi osallistumisen ja osallisuuden käsitteistä. 
Toisin kuin osallistuminen, vaikuttaminen tarkoittaa jonkinasteisen vaiku-
tuksen ilmenemistä tai muutoksen aikaansaamista poliittisessa prosessissa 
ja/tai politiikan sisällöissä. Tässä mielessä se viittaa osallistumisen käsitettä 
suoremmin kansalaisten kykyyn muuttaa asiaintiloja poliittis-hallinnollisissa 
prosesseissa.
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Vaikuttamisen ja osallistumisen käsitteiden yhteen kietoutumista kuvaa 
hyvin klassinen kansalaisosallistumisen tikapuumalli, jossa osallistumisen 
muodot jäsennetään jatkumollisesti hallinnon yksisuuntaisesta tiedottamisesta 
kansalaisten suoraan vaikuttamiseen. Käytännössä tämä malli toimii parhaiten 
nimenomaan vaikuttamistasojen kuvauksena, jota havainnollistaa seuraava 
kansalaisvaikuttamisen jatkumo (vrt. Keränen & Mäkitalo 1987, 31).

 
Maksimitason kansalaisvaikuttaminen 

 
1. Suora kansalaisvaikuttaminen (esim. kansanäänestykset) 

2. Delegoitu suora tai osallistuva kansalaisvaikuttaminen 

3. Kumppanuuspohjaiset neuvottelu- ja toimintamallit 

4. Osallistuva suunnittelu ja valmistelu 

5. Moderoitu keskusteluperusteinen kansalaisten kuuleminen 

6. Mielipidemittaukset ja kyselyt 

7. Kaksisuuntaiset viestinnälliset prosessit 

8. Hallinnon yksisuuntainen tiedottaminen 
 

Minimitason kansalaisvaikuttaminen 

kuvio 20. kansalaisvaikuttamisen tasot.

Muutamat nykykeskustelussa esillä olleet käsitteet lähestyvät kansalaisosallis-
tumisen kysymyksiä edellä mainituista poiketen institutionalistisesta näkö-
kulmasta. Yksi tällainen käsite on osallistaminen, joka kuvaa hallinnon pyrki-
mystä lisätä kansalaisten osallistumista. Toinen hiukan vastaavanlainen käsite 
on valtaistaminen (engl. empowerment), joka kuvaa hallinnon, tiedeyhteisön 
tai muiden institutionaalisten toimijoiden pyrkimystä parantaa kansalaisten 
kykyä parantaa elinolojaan ja vaikuttaa heidän omaa elämäänsä koskeviin 
asioihin. (Häikiö 2000, 20-21; Koskiaho 2002, 37.) Keskeinen ero näillä 
on se, että osallistaminen johtaa ”osallistumiseen”, kun taas valtaistaminen 
johtaa suoremmin ”vaikuttamiseen” eli kansalaisyhteiskunnan toimijoiden 
vahvistuneeseen kykyyn toimia aktiivisesti ja vaikuttavasti omien elinolosuh-
teidensa parantajina ja intressiensä ajajina. Valtaistaminen on esimerkiksi sitä 
kun viranhaltijat yrittävät pitää heikoimpien kansalaisten puolta ja aktivoida 
heitä oman elämänsä hallintaan tai kun tutkijat toimintatutkimuksessa ovat 
mukana aktivoimassa kansalaisia asuinalueidensa kehittämiseen. (Koskiaho 
2002, 37; Anttiroiko et al. 2007, 249.)
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Vaikuttaminen 
Asiaintilojen 
muuttamis- 

kyky 

Osallistuminen 
Mukanaolo 
poliittisessa 
toiminnassa 

Osallisuus 
Kiinnittyminen yhteisöllisiin prosesseihin 

Suunnittelu  
ja valmistelu 

Arviointi-  
ja valvonta 

Toimeen- 
pano 

Päätöksen-
teko 

Valtaistaminen Osallistaminen 

kuvio 21. osallisuuskäsitteistön kenttä. (anttiroiko 2003.)

osallistumisEN moNEt muodot

Alan tutkimuksen perusteella Pentti Siitonen on nostanut esiin seuraavia kun-
talaisten osallistumis- ja osallisuusrooleja (Anttiroiko et al. 2007, 250-252):

 
Kuntalainen vaaleihin osallistujana1. 
Äänestäminen kunnallisvaaleissa antaa kuntalaiselle mahdollisuuden valita 
edustajia päätöksentekoon. Kun äänestysaktiivisuus on vuosikymmenten ku-
luessa laskenut huomattavasti, on alettu puhua edustuksellisen demokratian 
legitimiteettikriisistä. Kiinnostus suoraa ja osallistuvaa demokratiaa kohtaan 
on ainakin osittain seurausta tästä ilmiöstä.

Kuntalainen päätösosallistujana 2. 
Päätösosallisuutta on tässä ryhmittelyssä suora osallistuminen päätöksente-
koon eli sitova kansanäänestys (Suomessa on käytössä vain neuvoa-antava 
kansanäänestys). Päätösosallisuuteen kuuluu myös toimiminen luottamus-
henkilönä kunnan toimielimissä. Päätösosallisuuden piirteitä sisältyy myös 
käyttäjädemokratiaan tai muuhun osallisuuteen silloin kun ko. toimielimille 
on delegoitu päätösvaltaa.

Kuntalainen mielipiteen ilmaisijana 3. 
Mielipiteiden ilmaisemiseen on olemassa sekä institutionaalisia että ei-
institutionaalisia muotoja. Institutionaalisia muotoja ovat kansanäänestys-
aloite, aloiteoikeus, neuvoa-antava kansanäänestys, erityislainsäädännössä 
edellytetyt mielipidetiedustelut ja asukkaiden kuulemiset, oikaisuvaatimus 
ja valitus. Erilaisiin suunnittelu- ja päätösprosesseihin liittyen voidaan muu-
toinkin tapauskohtaisesti järjestää mahdollisuuksia hallinnon ja kansalaisten 
vuorovaikutukseen. Joskus puhutaan myös konsultaatio-osallisuudesta tai 
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vuoropuheluosallisuudesta silloin kun päätösten valmisteluun liittyen järjes-
tetään vuorovaikutusta esimerkiksi yhteissuunnittelun tai kansalaisfoorumien 
muodossa. Ei-institutionaalinen mielipiteen ilmaus voi olla yhteydenottoa 
luottamushenkilöihin ja virkamiehiin sekä lehdistön tai blogien käyttö 
mielipiteen ilmaisun kanavana.

Kuntalainen informaation vastaanottajana ja tuottajana4. 
Kunnallishallintoon kuuluu kuntalaisten tietojensaantioikeus, informaation 
jakaminen ja tiedottaminen. Tiedottamiseen voivat kuulua valmistelupro-
sesseihin liittyvät kokoukset ja kuulemis- ja keskustelutilaisuudet, kyselyt, 
palvelusitoumukset sekä kokousten ja asiakirjojen julkisuus. Tiedon siirtymi-
nen on parhaimmillaan kaksisuuntaista, jolloin tietovirrat kulkevat kunnan 
hallinnosta kuntalaisiin ja päinvastoin.

Kuntalainen kansalaistoimijana5. 
Kansalaistoimintaa esiintyy monessa muodossa järjestötoiminnan, asuin-
alueyhdistysten ja vastaavien kautta. Myös lähidemokratia on useimmiten 
luonteeltaan väljää, vapaaehtoisuuteen ja yksilöiden aktiivisuuteen perus-
tuvaa toimintaa. Kansalaistoiminnassa ei yleensä ole kyse vain mielipiteen 
ilmaisemisesta vaan kyse on pyrkimyksestä konkreettiseen vaikuttamiseen.

Kuntalainen käyttäjänä 6. 
Kuntalaiset voivat erilaisissa yhteyksissä olla mukana varsinaisessa toimeen-
panossa. Tällaista voi olla esimerkiksi talkootyönä toteutettu ympäristön 
kunnostus tai ylläpito tai palvelujen tai osapalveluiden tuottaminen. Kun-
taorganisaatio voi vahvistaa edellytyksiä toiminnalliseen osallisuuteen esim. 
resurssipanostuksin. 

Koska kansalaisilla voi olla monenlaisia rooleja riippuen siitä missä omi-
naisuudessa ja missä yhteydessä he toimivat, osallistumisen kehittämisessä 
olisi syytä ottaa huomioon koko osallistumisen kirjo. Asukas-, käyttäjä- ja 
kansalaisosallistumisen kehittämiseen ei ole yhtä reseptiä, vaan olennainen 
kysymys on järjestelmän sovittautuminen kansalaisten yleisiin vaikuttamis-
tarpeisiin. Osallisuuden eri roolit eivät tietenkään sulje toisiaan pois, vaan 
täydentävät toisiaan (Peltonen 2002, 174). Osallistumisen kehittäminen 
kunnissa edellyttää tasapainoista etenemistä kaikilla em. osallistumisen aree-
noilla. (Anttiroiko et al. 2007, 252.)

Esimerkki osallistavasta kaupunkisuunnitteluprosessista on Lempäälän kuntakes-
kusta 2020 –suunnitteluprosessi, jossa Lempäälän asukkaat, yrittäjät, kunnanval-
tuuston jäsenet, viranhaltijat ja sidosryhmien edustajat osallistuivat kuntakeskustan 
kaupunkikuvalliseen visiointiin vuosina 2005-2006. Työskentelymuotoja olivat 
mm. ohjausryhmätyöskentely, seminaarit, verkkopaneelit ja fokusryhmät. Myös 
Lempäälän koululaiset tuottivat prosessiin kuvalIisia ja sanallisia näkemyksiä kun-
takeskustansa tulevaisuudesta. Ks. http://www.lempo.fi/
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iNstitutioNalisoituja osallistumiskEiNoja

Demokraattisen vaikuttamisen ja osallisuuden lähtökohta on perustuslain 
mukainen kansalaisten perusoikeus osallistua yhteiskunnalliseen päätöksen-
tekoon. Julkisen vallan tehtävänä on edistää yksilön mahdollisuuksia osal-
listua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa häntä itseään koskevaan 
päätöksentekoon (perustuslaki 731/1999 § 14.3). Käytännön tasolla tällaisia 
pyrkimyksiä sääntelevät kuntalaki ja muu lainsäädäntö.

Kuntalain (365/95) perusteluissa todetaan, että käytännössä kuntalaisten 
osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet riippuvat toiminnan avoimuu-
desta, poliittisesta kulttuurista ja kuntalaisten omasta aktiivisuudesta. Näihin 
kaikkiin kunta voi vaikuttaa esimerkiksi tuottamalla sellaista tietoa, joka 
on vaivattomasti kuntalaisten saatavilla, tiedottamalla entistä avoimemmin 
toiminnasta ja edistämällä kansalaisten kiinnittymistä edustuksellisen jär-
jestelmän toimintaan. Tavoitteena tulisikin olla sellainen päätöksenteko- ja 
valmistelukulttuuri, jossa vastuullinen julkinen hallinto selvittää ennen 
päätöksentekoa riittävän huolellisesti ja tasapuolisesti eri intressipiirien ja 
kuntalaisten näkemykset. (HE 192/1994, 33-34.) 

Osallistumista ja vaikuttamista konkretisoidaan kuntalaissa kirjaamalla 
keinoja, joilla kuntalaisten osallistumista voidaan edistää (kuntalaki 27 §):
 

valitsemalla palvelujen käyttäjien edustajia kunnan toimielimiin, 1. 
järjestämällä kunnan osa-aluetta koskevaa hallintoa, 2. 
tiedottamalla kunnan asioista ja järjestämällä kuulemistilaisuuksia, 3. 
selvittämällä asukkaiden mielipiteitä ennen päätöksentekoa, 4. 
järjestämällä yhteistyötä kunnan tehtävien hoitamisessa, 5. 
avustamalla asukkaiden oma-aloitteista asioiden hoitoa, valmistelua ja suun-6. 
nittelua sekä 
järjestämällä kunnallisia kansanäänestyksiä.7. 

Rakennuslain kokonaisuudistuspyrkimykset käynnistyivät jo 1970-luvulla ja 
tämän jälkeen useat toimikunnat ja työryhmät ovat valmistelleet siihen liitty-
viä esityksiä. Uudistus toteutui vuonna 2000 alusta voimaan tulleessa Maan-
käyttö- ja rakennuslaissa (MRL 132/1999). Lain yleistavoitteeksi on kirjattu 
mm. seuraavaa: ”Tavoitteena on myös turvata jokaisen osallistumismahdollisuus 
asioiden valmisteluun, suunnittelun laatu ja vuorovaikutteisuus, asiantunte-
muksen monipuolisuus sekä avoin tiedottaminen käsiteltävänä olevista asioista” 
(MRL 1.2 §). Lain pykälien muotoiluilla on korostettu osallistumisen ja 
vaikuttamisen mahdollisuuksien lisäämisen vaatimusta, jolloin sanamuodot 
merkitsevät käytännössä laajennettua velvoitetta osallisten kuulemiseen ja 
maankäytön ja rakennushankkeiden hallinnointiin liittyvään vuorovaiku-
tukseen. Laissa on otettu käyttöön osallisen käsite aikaisemman asianosaisen 
tilalle. Tällainen käsite tukee hengeltään vuorovaikutteista suunnittelukäy-
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täntöä. Osallisia ovat alueen maaomistajat sekä kaikki ne, joiden asumiseen, 
työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa vaikuttaa, samoin kuin viran-
omaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisilla 
on oikeus ja heille tulee järjestää mahdollisuus osallistua suunnitteluproses-
siin jo sen alusta lähtien. Laissa on erityiset säädökset vuorovaikutuksesta ja 
tiedottamisesta (6 §), kaavoituskatsauksesta (7 §), kaavoitusmenettelystä ja 
vuorovaikutuksesta (8 luku) sekä näihin liittyen erityisestä osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmasta (60 §) ja viranomaisyhteyksistä (66 §). (Anttiroiko 
et al. 2007, 256-257). 

Edellä kuvatun lisäksi monissa erityislainsäädäntöön kuuluvissa säädök-
sissä on erityisiä osallistumista koskevia määräyksiä. Laki sosiaalishuollon 
asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) astui voimaan vuoden 2001 
alusta. Lain tarkoituksena on edistää asiakaslähtöisyyttä ja asiakassuhteen 
luottamuksellisuutta sekä asiakkaan oikeutta hyvään palveluun ja kohteluun 
sosiaalihuollossa. Laki sisältää sosiaalihuollon asiakkaan osallistumiseen, koh-
teluun ja oikeusturvaan liittyvät keskeiset oikeudelliset periaatteet tavoitteena 
asiakkaan palveleminen ensisijassa hänen itsensä esille tuomista lähtökoh-
dista. (HE 137/1999; Sutela 2001, 386.) Luonnonsuojelulainsäädäntö (laki 
1096/96 ja asetus 160/97) lähtee siitä, että luonnonsuojeluohjelmaa laadit-
taessa on niille, joiden etua tai oikeutta asia koskee, varattava tilaisuus tulla 
kuulluksi. Ympäristöministeriön on tiedotettava luonnonsuojeluohjelman 
laatimisen käynnistymisestä sillä tavoin, että luodaan edellytykset asiasta käy-
tävälle julkiselle keskustelulle. Tiesuunnitteluun, ympäristölupamenettelyyn, 
ydinenergialain mukaiseen menettelyyn ja vesioikeusmenettelyyn sisältyy 
laaja kuuleminen lupahakemuksen tai suunnitelman tullessa vireille. Lupa-
päätöksistä valitusoikeus on yleensä asianosaisilla ja yleistä etua valvovilla 
viranomaisilla. (Anttiroiko et al. 2007, 257.)

Osallistuminen ei sinänsä poista intressiristiriitoja ja konfliktipintoja. 
Pikemminkin jonkinasteiset konfliktit kuuluvat yhdyskuntasuunnittelun ja 
kaavoituksen arkeen. Toisaalta vaikka konfliktipintoja ja kipupisteitä löytyy 
paljon, sitä ei välttämättä voida selittää pelkästään intressien moninaisuudella. 
Ongelmaa näyttää lisänneen meillä Suomessa se, että konfliktien käsittely on 
usein satunnaista ja menetelmällisesti kehittymätöntä. Esimerkiksi osallis-
taminen liian myöhäisessä vaiheessa pikemminkin vain nostaa konflikteja 
pintaan kuin vähentää niitä. Toisaalta hyvin toteutettu vuorovaikutteinen 
ja osallistava suunnittelu on periaatteessa hyvä konfliktien hallinnan keino. 
Myös neuvottelu ja ”yhdyskuntasovittelu” ovat yleisesti käytettyjä keinoja 
yhdyskuntasuunnittelun konfliktien ratkaisuun. (Ks. konfliktien ratkaisu-
mahdollisuuksista Arola 2002; Peltonen et al. 2006; Pirinen et al. 1997.) 
Tähän suuntaan pyritään vaikuttamaan myös sidosryhmäjohtamisella, asi-
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akkuuksien johtamisella sekä 4P (Public-Private-People Partnership) ja Urban 
Design Management -tyyppisellä yhdyskuntasuunnittelun organisoinnilla (ks. 
esim. Friedman & Mason 2005; Vuopio 2002; Majamaa 2008; Majamaa et 
al. 2008; Edelman 2007; Ahlava & Edelman 2008).

Varsin erityislaatuinen kaupunkisuunnitteluprosessi toteutettiin 2000-luvun al-
kuvuosina Roombeekissa Hollannissa. Toukokuussa 2000 Enscheden kaupungin 
Roombeekin kaupunginosassa räjähti ilotulitevarasto vaatien ihmisuhreja ja tuhoten 
noin 43 hehtaarin alueen. Kyseessä on koko alueen identiteettiin vaikuttanut suur-
onnettomuus. Alueen jälleenrakentamisen yhdeksi kantavaksi periaatteeksi otettiin 
mahdollisimman laaja osallistuminen. Asuntonsa menettäneille asukkaille ja alueen 
yrittäjille annettiin tavallista enemmän sananvaltaa ko. suunnitteluprosessissa. Suun-
nittelusta pyrittiin tekemään luonteeltaan osallistavaa ja luovaa tarjoamalla erilaisia 
osallistumismahdollisuuksia suunnitteluprosessin eri vaiheissa. Lisäksi prosessin luo-
tettavuuteen haluttiin panostaa mm. palkkaamalla itsenäinen prosessijohtaja (Joop 
Hoffman) ja kaupunkiarkkitehti (Pi de Bruijn). Erikoista prosessissa oli myös se, että 
syntyneen kaavan hyväksyminen alistettiin vielä asukkaiden hyväksyttäväksi ennen 
virallista kaupunginvaltuuston käsittelyä. Prosessin tuloksena syntyi kaupunginosa, 
jossa näkyy sen historia ja erityisluonne. Nyt aluetta luonnehtii arkkitehtooninen 
monimuotoisuus, vesielementin näkyvä rooli asuinalueen yleiskuvassa ja tietynlainen 
urbaanin kylän tunnelma. Alue on samalla yleisilmeeltään avara ja moderni.

kuvio 22. Roombeekin alue enscheden kaupungissa hollannissa. (kuvat: a.-v. 
anttiroiko).
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oppiva kaupunki

oppivaN orgaNisaatioN idEa

Oppivan organisaation idean taustalta voidaan löytää montakin juurta. Yksi 
luontainen lähtökohta koko käsitteelle löytyy psykologiasta, jossa jo vuosi-
sadan alussa tehtiin oppimiseen liittyvää kokeellista tutkimusta. Sittemmin 
psykologinen tutkimus siirtyi yhä selvemmin välineellistä ehdollistamista, 
sosiaalista oppimista ja kognitiivisia tekijöitä koskevan tutkimuksen suun-
taan (ks. Juuti 1989, 75-83). Käytännössä ensimmäiset modernit oppivia 
organisaatioita koskevat idut syntyivät oppivan yrityksen (learning company) 
idean pohjalta liiketaloustieteessä, jonka piirissä tätä teemaa on käsitelty eri 
muodoissaan itse asiassa jo 1920-luvulta lähtien. Alkuvaiheessa keskusteltiin 
lähinnä siitä, miten henkilöstön osaaminen voidaan hyödyntää täysimääräi-
sesti organisaation toimintaa ajatellen. Seuraava merkkipaalu oli 1960-70-lu-
kujen oppimista koskeva keskustelu, jossa käsiteltiin mm. oppimisprosessiin 
liittyviä kysymyksiä (ks. esim. Argyris & Schön 1978). Varsinkin 1980-luvul-
ta lähtien koulutuksen, oppimisen ja yrityksen suorituskyvyn väliset yhteydet 
alkoivat nousta aiempaa painokkaammin esiin. (Sarala & Sarala 1996, 51-52. 
Ks. oppivaa organisaatiota koskevasta keskustelusta esim. Starkey 1996). Sit-
temmin oppivan organisaation idea on levinnyt muuallekin, mm. hallinnon 
tutkimukseen. 

Hallinnon tutkimuksessa alan ensimmäisiä suomalaisia esityksiä lienee 
ollut Juhani Nikkilän ‘Organisaatiokulttuurin omaksuminen ja hallinta’ 
(Valtion koulutuskeskus, julkaisusarja B:36, Helsinki 1986). Kunnallisalan 
tutkimuksessa näitä teemoja on käsitellyt mm. lokalistista kuntakäsitystä 
edustava John Stewart (ks. Stewart 1986 tai suom. Stewart 1993b. Ks. myös 
Stewart & Greenwood 1985; Stewart & Clarke 1992; Ranson & Stewart 
1994). Taloustieteiden saralla aihetta on käsitelty lähinnä evolutionaarisen ja 
uuden institutionaalisen taloustieteen piirissä (ks. oppivan talouden käsittees-
tä Johnson 1992; Johnson 1994; Lundvall & Johnson 1994). Nämä kaikki 
heijastelevat omalla tavallaan yhteiskunnallista muutosta ja sen vaikutusta 
organisaatioiden toimintaedellytyksiin.

Oppivan organisaation määritelmissä keskeisellä sijalla ovat olleet sellaiset 
ainekset kuin organisaation jäsenten oppimisen edistäminen, organisaation 
kilpailukyvyn kehittäminen, henkilöstön voimavarojen hyödyntäminen, 
toimintatavan jatkuva uudistaminen ja monet vastaavat. Yhteistä näille on 
Urpo ja Anita Saralan mukaan se, että ne korostavat oppimisen yhteyttä 
muutokseen, muuttumiseen ja innovatiivisuuteen. Lisäksi niissä painotetaan 
osallistumista, toiminta- ja työskentelytavan muuttamista, delegointia sekä 
näitä edistävää johtamistapaa. (Sarala & Sarala 1996, 53-54; Anttiroiko 
1998.)
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John Coopey (1996, 350) on listannut seuraavanlaisia oppivan organisaa-
tion piirteitä:

oppiva lähestymistapa strategiaan: strategiamuodostus noudattaa oppimis-•	
prosessin muotoa
osallistuva toimintapolitiikka•	
informaation tehokas ja luova käyttö•	
todellisia päätöksenteko- ja tietotarpeita palveleva laskenta-/valvontajärjes-•	
telmä
toimivat organisaation sisäiset vaihtosuhteet•	
kannusteet joustavaan toimintaan•	
rakenteet saavat tarpeen mukaan muuntuvia muotoja•	
kaikki organisaation “etulinjan” työntekijät tuottavat informaatiota ympä-•	
ristöstä
organisaation sisäiset oppimisprosessit heijastuvat myös ulkoisiin suhteisiin•	
suotuisaa oppimisilmastoa tukeva organisaatiokulttuuri•	
itsensä kehittämisen mahdollisuudet ovat kaikille avoimia.•	

oppiva aluE

Oppiva kaupunki on yksi sovellus oppivan alueen ideasta, jonka analogiape-
rustana on puolestaan keskustelu oppivasta organisaatiosta. Oppivan alueen 
(learning region) käsite yleistyi 1990-luvun puolivälissä talousmaantietees-
sä ja alueellisia innovaatiojärjestelmiä koskevassa tutkimuksessa. Olennaista 
oppivassa alueessa on sen pyrkimys valjastaa institutionaalinen järjestelmä 
oppimisen tukemiseen. Pyrkimys on luoda oppimista ja avointa keskustelua 
tukeva ilmapiiri ja sitä tukevia järjestelmiä.

Oppivan alueen käsite perustuu havaintoon, että tietovarantoamme kas-
vattavat ja vuorovaikutustamme parantavat oppimisprosessit muodostavat 
modernin talouden perustan (Johnson 1992). Oppivan alueen ideaa on 
painotettu hyvin eri tavoin. Tätä ilmentävät jo sen intellektuaaliset juuret, 
jotka tulevat kolmelta eri suunnalta: talousmaantieteestä, evolutionaarisesta 
taloustieteestä ja organisaatiotutkimuksesta. (Virkkala 2003; Niemi & Sal-
minen 2005, 49-52.)

oppimiNEN ja kaupuNkiyhtEisöN halliNta

Birminghamin yliopiston Kuntatutkimuksen instituutissa (INLOGOV) op-
pivan kunnallishallinnon (learning local authority) ideaa aikanaan kehitelleen 
John Stewartin näkemys kuntien roolista on holistinen ja yhteisöllinen. Hän 
ymmärtää kunnallishallinnon lähinnä yhteisön omaehtoiseksi hallinnaksi 
(community governance). Ranson ja Stewart ovat kehitelleet tätä ideaa teok-
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sessaan Management for the Public Domain (1994), jossa he ovat lähteneet 
ajatuksesta, että kunnallishallinto tulisi ymmärtää itseään hallinnoivaksi yh-
teisöksi, joka on yksi oppivan yhteiskunnan institutionaalisia kulmakiviä. 
Kyseessä on joustava instituutio, jonka tulisi taata kuntalaisten vaikuttava 
osallistuminen päätöksentekoon. Tältä pohjalta voidaan tehdä perusteltuja 
kollektiivisia valintoja ja siten lisätä yhteisön poliittista kapasiteettia. Ran-
son ja Stewart kirjoittavat edustuksellisen järjestelmän oppimisperusteisesta 
uudistamisesta seuraavaa: “The institutional arrangements of community go-
vernance enable citizens to participate and thus generate a more informed and 
responsive system of elected representation. It transforms representative democracy 
from a periodic event to a continuous process of representation.” (Ranson & Ste-
wart 1994, 130-131.) Ajatus on, että vaalikeskeisyydestä tulisi siirtua osallis-
tavaan edustukselliseen järjestelmään.

Nämä kysymykset kytkeytyvät luonnollisesti kirjavaan joukkoon erilaisia 
kuntien kehittämiseen liittyviä kysymyksiä. Stewart on nostanut esiin erityi-
sesti sellaiset teemakokonaisuudet kuin oppiva hallinto, yhteisön johtaminen, 
yhteisön vastuullisuus, vahva kuntalaisuus ja edustuksellinen demokratia. 
Nämä käsitteet muodostavat yhden vastauksen aikamme hallinnollisiin 
ongelmiin. Kyseessä ei selvästikään ole uusi ortodoksia joka korostaa sopi-
muspohjaisen, markkinaperusteisen ja management-keskeisen tehokkuusajat-
telun siunauksellisuutta. Itse asiassa aivan päinvastoin, Stewartin mukaan 
yhdyskuntien toiminnan moninaisuutta ja keskinäisriippuvuuksia ei voida 
palauttaa sopimuksiksi, joilla kunnat tilaavat palvelut yksityisiltä yrityksiltä 
tai järjestöiltä. Tämä merkitsee samalla sitä, että myöskään yksilöä ei voida 
pitää pelkkänä kuluttajana tai asiakkaana. Kunnan tulee pystyä toteuttamaan 
toimintansa kuntalais- ja yhteisölähtöisesti, toimia demokratian toteutumisen 
kannalta tehokkaasti, kyetä ottamaan huomioon yhdyskunnassa vallitsevien 
intressien ja pyrkimysten moninaisuus ja tasapainottamaan ne oikeuden-
mukaisesti sekä vielä pystyä resurssoimaan yhteisölliset toiminnot. (Stewart 
1993a, 28, 73; Anttiroiko 1998.)

oppiva kaupuNki kEhittämisidEologiaNa

Oppiva kaupunki on oppivaa aluetta koskevasta teoreettisesta keskustelusta 
johdettu kehittämismalli, joka korostaa kaupunkiyhdyskunnan toimijoiden 
oppimisprosesseja paikkakunnan kehitystä edistävänä sosiaalisena tekijänä. 
Alan tutkijat ovat havainneet, että ongelma-alueita vaivaa nimenomaan kol-
lektiivisen oppimisen vähäisyys ja toimijoiden liian vähälle jäänyt vuorovai-
kutus. Tätä kautta oppivan alueen idea antaa paljonkin eväitä kaupungin ke-
hittämiselle. Perussanoma on se, että alueen kehittäjäorganisaatioiden tulisi 
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pyrkiä vahvistamaan alueen toimijoiden oppimis- ja innovaatiokapasiteettia 
mm. luomalla vuorovaikutuksen areenoita, edistämällä avoimuutta ja madal-
tamalla sektorien välisiä raja-aitoja. (Virkkala 2003.)

Oppivan kaupungin ideaa sovelletaan yleensä joko painottaen kehittä-
misorientoituneesti innovatiivisen kaupungin ja innovaatiojärjestelmän ele-
menttejä tai vaihtoehtoisesti vahvaa sosiaalista integraatiota. Jälkimmäisestä 
hyvä esimerkki on Birminghamin kaupungissa toteutettu Oppiva kaupunki 
–ohjelma, joka onnistui hyvin sosiaalisen integraation vahvistamispyrkimyk-
sessään. 

Oppiva kaupunki -ohjelma onnistui Birminghamissa
Asukkaiden, viranomaisten ja asiantuntijoiden yhteistoimin toteuttama ohjelma 
on tuottanut erinomaisia tuloksia rappiolähiön elvyttämisessä Birminghamissa, 
Englannissa.

Parikymmentä vuotta sitten työttömiä oli neljäsosa alueen asukkaista, nyt heitä 
on muutama prosentti. Eliniän odote oli seitsemän vuotta keskimääräistä alempi, 
se kohosi normaaliksi. Peruskoulun suorittaneita nuoria on yli kaksi kertaa enem-
män kuin viime vuosikymmenen vaihteessa. Alueen asuntoihin jonotetaan.

 – Ei riitä, että palveluita tarjotaan ja että ihmiset oppivat yleisesti. Heidän 
täytyy kokea, että he voivat itse muuttaa elämäänsä ja ympäristöänsä oppimalla 
tiettyjä taitoja ja valmiuksia, sanoo Martin Yarnit, kaupunkiympäristön elvytyksen 
asiantuntija Englannista tuoreessa LLinE –lehdessä. 

Asukasyhdistys otti ohjat
Castle Vale oli parikymmentä vuotta sitten Birminghamin pahamaineinen lähiö, 
jossa ongelmat kasautuivat. Korkea rikollisuusaste, huono terveystilanne, korkea 
työttömyysaste, huono koulutus, heikko asuntotilanne, huono ympäristö ja palve-
lujen puute leimasivat aluetta.

Lähiöön perustettiin asunnoista vastaava yhdistys, jonka hallituksen enemmistö on 
alueen asukkaita. Se vastaa turvallisuussuunnitelmasta yhdessä poliisin ja muiden 
asianosaisten kanssa. Sen vastuulla ovat myös terveys-, ympäristö- ja nuorisotoimen 
palvelut sekä palvelutalo, jossa alueen terveys- ja sosiaalipalvelut sijaitsevat.

Ongelmien taustalla olivat työttömyys, epäsosiaalinen käyttäytyminen ja huono 
terveystilanne. Oleellista oli saada asukkaat mukaan ja kehittää nuorisotyötä. Po-
liisi palkkasi kaksi nuorisotyöntekijää tukemaan niitä, jotka ovat luisumassa epä-
sosiaaliseen käyttäytymiseen. Ohjelma tuki heidän perheitään ja opetti kommuni-
kaatio- ja johtamistaitoja yhteisötaiteen avulla. Terveyspalvelut tuotiin asukkaiden 
ulottuville ja lasten mielenterveyspalveluita tehostettiin. Alueella toimii nyt toista 
kymmentä vapaaehtoisjärjestöä ja työ jatkuu.

Lisää aiheesta: Leading Change: New Models for Learning Communities in 
England, LLinE 1/2007. Vol. XII issue 1/2007 Learning Regions - Learning 
Cities

Suoran lainauksen lähde: Sivistys.net. Julkaistu: 2.4.2007 http://sivistys.net/
uutiset/oppiva_kaupunki__ohjelma_onnistui_birminghamissa.html



90

Ari-Veikko Anttiroiko

Luova kaupunki

luovaN kaupuNgiN taustaa

Luova kaupunki perustuu ajatukseen, että luovuus ja kulttuuri muodosta-
vat tärkeän osan jälkiteollisen yhteiskunnan talouselämää ja tarjoavat siten 
mahdollisuuksia yrittäjätoiminnalle ja työpaikkojen luomiselle (Kainulainen 
2005). Kulttuurista on tullut elinkeinoelämän kehittämisen keskeinen teema 
(Monclus & Guardia 2006; Freestone & Gibson 2006, 22). Taiteen ja kult-
tuurin kautta kehittämistoimintaan on tullut vahva esteettinen ja viihtyisyyt-
tä korostava elementti (Verwijnen 1999). Yleisellä tasolla luovan kaupungin 
idea heijastaa samalla siirtymää teollisuuskaupungista palveluihin perustuvaan 
kaupunkitalouteen. Se on usein yhteydessä edistysmieliseen paikallisuutta ja 
kestäviä ratkaisuja korostavaan kaupunkikehittämiseen, jolloin siihen yhdis-
tyy aineksia mm. kestävän kehityksen ja älykkään talouskasvun ideoista (Miy-
amoto 2007). Samoin sen merkitys on alkanut korostua alueellisen innovaa-
tiotoiminnan, innovaatioympäristöjen kehittämisen ja yleisemminkin alueke-
hityksen sisällöllisenä ulottuvuutena (Benneworth 2004). Innovaatiotoiminta 
kuuluu siten myös luovan kaupungin ytimeen (Sotarauta et al. 2003).

Luovan kaupungin idean taustalla vaikuttaa ratkaisevasti tuotantotekno-
logian ja tuotannontekijöiden hyödyntämisen alueella tapahtunut kehitys, 
jossa teollisen tuotantologiikan sijaan lisäarvoa on alettu hakea sosiaalisista 
ja inhimillisistä tuotannontekijöistä. Uuden talouden muotoutuminen, kult-
tuurialojen taloudellisen merkityksen kasvu, osaamisympäristöjä koskevien 
vaatimusten muuttuminen ja innovatiivisuuden lisääntyminen muodostavat 
keskeisen lähtökohdan luovan talouden idealle. Ilmonen ja Kunzmann (2007) 
kuvaavat asiaa näin: ”Kunnianhimoiset kaupunginjohtajat, kaupunkitutkijat ja 
kansainvälisesti suuntautuneet kaupunkien markkinointitoimistot ovat oival-
taneet, että huomiota herättävät museot, taidenäyttelyt ja kulttuuritapahtumat 
ovat suosittuja piirteitä kaupungin profiloinnissa ja turistien ja kansainvälisen 
mediahuomion tavoittelussa. Paikallistason kehitysjohtajat ja rakentajat ovat 
puolestaan oppineet professori Richard Floridalta, että ollakseen kilpailukykyinen 
kaupungin on onnistuttava houkuttelemaan runsaasti luovilla aloilla työskenteleviä 
ammattilaisia. Luovuudesta on tullut menestyvän ja kilpailukykyisen kaupungin 
uusi taikasana.”

Osana tätä kehitystä tutkijoiden ja kaupunkikehittäjien huomio alkoi 
kiinnittyä niihin toimijoihin, joiden luovuuteen ja osaamiseen perustuva 
työpanos on ratkaisevan tärkeä yhdyskuntien vauraudelle ja kehitykselle. 
Tutkimuksen saralla tämän idean kehittelijöitä ovat mm. Jane Jacobs, Charles 
Landry ja Richard Florida. 

Tunnetuimman käsitteellisen muotoilun tällä saralla teki amerikkalainen 
kaupunkitutkija Richard Florida luovan luokan (creative class) käsitteellä. 
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Luova luokka koostuu taiteilijoista, muotoilijoista, kirjailijoista, journalisteis-
ta, tutkijoista ja yrittäjistä, joita yhdistää toimeentulon hankkiminen luovan 
ajattelun, muotoilun ja tuotannon keinoin. Mittavan amerikkalaiskaupun-
keja koskevan tutkimusprojektinsa tuloksena Florida päätyi johtopäätökseen, 
että uuden talouden perusta on luovissa ihmisissä, jotka hakeutuvat luoviin 
ja kiinnostaviin ympäristöihin. Tällainen ympäristö syntyy Floridan mukaan 
kolmen tekijän yhteenkietoutumisen tuloksena: lahjakkuus (talent), teknolo-
gia (technology) ja suvaitsevaisuus (tolerance), mihin viitataan englanninkielis-
ten termien pohjalta 3T-mallina. (Hospers & van Dalm 2005; Atkinson & 
Easthope 2009; Florida 2005.)

taulukko 3. kulttuurivetoisten suunnitteluparadigmojen kehitys. (Freestone & gibson 
2006, 23; ks. myös Freestone 2000.)

Ajanjakso Paradigmat Teoreetikot / suunnittelijat Esimerkkikohteet ja -paikat

1900-1910 
-luvut

Kaupunki  
taideteoksena Daniel Burnham Pariisi ja Wien, City Beautiful –liike,  

Chicago, Canberran suunnittelu

1910-1950 
-luvut

Kulttuurialueet  
tai -piirit

Harland Bartholomew,   
Patrick Abercrombie

Funktionaaliset kaupunki- 
suunnitelmat, kulttuurikeskukset

1960-1970 
-luvut

Maamerkki–
rakennelmat Robert Moses Lincoln Centre, JFK Centre,  

Sydneyn oopperatalo

1960-1970 
-luvut

Yhteisö- 
kulttuurit Jane Jacobs Kulttuuriperintöajattelu, yhtesöllinen 

kulttuurin kehittäminen

1980-1990 
-luvut

Kulttuuri  
kaupunkien  
kehittämisessä

Edistyksellisten kaupunkien 
hallinto, Pasqual Maragall, 
Sharon Zukin

Kulttuuriteollisuuden kehittäminen, 
festivalismi, Euroopan kulttuuri-
pääkaupungit, Barcelona, Bilbao, 
Baltimore, Glasgow, Manchester

1990-2000 
-luvut

Luova  
kaupunki

Charles Landry,  
Richard Florida,  
Allen Scott

Kulttuurin ja taiteen kehittäminen, 
kulttuuriturismi, Helsinki, Berliini

Luovan kaupungin lähtökohta on tietysti sen nimityksen mukaisesti taiteen 
ja kulttuurin tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen kaupunkitalou-
dessa ja kaupunkiyhteisöjen kehittämisessä. Tätä kokonaisuutta hahmottaa 
kuvio 23.

Luovat alat, joiden ydinaluetta ovat perinteiset taiteenalat, mutta joiden 
kirjo ulottuu laajasti ymmärrettynä mikroelektroniikasta ja bioteknologiasta 
muoti- ja elokuvateollisuuteen ja markkinointiin ja muihin yrityspalveluihin, 
ovat organisoituneet verkostoiksi, jotka pyrkivät hyödyntämään kasautu-
misetujen ohella erikoistumisesta ja eri toimialojen keskinäisistä yhteyksistä 
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saatavia hyötyjä. Monipuoliset yhteydet ovat tärkeä osa sitä uusien ideoiden ja 
näkemysten synnyttämisprosessia, jota luovilla aloilla tarvitaan. (Scott 2006.)

 

Luova ydin 

Musiikki, kirjallisuus, 
kuvataide, käsityö, 

muotoilu 

Multimedia-, 
video- ja pelitaide 

Julkaisutoiminta (sano-
malehdet ym.) 

Mainonta 

Matkailu 

Arkki-
tehtuuri 

Elo-
kuva 

TV ja 
radio 

Tekniset palvelut 

Museot 

Muoti 

Viihde- 
palvelut 

Tanssi, teatteri, ooppera 
ja performanssitaide 

kuvio 23. kulttuuriteollisuuden kehämalli (vrt. sasaki 2004).

Luovan talouden kehittäminen perustuu keskeisiltä osiltaan endogeeniseen 
kasvuteoriaan. Käytännössä tällainen kasvu perustuu paikalliseen luovuuteen 
ja sen vetovoimaan. Hyvän esimerkin tästä tarjoaa luovan kaupungin kehittä-
misestä tunnettu Kanazawan kaupunki Japanista, jonka taloudessa on monia 
sisäsyntyistä talouskasvua vahvistavia piirteitä (Sasaki 2003):

Elinkeinotoiminta perustuu paikallisesti kehittyneisiin pieniin ja keskisuuriin 1. 
yrityksiin.
Kaupungin teollisen perinteen rungon muodostaa tekstiiliteollisuus ja 2. 
tekstiili alaan liittyvä laitevalmistus, jotka ovat poikineet myös muuta laiteval-
mistusta eri toimialoilla, joista on lopulta muodostunut varsin monipuolinen 
teollisen tuotannon rakenne.
Kaupunki muodostaa erityislaatuisen teollisen tuotannon järjestelmän, jossa 3. 
teollisuutta täydentävät kauppa ja rahoitus ja muu palvelusektori, mikä on 
tasapainottanut elinkeinorakennetta.
Kohtuullisen vähäinen raskas teollisuus ja kehittämispolitiikan pieni mitta-4. 
kaava ovat tarjonneet hyvät lähtökohdat tasapainoisen yhdyskuntarakenteen 
ja viihtyisän ympäristön luomiselle.
Paikallisten yritysten varaan rakentuva elinkeinorakenne on vahvistanut alu-5. 
een talouden kiertokulkua, pitänyt tulonmuodostuksesta suurimman osan 
alueella, synnyttänyt ravitsemus- ja virvoitusjuomatuotantoa ja palvelusek-
torin toimintaa sekä kannustanut seudun koulutusorganisaatioita integroi-
tumaan osaksi alueen taloutta.
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Kanazawa aloitti luovan kaupungin kehittämistyönsä 1980-luvun lopulla. 
Kaupungille on ollut tunnusomaista kulttuuriarvojen ja -kohteiden ja his-
toriallisen ja esteettisen kaupunkiympäristön vaaliminen sekä perinteisten 
taidemuotojen, käsityön ja taideopetuksen yhdistäminen kaupungin kehit-
tämiseen. Erityisen suurta huomiota on kiinnitetty ”kulttuurisen tuotanto-
muodon” kehittämiseen hyödyntäen laaja-alaisesti perinteitä, kulttuuriakti-
viteetteja, keskeisten teollisuusalojen sisäistä uudistumista ja myös korkean 
teknologian yritystoimintaa. (Sasaki 2003.) 

 

Korkeaa teknolo-
giaa hyödyntävä 
joustava tuotanto 

Sisäisesti kehittynei-
den pienyritysten 
yhteydet ja verkostot 

Kulttuurivetoiset 
investoinnit 

Alueen sisäinen 
tulonkierto 

Lahjakkuuksien 
houkuttelu ja koulutus 

Korkeatasoisten 
hyödykkeiden kysyn-
nän lisääntyminen 

Alueen sisäisten 
kulutusmarkkinoiden 
vahvistuminen 

Kaupungin 
kulttuurisen pääoman 
vahvistuminen 

kuvio 24. kulttuurisen tuotantomuodon kasvumalli. (sasaki 2003.)

Osa luovien alojen keskittymistä sijoittuu metropolialueille, jotka kokoavat 
luontaisesti luovuutta ja osaamista alueelleen. Niiden lisäksi eri puolilta maa-
ilmaa löytyy lukuisia pieniä keskittymiä, jotka ovat erikoistuneet johonkin 
kulttuuritalouden erityisalueeseen, kuten vaikkapa käsitöihin, kirjakauppoi-
hin, taidetapahtumiin, muotoiluun, tiettyihin musiikkityyleihin tai vastaa-
viin. Kaupungin alueellinen ulottuvuus liittyy näihin siten, että olipa luovan 
talouden lähde ja moottori alueella mikä tahansa, yleensä näihin keskittymiin 
liittyy samalla vahvoja paikkaspesifejä piirteitä. 

luova kaupuNki fyysisENä ja kulttuurisENa ympäristöNä

Floridan mukaan Boston ja Austin Yhdysvalloissa ja Dublin ja Amsterdam 
Euroopassa ovat esimerkkejä luovista kaupungeista, joissa elävä keskusta 
yhdistyy teknologiaan ja yliopistoihin ja edelleen alueen toiminnalliseen 
ympäristöön, palveluihin ja virikkeisiin. Luova luokka edellyttää ympäris-
töltä autenttisuutta. Menestyksen kopiointi tai standardipalvelujen tarjoa-
minen sen enempää kuin täysin valmiiksi rakennetut ympäristötkään eivät 
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kiinnosta luovia ihmisiä. Massiiviset toimistokompleksit, pilvenpiirtäjät, 
konferenssikeskukset, stadionit ja ostoskeskukset eivät ruoki mielikuvitusta. 
Ne ovat liian ”valmiita” ja persoonattomia. (Hospers & van Dalm 2005; 
Hospers 2003.) 

Toisaalta luovan kaupungin kehittämisideologiassa nimenomaan ra-
kennetun ympäristön uudistaminen ja myös suurhankkeet ovat saaneet 
yllättävänkin keskeisen sijan. Tämän kehityssuunnan tiennäyttäjinä olivat 
monet amerikkalaiskaupungit, kuten Boston ja Baltimore, ja erityisesti 
niiden ranta-alueiden uudistaminen kongressikeskuksineen, akvaarioineen 
ja ostoskeskuksineen, jotka innostivat myös eurooppalaisia kaupunkeja 
aukomaan uusia uria kulttuuri- ja taidevetoisen kaupunkikehittämisen tiellä 
(ks. Baltimoren mallista Ward 2006). Kuvaan tuli mukaan samalla myös 
kaupungin yleisen viihtyvyyden lisäämisen elementtejä mm. kävelykatu-
jen rakentamisen, tapahtumien järjestämisen, iltaelämän elvyttämisen ja 
kulttuurikeskusten perustamisen muodossa. Toisaalta näin syntyneen kult-
tuurirakentamisen trendin hyötyjiä olivat enemminkin rakennusurakoitsijat 
kuin taiteilijat ja kulttuurin sisällöntuottajat. (Verwijnen 1999.) Lisäksi 
monet teollisesta tuotannosta kulttuurin kulutukseen siirtyneet kaupungit ja 
Baltimoren mallin mukaan satama-alueitaan kehittävät ”luovat kaupungit” 
ovat riippuvaisempia turisteista kuin paikallisesta väestöstä, mikä synnyttää 
kulttuurisen duaalikaupungin ongelman (Ward 2006, 284). Tästä syntyvä 
strateginen haaste on tietysti imeä matkailutuloja ja muita arvovirtoja 
uhraamatta paikallisen väestön viihtyisyyttä ja heidän osallisuuttaan paikal-
lisyhteisönsä arkeen ja kehittämiseen.

Kaupungin muodostuminen vilkkaan kulttuurielämän keskittymäksi on 
lähtökohtaisesti spontaani kehitysprosessi, joten kaikki kaupungit eivät voi 
tässä mielessä olla vetovoimaisia luovia kaupunkeja. Näin ymmärretty luovan 
kaupungin idea voi olla ratkaisevan tärkeä kehittämisstrategian osa varsinkin 
sellaisille kaupungeille, joilla on luontaisia kulttuurisia vahvuuksia. Samalla 
kuitenkin on muistettava, että luovuutta ja kulttuurista pääomaa voidaan 
edistää ja hyödyntää monin tavoin käytännössä kaikkien kaupunkien kehit-
tämisessä. (Hospers & van Dalm 2005.) Näistä pyrkimyksistä maailmalta 
löytyy lukuisia esimerkkejä, joita yhdistää välttämättömyys sopeutua talouden 
rakennemuutokseen. 

Esimerkiksi Kalifornian piilaakso (Silicon Valley) on onnistunut luomaan 
mainetta seutuna, jossa kohtaavat luovuus, ennakkoluulottomuus, tekno-
loginen osaaminen ja yrittäjyys. Kulttuurisesti rikkaana ympäristönä sitä ei 
kuitenkaan yleisesti pidetä. Sen luovuus kohdistuu ennen kaikkea tekno-
logian ja sosiaalisen median kehittämiseen, ei perinteisiin taidemuotoihin. 
Luovuus voi tässä mielessä merkitä eri asioita eri alueiden ja kaupunkien 
strategisessa kehittämisessä. Jotkut kaupungit ovat luoneet mainettaan ni-
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menomaan ”pehmeämmillä” luovilla aloilla, joihin liittyy usein itse asiassa 
hyvin vahvoja paikkaspesifejä ja historiallisia sidoksia. Tällaisia ovat vaikkapa 
Pariisin muoti, Lontoon teatterit, Nashvillen kantrimusiikki, Las Vegasin ja 
Monacon kasinot, Hollywoodin elokuvatuotanto ja Rion karnevaalit. (Ks. 
tästä teemasta lähemmin Virtanen 1999.)

Kaupungit voivat hyödyntää spontaanisti kehittyneitä ja paikkakuntaan 
juurtuneita kulttuurisia vahvuuksiaan elinkeinoelämän vireyttämisessä 
ja paikkakunnan kiinnostavuuden lisäämisessä (ks. kulttuuritalouden 
kehittämisestä ja merkityksestä Kainulainen 2005). Tässä kehittämistyössä 
luonnonympäristö, rakennettu ympäristö ja kulttuuriympäristö yhdistyvät 
vahvistuvaan palvelutalouteen, johon luovan kaupungin ideaan perustuvat 
kehittämiskonseptit viime kädessä nojaavat. 

tEhtaasta kulttuurikEskuksEksi

Käytännössä globaalisti ehkä yleisin muoto luovan kaupungin ideasta näkyy 
teollisuuskaupungin fyysisen ja toiminnallisen ympäristön muutosproses-
seissa, joissa tehdas- ja varastorakennuksia saneerataan kulttuuri- ja muiden 
palvelujen toimitiloiksi. Kulttuurista muodostui taikasana, jolla hylätyt teh-
das-, varasto- ja satama-alueet piti saada puhallettua uudelleen henkiin. Tämä 
oli uskoa luova viesti Yhdysvaltojen ”ruostevyöhykkeellä” Pittsburghissa ja 
Baltimoressa, Manner-Euroopan hiili- ja teräskaupungeissa ja monissa kan-
sainvälisessä kilpailussa alakynteen jääneissä satamakaupungeissa (Ilmonen 
& Kunzmann 2007). Aasiassa sotien jälkeen nopeasti kehittynyt Japani on 
kokenut vastaavan syvällisen rakennemuutoksen. 

Elinkeinorakenteen muutoksen paikallisia vaikutuksia hyvin kuvaava esimerkki 
on Kreikan keskiosassa sijaitseva 120000 asukkaan Volos. Se oli aikanaan tunnet-
tu teollisuudestaan ja satamastaan, mutta teollisen rakennemuutoksen puristuksissa 
kaupunkitalouden perustaa on pyritty siirtämään palvelujen ja erityisesti matkailun 
suuntaan. Yksi kunnan merkittävistä kehittämistoimenpiteistä oli aikanaan tyhjäk-
si jääneen Tsalapastasin vanhan tiilitehtaan muuttaminen kulttuuri- ja perinnekes-
kukseksi. Tiilitehtaan historiaa esittelevä keskus sellaisenaan tuskin riittää vetämään 
puoleensa turisteja ja kulttuurimatkailijoita. Tästä syystä ydinkysymykseksi nousevat 
erilaiset tapahtumat, näyttelyt, kongressit ja muut kulttuuriaktiviteetit, joiden tulisi 
toiminnallistaa keskusta ja vetää puoleensa sekä paikallista väestöä että Kreikkaan 
matkaavia turisteja.

Vastaavantapaisia esimerkkejä löytyy tuhansia eri puolilta maailmaa. Näistä 
mainittakoon:

toimintansa lopettaneeseen housutehtaaseen perustettu säätiöpohjainen •	
South Central Kentucky Cultural Center (Glasgow, Kentucky), 
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ruohonjuuridemokratiaan toimintansa perustava Rote Fabrik –kulttuurikes-•	
kus Zürichissä, 
hylätylle satama-alueelle Maas-joen länsirannalle rakennettava Kop-van-Zuid •	
Rotterdamissa, josta pyritään tekemään laadukas monitoimialue toimistoi-
neen, asuntoineen, putiikkeineen ja kulttuurikohteineen (ks. van den Berg 
et al. 1999),
Zsolnayn kulttuurikorttelihanke Pécsin kaupungissa Unkarissa, •	
Tel Avivin kaupungin haltuunsa saaman Neve Tzedekin juna-aseman muun-•	
taminen viihde- ja kulttuurikeskukseksi ja
alun perin itäsaksalaisten rakentaman Dashanzin tehdaskompleksin muunta-•	
minen Factory 798 –nimellä tunnetuksi taidekeskittymäksi Pekingissä.

Meillä Suomessa esimerkkejä vanhojen tehdasrakennusten käytöstä kulttuu-
ri- ja viihdetarkoituksiin ovat Helsingissä Kaapelitehdas (http://www.kaape-
litehdas.fi/) ja Tampereella Finlaysonin alue (http://www.finlaysoninalue.fi/). 
Vastaavia esimerkkejä löytyy toki monista muistakin kaupungeista.

satamasta virkistysaluEEksi

Kaupunkikehityksen historiassa joet, suistoalueet, järvenrannat ja rannikot 
ovat olleet ihmisasutukselle suosiollisia paikkoja, mikä on johtanut siihen, 
että niistä kehittyi ajan saatossa suuria kaupunkeja ja samalla liikenteen 
ja kuljetuksen solmukohtia. Eri puolilla maailmaa nimenomaan vesistöjen 
tuntumassa olevat kaupungit ovat yleensä alueen suurimpia kaupunkeja 
(UN-Habitat 2008). Teollisessa tuotannossa ja logistiikassa tapahtuneiden 
muutosten seurauksena monet rannikko- ja satamakaupungit ovat joutuneet 
uudistamaan sekä elinkeinopolitiikkaansa että hylättyjä tai vajaakäyttöisiä 
teollisuus-, satama- ja varastoalueitaan, mikä on ollut otollista maaperää 
luovan kaupungin kehittämiselle. Keskeinen luovan kaupungin kehittämis-
konde onkin usein satama-, ranta- tai vesialueen uudistaminen luovan kau-
pungin hengessä. 

Lontoon satama-alueen (Docklands) Canary Wharf-liikekeskus ympä-
ristöineen on rakennettu vetämään puoleensa rahoitus- ja mediayhtiöitä ja 
alue onkin ollut kokonaisuudessaan yksi Euroopan suurimpia kaupunki-
rakentamishankkeita. Sen profiilia kohottavat Iso-Britannian korkeimmat 
pilvenpiirtäjät ja kaikinpuolin korkeatasoinen infrastruktuuri. Toisaalta 
alueella on myös toiminnallisesti kuolleita alueita. Canary Wharf on 
lajissaan maailmanluokan keskus niille, jotka työskentelevät tai ovat lii-
kesuhteessa sen toimijoiden kanssa, mutta ulkopuolisen vierailijan silmin 
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alue ei ole erityisen puoleensavetävä. (European Waterfront Developments 
– Exemplar 2009.)

Kööpenhaminan kaupungin ranta-alueen uudistus edustaa jyhkeää 
rakentamista, joka alueena saattaa vaikuttaa pettymykseltä jalankulkijoita, 
pyöräilyä ja viheralueita suosivien tanskalaisten ratkaisuna. Aluetta on ra-
kennettu ilmeisesti myös yksityisen omistuksen ehdoilla, sillä sen sinänsä 
elegantti ympäristö ei hahmotu erityisen julkiseksi tilaksi. Kööpenhaminan 
ranta-alue vaikuttaa keskittyvän yksittäisiin rakennuksiin ja arkkitehtoonisiin 
ratkaisuihin, mutta se on jäänyt ainakin joidenkin arvioiden mukaan toimin-
nallisesti köyhäksi eikä siellä ole juurikaan ihmisiä. (European Waterfront 
Developments – Exemplar 2009.)

Toisenlaista kehitystä edustaa hansakaupunki Hampurin keskustan ran-
tarakentaminen, jossa alueelle on sijoitettu ravitsemus- ja kauppaliikkeitä 
ja jossa on myös ulkoilmatori ja matkustajalauttaliikennettä. (European 
Waterfront Developments – Exemplar 2009.) Hampurin 1980-luvun 
lopulla käynnistämän satama-alueen kehityshankkeen eli HafenCityn 
rakentaminen päästiin aloittamaan vuonna 2002. Koko mittavan raken-
nushankkeen toteuttamisen arvioitiin kestävän noin neljännesvuosisadan. 
Hanke laajentaa ydinkaupungin aluetta noin 40%:lla ja sen pitkä toteutus-
aika on mahdollistanut alueen kehittäjien mukaan sovittautumisen myös 
ajassa muuttuviin vaatimuksiin ja trendeihin. Hampuri on yleisemminkin 
pyrkinyt luomaan kuvaa itsestään elävänä ja kansainvälisesti suosittuna 
kaupunkina, jolloin se on verrannut itseään Kööpenhaminaan, Barce-
lonaan, Wieniin ja Torontoon, jotka kaikki ovat kyenneet perustamaan 
kehittämisensä sisältörikkaaseen kansainväliseen kaupunkimarkkinointiin. 
(Knieling 2004.)

Tällaisia satama- ja vesialueita kehitetään kaiken aikaa osana kaupunkien 
yleisilmeen kohottamista jo sen vuoksi, että ranta- ja vesialueet ovat matkailun 
ja virkistyksen ja myös kaupungin yleisilmeen kannalta houkuttelevia kehit-
tämiskohteita. Aina suurhankkeet eivät ole kuitenkaan kyenneet luomaan 
elävää ja toimivaa ympäristöä. Pelkät tyylikkäät rakennelmat eivät riitä luo-
maan vetovoimaista ympäristöä. Lisäksi tarvitaan toiminnallistettuja sisältöjä 
ja osallistavaa, avointa ja helposti saavutettavissa olevaa julkista tilaa. 

Hokkaidon saarella Japanissa sijaitsevan 137000 asukkaan Otarun rannikkokaupun-
gin symboliksi on muodostunut sen idyllinen kanaali. Otarun aikanaan merkittävä 
satamatoiminta ja varastoalueet muutettiin vuosikymmenten kuluessa kulttuuri- ja 
viihdepalveluja tarjoavaksi kanaalialueeksi kahviloineen, museoineen ja vähittäis-
kauppoineen. Otarusta on muodostunutkin tunnettu matkailukohde Japanissa. 
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kuvio 25. otarun kanaali talvella. 
(kuva: hyougushi / hideyuki kamon, Creative Commons attribution-share alike 
2.5 generic license, http://en.wikipedia.org/wiki/File:otaru_Canal.jpg)

luovaN kaupuNgiN idEa kaupuNkistratEgioissa

Luovan kaupungin ideaa strategioissaan hyödyntäneistä kaupungeista kan-
sainvälisesti tunnettuja esimerkkejä ovat Sydney, Brisbane, Toronto, Vancou-
ver, Barcelona, Bilbao, Berliini, Singapore, Hong Kong, Kioto, Kanazawa, 
Yokohama ja Osaka (ks. esim. Scott 2006; Freestone & Gibson 2006; Sasaki 
2004). Euroopassa alan paraatiesimerkki on Barcelona, joka on tullut tunne-
tuksi aktiivisesta panostuksestaan kaupungin kehittämiseen ja markkinoin-
tiin, mikä on tehnyt siitä sekä kiinnostavan matkailukohteen että suositun 
sijaintipaikan yritystoiminnalle. Keskeinen elementti kaupungin strategiassa 
on luovan kaupungin idea, jonka puitteissa kehitetään palvelusektoria ja eri-
tyisesti luovia ja tietointensiivisiä aloja (Bontje & Pareja 2007). 

Monet Australian kaupungit ovat tunnettuja luovan kaupungin kehittämispyrki-
myksistään. Brisbanen kaupunginvaltuusto hyväksyi 2000-luvun alussa erillisen luo-
van kaupungin strategian, Creative City: Brisbane City Council’s Cultural Strategy 
2003-2008. Strategian on tosin todettu muodostuneen ennemminkin toivelistaksi 
kuin toimintaa strategisesti ohjaavaksi viitekehykseksi. (Atkinson & Easthope 2009.) 
Useilla luovuutta hyödyntävillä kaupungeilla ei ole varsinaista luovan kaupungin stra-
tegiaa lainkaan. Tällainen on esimerkiksi Australian suurin kaupunki Sydney, joka on 
liittänyt luovan kaupungin ideoita tapauskohtaisesti eri yhteyksiin omissa strategisissa
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linjauksissaan. Sydneyn kehittämisstrategiaa kokoavan Sustainable Sydney 2030 -vi-
sion ytimessä on fyysinen ympäristö, johon on yhdistetty laajempia yhteiskunnal-
lisia, taloudellisia ja kulttuurisia ulottuvuuksia. Kaupungin visiona vuoteen 2030 
on ”vihreä, globaali, hyvien yhteyksien kaupunki”. Osana tätä strategiaa on pyritty 
luomaan kuvaa Sydneystä kulttuurin ja luovuuden kaupunkina, joka tarjoaa mah-
dollisuuksia luovuuden toteuttamiselle, maailmanluokan kulttuurikohteita ja luovien 
alojen liiketoimintaa. Luovan kaupungin ideassa ei ole tässä mielessä kyse vain taitees-
ta, vaan laajemmin yhteisöistä, elämäntyyleistä, perinteistä ja luonnonympäristöstä. 

Kaupungin kulttuuri-imagon rakentamisessa on tietysti olennaista, että strate-
giat perustuvat realistisesti arvioituihin lähtökohtiin ja ovat uskottavia kaikkien 
avaintoimijoiden kannalta. Esimerkiksi kun Berliini markkinoi eri yhteyksissä 
itseään osaamisen pääkaupunkina ja ”lupausten ja uuden alun kaupunkina”, 
kaupunki voi näyttäytyä arkeaan elävien asukkaiden kannalta ennemminkin 
”menetettyjen mahdollisuuksien kaupunkina” (Evans 2006, 209). Mitä suu-
rempi ristiriita mielikuvien ja todellisuuden välillä vallitsee, sitä vaikeampaa 
kaupunkimarkkinointia on toteuttaa uskottavasti ja pitkäjänteisesti. Samalla 
on toisaalta muistettava, että kaikki imagoon liittyvät asiat eivät ole palau-
tettavissa konkretiaan. Kaupungin ilmapiiriä ja sädekehää rakentavat siten 
myös sellaiset asiat, joiden mittana ei ole mikään korrespondenssiteoreettisesti 
määriteltävissä oleva ”todellisuus”, vaan jotka rakentuvat ajan saatossa tapah-
tumien, ihmisten, kulttuurin ja paikkojen kudelmana, joka sedimentoituu 
kaupunkeihin liittyviksi, historiallista syvyyttä omaaviksi mielikuviksi. 

Meillä Suomessa strategisesta kulttuurikaupungin kehittämisestä kertovat 
Tampereen kaupungin ”Luova Tampere” –ohjelma (http://www.luovatam-
pere.fi/), Turun rooli Euroopan kulttuuripääkaupunkina vuonna 2011 sekä 
Helsingin nimeäminen ”muotoilun pääkaupungiksi” vuodelle 2012. Niillä 
kaikilla on strategisina kehittämishankkeina yhteys kaupungin yleiseen ke-
hittämisstrategiaan. Toisaalta suomalaiset kaupungit tuntuvat olleen varsin 
varovaisia rakentamaan kehittämistään kulttuurin ja luovuuden varaan, 
koska kulttuurin ja talouskasvun suhde on muiden kuin maailmankuulujen 
kulttuurikaupunkien tapauksessa jäänyt edelleen jossain määrin epäselväksi. 
Kulttuuri on ollut kaupunkien kehittämisessä usein vain strategian kuorrutus 
tai päästrategioiden jakojäännös. 

Bilbao on yksi tunnetuimpia kulttuuripainotteisen kaupunkiuudistuksen kohteita 
Euroopassa ja koko maailmassa. Saadakseen aikaan käänteen kaupungin teollisesta 
historiasta ja suunnatakseen kehitystä palveluihin ja matkailuun, kaupunki käynnisti 
ja tuki monia merkittäviä hankkeita. Tunnetuin maamerkki tässä kehitystyössä on 
vuonna 1997 avattu Guggenheim museo, jonka suunnitteli Frank Gehry. Bilbaossa 
on toki paljon muitakin luovan talouden kehitystä tukevia suurhankkeita, kuten Bil-
bao Exhibition Centre (BEC), joka isännöi monia merkittäviä kansainvälisiä messuja 
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ja näyttelyitä (mm. Biannual Machine Tool Fair, BIEMH). Sen yhteydessä toimii 
myös Euskalduna Palace -kongressikeskus. Lisäksi Bilbaon satama on edelleen Poh-
jois-Espanjan tärkeimpiä satamia. Yksi tärkeä ulottuvuus koko Bilbaon kulttuurikau-
pungin kehityksessä on eri strategiatasojen rakentava yhteenkietoutuminen: kansain-
välistymistä ja uudistumista korostava Baskimaakunnan talouden kehittämisstrategia, 
Bilbaon kaupungin yleinen palvelusektorin kehitystä korostava uudistamisstrategia, 
kulttuuriteollisuuden ja museotoiminnan innovatiivinen kehittäminen mm. Gug-
genheim-säätiön taholta ja uuden museo konseptin kehittäminen ja toteuttaminen 
Bilbaoon sijoitetun museon puitteissa. Nämä strategiatasot toimivat tässä prosessissa 
toisiaan tukevalla tavalla. (Ks. lähemmin Azua 2006.)

kuvio 26. guggenheim-museo bilbaossa.
(kuva: myk Reeve, http://en.wikipedia.org/wiki/File:guggenheim-bilbao-jan05.jpg)

kaupuNkiuudistuksEsta luovaaN miElikuvamarkkiNoiNtiiN

Kaupunkiuudistus (urban renewal tai urban regeneration) on määritelty laa-
jaksi integroiduksi kehittämisvisioksi ja siihen perustuvaksi toiminnaksi, jon-
ka tavoitteena on kaupunkien ongelmien ratkaiseminen ja erityisesti niiden 
taloudellisten, fyysisten, sosiaalisten ja ympäristöllisten olojen pysyvä paran-
taminen (Roberts 2003, 17). Se edustaa länsimaisen modernisaation ilme-
nemistä kaupunkien kehittämisessä, jonka juuret ovat 1800-luvulla ja kulta-
aika jälleenrakentamisen muodossa toisen maailmansodan jälkimainingeis-
sa. Kaupunkiuudistuksen lähihistoriallista evoluutiota on kuvattu ketjuna, 
jossa sotien jälkeistä jälleenrakennusta (reconstruction) seurasi 1960-luvulla 
esikaupunkien kasvukausi ja yksityistä sektoria kehittämiseen kannustava 
elvyttäminen (revitalisation), 1970-luvulla desentralisoituva asuinalueiden 
uudistaminen (renewal), 1980-luvulla erityisorganisaatioita ja kumppanuutta 
hyödyntävä suurhankkeisiin perustuva uudelleenkehittäminen (redevelop-
ment) ja 1990-luvulla kumppanuusmallia korostava integroitu ja strateginen 
kaupunkiuudistus (regeneration) (Roberts 2003, 14).
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Euroopassa jälleenrakentamisen varjossa muotoutunut rakentamiste-
hokkuutta ja modernisaatiota korostava ajattelu alkoi saada uusia muotoja 
1960-luvulta lähtien, jolloin alettiin myös aiheellisesti kritisoida kaupunki-
uudistuksen toteutustapoja. Vanhojen rakennusten purkamisen ja korvaavan 
uudisrakentamisen sijaan alettiin yhä enemmän korostaa inkrementaalista 
kehittämistä ja olemassa olevien rakenteiden ja asuinalueiden uudistamis-
ta. Nykyisin asuinalueiden uudistamisen toteutus on lähinnä yhdistelmä 
korjausrakentamista, valikoivaa purkamista, kaupallista kehittämistä ja vero- 
tms. insentiivien käyttöä. (Ks. rakennettujen alueiden uudistamisesta Pirinen 
et al. 1997; Roberts & Sykes 2003.) 

Yksi uusi painopistealue yhteisöllisesti orientoituneessa kaupunkien 
uudistamisessa on 1990-luvulla noussut kulttuurivetoinen kehittäminen. 
Tunnettuja esimerkkejä ovat Dublin, jossa matkailijoita houkutellaan 
boheemiseen Temple Barin ”kulttuurikortteliin”, Barcelona, jossa vuoden 
1992 Olympia-kisat toimivat katalyyttina infrastruktuurin prantamiselle ja 
vesialueiden kehittämiselle, Bilbaon tunnettu tapaus, jossa satama-alueen ym-
päristön kulttuuritalouden piristysruiskeen toi kuuluisa Guggenheim-säätiön 
taidemuseo sekä Lontoon Southwarkiin sijoitettu Tate Modern -taidemuseo, 
joka on edesauttanut alueen elinkeinoelämän elpymistä. Tällaiset tunnetut 
tapaukset ovat antaneet vahvistusta olettamukselle, että kulttuuri-instituutiot 
tuovat etua kaupunkien välisessä kilpailussa edesauttamalla yritysten huo-
mion kiinnittymistä ja jopa niiden sijoittumista alueelle (Zukin 1995, 12; 
Freestone & Gibson 2006, 37).
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Kuvio 27. Esimerkkejä kaupunki- ja alueprofiileista. (Ks. lähemmin Virtanen 1999.)

Monet kulttuuripoliittisesti sävyttyneet kehittämishankkeet muodostavat tär-
keän osan kaupunkimarkkinointia. Muutama esimerkki Sveitsistä kuvaa ti-
lannetta hyvin. Luzerniin valmistui vuonna 2000 kulttuuri- ja kokouskeskus 
Kultur and Kongresszentrum Luzern (KKL), joka oli rohkea investointi metro-
polialueiden ulkopuolella sijaitsevalta kaupungilta. Kilpailu tunnettujen sveit-
siläisten kongressikaupunkien – Geneve, Basel ja Zürich – kanssa on ankaraa, 
mikä asettaa kohteen kannattavuudelle melkoisia haasteita. Toisena tapauksena 
mainittakoon Zürich, joka alkoi vireyttää teatterielämäänsä 1990-luvun lo-
pulla kulttuuripolitiikan osana mm. kutsumalla tunnetun ohjaajan Christoph 
Marthalerin teatterinsa taiteelliseksi johtajaksi 2000-luvun alussa. Marthalerin 
sinänsä palkittu toiminta ei kuitenkaan saanut paikallista väestöä teatteriin, 
jolloin lipputulot putosivat dramaattisesti ja lopulta Marthalerin sopimus pu-
rettiin ennenaikaisesti 2003. Tämän erottamisprosessin ympärillä käyty po-
lemiikki puolestaan aiheutti kolauksen Zürichin maineelle kulttuurikaupun-
kina. Kolmannessa esimerkissä koreografi Maurice Béjartin taiteilijaryhmän 
ilmoitettua jättävänsä Brysselin Lausannen kaupunkikehittäjät hyödynsivät 
mahdollisuuden ja saivat baletin siirtymään Lausanneen vuonna 1987. Vaikka 
Lausanne ei pysty kilpailemaan Sveitsissä ooppera- ja kokouskaupunkina tun-
netun Geneven kanssa, se pystyi toiminnallaan erikoistumaan tanssitaiteeseen. 
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Nämä esimerkit osoittavat hyvin, kuinka herkkiä monet kulttuuripoliittiset 
kehittämishankkeet ovat sekä sisäisesti että ulkoisesti syntyneille vaikutuksille. 
Hankkeissa tulee olla suurten nimien lisäksi aitoja sisältöjä, joilla on kiinne-
kohta myös paikallisyhteisöön. Usein kulttuurivetoiset suurhankkeet merkitse-
vät itse asiassa luonnollisen uudistumisen sijaan asuinalueen sisäisen rakenteen 
radikaalia muuttumista (gentrification), minkä lisäksi paikallisen väestön suhde 
perustettuihin kulttuuri-instituutioihin jää helposti ohueksi kohteiden suun-
nittelun ja toteuttamisen, niiden tarjoamien kulttuurielämysten ja työllisyyden 
kannalta (Evans 2006, 208-209). Lopuksi on syytä vielä todeta, että tälläkin 
saralla yhteistyöllä on saavutettavissa merkittäviä etuja. Erityisesti ylikunnalli-
sesti toimivat kulttuurikohteet olisi usein perusteltua toteuttaa aluehallinnon 
tai alueellisen yhteenliittymän toimesta sekä riskien jakamiseksi että laajojen 
alueellisten markkinointiponnistelujen turvaamiseksi. (Schwab 2004.)

luova yhtEisölliNEN kaupuNkisuuNNittElu

Hallinnan näkökulmasta luovan kaupungin idea tarjoaa uusia näkökulmia 
yhteisöllisyyden vahvistamiseen, avoimeen vuorovaikutukseen ja kaupunki-
suunnitteluun. Niitä heijasteleva avaus on mm. ”yhdessä luomisen” ajatus. 
Siinä pyritään synnyttämään yhteistyöhön ja yhdessä luomiseen perustuvaa 
kilpailuetua ja ottamaan Web 2.0 olennaiseksi osaksi luovaa kaupunkia, jossa 
virtuaaliyhteisö ja fyysinen paikka kohtaavat. (Remarkk Consulting 2007). 
Tämä muistuttaa Demos NOW –työryhmän sosiaalisen piilaakson ideaa 
(Towards City 2.0 2007) ja Leadbeaterin (2007) luonnostelemaa sosiaalisen 
verkoston lähestymistapaa.  

Eri muodoissa toteutettu yhteisöllinen innovointi ja kehittäminen heijas-
televat pyrkimystä yhteisöllisyyden vahvistamiseen ilman torjuvaa asennetta 
globalisaatioon tai uuteen teknologiaan. Uusmediakonsultti Mark Kuznicki 
kuvailee avoimia luovia yhteisöjä (Open Creative Community) virtuaalisen 
ja fyysisen tilan hybrideiksi. Ne ovat avoimia yhteisöjä, joihin osallisuutta 
ei ole rajoitettu pääsymaksuin, kuntarajoin, rodullisin perustein tai aseman 
perusteella. Jokaisen yksilön kulloinenkin kiinnostus yhteisön intressejä, 
käytäntöjä ja arvoja kohtaan määrittää luovaa kansalaisuutta. Tällaisissa 
yhteisöissä on luontaisesti sekä globaali että paikallinen ulottuvuus. Ne orga-
nisoivat itse itsensä nopeassa tahdissa ja myös ennakoimattomissa paikoissa. 
Avoin luova yhteisö on sosiaalinen muodoste, jossa on tilaa harrastelijoille, 
teoreetikoille ja ammattilaisille ja heidän vuorovaikutukselleen. Sosiaalinen 
media on luontainen osa tällaisen yhteisön toimintaa. Se on itseilmaisun ja 
vuorovaikutuksen väline, joka rakentaa samalla identiteettiä ja yhteisöllisyyt-
tä. Avoimella yhteisöllä on käytettävissään alhaisin kustannuksin avoimia 
teknologisia alustoja, joita se hyödyntää omista lähtökohdistaan identiteetin 
ja yhteisön rakentamisen välineenä. (Remarkk Consulting 2007.) Avoin 
luova yhteisö edustaa postmodernia hallintaparadigmaa, jonka soveltaminen 
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kaupunkien hallintaan ja kehittämiseen vaatii tietysti vielä kehittelyä ja 
kokemuksen tuomaa ymmärrystä sen eduista, muodoista ja rajoituksista.

Yksi ilmentymä tästä trendistä on ns. ”muutosleiri”, joita on organisoitu 
mm. Vancouverissa, Torontossa ja Ottawassa. Vastaavia BarCamp-tyylisiä 
konferensseja on järjestetty satoja eri puolilla maailmaa (BarCamp viittaa 
käyttäjälähtöisesti organisoituihin konferensseihin, joissa osallistujat suunnit-
televat ja toteuttavat itse pääosan tapahtuman ohjelmasta).

Kesäkuussa 2009 organisoitu Vancouver ChangeCamp (tai VanChangeCamp) oli 
laatuaan ensimmäinen ko. kaupungissa yhteisöllisesti organisoitu muutosleiri, jossa 
kaupunkilaiset, teknologia-asiantuntijat, muotoilijat, yliopistoihmiset, poliitikot ja 
viranhaltijat koottiin keskustelemaan osallistuvasta hallinnasta tietoverkkojen ja sosi-
aalisen median maailmassa. Muutosleirissä esiteltiin osallistumista edistäviä hankkeita 
ja kokeiluja ja toisaalta organisoitiin myös osallistujien haluamia keskustelutilaisuuk-
sia. Muutosleiri yhdistää tavanomaisen organisoidun konferenssin ajatusta BarCamp-
tyylisiin sessioihin.

Edellistä muistuttava luovan kaupunkisuunnittelun muoto on sosiaalinen 
innovaatioleiri (Social Innovation Camp), jossa kokeillaan sosiaalisten inno-
vaatioiden luomista pienryhmäpohjaisesti uutta teknologiaa hyödyntäen. 

Sosiaalisen innovaatioleirin toimintaperiaate

Sosiaalisten innovaatioiden kehittely alkaa avoimella ideointikutsulla, jota seuraa 
tiivis yhteiseen kehittämiseen omistettu viikonloppukokoontuminen. Prosessi 
etenee suurin piirtein näin:

Mieti idea!1. 

Pohdiskele verkkopohjaista välinettä tai ratkaisua, jolla on mahdollista 
muuttaa jotain olennaista ihmisten tai yhteisöjen arjessa. Sosiaalisen 
innovaatioleirin blogit ja esimerkit tarjoavat tähän yhden inspiraation 
lähteen. Idean tulisi kohdentua johonkin aitoon sosiaaliseen tarpeeseen 
ja teknologialla tulisi olla keskeinen rooli sen toteutuksessa. Lisäksi idean 
tulee olla innovatiivinen.

Kerro meille ideastasi2. 

Lähetä ideasi sosiaalisen innovaatioleirin tiimille. Idea voidaan pitää yksi-
tyisenä, jos sen esittäjä ei halua jakaa sitä kaikkien osallistujien kanssa, tai 
se voi olla julkinen, jolloin siitä tiedotetaan muille osallistujille, jotka voivat 
kommentoida sitä. 

Ideoiden valikoinnin suorittavat innovaatioleirin arvioijat3. 

Tiimin “tuomarit” tai arvioijat valitsevat kaikista esitetyistä ideoista sellai-
set, joilla he näkevät olevan potentiaalia sosiaalisen muutoksen aikaansaa-
miseen ja joiden he arvioivat saavan eniten hyötyä ideoiden jalostamista 
varten järjestettävästä innovaatioleiristä. Valinan jälkeen ideat tai aihiot 
julkaistaan verkossa.
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Kaikki mukaan!4. 

Jokainen on tervetullut ideoiden kehittelyyn, olipa itse osallistunut ideoin-
tivaiheeseen tai ei. Kehittelyssä tarvitaan monen alan osaajia – ohjelmisto-
osaajista yrityselämän asiantuntijoihin ja immateriaalioikeuksien tuntijoista 
eri yhteiskuntaelämän osa-alueiden asiantuntijoihin – jotta ideat saadaan 
jalostettua toteuttamiskelpoisiksi ratkaisuiksi. Jokainen voi ilmoittautua 
mukaan innovaatioviikonloppuihin ilmoittamalla omat kiinnostuksen- ja 
osaamisalueensa, minkä pohjalta innovaatiotiimi suunnittelee viikonlopun 
organisoinnin. 

Viikonloppuleiri5. 

Sosiaalisen innovaatioleirin viikonloppu on avoin tapahtuma, jonka 
tarkoituksena on muokata aihiosta prototyyppi Web-työkaluilla kahden 
vuorokauden aikana. Osallistujat organisoituvat tiimeiksi, jotka keskuste-
levat ideasta ja kehittelevät sitä eteenpäin. 

Näytä ja esittele prototyyppi6. 

Pyrkimyksenä on, että jokainen tiimi esittelee prototyyppinsä viikonlopun 
päätteeksi. Tapahtuma päättyy esittelytilaisuuteen, jossa voittaneiden ide-
oiden kehittäjille annetaan pieniä palkintoja. 

Toiminnan käynnistäminen7. 

Sosiaalinen innovaatioleiri tukee uusien projektien syntyä. Ajatus ei siis 
ole unohtaa kehiteltyjä ideoita viikonlopun jälkeen, vaan auttaa osallistujia 
toteuttamaan näitä ideoita käytännössä ja parhaassa tapauksessa käynnis-
tämään niiden pohjalta yhteiskuntaa hyödyttävää sosiaalista toimintaa tai 
yritystoimintaa.  

Lähde: Social Innovation Camp: How it works. http://www.sicamp.
org/?page_id=176

Tietoverkot ja niihin liittyvät teknologiat tarjoavat paljon mahdollisuuksia 
yhteisö- ja yhteiskuntaelämän uudistamiselle. Jotta tämä potentiaali saatai-
siin hyödynnettyä, kehittäjien pitäisi tuntea nykyistä paremmin ihmisten 
tarpeet ja niiden pohjalta rakentaa elämää helpottavia ja elämänlaatua pa-
rantavia teknologisia ratkaisuja. Juuri tähän ongelmaan pyritään hakemaan 
ratkaisua sosiaalisten innovaatioleirien avulla. Tässä toiminnassa on mukana 
asiantuntevia ohjelmistokehittäjiä, ammattilaisia ja sosiaali-innovaattoreita, 
joiden pyrkimys on rakentaa toimivia verkkopohjaisia ratkaisuja elävän elä-
män ongelmiin. Käytännössä tällaisten leirien organisoinnista on vastannut 
pääosin pieni joukko Lontoossa toimivan Young-säätiön aktivisteja (http://
www.sicamp.org/).

Sosiaaliset innovaatioleirit hyödyntävät “massojen viisautta” ja aktivismia 
yhdistettynä monialaiseen professionaaliseen osaamiseen. Niiden perimmäi-
nen pyrkimys on positiivisen sosiaalisen muutoksen aikaansaaminen verkko-
avusteisten innovaatioiden avulla. Esimerkiksi Glasgowssa kesäkuussa 2009 
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pidettyyn innovaatioleiriin tuli 133 ideaa, joista arvioijat valitsivat kuusi 
jatkokehittelyyn. Kyseisessä innovaatioleirissä kehitellyt ideat olivat:

AngelFish•	  (Enkelikala), joka toimii verkkoalustana ihmisille, jotka tarjoavat 
pieniä lainoja, henkilökohtaista työpanosta ja neuvoja pienyrityksille.
MyPolice•	  (MinunPoliisini), joka on kansalaisille tehty väline antaa palautetta, 
esittää kiitoksia ja kertoa tarinansa poliisille ja esittää parannusehdotuksia.
Weedayout.com•	  (PissaReissu.com), johon on koottu tietoa yleisölle avoimista 
käymälöistä ja niiden fasiliteeteista.
Citipedia•	 , jonka tehtävänä on paikantaa ja keskustella julkisen tilan käyttö-
mahdollisuuksista ja tulevaisuuden käyttötarpeista.
Hitch ’n Bitch•	  (Reitti-ja-Risu), joka on bussiliikenteeseen perustuva reittio-
pas, johon sisältyy mahdollisuus antaa palautetta yhteyksien toimivuudesta ja 
linja-autojen tasosta ja toiminnasta, jota puolestaan esimerkiksi liikennöitsijä 
voi hyödyntää palvelunsa kehittämisessä.
Flock Local•	  (Paikalliset kokoontumiset), jossa satunnaiseen tai lyhytaikaiseen 
vapaaehtoistyöhön tai kansalaistoimintaan halukkaat kansalaiset voivat il-
moittaa osallistumishalukuudestaan ja vastaavasti paikallisten kansalaistoi-
minnan organisoijat voivat kertoa omista tarpeistaan ja rekrytoida aktiivisia 
kuntalaisia toimintaansa. 

kuvio 28. sosiaalisten innovaatioiden viikonloppuleiri saltire-keskuksessa glasgowssa 
kesäkuussa 2009. (kuva: social innovation Camp, http://www.sicamp.org/)

Samantapaista luovaa yhteiskunnallista kaupunkisuunnittelua ilmentää so-
siaalista yrittäjyyttä maailmanlaajuisesti edistävä Hub-verkosto, jonka en-
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simmäinen jalkautuminen Suomeen tapahtui Hub: Pop-Up Hub Helsinki 
–tapahtumassa muotoilun viikon yhteydessä syyskuussa 2009. Hankkeen 
toteutti Aalto-yliopisto, Suomen Lontoon instituutti ja Suomen Hub-yh-
teisö. Tapahtuman ideana oli tarjota toiminta-alusta erilaisia tapahtumille ja 
osallistaa kaupunkilaisia suunnittelemaan omaa kaupunkiaan, kehittämään 
yhteiskunnallisia toimintamalleja ja ideoita ja rakentamaan visiota ihanteel-
lisesta kaupunkitilasta. Tapahtuma oli osa globaalin Hub-liikkeen toimin-
taa. Itse liikkeellä on toimipisteitä eri puolilla maailmaa. Sen erityispiirre on 
yhteiskunnallisen yrittäjyyden edistäminen eli pyrkimys on antaa maailmaa 
positiivisesti muuttaville ideoille toteutumismahdollisuus tuomalla kansalais-
järjestöjä, pk-yrityksiä, rahoittajia ja päättäjiä samaan luovaan tilaan. Hub-
ideologia lähtee siitä, että ideoiden sijaan nykymaailmassa on puutetta mah-
dollisuuksista synnyttää ja toteuttaa luovia ratkaisuja. Tätä ongelmaa Hub 
pyrkii osaltaan poistamaan luomalla eri puolille maailmaa yhteiskunnallista 
yrittäjyyttä ja luovuutta tukevia innovaatioklubeja, joiden toiminnan lähtö-
kohtana ovat luovuuden tunnistaminen ja esiinnostaminen, innovaatioiden 
jalostaminen, uuden yritystoiminnan aloittaminen, eri toimijatahojen ko-
koaminen samoille foorumeille ja innovatiivisten ihmisten vuorovaikutuk-
sen tukeminen. Tällaisista ”paikoista” kyseinen verkosto on saanut nimensä: 
solmukohta (hub). Hub-verkosto on omistautunut nimenomaan suunnitte-
lemaan ja isännöimään erilaisia tapahtumia ja tilanteita, joissa luodaan mah-
dollisuuksia yhteiskunnalliselle yrittäjyydelle. Tällaisia ovat korkean tason 
Hub-luennot, ideapäivälliset, monialaiset innovaatiolabit ja avoimet Hub-
lounaat. Hubin taustalla on ajatus paremmasta maailmasta ja toimimisesta 
paremman maailman aikaansaamiseksi, mutta toisaalta se on yhteiskunnalli-
sesti orientoitunut, avoin ja kokeileva innovaatioyhteisö ja samalla eräänlai-
nen avoin ja luova yrittäjäyhteisö. (Ks. http://the-hub.net/.)

innovatiivinen kaupunki

iNNovaatioajattElu julkisElla sEktorilla

Innovaatiot liittyvät tietoiseen pyrkimykseen saada aikaan positiivisia muu-
toksia organisaatioiden toiminnassa ja niiden asemassa omassa toimintaken-
tässään. Julkisella sektorilla tällainen muutos voi näkyä esimerkiksi uusien 
organisointimallien käyttöönoton avulla aikaansaatuna merkittävänä kustan-
nustehokkuuden lisääntymisenä tai monikanavaisuuden avulla toteutettuna 
palvelun saavutettavuuden parantumisena. Vaikkaesimerkkejä innovaatioista 
löytyy paljon, toisaalta julkista sektoria vaivaa yleisesti luovan innovaatiotoi-
minnan puute. Osin tästä syystä julkisten organisaatioiden uudistuminen 
tuntuu auttamattoman hitaalta, jos asiaa tarkastellaan kansalaisen tai asiak-
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kaan välittömien tarpeiden kannalta. (Anttiroiko 2009c.) Samoin uudista-
miskeskustelu tuntuu jämähtäneen 2000-luvulla rakenteellisten reformien ja 
erityisesti mittakaavaetujen tarkasteluun, jolloin muu kuntasektorin uudista-
minen ei ole saanut osakseen riittävää huomiota.

Innovaatioajattelua tarvitaan uudistamaan demokratiaa ja hallintoa ja 
lisäämään toiminnan tehokkuutta. Se tarjoaa tällöin myös mahdollisuuksia 
kyseenalaistaa niitä byrokratiaan ja muihin julkisen hallinnon osa-alueisiin 
liittyviä käytäntöjä, jotka tuntuvat aikansa eläneiltä. Tällaisessa ”luovan tu-
hon” prosessissa poliitikkoja, viranomaisia ja aktiivisia kansalaisia tarvitaan 
sekä osallistumaan innovointiin että arvioimaan innovaatioiden hyödyllisyyt-
tä ja mielekkyyttä. (Ks. Borins 2001.) 

Julkinen sektori muodostaa erityisen institutionaalisen piirin, jonka inno-
vaatiotoiminta poikkeaa joiltain osin yritysten vastaavasta toiminnasta. Sen 
innovaatiot asettuvat monimutkaiseen ja monin tavoin säänneltyyn ympäris-
töön. Innovaatioiden ja julkishallinnon on itse asiassa todettu muodostavan 
varsin yhteensopimattoman käsiteparin mm. sen vuoksi, että byrokratiaan 
kuuluvat klassiset periaatteet eivät lähtökohtaisesti tue innovatiivisuutta, vaan 
korostavat enemmän oikeusturvaa, kontrollia ja hierarkkisia hallintasuhteita. 
Tässä suhteessa julkisen sektorin luonne ja myös sen toimintaympäristö ovat 
muuttuneet ratkaisevasti. Julkisen sektorin innovaatiopotentiaalin hyödyntä-
minen on yksi oman aikamme merkittävimpiä uusia näkökulmia hallinnon 
ja julkisten palvelujen kehittämiseen. Samalla itse innovaatiotoiminnan 
painopiste on siirtymässä kohti avoimia ja sosiaalisia innovaatioita, joilla on 
erityisen paljon annettavaa juuri fyysisen ympäristön ja kaupunkiyhdyskun-
tien kehittämiselle. (Anttiroiko 2009f.)

iNNovaatioN käsitE

Innovaatiokeskustelu alkoi jalostua käsitteellisesti 1960-luvulla (esim. Sa-
polsky 1967; Wilson 1966; Becker & Whisler 1967, 462-463). Jo tuolloin 
alettiin olla varsin yksimielisiä ainakin siitä, että keksintö (engl. invention) ja 
innovaatio (engl. innovation) ovat eri asioita. Keksintö on uusi tuote, palvelu 
tai idea, kun taas innovaatiosta on kyse silloin, kun uudiste otetaan käyt-
töön organisaatiossa tai yhteisössä ensimmäistä kertaa (vrt. Borins 2001; Chi 
1999). Innovaatioon liittyy tässä erityisessä mielessä aina sekä tila-ajallinen 
että sosiaalinen ulottuvuus (vrt. Koch & Hauknes 2005).

Moore, Sparrow ja Spelman (1997, 276) ovat todenneet, että innovaatiossa 
on kyse muutoksesta, joka on globaalisti tai ainakin paikallisesti uusi tietyllä 
toimialalla tai tietylle organisaatiolle. Tämän määrittelyn ydin on toimija-
kohtaisessa uutuudessa. Altshuler ja Zegans (1997, 73) ovat kiteyttäneet 
innovaation käsitteen hieman tätä muistuttavalla tavalla siten, että siinä on 
kyse toiminnallistetusta uutuudesta (engl. novelty in action). Tämä määrit-
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telytapa korostaa sitä, että innovaation käsite liitetään yleensä aina sellaiseen 
uudisteeseen, jonka hyödyllisyys ja menestys on mitattu markkinoilla tai 
muulla tavoin käytännön elämässä (Valkama ym. 2007. Vrt. Mote 2000; 
Behn 1997). 

Alan tutkijoiden keskuudessa on keskusteltu siitä, kuinka radikaalia muu-
tosta innovaatiolta edellytetään. Jotta kyse olisi innovaatiosta, Lynn (1997, 
7) ja eräät muut tutkijat edellyttävät, että sen aikaansaaman vaikutuksen 
tulee olla enemmän kuin pelkkä pieni muutos toiminnassa. Ajatuksena on, 
että pienet muutokset tai parannukset ilmentävät pelkkää sovittautumista 
jokapäiväisessä elämässä jatkuvasti esiin tuleviin käytännön vaatimuksiin, 
kun taas innovaatioissa on kyse enemmän tai vähemmän radikaaleista 
muutoksista. Kuten sanottu, muunkinlaisia näkökulmia on esitetty. Jotkut 
tutkijat hyväksyvät sen, että osa innovaatioista on inkrementaalisia, jolloin 
innovaation käsitteen kriteerit ajatellaan voitavan pitää suhteellisen väljinä. 
(Vrt. Moore & Sparrow & Spelman 1997, 276-277; Koch & Hauknes 2005, 
8; Valkama ym. 2007.)

julkiNEN sEktori iNNovaatiotoimiNNaN kENtällä

Julkisen sektorin innovaatiotoiminnalla on kaksi hyvin erilaista kohdealuet-
ta, joita voisi luonnehtia julkisen sektorin innovaatiotoiminnan sisäiseksi ja 
ulkoiseksi ulottuvuudeksi:

Julkisen sektorin innovaatiotoiminnan ”ulkoinen” puoli tai välillinen inno-•	
vaatiotoiminta korostaa julkisten organisaatioiden roolia yksityisten organi-
saatioiden ja yhteisöjen ja erityisesti yritysten innovaatiotoiminnan tukija-
na. Julkisella sektorilla on ollut perinteisesti merkittävä rooli nimenomaan 
yritysten innovaatiotoiminnan tukemisessa ja innovaatiojärjestelmien ke-
hittämisessä (ks. esim. Simmie 2001). Viime vuosina on alettu kiinnittää 
huomiota myös järjestösektorin ja kansalaisyhteiskunnan innovatiivisuuden 
tukemiseen.
Julkisen sektorin innovaatiotoiminnan ”sisäinen” ulottuvuus viittaa niihin •	
toimintoihin, joita toteutetaan julkisten organisaatioiden oman innovatiivi-
suuden ja innovaatiotoiminnan tukemiseksi. Tällä toimintakentällä innovaa-
tioita tarkastellaan julkisten organisaatioiden tehtävien, toimintojen ja niihin 
liittyvien vuorovaikutussuhteiden kannalta. (vrt. Nagel 2003, 644; OECD 
1977, 162.) 

Tässä yhteydessä huomion kohteena on julkisen sektorin sisäinen innovaatio-
toiminta ja sen piirissä erityisesti kuntasektorin innovaatiotoiminta. Julkisen 
sektorin asemaa tällä kentällä havainnollistaa kuvio 29. 

Julkisella sektorilla innovaatiotoiminnan pyrkimyksenä on ollut yleensä 
joko kontrolloida ja ehkäistä ongelmia tai saada aikaan kustannussäästöjä 
(Altshuler & Zegans 1997, 70). Tässä asetelmassa on tapahtunut asteittaisia 
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muutoksia 1980-luvulta lähtien, kun byrokratiaan nojaava johtamismalli 
alkoi tehdä tietä uudelle julkisjohtamiselle (New Public Management, 
NPM). Uusi julkisjohtaminen on muodostunut tärkeäksi innovaatioiden 
lähteeksi tuodessaan yritysmäisiä johtamismalleja, markkinamekanismin 
hyödyntämis mahdollisuuksia ja asiakasorientoituneita palvelukonsepteja 
julkiseen palvelutuotantoon (Walsh 1995). Ne eivät ole kaikissa suhteessa 
olleet aina parhaita mahdollisia välineitä julkisen sektorin toimintaa ja sen 
yhteisöllistä perustaa ajatellen, mutta toisaalta ne ovat joka tapauksessa 
auttaneet tehostamaan toimintaa ja näkemään julkisten organisaatioiden 
toiminnan uudessa valossa.

 

Julkisen sektorin 
sisäinen innovaatio-

toiminta 

Yritysten 
innovaatio-

toiminta 

Kansalaisyhteis-
kunnan innovaatio- 

toiminta 
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kuvio 29. Julkinen sektori innovaatiotoiminnan kentässä. (anttiroiko 2009f.)

Vaikka julkisella sektorilla voidaan sekä synnyttää että soveltaa fyysisiä tuo-
teinnovaatioita, suurin osa innovaatioista liittyy ”aineettomiin” tuoteinno-
vaatioihin eli käytännössä julkisiin palveluihin ja siihen arvokonstellaatioon, 
jonka avulla julkiset organisaatiot tuottavat hyötyjä ja arvoja kansalaisille ja 
sidosryhmille (Elmore 1997, 248).

kuNNaN iNNovaatiojohtamiNEN

Kuntasektorin innovaatiojohtamisen lähtökohdat ovat monilta osin samat 
kuin julkisella sektorilla yleensäkin. Julkisen sektorin innovaatioihin liitetään 
sellaisia piirteitä kuin holistisuus eli kokonaisvaltaisuus, jossa on olennaista 
systeemitasoinen lähestymistapa ongelmien ratkaisuun, organisaatiorajoja 
ylittävä yhteistyö ja palvelukokonaisuuksien kokoaminen asiakkaille. Muita 
vastaavia innovaatioihin liittyviä piirteitä ovat uuden tieto- ja viestintätekno-
logian hyödyntäminen, prosessien uudistaminen, kansalaisten ja yhteisöjen 
vahvistaminen ja sektorirajat ylittävä kumppanuus. (Borins 2001.) Näiden 



111

Metodikonseptit

yleisten piirteiden luetteloinnin yhteydessä on hyvä muistaa, että innovaatio-
toiminta on periaatteessa vain joukko innovaatioihin tähtääviä toimintoja, 
kuten tutkimusta, teknologian kehittämistä sekä organisatorisia, taloudellisia 
ja hallinnollisia toimintoja (vrt. OECD 1997). Innovaatioprosessi on koko 
laajuudessaan yleensä monivaiheinen prosessi, jossa ideoiden toimivuus ja 
hyödyllisyys testataan käytännössä julkisyhteisöjen, markkinoiden, kunta-
laisten ja muiden sidosryhmien välisessä vuorovaikutuksessa. 

Innovaatiot eivät synny määräyksillä ja pakkokeinoilla, vaan ne edellyttä-
vät luovuutta ja innostusta, jota on vaikea hallita byrokratian tai perinteisen 
julkisyhteisöjen johtamisen keinoin (vrt. Nonaka & Toyama & Konno 
2000, 22). Tässä mielessä innovaatiotoiminnan johtaminen on erityisen 
herkkä johtamisen osa-alue, jossa on tärkeää luoda yleisiä edellytyksiä inno-
vatiivisuudelle ja suunnata innovaatiotoimintaa organisaation tavoitteiden 
mukaisille alueille. Kuntasektorilla se on ennen muuta luovuuden edellyttä-
män vapauden ja riskinoton ja toisaalta demokraattisesti säännellyn julkisen 
toiminnan välisen jännitteen hallintaa. Asetelma muistuttaa Nonakan (1994, 
32-33) ajatusta hypertekstiorganisaatiosta, jonka perusominaisuus on kyky 
vaihdella tiedon luomisen kontekstien välillä, jotta organisaatio pystyy 
joustavasti käsittelemään sisäisiä tilanteita ja ulkoisia suhteita. Perimmältään 
kyse on hierarkian ja dynaamisen tiimin luontaisten rytmien orkesteroin-
nista eli pyrkimyksestä joustavasti yhdistää hierarkkisen linjaorganisaation 
järjestelmällisyys ja vakaus dynaamiseen ja kevyesti organisoituun tiimi- tai 
projektityöskentelyyn. (Ks. kuntien innovaatiojohtamisesta lähemmin 
Sotarauta 2009 ja Jäppinen 2009.)

Innovaatiotoiminnan johtamisessa noudatetaan käytännössä hyvin 
erilaisia tyylejä tilanteesta ja organisaatiosta riippuen. On strategista joh-
tamista, kokonaisvaltaista suunnittelua ja erilaisia uusia ideoita kokeilevia, 
epävarmuuden kyllästämiä ja löyhästi päämääräsuuntautuneita kehittämis-
prosesseja. Lisäksi innovaatioprosessit voivat perustua pilotti-projekteihin, 
kansalaisten kuulemiseen, asiakaskyselyihin tai vastaaviin menetelmiin. 
(Borins 2001.) Olipa toteutusmuoto mikä tahansa, kuntien innovaatio-
johtaminen on yleensä luonteeltaan käytäntölähtöistä, verkostomaista ja 
jaettua. Tiedelähtöisestä innovaatiotoiminnasta poiketen kuntien innovaatio-
toiminta toteutuu yleensä käytäntölähtöisinä tiedon luomisen ja jalostamisen 
prosesseina, joissa yhdistellään erilaisia tiedonintressejä hallintotoimintaan ja 
palveluihin kytkeytyvissä käytännöllisissä ympäristöissä. Lisäksi miltei kaikki 
tietoisesti rakennetut innovaatioprosessit toteutetaan laajapohjaisessa ver-
kostomaisessa yhteistyössä. Tulosten saavuttaminen edellyttää monipuolisen 
asiantuntemuksen hyödyntämistä, erilaisten intressien yhteensovittamista ja 
eri osapuolten välistä yhteistyötä. Edelliseen liittyen innovaatiojohtaminen 
on yleensä juuri jaettua johtajuutta, koska yhdelläkään toimijalla ei ole yksin 
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valtaa eikä tiedollisia edellytyksiä luoda monimutkaisiin ongelmiin ratkaisuja 
tarjoavia innovaatioita. (Jäppinen 2009, 122-124.)

Toinen huomioonotettava ulottuvuus on kuntasektorin erityisluonne. 
Kunta on muodollisesti määriteltynä valtion ohjausvallan alainen itsehallin-
nollinen paikallisyhteisö, jolla on aluerajat, laissa säädetty toimivalta ja yh-
teisön hallintakäytäntöjä toteuttava päätöksenteko- ja hallinto-organisaatio. 
Kuntien johtaminen perustuu ns. kaksoisjohtamiseen, jota toteutetaan paikal-
lisyhteisön tahtoa heijastelevan poliittisen ohjauksen sekä kunnan hallinto- ja 
palvelutuotanto-organisaation puitteissa toteutettavan ammattijohtamisen 
muodossa. Lisäksi kuntien johtaminen on olennaisella tavalla koko pai-
kallisyhteisöä koskevaa moniarvoisuuden johtamista (Haveri & Anttiroiko 
2009, 195-196; ks. myös Haveri ym. 2009). Innovaatiojohtamisen kannalta 
tämä ulottuvuus korostaa erityisesti sitä, että innovaatioiden mielekkyyden ja 
soveltuvuuden viimekätinen testausympäristö on moniarvoinen ja -ääninen 
paikallisyhteisö. Lisäksi paikallisyhteisö eri piirteineen on nähtävä tärkeänä 
osana kunnan avointa innovaatioympäristöä, jonka luovuutta ja innovaatio-
potentiaalia tulisi pyrkiä hyödyntämään kunnan ja koko paikallisyhteisön 
kehittämisessä. (Anttiroiko 2009f.)

kEskEisEt iNNovaatiotypologiat

Kuntasektorin innovaatiotoiminnan kohdealueita voidaan jäsentää inno-
vaatioiden luonteen tai kuntien tehtäväkentän kautta tai niiden yhdistel-
minä. Innovaatiotypologiat tarjoavat yhden lähestymistavan tämän asian 
tarkasteluun. 

Yksi perustavimpia jakoja innovaatiotyyppien osalta on jako tuote- ja 
prosessi-innovaatioihin (Harisalo 1984; OECD 1997). Tässä typologiassa 
palvelut sisältyvät tuoteinnovaatioihin. Jos vastaavalla tavalla prosessi-inno-
vaation käsite ymmärretään alaltaan laajana, se voidaan jakaa kahteen osaan, 
teknologisiin ja organisatorisiin innovaatioihin (Sotarauta 2009, 59). Tosin 
nämä innovaatiotyypit voidaan nähdä myös itsenäisinä kategorioina, koska 
ne eivät palaudu pelkästään toimintaprosesseihin. Lisäksi myös palvelut ovat 
perusluonteeltaan ennemminkin prosesseja kuin varsinaisia tuotteita, mikä 
tietysti monimutkaistaa em. määrittelykenttää. Jo nämä esimerkit riittävät 
osoittamaan, että innovaatiotutkimuksen peruskategorioita voidaan jäsentää 
monella toisiinsa kytkeytyvällä tavalla. Esimerkkeinä muista innovaatiotyy-
pittelyistä voidaan mainita Shangin ja Faganin (2006) jako teknologisiin ja 
institutionaalisiin innovaatioihin, Chin (1999) jako makrotason politiik-
kainnovaatioihin ja mikrotason johtamisinnovaatioihin, Bessantin ja Tiddin 
(2007, 13) jako tuote-, prosessi-, asemointi- ja paradigmainnovaatioihin 
sekä Mooren, Sparrown ja Spelmanin (1997, 277-278) tyypittely meto-
disiin, hallinnollisiin, teknologisiin ja strategisiin innovaatioihin. Eräässä 
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1990-luvun alun suurkaupunkiprojektissa innovaatiot ryhmiteltiin viiteen 
luokkaan yhteiskunnallisten osajärjestelmien pohjalta (sosiaaliset ja kulttuu-
riset, poliittis-hallinnolliset, taloudelliset, teknologiset sekä alueellis-fyysiset 
innovaatiot), joita sovellettiin seitsemään kaupunkipolitiikan osa-alueeseen 
(tulonmuodostus ja työllisyys, asuminen ja maankäyttö, energia ja ruoka, vesi 
ja viemäröinti, liikenne ja viestintä, koulutus sekä terveydenhuolto) (Perlman 
1990, 9). Nämä typologiat riittävät osoittamaan sen, että julkisen hallinnon 
innovaatiotyyppejä voidaan jäsentää sekä geneeristen että eri tavoin konteks-
tiin sovitettujen typologioiden pohjalta.

Sosiaalisen sovelluskontekstin laajuuden kannalta kuntasektorin innovaa-
tiotyypit voidaan ryhmitellä neljään luokkaan (Anttiroiko 2009f ): 

Institutionaaliset innovaatiot: merkittävät uudet institutionaaliset järjestelyt, •	
joilla on vaikutusta keskeisten yhteiskunnallisten instituutioiden asemaan ja 
toimin taan, poliittisiin prosesseihin, yhteisöllisiin rakenteisiin, yhteiskunta-
suhteisiin ja markkinoiden toimintaan.
Organisaatioinnovaatiot: merkittävät uudet järjestelyt ja rakenteet, joilla vai-•	
kutetaan jonkin rajatun toiminnallisen kokonaisuuden organisoitumiseen tai 
organisaatioiden yhteistyö- tai vaihtosuhteisiin.
Prosessi-innovaatiot: merkittävät uudet toiminnalliset menettelyt ja toiminto-•	
kokonaisuudet, joilla hallinta-, johtamis-, hallinto-, palvelu- ja kehittämis-
prosesseja muotoillaan uudelleen.
Teknologiset innovaatiot: merkittävät uudet välineet ja menetelmät, joita •	
voidaan hyödyntää organisaatioiden toiminnassa.

Kyseessä ei ole tietenkään ainoa tapa tyypitellä innovaatioita kuntasektorin 
toiminnan kannalta, mutta tämä nelijako tarjoaa hyvän yleiskuvan niistä in-
novaatioista, joita voidaan soveltaa kunnan sosiaalisiin ydinprosesseihin ja eri 
tehtäväalueisiin. Näillä kaikilla on siis lähtökohtaisesti geneerinen keinoihin, 
menettelytapoihin ja prosesseihin kytkeytyvä luonne, minkä kautta ne liitty-
vät kuntien tehtäviin ja sovellusalueisiin.

iNNovaatiotoimiNNaN sovEllusaluEEt

Kunnat ovat monitoimialaisia itsehallintoyhdyskuntia, joilla on useita tär-
keitä yhteiskunnallisia ja yhteisöllisiä tehtäviä. Usein käytetty perusjaottelu 
jakaa kuntien tehtävät neljään sisällölliseen alueeseen: (1) demokratia- ja 
poliittiset tehtävät, (2) hallinto- ja viranomaistehtävät, (3) hyvinvointi- ja 
palvelutehtävät sekä (4) edunvalvonta- ja kehittämistehtävät (vrt. Anttiroiko 
ym. 2007, 20). 
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kuvio 30. innovaatiotoiminnan muodot ja keskeiset kohdealueet kuntasektorilla. (ant-
tiroiko 2009f.)

Innovaatiotoiminnan kannalta olennaisia sovellusalueita ovat kuntaorga-
nisaation sisäiset hallinnolliset tehtävät ja johtamistoiminnot, hallintasuh-
teet ja erityisesti demokraattisen hallinnan muodot sekä kuntien palvelujen 
järjestäminen. Lisäksi näihin voidaan liittää kuntien kehittämistoiminta ja 
kehittämisorientoituneet toimialat, kuten elinkeinopolitiikka. Nämä osa-
alueet on kuvattu yhdessä innovaatiotyyppien kanssa kuviossa 30. Kuvio 
hahmottaa sitä, että eri innovaatiotasoilla vaikutetaan käytännössä kaikkiin 
kuntien tehtäväalueisiin ja toimintokokonaisuuksiin. Edellä esitelty neljän 
osa-alueen jäsennys auttaa hahmottamaan niitä sovellusalueita, joilla kun-
tien innovaatiotoiminta on saanut tai saa potentiaalisesti aikaan muutoksia. 
Tämän jäsennyksen tuloksena muodostuu samalla neljä sovellusaluespesifiä 
innovaatioluokkaa: hallinta-, johtamis-, palvelu- ja kehittämisinnovaatiot. 

Hallintainnovaatiot liittyvät kuntien toteuttamaan sääntelyyn, poliittiseen 
ohjaukseen, sidosryhmäsuhteiden hallintaan sekä demokraattisen järjestel-
män toimintaan. Niitä voisi kutsua myös poliittisiksi tai hallintapoliittisiksi 
innovaatioiksi. Perinteisesti ehkä keskeisin yleinen teema tällä saralla on 
liittynyt uusiin hallintamuotoihin joko asiakas- ja markkinaehtoisuutta 
korostavan uuden julkisjohtamisen tai julkisen sektorin koordinointiroolia 
ja yhteisöllisyyttä korostavan uuden julkisen hallintatavan (new public gover-
nance) kannalta. 

Johtamisinnovaatiot liittyvät nimensä mukaisesti johtamisen uudistami-
seen. Yleisimpiä johtamisinnovaatioita ovat uusien johtamistekniikoiden 
omaksuminen ja toimeenpano (kuntasuunnittelu, tulosjohtaminen, laatu-
johtaminen, tasapainotettu mittaristo ym.), merkittävät uudet organisaatio-
rakenteet ja strategisessa orientaatiossa tapahtuneet merkittävät muutokset. 
(OECD 1997, 88-89.) Alan keskustelu on liittynyt viime vuosikymmenien 
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aikana ennen kaikkea uuteen julkisjohtamiseen ja sen lähestymistapojen ja 
johtamismenetelmien ja toisaalta laajemminkin uusien governance-mallien 
omaksumiseen ja leviämiseen. (Ks. Cohen & Eimicke 1998; Borins 2001; 
Altshuler & Zegans 1997; Haveri & Pehk 2009; Anttiroiko ym. 2007; Ha-
veri ym. 2009; Valkama 2004). Kuntajohtamiseen kohdistuneet merkittävät 
innovaatiot ovat luonteeltaan pääosin organisaatioinnovaatioita.

Palveluinnovaatiot ovat nousseet keskustelun keskiöön monistakin syistä. 
Yksi näistä on väestörakenteen vanhusvoittoistuminen, mikä vaikuttaa rat-
kaisevasti palvelutarpeiden kehitykseen. Lisäksi osin samasta syystä julkinen 
sektori kohtaa lisääntyviä rekrytointiongelmia, mikä antaa lisäpontta julkisen 
palvelun tehostamisvaatimuksille. Erityisesti terveydenhuollon palvelujen uu-
distamista on pidetty kansallisesti tärkeänä sovellusalueena. (Ks. Gallaher & 
Link & Petrusa 2006; Ettlie 2006; Hartley 2005.) 

 
Yhteiskunnalliset tekijät: geopoliittinen asema, väestökehitys jne. 
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kuvio 31. palveluinnovaatioiden sovelluskentän peruselementit. (anttiroiko 2009f.)

Palveluinnovaatioiden tyyppeinä on eroteltu mm. radikaalit palveluinnovaa-
tiot, inkrementaaliset palveluinnovaatiot, ad hoc –innovaatiot, virallistami-
sinnovaatiot ja arkkitehtuuri-innovaatiot (Raunio 2008, 192-196; Gallouj 
2002). Kuntien palvelujen uudistamisessa keskeisellä sijalla ovat tuottajanä-
kökulmasta organisaatioinnovaatiot, kun taas interaktiivisen palvelutoimin-
nan kannalta innovaatiotoiminta keskittyy palveluprosesseihin, joissa hyö-
dynnetään enenevässä määrin myös uutta teknologiaa (ks. Valtioneuvoston 
kanslia 2005). Palveluinnovaatioiden kenttää ja rajapintoja on kuvattu ylei-
sellä tasolla kuviossa 31.
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Kehittämisinnovaatiot kohdistuvat mm. kuntien edunvalvontaan, yhdys-
kunnan fyysisen rakenteen kehittämiseen ja elinkeinoelämän kehittämiseen. 
Toki kehittämisorientaatio on läsnä kaikessa kunnan toiminnassa, mutta 
jotkut toiminnot perustuvat primaarisesti yhdyskunnan kehittämiseen, jol-
loin niistä muodostuu luontevasti oma toimintokokonaisuutensa. Kuntien 
kehittämistoiminnan eri puolia on jäsennetty kuviossa 32.
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kuvio 32. esimerkkejä kunnan innovatiivisen kehittämistoiminnan osa-alueista. (ant-
tiroiko 2009f.)

Kehittämisinnovaatioiden keskeisen lohkon muodostavat erilaiset perusraken-
teita, toimintaympäristöjä ja alustoja koskevat innovaatiot. Merkittävä osaa-
misympäristöjen kehittämisen innovaatio oli toisen maailmansodan jälkeen 
hitaasti kasvanut tiedepuistojen ja teknologiakeskusten perustaminen. Sittem-
min toiminnan painopistettä on siirretty mm. yrityshautomoiden suuntaan, 
jossa erityishuomio kohdistetaan yrityksen käynnistysvaiheeseen räätälöityihin 
tila- ja yrityspalveluihin. Oulun kaupunki on ollut Suomessa suunnannäyttäjä 
teknologiakeskustoiminnassa, triple helix-yhteistyössä ja alueellisessa verkos-
toitumisessa. Esimerkkinä uudesta paikallisesta ohjelmallisesta kehittämisestä 
voidaan mainita Tampereen kaupungin 2000-luvun alussa käynnistämä viisi-
vuotinen eTampere-ohjelma, jolla pyrittiin löytämään innovatiivisia ratkaisu-
ja elinkeinoelämän ja paikallisen hallinnan kehittämiseen tietoyhteiskunnan 
oloissa (Kasvio & Anttiroiko 2005). Sittemmin Tampereen kehittämisessä 
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teknologioiden rinnalle tuotiin mm. luovuutta ja kulttuuria korostavia näkö-
kulmia, joita edustaa Luova Tampere –ohjelma (http://www.luovatampere.fi/). 
Esimerkkinä yhdyskuntakehittämisen innovaatiosta mainittakoon pääkaupun-
kiseudulla käynnistetty Arabianrannan kehittäminen ja siihen liittyen Living 
Lab –toiminta, ubiikin eli jokapaikan teknologian hyödyntäminen yhteisölli-
syyden rakentamisessa ja sosiaalisten innovaatioiden tukeminen osana kaupun-
ginosan kehittämistä (http://www.arabianranta.fi/). Maaseudun kehittämisessä 
uutta toimintamallia edustavat Euroopan Unioniin liittymisen jälkeen synty-
neet paikalliset toimintaryhmät, jotka saivat alkunsa EU:n LEADER-pilotti-
ohjelmasta ja laajenivat eri puolille maata (Pylkkänen 2006).

Ohjelmien ja alustanluomisprosessien ohella kunnat edistävät taloudellista 
kehitystä myös fokusoitujen toimintokokonaisuuksien ja palvelujen muodos-
sa, joista mainittakoon kansainvälisesti orientoitunut yrityspalvelutoiminta 
(esim. Tampere International Business Office TIBO tai Greater Helsinki Pro-
motion GHP) sekä alueelliset yrityskehitysyhtiöt ja investointirahastot kuten 
Länsi-Suomen Kasvukolmio Oy ja Ylä-Pirkanmaan ja Keuruun seutukunnissa 
toimiva pääomasijoitusrahasto Midinvest Fund YPY I Ky (Anttiroiko et al. 
2006, 262). Edellä mainittujen lisäksi kunnat kehittävät luonnollisesti myös 
omia palvelujaan ja toimintojaan eri tavoin, joista esimerkkeinä mainittakoon 
yhteispalvelujen kehittäminen 1990-luvulta lähtien (http://www.yhteispalve-
lu.fi/), uudet organisatoriset ratkaisut ja palveluprosessit (esim. hoitoprosessin 
tehostaminen tekonivelsairaala COXA:ssa) ja kuntien sähköiset palvelut (ks. 
esim. Anttiroiko 2008a ja Valtioneuvoston kanslia 2005).

kaupuNki-iNNovaatiot

Innovaatiokirjallisuudessa kaupunkia on käsitelty erityisenä innovaatioym-
päristönä ja sovellusalueena. Tämä keskustelu syntyi 1970-luvulla, jolloin 
julkisen sektorin innovaatiokeskustelun keskiössä olivat vahvasti nimen-
omaan kaupunkiyhdyskuntien ongelmien ratkaisemista edistävät kaupunki-
innovaatiot (urban innovation) (ks. esim. Morley et al. 1980; Clarke 1989; 
Perlman 1990). Käsite kaupunki-innovaatio viittaa kaupunkiyhdyskuntien 
teknisen ja sosiaalisen infrastruktuurin kehittämiseen ja kaupunkimaiseen 
elämänmuotoon liittyvien sosiaalisten ja hallintaongelmien ratkaisemiseen 
tähtäävään innovaatiotoimintaan. Kaupunki-innovaatioissa on erityistä se, 
että sitä kehystää moniaineksinen ja monien organisaatioiden ja toimijoiden 
toiminta- ja elinpiireistä muodostuva alueellinen kokonaisuus, johon sisältyy 
yksittäisen toimijan toiminnan aikaansaannosten ja muun yhteisön välisiä 
vaikutusyhteyksiä. Esimerkiksi suuret kauppakeskukset kaupungin keskus-
tan ulkopuolella vaikuttavat osaltaan myös keskustojen elinvoimaisuuteen 
ja vastaavasti kevyenliikenteen suosimisella vaikutetaan osaltaan autoiluun. 
(Morley et al. 1980).
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Morley, Proudfoot ja Burns (1980, 21) jakavat kaupunki-innovaatiot 
infrastruktuuri-innovaatioihin (uudet liikennemuodot, uudet terveydenhuol-
tojärjestelmät, asuntopoliittiset uudistukset jne.) ja prosessi-innovaatioihin 
(hallinnon innovaatiot, osallisuusinnovaatiot, oman avun järjestelmät jne.). 
Tällaisten innovaatioiden luomisen ja toiminnallistamisen tehtävänä on 
auttaa kohdentamaan luovasti ja kustannustehokkaasti julkisia resursseja 
kaupunkien ongelmien ratkaisemista palveleviin toimenpiteisiin. 

Tunnettu kaupunkitutkija Peter Hall (1999) on tarkastellut kaupunki-
innovaatioita historiallisesta näkökulmasta. Hän tyypittelee innovaatiot 
kolmeen luokkaan: kulttuuris-intellektuaaliset, teknologis-tuotannolliset 
ja teknologis-organisatoriset innovaatiot. Historiallisessa katsannossa näillä 
innovaatiotyypeillä on ollut erilaisia painoarvoja. Uusimpana trendinä on 
näiden innovaatiotyyppien yhteenkietoutuminen. Kaupunki-innovaatiot 
kuuluvat tässä katsannossa teknologis-organisatorisiin innovaatioihin. Ne 
ilmentävät kaupunkien pyrkimystä ratkaista sekä oman hallintonsa puitteissa 
että yksityisen sektorin kanssa yhteistyössä kaupungistumiskehityksen ja 
kasvun mukanaan tuomia ongelmia, jotka liittyvät vesi- ja jätehuoltoon, 
liikennejärjestelyihin, yleisen turvallisuuden ja järjestyksen ylläpitämiseen ja 
köyhyysongelmaan. Mikään näistä ongelmista ei koske yksinomaan suuria 
kaupunkeja, mutta kaupunkiulottuvuudella on sikäli merkitystä, että tällai-
set ongelmat usein kasautuvat ja monimutkaistuvat ja niiden mittasuhteet 
muuttuvat suurissa kaupungeissa. Lisäksi kehitysvauhdin nopeutuminen 
asettaa erityisiä kehittämisen ja hallinnan haasteita juuri suurille kaupun-
geille ja tätä kautta myös kaupunki-innovaatioiden diffuusiolle. Tästä syystä 
kaupungit tarvitsevat erityisiä teknologis-organisatorisia innovaatioita, jotka 
eivät perustu pienille paikallisyhteisöille tunnusomaisiin lähtökohtiin, kuten 
läheisyyteen, lyhyeen aikajänteeseen, informaaleihin järjestelyihin ja pieneen 
mittakaavaan. Näin ymmärrettyä kaupunki-innovaatioiden taustalla on 
historiallinen välttämättömyys vastata räjähdysmäisen kaupungistumiskehi-
tyksen mukanaan tuomiin haasteisiin.
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IV  
 

Kestävä kehitys

ekokaupunki 

kEstävä kEhitys

Kestävän kehityksen perimmäisenä ajatuksena on sopeuttaa ihmisen toiminta 
maapallon luonnonvarojen asettamiin rajoihin. Kestävä kehitys ymmärretään 
tosin yleensä laaja-alaisesti, jolloin siihen sisällytetään ekologinen, taloudelli-
nen ja sosiaalinen ulottuvuus, jotka luovat ehtoja toisilleen ja vaativat näiden 
ulottuvuuksien yhteensovittamista. Kyseinen agenda alkoi hahmottua YK:n 
piirissä 1980-luvun lopulta lähtien ja kulminoitui vuonna 1992 hyväksytyssä 
Agenda 21 -toimintaohjelmassa. Paikallistasolla sitä voidaan toteuttaa pai-
kallisen toimintasuunnitelman eli ns. paikallisagenda 21:n muodossa, jonka 
toteutuksessa kuntien rooli on ratkaisevan tärkeä. Näin ollen kaupungit ovat 
tärkeitä toimijoita sillä hallinnan kentällä, jolla kestävään kehitykseen liitty-
viä pyrkimyksiä muotoillaan, seurataan ja edistetään. 

Yksi merkittävimpiä ympäristötietoisuutta nostaneita teemoja on ilmaston 
lämpeneminen, joka on lisännyt ympäristöhuolta kaikkialla maailmassa. 
Kyseessä on muutos, jonka on todettu suurella todennäköisyydellä aiheu-
tuneen valtaosin ihmiskunnan aiheuttamista kasvihuonekaasupäästöistä. 
Ilmaston lämpeneminen aiheuttaa merenpinnan nousun kautta merkittäviä 
välittömiä riskejä rannikkokaupungeille, sademäärien muutoksia ja äärim-
mäisten sääilmiöiden lisääntymistä, jotka puolestaan lisäävät maatalouden 
ongelmia, jäätiköiden sulamista ja vastaavia ilmiöitä. Vaikka kyseessä on 
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globaali ongelma ja siihen pyritään vastaamaan globaalilla tasolla, se näkyy 
myös pakallistasolla. Kysymys on siitä, miten kunnat voivat olla hillitse-
mässä ilmastonmuutosta mm. hyödyntämällä uusiutuvia energiamuotoja, 
lisäämällä uusiutuvien polttoaineiden käyttöä liikenteessä ja vähentämällä 
kasvihuonekaasupäästöjä. (Volk 2008.) Yksi vastaus näihin haasteisiin on 
kompaktin kaupungin (compact city) idea, jonka keskeisiin lähtökohtiin 
kuuluu tiivis kaupunkirakenne ja energiatehokkuus (Frey 2007). Toisaalta 
käytännössä kompakteihin ratkaisuihin pyrkivä kaupunkisuunnittelumme 
on joutunut taipumaan hajautumista edistävien tendenssien edessä, joita 
ovat mm. työpaikkojen siirtyminen keskustasta kaupunkien reuna-alueille ja 
päivittaistavarakaupan yksikkökoon suureneminen (Vaattovaara 2009).

Ekologisen kaupungin idea yhdistää monia asioita ekologisesta kestävyydes-
tä inhimilliseen mittakaavaan, osallisuuteen ja desentralisaatiota korostaviin 
suunnitteluideoihin, joista muodostuu lopulta varsin moniaineksinen kuva 
siitä, millainen ekologisesti kestävän kaupungin tulisi olla. Nykykäytäntöjen 
muuttaminen on sekä poliittisesti että taloudellisesti haastava tehtävä, joten 
ekokaupunkien luominen on hidas muutosprosessi. 

EkokaupuNkiEN kEhittämiNEN

Kaupunkikonseptina kestävän kehityksen kaupunki tai ekokaupunki on vi-
sio urbaanista yhteisöstä, jossa ekologiset tekijät yhdessä sosiaalisten ja ta-
loudellisten tekijöiden kanssa muodostavat sopusointuisen kokonaisuuden 
(Helenius-Mäki 2001, 75-77). 

Turun kaupunki hyväksyi kestävän kehityksen ohjelmansa vuonna 2005, jonka pää-
tavoitteisiin kuuluu kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen, luonnon monimuotoi-
suuden suojelu, kuntalaisten osallistumisen edistäminen, asuinalueiden viihtyisyyden 
parantaminen, elinkeinorakenteen monipuolistaminen sekä tuotanto- ja kulutustapo-
jen ympäristöystävällisyyden lisääminen. (Turun kaupunki 2005.) Tampereen kau-
punki on omissa kestävän kehityksen linjauksissaan todennut, että ”(e)dellytys kestä-
välle kaupunkikehitykselle on kaupungin virkamiesten ja poliittisten päätöksentekijöiden 
toimintatapojen muuttaminen kestävämmäksi. Lisäksi tarvitaan sitä, että kaupungin 
asukkaat omaksuvat kestävämmät elämäntavat. Kestävät toiminta- ja elämäntavat ovat 
sellaisia, jotka aiheuttavat mahdollisimman vähän haitallisia ympäristövaikutuksia, ovat 
ihmisten hyvinvointia oikeudenmukaisesti lisääviä ja ovat toteutettavissa kohtuullisilla 
kustannuksilla.” (Tampereen kaupunki 2009). Tätä pyrkimystä täydentää se, että 
Tampereesta tuli toukokuussa 2008 Suomen ensimmäinen ns. reilun kaupan kaupun-
ki (fairtrade city tai fairtrade town), minkä hengessä kaupunki sitoutuu kehittämään 
hankintojaan eettisemmiksi ja edistämään reilua kauppaa alueellaan. Tätä toimintaa 
koordinoivassa kannatustyöryhmässä on kaupungin edustajien lisäksi seurakuntien, 
yrityselämän ja järjestöjen edustajia. (Tampereen kaupunki 2009.) 
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Kansainvälisesti tunnettuja kestävän kehityksen ”vihreitä kaupunkeja” ovat 
Portland, San Francisco, Seattle, Chicago, New York ja Boston Yhdysvallois-
ta, Freiburg ja Zermatt Keski-Euroopasta, Kööpenhamina, Malmö ja Reyk-
javik Pohjoismaista, Waitakere Uudesta-Seelannista ja kehitysmaiden jou-
kossa esimerkiksi Curitiba Brasiliasta. Yhdysvalloissa nimenomaan Portland 
on nostettu esimerkiksi ”vihreästä” kaupungista, joka on edennyt kestävän 
kehityksen suuntaan monella eri ulottuvuudella. Myös Suur-Aucklandin län-
siosassa sijaitseva Waitakere Uuden-Seelannin ensimmäisenä eko kau punkina 
on kiinnostava esimerkki, sillä siinä ekokaupungin kehitystä lähestytään laa-
ja-alaisesti, jolloin sen piiriin luetaan mm. paikallistalouden, keskustan, lii-
kennejärjestelyjen, viheralueiden ja yhteisöllisyyden kehittäminen (ks. http://
www.waitakere.govt.nz/).

Freiburg (tarkemmin Freiburg im Breisgau) on vanhasta yliopistostaan ja keskiaikai-
sesta katedraalistaan tunnettu vauras ja ympäristöystävällinen kaupunki Baden-Würt-
tembergissä Saksassa. Vihreän liikkeen kannatus on siellä poikkeuksellisen vahvaa, 
mikä sopii hyvin yhteen sen kanssa, että kaupunkilaiset ovat tunnettuja aktiivisesta 
polkupyörien käyttämisestä ja jätteiden kierrätyksestä. Kaupunginvaltuuston vuonna 
1992 tekemän päätöksen mukaisesti kaupungin omistamalle maalle saa rakentaa vain 
alhaisen energiakulutuksen rakennuksia ja kaikkien uudisrakennusten on täytettä-
vä tietyt energiavaatimukset. Kaupungin keskustassa on laaja kävelykatuverkosto ja 
kaupungin joukkoliikenne toimii hyvin. Myös kaupungin uudet asuinalueet, kuten 
Vauban ja Rieselfeld, on rakennettu kestävän kehityksen periaatteita kunnioittaen. 

Linz-Pichlingiin Itävaltaan alettiin vuonna 1992 suunnitella ”aurinkoenergiakau-
punkia” (SolarCity), joka on energiaa säästävä noin 4000 asukkaan kaupunginosa. 
Paikallisessa asuintalojen rakentamisessa pyrittiin soveltamaan alhaisen energiaku-
lutuksen ratkaisuja. Ainakin 1/3 lämpimästä vedestä lämmitetään aurinkoenergialla 
ja loput alueellisella lämmitysjärjestelmällä. Lisäksi jäteveden käsittely on pyritty 
tekemään tehokkaaksi.

Sarrigurenin kaupunkia Espanjassa on kehitetty ekourbanismin hengessä. Kaupun-
kiin rakennettiin keinotekoinen järvi, jolla alueen arkkitehtuuria saatiin lähemmäksi 
luontoa. Se lisäsi alueen viihtyisyyttä kävelyreitteineen ja putiikkeineen ja toimii 
myös sadeveden keräilyjärjestelmänä. Asuntoja on suunniteltu mm. siten, että niissä 
voidaan hyödyntää auringonvaloa kylminä kausina. Kaupungissa on myös energia- ja 
ympäristöteemaan keskittynyt innovaatiopuisto.

St Davis on Walesissa sijaitseva, alle 2000 asukkaan pikkukaupunki. Se on itse asias-
sa pienin kaupunkistatuksen omaava paikallisyhteisö Iso-Britanniassa. Sen ekokau-
pungin kehittämisryhmä on perustanut ekokaupunkiprojektin, jonka tavoitteena on 
tehdä St Davisista ensimmäinen hiilipäästöistä vapaa kaupunki. Projektin käynnisti 
joukko aktiivisia kaupunkilaisia, jotka halusivat tehdä jotain ilmaston lämpenemisen 
ehkäisemiseksi. Kehittämisessä on kaksi painopistettä: (a) aloittaa työ, jonka tulok-
sena kaupungista tulee maailman ensimmäinen hiilivapaa kaupunki ja samalla (b) 
kouluttaa ja motivoida asukkaita ja kaupungissa vierailevia matkailijoita pienentä-
mään hiilijalanjälkeään niin paljon kuin mahdollista erilaisin energiaan, ravintoon ja 
liikenteeseen liittyvin toimenpitein.
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Useimmat kestävän kaupungin maineen saaneista kaupungeista ovat lähinnä 
innovatiivisia kokeilijoita, jotka ovat lähteneet liikkeelle kestäviä ratkaisuja 
toteuttavasta kaupunkisuunnittelusta ja tehneet mahdolliseksi kestävän elä-
mäntyylin esimerkiksi suosimalla energiaa säästäviä ratkaisuja, pyöräteitä ja 
julkista liikennettä. Pariisin Velib-kaupunki-pyöräjärjestelmä on hyvä esi-
merkki tästä. Toinen esimerkki on Lontoon esikaupungin Mertonin ”Merton 
rule” –järjestelmä, jossa tontinluovutusehdot sitovat rakennuksen energi-
ankulutuksen tontilla tuotettavaan uusiutuvaan energiaan, mikä kannustaa 
matalaenergiarakentamiseen ja uusiutuvien energialähteiden kekseliääseen 
käyttöön. Göteborgissa on vastaavasti kokeiltu menettelyä, jossa energianku-
lutukselle määrätään tonttikohtainen katto. (Neuvonen 2009, 38-39.) 

kuvio 33. velib-pyöränvuokrauspiste pariisin keskustassa. (kuva: a.-v. anttiroiko.)

”Pariisin Velib-kaupunkipyöräjärjestelmä antoi kaupunkiliikenteen muuttami-
sen uudella tavalla kaupunkilaisten käsiin. Suuri määrä (aluksi 10 000, nyttemmin 
20 000) kaupungin tarjoamia edullisia ja laadukkaita pyöriä teki Pariisista pyöräily-
kaupungin, jossa kasvava joukko ihmisiä käyttää pyörää nyt päivittäin, usein lyhyitä 
ja satunnaisia matkoja, joihin joukkoliikenne on kömpelö väline. Käyttäytymismuu-
toksen jälkeen myös muu liikennejärjestelmän muuttaminen kevyttä liikennettä suo-
sivaan suuntaan on tullut aiempaa helpommaksi: liikenteen ryhtmi on sopeutunut 
kasvavaan pyöräilijöiden määrään ja entistä suurempi joukko kaupunkilaisista on 
päässyt kokemaan liikenteen pyöräilijän näkökulmasta. Kiinnostavaa järjestelmässä 
on myös se, että se rahoittaa itse itsensä mainostulojen kautta. Sen ylläpidosta vastaa 
ulkomainontaan erikoistunut yritys, ei siis mikään perinteinen liikennealan yritys. 
Nyt samaa mallia kopioidaan moniin muihin eurooppalaisiin kaupunkeihin.” (Neu-
vonen 2009, 38; tekstin lihavointi lisätty.)
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Ekokaupunkikehityksen kuvaan kuuluu myös radikaaleja uudistajia kun-
nianhimoisine energia- ym. hankkeineen. Monet näistä, kuten hiilidioksi-
divapaa Masdarin ekokaupunki Yhdistyneissä Arabiemiraateissa ja vastaavat 
ekokaupunkihankkeet Kiinassa ja muualla, ovat kuitenkin vielä suunnitte-
luasteella.

uusia EkokaupuNkEja rakENtamassa

Yhtä muotoa kestävän kehityksen ideasta edustavat monet uusien ekokau-
punkien rakentamisprojektit eli ekologiset new town –projektit. Niitä on vi-
ritelty nopean kaupungistumiskehityksen ja vakavien saasteongelmien kanssa 
kamppailevassa Kiinassa ja Euroopassakin mm. ekologista new town –renes-
sanssia käynnistelevässä Iso-Britanniassa. Ehkä tunnetuin suunnitelma tältä 
saralta on kuitenkin Arabiemiirikuntien liiton pääkaupungin Abu Dhabin 
lähistölle suunniteltu Masdar, joka on 50000 asukkaalle mitoitettu ekologi-
nen kaupunki. Kaupungin energiatarve on tarkoitus minimoida huolellisella 
kaupunkisuunnittelulla. Tarvittavasta energiasta valtaosa, noin 80 %, tuote-
taan aurinkovoimalla ja suurin osa lopputarpeesta on suunniteltu tuotetta-
van polttamalla kompostoitua elintarvikejätettä. Hanke ei sinänsä perustu 
pelkkiin vihreisiin ajatuksiin, vaan sen motivaatio nousee maailman suurim-
piin öljyntuottajiin kuuluvan maan tarpeesta tutkia ja testata vaihtoehtoisia 
energiamuotoja ja kehittää sen pohjalta uutta liiketoimintaa. Se on siis va-
rautumista aikaan, jolloin öljyn merkitys energianlähteenä alkaa radikaalisti 
vähentyä. (Williams 2008.) Sittemmin julkisuuteen on nostettu toinenkin 
hanke Arabiemiraateista, Ras al Khaimahin ekokaupunkihanke, joka sekin 
on vasta suunnitteluasteella.

Uusia ekokaupunkiprojekteja on viritetty varsinkin Kiinassa, jonka ainutlaa-
tuiset mittasuhteet saanut kaupungistuminen yhdistettynä vakaviin ympäris-
töongelmiin on antanut pontta suurille ekokaupunkien rakentamishankkeille. 
Yksi tunnetuimpia Kiinan ekologisen kaupungin rakentamishankkeita oli 
Shanghain lähellä sijaitsevalle Chongmingin saarelle 2000-luvun alkupuo-
lella kaavailtu Dongtanin ekologinen kaupunki. Hanke kuitenkin haudattiin 
2000-luvun lopulla. Se edusti joka tapauksessa sikäläisessä kontekstissa uutta 
ajattelua, jonka yhtenä keskeisenä lähtökohtana oli kestävä kehitys. Se oli 
samalla reaktio Kiinan vakavaan ympäristöongelmaan. Hankkeessa oli ajatus 
luoda lähes tyhjästä Shanghain kaupungin osittaisessa omistuksessa olevan SIIC-
yhtiön omistamalle maa-alueelle uusi kaupunki, jonka väkiluvun suunniteltiin 
yltävän vuonna 2050 jo puoli miljoonaa. Ideana oli luoda eräänlainen uusi 
urbaanin järjestelmän ”lähdekoodi”, joka synnyttää mahdollisimman pienen 
hiilijalanjäljen eli pyrkimys oli mahdollisimman alhaisiin kasvihuonekaasujen 
kokonaispäästöihin. Lisäksi samalla ajatuksena oli luoda ja testata kokonaan 
uutta lähestymistapaa kaupunkisuunnitteluun. (McGray 2007.) 
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Vaikka Dongtanin kaupunkirakentamishanke ei toteutunut suunnitellulla 
tavalla, Kiinassa on toteutettu ja käynnistetty monia muita ekokaupungin 
rakentamishankkeita, kuten Huangbaiyun kestävä kylä Benxissä (Liaonin-
gin provinssi) sekä ympäristönsuojelun mallikaupungiksi nimetty Rizhao 
Shandongin provinssista, jonka rakennuksiin alettiin jo 1990-luvun alussa 
käyttää aurinkopaneeleja lämpimän veden tuottamiseen. Shanghain lähelle 
Danyangiin (Jiangsun provinssi) sekä Nanchangin lähellä sijaitsevaan 
Gongqingiin (Juangxin provinssi) on suunniteltu digitaalista ekokaupunkia, 
joiden rakentamiseen osallistuu mm. suomalainen DigiEcoCity Oy. Täl-
laisten projektien taustalla vaikuttaa Kiinan lajissaan ainutlaatuisen mittava 
pyrkimys siirtää noin 400 miljoonaa ihmistä maaseudulta kaupunkeihin 
vuoteen 2025 mennessä. Uudet ekokaupungit rakennetaan kestävän kehityk-
sen periaatteita noudattaen ja usein jo olemassa olevien kaupunkien lähistölle 
hyvien kulkuyhteyksien päähän (Raunio 2009).

kEstäväN kaupuNgiN halliNtaparadigma

Kestävän kehityksen kaupunkihankkeet ovat yleensä luonteeltaan innovatii-
visia, luovia ja yhteisöllisesti orientoituneita. Kestävän kehityksen idea kantaa 
sisällään luonnon kestokyvyn ohella yhteisöelämän tasapainoisuutta ja sosiaa-
lista integraatiota painottavia elementtejä, mikä tekee siitä edistysmielisen ja 
sosiaalista vastuuta korostavan kaupunkiparadigman. Siihen sisältyy erilaisia 
innovatiivisia tapoja edistää paikallista kestävää kehitystä, joita ovat mm.

kestävään kehitykseen perustuva innovatiivinen kaupunkirakentaminen, •	
kestävyyttä ja ekologisuutta vahvistavat yhdyskuntarakenteet ja –palvelut •	
(kaupunkisuunnittelu, liikenne, energia- ja vesihuolto, pyörätiet jne.)
kestävän kehityksen edistämisen yhteisölliset muodot ja kestävän kehityksen •	
ideaa tukevat hallintatavat,
älykkäiden ja kestävien kulutustapojen edistäminen sekä •	
tasapainoisen ja kestävän kaupunkikehityksen edistäminen osallistamalla •	
asukkaita ja tukemalla heidän mahdollisuuksiaan aktiiviseen ja rakentavaan 
kansalaisuuteen. 

Hallinnan kannalta kestävän kehityksen kaupunki painottaa ratkaisujen kes-
tävyyden punnitsemisen tärkeyttä, paikallisten valintojen ja lähtökohtien 
kunnioittamista ja kansalaisten mahdollisuutta osallistua vaikuttavasti oman 
asuinyhteisönsä suunnitteluun ja päätöksentekoon. Se heijastelee jo vuosi-
kymmeniä sitten esitettyä osallistuvan demokratian vaatimusta, joka on saa-
nut yllättävän vähän vastakaikua nykypäivän yhteiskunnassa.

Kestävää kehitystä voidaan edistää monin tavoin. Keinovalikoimaan 
kuuluvat mm. markkinaehtoiset instrumentit (päästökauppa, takuuhinta-
järjestelmä ja vihreät sertifikaatit), erilaiset investointi- ja tuotekehitystuet, 
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käyttömaksut, luvat ja muu sääntely, vapaaehtoiset sopimukset, ympäristö- ja 
energiamerkit, tiedotus ja neuvonta sekä julkiset hankinnat. Näistä monet 
ohjausmekanismit toteutetaan ylikansallisella tai kansallisella tasolla. Kuntien 
ja alueiden ohjauskeinot painottuvat yhdyskuntarakenteen ja liikenteen 
ohjaamiseen, rakentamisen sääntelyyn, käyttömaksuihin ja julkisiin hankin-
toihin. (Volk 2008, 34.) 

kaupunkien Yhteiskuntavastuu

yhtEiskuNtavastuudiskurssi

Kestävän kehityksen ideaan on sisäänrakennettu vastuudiskurssi, joka koros-
taa toimijoiden ja yhteisöjen ekologista ja yhteiskunnallista vastuuta. Tätä 
kautta se voidaan liittää 1990-luvun kuluessa voimistuneeseen yhteiskunta-
vastuukeskusteluun. (Ks. Anttiroiko 2008d.) Tällä keskustelulla on yhteys 
myös kaupunkien kehittämiseen, sillä vastuullinen ja hyvä hallinto (good 
government) eri ulottuvuuksineen on kiinteässä yhteydessä kaupunkien ja 
alueiden strategisiin kehitysedellytyksiin (Ks. Niemi & Salminen 2005).

Yhteiskuntavastuu on toimijoiden vastuuta sille yleiselle sosiaaliselle viite-
taustalle, jonka ne jakavat muiden toimijoiden kanssa. Yhteiskuntavastuun 
problematiikka on perinteisesti liitetty erityisesti yritystoimintaan, mutta 
tämä keskustelu on monestakin syystä laajenemassa myös muille sektoreille. 
Erityisen kiinnostavaa tässä suhteessa on tarkastella julkista sektoria, jolla on 
kahtalainen rooli yhteiskuntavastuun perimmäisenä muodollisena määrittäjä-
nä ja toisaalta tällaisen määrittelyn kohteena olevana organisaatiojoukkona. 

Julkisen sektorin vastuudiskurssi on toistaiseksi jäänyt ohueksi, painottu-
en lähinnä poliittisen vastuun ja ”virkavastuun” kysymyksiin ja yleisemmin 
hallinnon etiikan kysymyksiin. Julkisen sektorin toiminnan monimuotois-
tuminen on kuitenkin nostanut esiin tarpeen soveltaa yrityselämää silmällä 
pitäen kehitettyjä vastuukonsepteja myös julkiselle sektorille. Huomionar-
voista tässä suhteessa on julkisen sektorin monimuotoistuminen ja varsinkin 
markkinaehtoistuminen, jotka hämärtävät sektorien välisiä rajoja. Monet 
julkisyhteisöt ja varsinkin julkisomisteiset yhtiöt toimivat nykyisin enemmän 
tai vähemmän samalla tavalla kuin yksityiset yritykset. Lisäksi suuri osa 
julkisen palvelutuotannon piirissä toimivista organisaatioista on yksityisoi-
keudellisia, jolloin myös niiden toimintaa arvioidaan oikeudellisessa mielessä 
yksityisoikeudellisista lähtökohdista käsin.

Vallitseva kehityssuunta kohti uutta julkisjohtamista (New Public Manage-
ment, NPM), markkinaehtoisuutta ja julkista hallintaa (new public governance) 
asettuu mielenkiintoisella tavalla osaksi myöhäismodernia yhteiskuntakehi-
tystä. Julkinen hallinto levittyy verkosto- ja kumppanuussuhteidensa kautta 
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riskiyhteiskunnan kudoksiin tavalla, jossa se alkaa toteuttaa osittaisopti-
mointia ja tavoitella tavanomaista kapea-alaista organisaatiokohtaista me-
nestystä, jolloin se ei kykene muodostamaan vastavoimaa riskiyhteiskunnan 
tendensseille. Tältä osin ratkaisevan tärkeää koko kehityksen kannalta on se, 
millaisen painoarvon tehokkuus- ja markkinaorientoitunut managerialismi 
julkisella sektorilla saa. Vaihtoehtoinen tie olisi sellainen uusi hallintatapa, 
joka perustuu valtaistamiseen, osallistamiseen ja avoimeen dialogiin. 

Julkinen sektori joutuu vahvistamaan refleksiivisyyttään instituutiona ja 
asiantuntijajärjestelmänä erityisesti palauttamalla yhteiskuntapolitiikkaan ja 
julkiseen hallintoon eriytymiskehityksessä kadonneita kiinteyttä ja jatku-
vuutta tukevia elementtejä. Sen muotoja on esimerkiksi yhteissuunnittelu, 
jossa lähtökohtana on asukkaiden aito osallisuus suunnitteluprosesseissa. 
Yhteiskuntavastuun määrittelyprosesseissa vastaava vaatimus liittyy eri tyi ses ti 
teknisten määritysperusteiden ylittäviin arviointikriteereihin, jotka palautu-
vat yhteisöllisiin ja eettisiin periaatteisiin ja käytännössä myös omaehtoista 
vastuunkantoa tukeviin kollektiivisiin pyrkimyksiin, jotka voidaan ainakin 
osittain palauttaa koko yhteiskuntaan ”synergiaa” tuottavaan sosiaaliseen 
pääomaan.

yhtEiskuNtavastuuN määrittämiNEN

Yhteiskuntavastuun määrittelyä puitteistavat luonnollisesti yhteiskuntara-
kenteeseen liittyvät tekijät. Itse prosessin olennaisia elementtejä ovat vastuu-
diskurssit ja niiden impulssit sekä niihin liittyen vastuuagendan muodosta-
jat ja muotoutumisprosessit. Näiden myötä määrittyvät yhteiskuntavastuun 
sisällöt ja asettamiskeinot. Prosessia vievät eteenpäin eri intressitahot ja yh-
teiskuntavastuun muodolliset määrittäjät. Prosessi konkretisoituu yhteiskun-
tavastuun realisoitumisena eli se vaikuttaa vastuusubjektin orientaatioon ja 
toimintaan. Kyseistä prosessia havainnollistaa kuvio 34.



127

Kestävä kehitys
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sektori 
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- Sidosryhmät 
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- Pakkokeinot 
- Painostus 
- Vapaaehtoisuus 

Keinot 
- Viralliset 
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- Toimijakentän painostus 
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Yhteiskuntavastuun määrittyminen 

1 

4 
3 

2 

kuvio 34. Yhteiskuntavastuun määrittelyprosessin keskeiset elementit. (anttiroiko 
2004.)

Yhteiskuntavastuun kohde on periaatteessa ’yhteiskunta’ kokonaisuudessaan, 
mutta käytännössä se suhteutuu tapauskohtaisesti määräytyviin yhteiskun-
nallisiin toimijoihin ja ilmiöalueisiin. Yhteiskuntavastuun sisältö voidaan 
karkeasti jakaa seuraavanlaisiin teema-alueisiin:

Yleishumanistinen vastuu1. 
Ihmisoikeudet, ihmisarvon kunnioitus, tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus2. 
Poliittis-oikeudellinen vastuu3. 
Poliittiset vastuut, demokratia, oikeudelliset vastuut, hallinto ja virkavastuu4. 
Taloudellinen vastuu5. 
Markkinat, kilpailu, kulutus, taloudenpito ja taloudellinen tehokkuus6. 
Hyvinvointivastuu7. 
TSS-oikeudet, hyvinvointi ja itsensä toteuttaminen8. 
Toiminnalliset sidosryhmävastuut9. 
Asiakkaat, omistajat, hallinto, rahoittajat, alihankkijat, kilpailijat jne.10. 
Ympäristövastuu11. 
Kestävä kehitys, ympäristöongelmat, liikenne, asuinympäristö jne.12. 

Käytännön tasolla yhteiskuntavastuun sisältönä voi olla puuttuminen esi-
merkiksi sellaisiin ongelmiin kuin naisten syrjiminen työelämässä, lapsityö-
voiman käyttö, työntekijöiden heikot työolot ja -ehdot, alhainen palkkataso 
halpatuontimaissa, ympäristön saastuminen, korruptio tai johdon ylisuuret 
optiot. Niiden yksiselitteinen luokittelu on ymmärrettävistä syistä vaikeaa, 
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mutta edellä esitetty jäsennys tarjoaa joka tapauksessa osviittaa yhteiskunta-
vastuun keskeisistä sisältöalueista. 

Yhteiskuntavastuun asettamisen keinot ja niiden sitovuus ja täsmällisyys 
ovat tietysti käytännön tasolla tärkeitä. Niiden systemaattinen määrittely 
on vaikeaa jo pelkästään keinovalikoiman laajuuden ja moniaineksisuuden 
vuoksi. Toiminnalliselta kannalta tärkeä tähän liittyvä lähtökohta on ero or-
ganisaation vapaaehtoisen vastuunkantamisen ja ulkopuolisen pakottamisen 
välillä. Niiden väliin jää tietysti vielä lukuisia eriasteisia vapaaehtoisuuden ja 
pakottamisen välimuotoja. Yhteiskuntavastuun määrittämisen keinot voidaan 
jakaa kolmeen pääosaan – virallisiin, epävirallisiin ja omaehtoisiin – ja vastaa-
valla tavalla niiden realisoiminen voi perustua pakkokeinoihin, painostukseen 
ja omaehtoisuuteen. Tarkemmin eriteltynä yhteiskuntavastuun edellyttämien 
velvoitteiden toteutumista voidaan edistää seuraavilla tavoilla:

Yleinen mielipide, kulutuskäyttäytyminen ja julkisuus 1. 
Kansalaistoiminta, aktivismi ja organisoitu painostustoiminta2. 
Organisaatioiden eettiset yleisperiaatteet3. 
Yhteisölliset eettiset yleisperiaatteet (esim. YK)4. 
Viranomaisten suositukset5. 
Kahden- tai monenkeskiset sopimukset6. 
Poliittisten toimielinten ja viranomaisten päätökset7. 
Lain nojalla annetut alemmanasteiset säädökset 8. 
Lainsäädäntö (lait ja asetukset)9. 
Tuomioistuinten päätökset10. 
Viranomaisten pakkotoimet ja voimankäyttö.11. 

Yhteiskuntavastuun määrittelyä koskevan institutionaalisen hierarkian alim-
malla tasolla ovat yksityiset organisaatiot ja ryhmät, jotka eivät voi tehdä ko-
ko yhteisöä tai toimialaa koskevia päätöksiä. Organisaatiot voivat vaikuttaa 
näihin kysymyksiin nimenomaan omaa toimintaansa koskevissa kysymyksis-
sä. Julkisyhteisöillä on erityisasema viimekätisinä yhteiskuntavastuun määrit-
täjinä. Tämä johtuu yhtäältä niiden poliittisesta vastuusta edustuksellisessa 
järjestelmässä ja toisaalta niiden viranomais-, sääntely-, ohjaus- ja kontrol-
litehtävistä. Erityisaseman tässä kokonaisuudessa omaavat vallan kolmijaon 
mukaisesti valvontaviranomaiset, tuomioistuimet ja oikeus- ja yhteiskun-
tajärjestystä turvaavat viranomaiset eli lähinnä poliisitoimen hallinnonala. 
Julkisyhteisöt ovat siten tavallaan yhteiskuntavastuun legitiimejä asettajia ja 
valvontainstansseja. 

julkiNEN Etu ja yhtEiNEN hyvä

Olemme joutuneet kyseenalaistamaan sellaisen näkemyksen, että yksittäinen 
julkinen viranomainen mitenkään yksiselitteisesti ajaisi ”julkista etua” ja toi-
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misi aina kokonaisuuden kannalta kustannustehokkaasti, tarkoituksenmu-
kaisesti ja eettisesti kypsällä tavalla. Julkisen vallan käyttö ei ole mitenkään 
lähtökohtaisesti eetteistä ja edes demokraattinen järjestelmä ei takaa sitä, 
että toimijat toimisivat pyytettömästi yhteisen hyvän nimissä. Tämän vuoksi 
vastuullinen paikallinen toiminta edellyttää yhtäältä luottamuksen ja vastuun 
sisäistämistä että uskottavia ja vastuullisuutta tukevia kontrollijärjestelmiä. 

Yhteiskuntavastuun jännitteet ovat näkyneet paikallistasolla mm. ympä-
ristöliikkeen ja kaupungin hallinnon välisinä konfliktipintoina, joista yhden 
kuvan tarjoaa Markus Laineen ja Lasse Peltosen ympäristökysymyksen 
politisoitumista Tampereella valottava väitöskirja Ympäristökysymys ja aseve-
liakseli (Laine & Peltonen 2003). Se osoittaa hyvin, kuinka monikerroksisia 
esimerkiksi ympäristökysymyksiin liittyvät yhteiskuntavastuudiskurssit ovat 
ja kuinka suuret riskit julkisella hallinnolla on ajautua epäterveisiin arvoval-
takiistoihin ja puoluepoliittiseen peliin ja toisaalta myös palvelemaan yritys-
elämän lyhyen aikavälin intressejä. Myös monet julkisyhteisöjen omistamat 
yhtiöt ovat yhteiskuntavastuun osalta verrattavissa yksityisiin yrityksiin, 
vaikka niiden yhtiökokouksessa omistajan ääntä käyttääkin julkisyhteisö 
(ks. esimerkkinä kunnallisten yhtiöiden käytöstä vallan välineenä Puttonen 
2002). Vielä dramaattisempia esimerkkejä löytyy Osakasta Japanista, jossa 
erityisesti kiinteistöalan yritysten suora vaikutus hallintoon yhdessä sikä-
läisen poliittisen elämän ja hallintokulttuurin kanssa johti lopulta alueen 
kehittämisen kannalta katastrofaalisiin seurauksiin (Anttiroiko 2009d). Yksi 
johtopäätös tästä on se, että huonosti johdetut ja puutteellisesti kontrolloidut 
poliittis-hallinnolliset rakenteet ja prosessit heikentävät mahdollisuuksia 
yhteiskuntavastuun asianmukaiseen määrittelyyn ja toteuttamiseen.

Toinen tärkeä näkökohta on kyseiseen keskusteluun liittyvä perimmäinen 
kysymys julkisen hallinnon arvosta ja oikeutuksesta. Kansainvälisessä kes-
kustelussa tähän kysymykseen on viitattu ilmaisulla ”julkinen arvo” (public 
value), jolla viitataan julkisen hallinnon hallinnollisten, demokraattisten, 
sosiaalisten, taloudellisten ja ympäristöpoliittisten tehtävien merkitykseen 
yhteiskunnassa (vrt. Centeno ym. 2005). YK:n piirissä julkisen arvon perusta 
on paikannettu kansalaisten preferensseihin, sillä vain kansalaiset voivat viime 
kädessä määritellä mikä on yhteisöllisesti ja yhteiskunnallisesti arvokasta ja 
tavoiteltavaa. Tämä kysymys liittyy samalla julkisen hallinnon kyvykkyyteen, 
sillä hallinnon pyrkimykset lisätä kansalaisten hyvinvointia, oikeusvaltioperi-
aatteen toteutuminen, kansalaisten tarpeisiin kustannustehokkaasti sovitetut 
julkiset palvelut ja hyvän hallinnon periaatteita noudattavat hallintokäytännöt 
ovat kaikki asioita, joita ihmiset arvostavat ja joista myös julkisen hallinnon 
oikeutus nousee. Tässä mielessä julkinen hallinto vaikuttaa suoraan yhteisen 
hyvän toteutumiseen ja yleisiin toteutumisen edellytyksiin kussakin yhteis-
kunnallisessa kontekstissa. (United Nations 2003.)
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Lopuksi

Kehittämisorientoituneet kaupunkikonseptit tarjoavat mielenkiintoisia nä-
köaloja kaupunkien kehittämisen ja hallinnan uusimpiin kehityssuuntiin. 
Näissä kaikissa kehittelyissä on mukana vahvasti teknologisia, innovatiivisia, 
osallistavia ja ekologisia ulottuvuuksia, jotka kertovat omalla tavallaan kau-
punkikehittämisen tämän hetken trendeistä ja haasteista. Niille on tunnus-
omaista myös hyvin ”dialektinen” luonne, joka heijastaa kaupunkikehityksen 
moni-ilmeisyyttä ja varsinkin globaalin ja paikallisen ja toisaalta reaalisen ja 
virtuaalisen välistä jännitettä. 

Kaupunkien kehittäminen vaatii ”monihaasteisessa” ympäristössä luovaa ja 
integroivaa otetta, joka mahdollistaa useiden eri näkökulmien samanaikaisen 
huomioonottamisen. Vain näin kaupunkikehityksessä saadaan vahvistettua 
tasapainoa, kestävyyttä ja eräänlaista systeemistä älykkyyttä. Tätä integroin-
tinäkökulmaa havainnollistaa seuraava kuvio.

 

Demokratia ja 
osallisuus 

Kestävä 
kehitys 

Hyvin- 
vointi 

Talous ja  
teknologia 

Uuden kaupunki-
kehittämisen 
periaatteet: 
• Integraatio 
• Osallistavuus 
• Kokonaisvaltaisuus 
• Innovatiivisuus 
• Vastuullisuus 

kuvio 35. integroiva näkökulma kaupunkikehittämiseen.

Kaupunkikehityksen ohjaamisen “pehmeät” ulottuvuudet liittyvät kansa-
laisten osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien vahvistamiseen oman 
lähiympäristönsä kehittämisessä. Samalla tietysti hallinnolla on velvollisuus 
katsoa kaupunkikehitystä asuinaluetasoa laajemmin, mikä edellyttää laaja-
pohjaista keskustelua yhdyskuntarakenteen hajautumisen ehkäisemisen ja 
tiivistämisen keinoista sekä taloudellisen toimeliaisuuden lisäämisen ja kestä-
vän kehityksen periaatteiden huomioonottamisesta kaupunkikehittämisessä. 
Kaikissa näissä kysymyksissä luovuudella ja innovatiivisuudella on tärkeä 
paradigmoja murtava ja ”luovaa tuhoa” aikaansaava rooli, joka parhaassa ta-
pauksessa edesauttaa kaupunkiyhteisöjen nopeaa ja kaupunkilaisten hyväk-
symää sopeutumista globaaleihin ja paikallisiin muutostarpeisiin. 
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Kaupunkikehityksen ohjaamisen ”kovat” ulottuvuudet liittyvät talouskas-
vuun, teknologiaan ja fyysisiin järjestelmiin, joilla on ollut ymmärrettävistä 
syistä keskeinen rooli virallisen kehittämispolitiikan ytimessä. Nykyisin tämä 
näkökulma on integroitumassa pehmeiden kehittämisteemojen kanssa, 
jonka kiinnostava ilmenemismuoto on mm. luovan kaupungin idea. Myös 
osallisuudesta ja ruohonjuuritason kehittämisestä on löydettävissä luovaa po-
tentiaalia ja yleisemminkin sellaisia kehitysedellytyksiä, joustavuustekijöitä ja 
tasaavia elementtejä, jotka välittyvät suoraan kehittämistyön kovaan ytimeen. 
Nämä trendit integroituvat tulevaisuudessa sekä sosiaaliseen mediaan että 
älykkääseen IT-ekosysteemiin, joilla saadaan luotua uusia kaupunkisuunnit-
telujärjestelmiä, liikenneratkaisuja sekä huolto- ja infrastruktuuripalvelujen 
integrointitapoja.

Kaiken kaikkiaan kaupunkikehittämisen keskeinen haaste näyttää olevan 
globaalien ja lokaalien ja toisaalta reaalisten ja virtuaalisten jännitteiden hal-
linta ja yhteensovittaminen kaupunkikehityksen hallintaa joustavoittavalla 
ja edistävällä tavalla.
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