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Jenni Partanen

Tästä on kyse

t� *UTFPSHBOJTPJUVNJTFFO�QFSVTUVWB�FWP-
luutio on tärkeää kaupungin monimut-
kaisten taloudellisten ja muiden proses-
sien toiminnan kannalta.

t� 7BOIBU�UZÚQBJLLB�BMVFFU�VVEJTUVWBU�
usein jatkuvasti itseorganisoituen. Tut-
kimuksessa havaittiin hitaita ja moni-
mittakaavaisia itseohjautuvia prosesse-
ja ja mekanismeja, kuten klustereita ja 
yhteistyöverkkoja.

t� ,BVQVOLJTVVOOJUUFMVO�QJUÊJTJ�WBMJLPJEFO�
mahdollistaa (tai estää) tällaisia ilmiöitä. 
Soveltuvia suunnittelun tapoja voivat 
olla mukautuva suunnittelu ja toimija-
lähtöiset sääntöpohjaiset menetelmät.

Kaupunkievoluution tunnistaminen ja tukeminen
itseorganisoituvilla työpaikka-alueilla

Johdanto
Kaupungit ovat käyneet yhä monimutkaisemmiksi. Toi-

mijoiden, yksilöiden ja ryhmien väliset vuorovaikutus-

suhteet ovat moninaisia ja vaikuttavat yllättävin tavoin 

kaupungin toimintaan. Kaupunkisuunnittelu ei ole kyen-

nyt tähän vastaamaan perinteisin menetelmin. Nyt kun 

suunnittelujärjestelmää ollaan uudistamassa, olisi kes-

keistä, että siihen tuodaan myös ymmärrys itseorgani-

soitumisen roolista.

Uudistustyössä tukeutuminen tutkimustietoon on välttä-

mätöntä, koska nämä mekanismit ovat monimutkaisia ja 

piilotettuja. Uusia näkökulmia on viime vuosina tarjonnut 

mm. monimutkaisten järjestelmien teoria (Theories of 

Complex Adaptive Systems, CAS), jossa itseorganisoi-

tuminen on suuressa roolissa. Kaupunkien kontekstissa 

kyse on siitä, että toimijoiden välisestä vuorovaikutuk-

sesta kumpuaa toimintamalleja tai tilallista järjestystä, 

joka alkaa määrittää järjestelmän toimintaa.

Tämä katsaus kertoo minkälaisesta ilmiöistä itseorga-

noituvassa kaupunkitaloudessa on kyse, mikä on evo-

luution merkitys kaupungissa ja kuinka tällaiseen yllä-

tykselliseen ja monimutkaiseen järjestelmään voidaan 

suunnittelussa suhtautua. Katsaus perustuu tutkimuk-

seen, jossa kartoitettiin toimijoiden (yritykset, yhteisöt) 

itseorganisoitumista kahdella toiminnallisesti monipuo-

lisella, kypsän vaiheen työpaikka-alueella. Katsauksen 

painotus on kaupunkitaloudessa, mutta samankaltaiset 

evolutiiviset periaatteet pätevät kaikissa muissakin sosi-

aalisissa ja kulttuurisissa ilmiöissä.
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Empiirisiä tutkimuskohteita olivat Nekalan teollisuusalue 

ja Lielahden kaupan alue Tampereella. Tutkimus kohdis-

tui siihen, miten alueet ovat kehittyneet omaehtoisesti 

ajassa, ja millaisia toimijoiden keskittymiä ja yhteistyö-

verkkoja on syntynyt näiden välisen vuorovaikutuksen 

seurauksena. Tällaiset mekanismit hyödyttävät usein 

toimijoita, kaupunkitaloutta ja yhteiskuntaa yleensä. 

Tutkimuksessa käytettiin aineistona alueiden kartta- ja 

tilastomateriaalia sekä toimijoille tehtyä kyselyä.

Esimerkiksi Nekalassa toimijapohja on monimuotoistu-

nut puolessa vuosisadassa siten, että perinteisten teol-

lisuuslaitosten poistuessa tyhjiksi jääneisiin tiloihin on 

sijoittunut monenlaisia pieniä vuokralaisia – yrityksiä, yh-

distyksiä ja harrastajia. Paikan profiilin noustessa myös 

monenlaisia luovien alojen yrittäjiä, kuten valokuvaajia 

ja arkkitehteja, on alkanut tulla alueelle. Myös mm. eri-

lainen sisustus- ja vähittäiskauppa ja hyvinvointipalve-

lut ovat lisääntyneet jatkuvasti. Samantapainen kehitys 

näkyy myös Lielahdessa. Teollinen toiminta ei ole kui-

tenkaan kokonaan poistunut, vaikka erilaiset kaupan ja 

palveluyrittäjät ovat löytäneet alueet. Toimijapohja vai-

kuttaa näin ollen edelleen rikastuvan jatkuvasti. 

Tutkimuksen tavoitteena oli löytää indikaattoreita, joil-

la samanlaisia alueita olisi helpompi tunnistaa ja niiden 

positiivista itseorganisoitumista tukea jatkossa. Kaikissa 

suurissa ja dynaamisissa kaupungeissa, myös Turussa, 

on alueita, jotka voivat hyötyä kaupunkievoluution mah-

dollistavista suunnitteluperiaatteista. 

Paikallinen itseorganisoituminen
Tutkimus käsittelee kaupunkisuunnittelua kaupunkita-

louden kehyksessä. Tällöin kaupunkia tarkastellaan ur-

baanien talouden prosessien ja niiden tuottaman tilal-

lisen järjestyksen näkökulmasta -  tässä tutkimuksessa 

yritysten ja muiden toimijoiden tekemien sijoittumisva-

lintojen näkökulmasta.

Eräänä merkittävänä toimijoiden sijoittumiseen vaikut-

tavana tekijänä kaupunkitaloustieteessä nähdään usein 

muiden toimijoiden vetovoima: samankaltaisten toimin-

tojen läheisyys hyödyttää toimijaa. Tämä hyöty voi pe-

rustua kilpailuun tai yhteistyöhön saman alan naapurin 

kanssa. Myös monialainen toimijapohja on eduksi useil-

le toimijoille – erilaiset avustavat palvelut ovat näin ulot-

tuvilla helposti. Tällainen omaehtoinen hakeutuminen 

samankaltaisten toimijoiden oheen usein tuottaa kysei-

sen toiminnan paikallisia rykelmiä.1

Toimijoiden sijoittumisprosessit ovat dynaamisia ja ala-

ti muuttuvia, ja muodostuvat alhaalta ylös useiden toi-

mijoiden yksittäisistä valinnoista. Evolutiivinen talous-

maantiede on monia tieteenaloja yhdistävä tutkimusala, 

jossa kaupunkitalouden prosesseja tarkastellaan dy-

naamisesti ja toimijalähtöisesti, huomioiden prosessien 

itseorganisoituminen, evolutiivinen muuntuminen ajassa 

omista lähtökohdistaan, polkuriippuvuus ja yllätykselli-

syys.2,3

Tiukasti tulkiten evolutiivinen talousmaantiede mahdol-

listaa kolme toisiinsa nivoutuvaa tutkimusotetta. Pol-

kuriippuvuus painottaa systeemin muutoksen hitautta, 

riippuvuutta aiemmista tilanteista ja historiallisten olo-

suhteiden tuottamia uniikkeja laatuja. Yleistetty evo-

luutio korostaa toimijoiden oppimisen, sopeutumisen 

ja mutaatioiden roolia. Kompleksisuusnäkökulmassa 

fokus on systeemin alhaalta ylös –järjestymisessä, itse-

organisoitumisessa, jatkuvassa muutoksessa ja yllätyk-

sellisyydessä.4,5

Tässä tutkimuksessa lähdetään astetta väljemmästä tul-

kinnasta, jonka mukaan näitä kolmea voidaan tarkastella 

yhdessä nk. mukautuvan kierron (adaptive cycle) kautta. 

Tämä ekologiasta nouseva käsite on sukua myös talo-

ustieteestä tutulle ”luovan tuhon” käsitteelle.6,7
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Periaatteena on, että monimutkaiset järjestelmät kehit-

tyvät jatkuvasti paljolti yksilöiden vuorovaikutuksesta 

nousevien järjestystä luovien mekanismien avulla. Tyy-

pillisesti nämä ilmaantuvat, vakiintuvat, ja ennen pitkään 

purkautuvat järjestyen uuteen väliaikaiseen tasapainoti-

laan. Kierron oleelliset osat, järjestyminen ja uudelleen 

järjestyminen, perustuvat systeemin sisäiseen itseorga-

nisoitumiseen. Esimerkiksi ekosysteemien, kulttuurien 

tai lajien evoluutio, tai yritysten synty, vakiintuminen ja 

poistuma, noudattavat vaihtelevissa määrin tätä kier-

toa. Kyseistä sykliä ei voida kokonaan estää, mutta 

sitä voidaan ohjailla vaikkapa säilyttämällä vaihtoehtoja 

kasvun vaiheessa, jotta uudistuminen on kivuttomam-

paa. Tällöin on kuitenkin hyväksyttävä prosessien tietty 

omalakisuus, ja äärimmäisen optimoinnin ja yksipuoli-

sen tehostaminen haitallisuus: ne eivät tue uudistumista 

Kuvio 1. Mukautuva kierto: α – (uudelleen) järjestyminen, r – resurssien 
hyödyntäminen, K – resurssien säilyminen (kasvu) ja  Ω –resurssien va-
pautuminen.  Järjestyminen ja uudelleen järjestyminen tapahtuvat itseor-
ganisoitumalla.

ja sopeutumista, vain kasvua. Parhaassa tapauksessa 

systeemi uudistuu jatkuvasti ilman romahdusta.8, 9

Ohjailun kannalta on keskeistä pystyä tunnistamaan itse-

ohjautuvia prosesseja. Tässä tutkimuksessa keskiössä 

on Ron Boschman ehdotus, että uudet toimijat hyötyvät 

samankaltaisten toimintojen läheisyydestä enemmän 

kuin kierron kypsässä vaiheessa olevat.10 Hypoteesi 

oli, että tämä näkyy itseohjautuvilla alueilla jatkuvana 

uudistumisena, ja auttaa tunnistamaan tällaisia alueita 

toimenpiteiden kohdistamista — tai niistä pidättymistä 

— varten. Muita vaikuttavia yhteistyötä edistäviä sa-

mankaltaisuuden muotoja ovat mm. instituutionaalinen, 

tiedollinen (toimialaan liittyvä) ja rakenteellinen (ketjut, 

yksittäiset toimijat) lähekkyys (engl. proximity) (Kuvio 2), 

joiden tilallista roolia niin ikään tarkasteltiin tässä työssä.

Samankaltaisuuden/lähekkyyden  tyyppi selitys

Tiedollinen (toimijaluokat A, B ja C) Toimijoiden tietopohja on samankaltainen, joten tiedon jakaminen 
on vaivatonta ja sen sovellettavuus hyvä.

Institutionaalinen
(yritykset – oppilaitokset/julkiset/yhdistykset)

Toimijoiden institutionaaliset rakenteet ovat samankaltaisia, joten 
toimintamallien yhtenäisyys helpottaa toimimista erityisesti maan-
tieteellisesti kauempaa. 

Rakenteellinen Toimijoiden sisäinen organisaatiorakenne on samanlainen: yhteiset 
toimintamallit, tuotekehitys todennäköistä.

Maantieteellinen (fyysinen läheisyys) Toimijat sijaitsevat toistensa lähellä, mikä mahdollistaa kontaktit 
kasvokkain ja tiedon jakamisen.

Kuvio 2. Erilaiset toimijoiden samanlaisuuteen perustuvat lähekkyydet
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Tutkimuksen keskeinen kysymys on ovatko kohdealueet 

uudistuneet evolutiivisesti, löytyykö niiltä toimijalähtöisiä 

itseohjautuvia rakenteita ja voidaanko tällaisten mah-

dollista ilmaantumista pitää mittarina uudistumiselle, 

Boschman10 väitteeseen tukeutuen. 

Kompleksisuusnäkökulma on suomalaisessa kaupun-

kisuunnittelussa ja sen tutkimuksessa tuore, ja evolutii-

vinen talousmaantiede vielä vakiintumaton lähestymis-

tapa.11-13 Kansainvälinen alan tutkimus painottaa usein 

yksittäisen toimijan, toimialan, tai seudun suurimitta-

kaavaista tarkastelua.14 Omassa tutkimuksessani uutta 

on kompleksisuuden, evoluution ja itseorganisoituvien 

toimijaprosessien empiirinen tutkimus, erityisesti suo-

ritettuna poikkileikkauksena tietyissä kaupunginosissa. 

Näin kaupunkitilalliset järjestykset nousevat keskiöön, 

ja tutkimus sekä kytkeytyy paremmin käytännön suun-

nitteluun, että tarjoaa uuden avauksen tieteelliseen kes-

kusteluun. 

Nekalan ja Lielahden
muutosdynamiikka
Tutkimuksessa tarkasteltiin Nekalan ja Lielahden van-

hojen työpaikka-alueiden muuntumista ajassa, ja toimi-

joiden sijoittumispäätöksistä syntyneiden, eri alojen toi-

mijarykelmien dynamiikkaa. Klusteroitumistarkastelua 

varten toimijat jaettiin kolmeen, toimialoihin perustuvaan 

luokitukseen, joiden tuottamia rykelmiä verrattiin toisiin-

sa. Tuotantomoodiluokittelussa toimijat ryhmiteltiin li-

säksi agraari-, teollisiin, palvelun sekä tieto- ja kulttuurin 

toimialoihin. Tuotantomoodiluokittelun ajateltiin heijas-

televan sitä, kuinka hyvin alue on sopeutunut muutoksiin 

yhteiskunnassa. Tutkimus on kuvattu yksityiskohtaisesti 

teknisessä raportissa.14

Evoluutio

Alueiden evoluutio näyttäytyi vahvana eri mittarein ha-

vainnoiden. Toimijoiden erilaiset luokittelut tuottivat 

hyvin samankaltaisia tuloksia: alueet ovat vähitellen 

omaehtoisesti sopeutuneet yhteiskunnan muutoksiin ja 

niiden toimijapohja on kehittynyt yhä monimuotoisem-

maksi. Samankaltainen muutos on havaittavissa kaikilla 

kolmella käytetyllä toimialaluokituksella, joiden tarkkuus 

vaihteli, osin sivutoimialat huomioiden. Alueiden evolu-

tiivinen muutos ajassa oli ilmeinen.  

Suunnittelu on tuskin voinut tuottaa tällaista systemaat-

tista ja vähittäistä ajassa tapahtuvaa kehitystä ainakaan 

tarkoituksellisesti, erityisesti kun Nekalan kohdalla kaa-

vat ovat muuttuneet vuosien saatossa vähän, ollen suh-

teellisen sallivia ja melko yhdenmukaisia. Lielahdessa 

taas kaavoitus on pikemminkin seuraillut alueen sisäi-

sestä logiikasta nousevaa järjestystä kuin tuottanut sitä.  

Tämä on hyvin tiedostettu niin suunnittelijoiden kuin 

paikallisten toimijoiden piirissä. Näiltä osin tulokset siis 

vahvistavat oletuksen itseorganisoitumiseen perustu-

vasta evoluutiosta.

Kuvio 3. Tuotantomoodien evoluutio Nekalassa 1971-2017. 
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Alueiden profiilit

Itseorganisoituva evoluutio on tuottanut tyypilliseen ta-

paan kaupunkiin uusia laatuja, joiden kautta Lielahden 

ja Nekalan alueet ovat profiloituneet kumpikin omalla ta-

vallaan, joskin ne ovat tutkimuksen valossa paljon mai-

nettaan monipuolisempia alueita. 

Lielahden profiili painottuu yleisiä mielikuvia vastaten 

kaupan ja palveluiden alueeksi, minkä vahvistavat tu-

lokset toimijamäärien jakautumisesta ja niiden välises-

tä erikoisen taajasta verkottumisesta: toimijat tekevät 

huomattavan paljon tuotekehitykseen, toimintamallien 

jakamiseen ja kehittelyyn, alihankintaan tai rekrytointei-

hin liittyvää yhteistyötä. Esimerkiksi kauppa oli Lielah-

dessa mainituilla tavoin poikkeuksellisen kytkeytynyttä 

ulkopuolisiin kumppaneihin niin koko Suomen, seudun 

ja kaupungin, kuin kaupunginosan ja naapurustonkin 

tasolla, mikä poikkeaa yleisestä toimijoiden verkottu-

misasteesta. Kaupan toimijoista kaksi kolmasosaa teki 

yhteistyötä naapuruston tasolla (1-10 kumppania). Vain 

kolmasosalla ei ollut yhtään kumppania pääkaupunki-

seudulla tai ulkomailla, muilla kaupan toimijoilla kump-

paneita oli kaikissa mittakaavoissa kahdesta kahteen-

kymmeneen. Kaupan ketjujen ja yksittäisten toimijoiden 

välillä ei ollut eroja tässä asiassa. Vähittäiskaupan toimi-

joiden osuus kaikista toiminnoista myös kasvoi vuodes-

ta 1978 noin kymmenesosasta lähes puoleen vuoteen 

2017 mennessä.

Samoin palveluiden kohdalla Lielahden profiili poikkesi 

suuresti muista toiminnoista ja yleisestä trendistä: pal-

veluissa toimijoiden yhteistyöverkot olivat jos mahdol-

lista vielä taajemmat. Kaikki palvelutoimijat olivat erittäin 

verkottuneita, jopa niin että seudullisia kumppaneita oli 

jokaisella yli 20. Vain ulkomaan kumppanuuksissa oli 

eroja.

Nekalassa taas teollisuus näyttäytyi samalla taval-

la verkottuneena monessa mittakaavassa, ja edelleen 

vahvana toimijana yhteiskunnan monista murroksista 

huolimatta. Esimerkiksi puolella teollisuuden toimijoista 

on yli 20 kumppania pääkaupunkiseudulla tai muualla 

Suomessa, lähes puolella Pirkanmaalla tai Tampereella. 

Naapurustossa kumppaneita on vähemmän (2-5), mutta 

näitäkin on 60-100 prosentilla toimijoista. Kaupan ja pal-

veluiden osalta yhtä voimasta kasvua tai verkottumista 

kuin Lielahdessa ei havaittu, mutta Nekalassa toiminnot 

olivat monipuolisempia: tukku-, romu- ja autokaupasta 

sisustusliikkeisiin, ja autokorjaamoista kulttuuritoimi-

joihin, kuten  arkkitehtitoimistoon ja mainostoimistoon, 

sekä erikoistuneisiin palveluihin, kuten eläinlääkäriase-

maan. 

Monimutkaisille systeemeille tällaiset monimittakaavai-

set, sisäkkäiset verkot ovat tyypillisiä. Niiden olemassa-

olo on tuskin sattumaa – toimijat ovat onnistuneet muo-

dostamaan sellaisia verkostoja, jotka todennäköisesti 

yhtäältä edistävät niiden toimintaa ja toisaalta lisäävät 

joustavuutta muutoksissa. Näistä tilallisiin suhteisiin pe-

rustuvat ainoastaan paikalliset yhteistyöverkot, joiden 

merkityksen toimijatkin tutkimuksen mukaan havaitse-

vat ja joita ne hyödyntävät.  Koska profiili ja verkot ovat 

spesifejä kummallekin alueelle, voidaan ajatella, että 

paikalliset (kaupunginosan) olosuhteet – mukaan luki-

en tilojen hintataso ja saatavuus – ja toimijoiden välinen 

monimutkainen vuorovaikutus ovat vaikuttaneet niiden 

syntyyn. Näiden verkkojen tukeminen luultavasti edistää 

ja hyödyttää toimintaa alueilla. Kaupunkisuunnittelun 

kannattaa tiedostaa tämä ja tukea lähiverkostojen ole-

massaoloa yhtenä monimittakaavaisen toimijaverkoston 

tasona.

Klusterit ja lähekkyydet

Itseohjautuneiden toimijarykelmien ilmaantuminen oli 

tutkimuksen valossa ilmeistä: näitä näyttäytyi kaikilla 

luokituksilla ja kaikissa aikasarjoissa (kuvio 4). Niin ti-

lallisen aineiston kuin toimijoiden vastausten valossa 

vaikutti, että ne ovat toimijoille hyödyllisiä – ja kuten 

esimerkiksi klusteroitumista mittaava indeksi osoitti, 

suunnittelemattomia ja itseohjautuvia.[15] Samankaltai-

set toimijat –tarkasteltuina erilaisin toimialaluokituksin 

– sijaitsivat toistensa läheisyydessä kaikkina tutkimuk-

sessa tarkasteltuina aikoina (1971, 1982, 1993, 2008 ja 

2017) huomattavan usein. Esimerkiksi Nekalassa tämä 

klusteroitumisaste ei ollut minään aikana alle 80 pro-

senttia, ja lähentelikin huomattavan usein sataa (kuvio 

4), vaikka se minkälaiset toimijat klusterin muodostivat, 

vaihteli ajanjaksosta toiseen. Tällainen monimuotoisuus 

on myös kaupunkitalouden periaatteiden mukaisesti 

kaupunkidynamiikkaa edistävä järjestys.
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Osin klusteroituvat toimijat hyötyvät keskinäisestä kil-

pailusta, osin yhteistyöstä tiettyyn rajaan asti, kunnes 

liiallinen kilpailu kääntyy itseään vastaan. Esimerkiksi 

tutkimuksessa toteuttamani toimijakyselyn perusteel-

la palveluyrittäjät eivät runsaasta naapurustoyhteis-

työstä huolimatta toivoneet enempää saman toimialan 

kumppaneita läheisyyteen. Palvelurykelmät ovat alueilla 

nykyisellään jo melko suuria, joten kenties kyse on kyl-

lästymispisteestä, jonka jälkeen yhteistyön tai kilpailun 

määrää ei kannata enää lisätä. 

Kuvio 4. Toimijoiden klusteroitumisaste ajassa prosentteina Nekalan alueella. Luoki-
tuksessa A ovat mukana teollisuus, rakentaminen, kauppa, ravintolat ja majoitus, ra-
hoitus-, vakuutus- ja kiinteistöala, muut palvelut sekä kuljetustoimiala. Luokitus B on 
tarkin, sisältäen luokat elintarviketeollisuus, puu ja paperiteollisuus, metalli- ja kemian-
teollisuus, rakentaminen, tukkukauppa, vähittäiskauppa, ravintolat ja majoitus, opetus 
ja terveydenhuolto, rahoitus- ,vakuutus- ja kiinteistöala, sekä muut palvelut. Luokituk-
sessa C on mukana teollisuus, kauppa, palvelut, toimistot ja varastot. Tämä luokitus 
huomioi myös sivutoimialat. 

Maantieteelliseen läheisyyteen ja toimijan ikään liittyvä 

olettamus, jonka mukaan uusimmat toimijat klusteroi-

tuvat enemmän koska hyötyvät paikallisyhteistyöstä 

eniten, mikä toimisi indikaattorina alueen uudistumiska-

pasiteetille, osoittautui kuitenkin odotettua monitahoi-

semmaksi kysymykseksi. Nuorimpien toimijoiden suh-

teen pyrkimys klusteroitumiseen on suuri, samoin toive 

naapureiden samankaltaisuudesta: kaksi kolmasosaa 

piti toiminnallisesti samanlaista tai samankaltaista naa-

puria toivottavana tai erittäin toivottavana. Tarpeet eivät 

Kuvio 5. Esimerkki toimijarykelmistä 2017, Nekalan alue. 
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kuitenkaan vaikuta toteutuvan tilallisesti eivätkä toi-

minnallisesti. Vuoden 2013 jälkeen aloittaneet toimijat 

tekevät vastausten perusteella vähiten naapuriyhteis-

työtä, kuten tuotekehitykseen, toimintamallien jakami-

seen ja kehittelyyn, alihankintaan tai rekrytointeihin liit-

tyvää yhteistoimintaa (kuvio 6). Viime vuosina alueelle 

sijoittuneissa yrityksien keskuudessa rykelmien määrä 

näyttäisi lisäksi vähentyneen ylipäätään myös muun ai-

neiston valossa (kuvio 4). 

Kuvio 6. Naapuriyhteistyö eri aikoina alueelle sijoittuneissa 
yrityksissä (%).

Tähän voi olla useita syitä, kuten se, että naapuriyh-

teistyön tarve on oletettua vähäisempi (kenties yhteis-

kunnan tietoistumisen ja digitalisaation vaikutuksesta), 

tiiviisti rakentuneilta alueilla on vaikea sijoittua halua-

maansa paikkaan, tai että yhteistyöverkoston luominen 

on hidas prosessi, joka tapahtuu vähitellen (eli toimija 

hakeutuu ”oikeaan” paikkaan yrityksen ja erehdyksen 

kautta). Viimeistä seikkaa puoltaisi se, että toimijat ovat 

melko tyytyväisiä toimipaikan löytymiseen, ja kyselytu-

losten perusteella paikallinen verkottuminen lisääntyy 

lineaarisesti toimijan iän mukana. Toisin sanoen alu-

eiden uudistuminen tapahtuu jatkuvasti ja vähitellen, 

kuten oletettua, mutta huomattavan hitaasti. Tällainen 

prosessuaalisuus asettaa suunnittelulle lisää haasteita: 

kuinka olla epätarkoituksella haittaamatta alhaalta ylös 

nousevia, hitaita ja (lähes) näkymättömiä prosesseja. 

Erityisen haasteellinen kysymys voi olla miten suhtau-

tua alueelle sijoittuviin uusiin toimijoihin, jotka mukau-

tuvan kierron valossa muodostavat tulevaisuuden kan-

nalta keskeisen osan alueen ”aluskasvillisuutta”.

Lähekkyystarkastelussa (ks. Kuvio 2) toimijoiden tie-

dollinen samankaltaisuus - käytännössä toimialojen 

samankaltaisuus - osoittautui odotetusti yhteistyötä, 

kuten toimintamallien kehitystä, konsultointia tai rek-

rytointeihin liittyvää tiedonjakoa edistäväksi seikak-

si. Samoin institutionaalinen samankaltaisuus (olipa 

kyseessä yritys, yhdistys, julkisen sektorin toimija tai 

oppilaitos) lisäsi yhteistyön määrää.  Kiinnostavaa kui-

tenkin oli, että jälkimmäisessä tapauksessa maantie-

teellisellä etäisyydellä oli melko suuri rooli. Yritysten ja 

kunnan, valtion, oppilaitosten tai yhdistysten välinen 

yhteistyö oli selvästi yleisempää alueen sisäpuolella 

(kaupunginosassa) kuin esimerkiksi kaupungin tai seu-

dun mittakaavassa. Myös Nekalan ja Lielahden erilai-

set profiilit erottuivat toisistaan. Erityisesti Lielahdessa 

havaittiin selvästi korkeampi yhteistyön aste yritysten 

ja paikallisten yhdistysten välillä (kaikki niistä, jotka te-

kivät tällaista yhteistyötä), ja Nekalassa taas yritysten 

ja oppilaitosten (yli 70%) sekä jossain määrin julkisen 

sektorin toimijoiden kanssa (50%). 

Tätä profiloitumista voidaan pitää eräänä evolutiivisena 

dynamiikkana. Kenties toiminnallisesti monimuotoinen 

ympäristö - niin toimialojen, iän, koon kuin instituutio-

naalisen samankaltaisuuden mittarilla -  laskee yhteis-

työn kynnystä ja näin edesauttaa uusien rajoja ylittäviä, 

mahdollisesti uutta luovia toimintamalleja ja verkostoja, 

kuten kolmannen sektorin tai oppilaitosten ja erilais-

ten yritysten välisen yhteistyön muotoja. Tämäkin on 

seikka, jota suunnittelussa tulisi huomioida – ei niin, 

että tieten tahtoen pyritään tuottamaan satunnais-

ta päällekkäisyyttä ja toiminnan kirjoa, vaan niin, että 

vaalitaan sitä silloin kun se nousee alueen sisäisestä 

dynamiikasta. Moninaisuus edistää alueen uudistumis-

kapasiteettia mukautuvan kierron uudelleenjärjesty-

misvaiheessa tarjoamalla uusia vaihtoehtoja poistuvien 

toimijoiden ja toimintojen tilalle (kuvio 1).

Rakenteellinen lähekkyys näyttäytyi lähinnä yhteistyö-

verkkojen sijainnissa ja yhteistyön laadussa – toimija-

ketjujen, kuten kauppaketjujen tai vastaavien yritysten 

yhteenliittymien verkostot olivat Nekalassa ja Lielah-

dessa pirkanmaalaisia, ja institutionaalisia rajoja ylitet-

tiin vähän, mikä tarkoittaisi että mahdollinen tuoteke-
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hitys tapahtuu ketjun sisällä. Hieman yllättäen ketjujen 

mekanismit eivät ainakaan tässä tutkimuksessa eri-

tyisesti erottuneet muista. Kenties ketjut tuovat oman 

kerrostumansa alueiden moninaisuuteen, sopeutuen ja 

tukien alueen ekosysteemin kokonaisdynamiikkaa.8

Kohti prosesseja ohjailevaa
suunnittelua 
Itseorganisoitumisen ja urbaanin evoluution ymmärtä-

minen ja salliminen vaatii muutosta suunnitteluasen-

teissa: keskiössä on havaita prosessien toimijalähtöi-

nen ilmaantuminen ja omalakisuus sekä muutoksen 

hitaus. Prosessit ja niiden tuottama järjestys syntyvät 

monimutkaisten vuorovaikutussuhteiden tuloksena. 

Samankaltaisen tilanteen tarkoituksellinen tuottaminen 

olisi vaikeaa. Jos itseorganisoituminen hyväksytään 

lähtökohdaksi, suunnittelu kohdistuu pikemminkin pro-

sessien ohjailuun kuin niiden tuottamiseen.

Ohjailun keskiössä on itseorganisoituvien mekanismi-

en toiminnan tunnistaminen, arvottaminen ja valikoiva 

tukeminen – mukaan lukien ei-toivottujen mekanismien 

karsiminen. Suunnittelun tulisi silloin keskittyä systee-

min jatkuvaan tarkkailuun, ja ohjailun osalta vikkelään 

puuttumiseen vain olennaiseen, jättäen muilta osin 

systeemi toimimaan rauhassa. Tällaiseen asenteeseen 

liittyy myös ajatus oikeudesta erehtyä: mikäli tulos ei 

ole haluttu, korjaavalla toimenpiteellä yritetään saattaa 

systeemi toivotulle uralle. 

Kuitenkin on muistettava systeemin sisäinen muutoshi-

taus ja polkuriippuvuus. Talousmatemaatikko Nassim 

Taleb kirjoittaa kirjassaan Skin in the Game ”vähiten 

suvaitsevan voitosta”, millä hän tarkoittaa suurenkin 

järjestelmän ominaisuutta taipua äänekkäimmän, vä-

hiten sallivan joukon vaatimuksiin.16 Monimuotoisuu-

den varaukseton edistäminen kohdealueilla saattaa 

siis myös työntää systeemin pois uudistumisen ural-

ta. Esimerkiksi asumisen tuominen alueelle voi ensin 

rikastaa sen dynamiikkaa, mutta suurten yksikköjen 

rakentaminen voi kääntyä itseään vastaan, tuottamalla 

olemassa olevia mekanismeja rajoittavia vaatimuksia 

(turvallisuus, meluttomuus jne.). Paikalliset toimijatkin 

tiedostavat tämän – kuten eräs nekalalainen yrittäjä, 

joka totesi kyselyvastauksessaan: 

”Yritysten tarpeet muuttuvat jatkuvasti. Kaavat kan-

nattaa pitää löyhinä, etteivät ne rajoita yritysten si-

joittumista sinne. Kun ei ole asumista, ei voi olla ko-

vin tarkkaa, mitä toimintoja sinne sijoittuu.” 

Tähän kytkeytyy keskeisesti myös sen tiedostaminen, 

että kaupunkitalouden – ja toimivan markkinatalouden 

– edistäminen vaatii, että erilaisten (eri kokoisten, eri 

toimialojen ja eri ikäisten) toimijoiden kirjon merkitys 

ymmärretään kokonaisekosysteemin kannalta. Tietty-

jen (sekundääristen) toimialojen, vaikkapa rakentami-

sen tai suurten korporaatioiden toiminnan edistäminen 

voi vinouttaa järjestelmän toimintaa. Kaupunkitalouden 

evoluution tukeminen taas hyödyttää mitä luultavimmin 

monia toimialoja, toimijoita ja kansalaisiakin. Se voi 

synnyttää paitsi uusia työpaikkoja ja verotuloja, myös 

kehittää kaupungin laadullisia ominaisuuksia, tuottaen 

vaikkapa toiminnallisesti rikkaita ja omaleimaisia paik-

koja, monipuolista, omaehtoista kulttuuritarjontaa tai 

mahdollisuuksia kaupunkilaisten yllättäviin kohtaami-

siin. 

Ohjailun keinoja
Toimijalähtöisen kaavoituksen tai hallitun suunnitte-

lemattomuuden edistämiseen tai systeemin adap-

tiiviseen ohjailuun soveltuvat kaupunkisuunnittelun 

menetelmät saattavat löytyä esimerkiksi niin sanonut 

sääntöpohjaisen suunnittelun kautta.17 Tämä tarkoit-

taa, että alueen kehittämiselle asetetaan sääntöjä tai 

reunaehtoja, jotka koskevat toimintoja, näkymiä, ra-

kennuksia tai volyymejä, visuaalisia tai fyysisiä yhteyk-

siä alueella, ja erityisesti niiden välisiä suhteita ja ehdol-

lisia toteumia (jos – niin), mutta tarkempi suunnittelu ja 

toteutus on näiden puitteissa toimijalähtöistä. Sääntöjä 

voidaan asettaa myös yhteistyössä toimijoiden kanssa, 

heidän lähtökohdistaan.  Sääntömuotoista suunnitte-

lua koskevaa tutkimustyötä tehdään paraikaa useassa 

eurooppalaisessa yliopistossa.18, 19

Osin ”säännöt” voivat olla yksiselitteisiä, kuten esi-

merkiksi uuden asuntorakentamisen rajoittaminen, 
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saavutettavuus kaikilla kulkuneuvoilla ja toiminnallinen 

monimuotoisuus. Kysymys siitä, mitkä ovat toivottuja 

ilmiöitä voi kuitenkin olla monimutkainen. Esimerkik-

si tietyt esiinnousseet preferenssit, kuten ympäristön 

visuaalinen laatu, eivät välttämättä ole yksiselitteisiä 

vaikkapa teollisuuden, erikoistavarakaupan tai hyvin-

vointipalveluiden toimijoille. Tähän mennessä ratkaisu 

on ollut valitettavan usein ”ilmeettömäksi siistiminen”, 

mutta tulevaisuudessa se voi olla myös uusien estetiik-

kojen tutkiminen, teollisten miljöiden rosoisen kaune-

uden uudenlainen näkeminen ja laadullistaminen vielä 

epätavanomaisin, akupunktiomaisin keinoin (kuviot 7 

ja 8). 

Kuvio 7. Työpaikka-alueiden epätyypillinen estetiikka voi toimia pieninkin elein, lähtötilanteen ehdoilla. Atmosfäärikuva, 
ei kohdealueilta. © Jenni Partanen 2016

Tulevassa tutkimuksessa olisi tarpeen kokeilla löyhin 

säännöin ja kevyin laadullistavin toimenpitein rajattua 

tarkoituksellista, toimijadynamiikka sallivaa ”suunnit-

telemattomuutta” (non-planning)9 tapaustutkimukseen 

sopivilla kohdealueilla.

Kaupunkievoluutiota tukevien kaupunkisuunnittelun 

keinojen soveltamista edeltävät poliittiset linjaukset 

maankäytön kehittämisen ja kaavoituksen strategisista 

tavoitteista, alueiden kehittämisen priorisoinneista tai  

taloudellisten resurssien ohjaamisesta.  



Tutkimuskatsauksia 1/2018

11

Kuvio 8.  Atmosfäärikuva, ei kohdealueilta. © Jenni Partanen 2016

Itseorganisoitumisen suunnitteluperiaatteita voi va-

rauksin soveltaa kaikilla kypsillä monimuotoisilla alu-

eilla, joilla on havaittavissa omaehtoista toimijadyna-

miikkaa. Tällainen alue voisi olla paitsi tutkimuksen 

kohteet Lielahti ja Nekala, myös esimerkiksi Turun Itä-

harjun vanha teollisuusalue, vaikka se ei kaupunkira-

kenteellisen väljyytensä ole niille aivan verrannollinen. 

Todennäköisesti esitetyn kaltaiset, kevennetyn sääntö-

pohjaisen suunnittelun menetelmät kuitenkin sopisivat 

hyvin myös Itäharjun kehittämiseen, koska se edustaa 

samantyyppistä, monimuotoista ja kaupunkievoluution 

kautta vähitellen uudelleenrakentunutta kohdetta. Ku-

ten Lielahdessa, johon vaikuttaa viereisen Hiedanran-

nan alueen rakentuminen, myös Itäharjuun kohdistuu 

paraikaa suunnittelupaineita, johtuen Kupittaan tiede-

puistoalueen kehittämisestä. Uusien menetelmien ko-

keilu voi olla näin ollen ajankohtaista.  Jokaisella po-

tentiaalisella kohdealueella tulee kuitenkin huomioida 

polkuriippuvuudesta seuraavat aluekohtaiset erot, jo-

ten huolellinen taustatutkimus on tarpeen keskeisten 

mekanismien ja alueellisen identiteetin tunnistamiseksi.
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