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Kaupunkitutkimuksen päivät Turussa 25.-26.4.2013

Työryhmä 1. Brändit ja visiot kaupunki- ja aluekehittämisessä

Torstai 25.4. klo 13:30 – 17:00

Työryhmän avaus ja osallistujien esittely

Vilma Ahonen: Paikkabrändimerkitysten rakentuminen kokemusten kautta: kuluttajat brändin omistajina ja
rakentajina

Laura Leskelä: Palvelukohtaamiset ja omakohtaisten paikkabrändimerkitysten rakentuminen; näkökulma
paikkabrändin muodostumiseen ruohonjuuritasolta

Heli Marjanen ym.: Turun kauppahallin uudistaminen – kenen ehdoilla ja ketä varten?

(Tauko klo 15:00 – 15:30)

Lauri Tuomi: Onko metropolitarinaa? Alueen toimijoiden strategiat ja metropolibrändi.

Virpi Sorsa: Onko meillä rohkeutta? Strategia ja brändäys epävarmana aikana.

Sami Kajalo & Annukka Jyrämä: The perceptions on city brand and the role of different institutional and
business brands in building a city brand image

Perjantai 26.4. klo 09:00 – 11:00

Timo Harjuniemi: Globaalin katseen kohteena – World Design Capital 2012 Helsingin kaupungin
brändinhallintana

Mervi Ilmonen: City Branding as New Urban Policy: Case Guggenheim in Helsinki

Janne Lindstedt: Kaupunkibrändäyksen kulttuurinen ulottuvuus. Esimerkkinä Turku, Euroopan
kulttuuripääkaupunki 2011.

Emilia Palonen: Guggenheim’s Helsinki – examining the ideological grip of the ’Bilbao effect’
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ABSTRAKTIT

Paikkabrändimerkitysten rakentuminen kokemusten kautta: kuluttajat brändin
omistajina ja rakentajina

Vilma Ahonen
Markkinoinnin laitos, Kauppakorkeakoulu, Aalto-yliopisto

Tutkimus tarkastelee paikkabrändien luomista kulttuuristen kohtaamisten ja kokemusten kautta ja selvittää
kuinka paikan kuluttajat luovat merkityksiä paikasta, joka ei ole palveluntarjoajien aktiivisesti luoma. Näin
paikkabrändin luominen on kuluttajilta ylöspäin tapahtuvaa bottom-up markkinointia ja perustuu eletyssä
ympäristössä tapahtuviin kohtaamisiin ja kokemuksiin. Paikkabrändi rakennetaan yhdessä paikan kanssa.
Näin ollen tutkimus lähtee siitä, että paikkabrändin johtamiseen vaikuttavien sidosryhmien tulisi ymmärtää
“bottom-up” prosesseja suunnitellessaan ylhäältä alaspäin suuntautuvaa paikkabrändistrategiaa. Brändejä
eri ulottuvuuksineen ja paikkabrändejä on tutkittu laajalti. Paikkabrändäys on tutkimusalana huomattavasti
nuorempi ja alalla oleva tutkimus käsittää niin maihin kuin kaupunkeihinkin liittyvää paikkabrändäystä.
Paikkabrändien luomista ja rakentamista erilaisten ympäristössä tapahtuvien kohtaamisten ja kokemuksien
kautta rakentuvana bottom-up -markkinointina ei ole tutkittu Helsingin metropolialueella. Tutkimus tutkii
miten kaupungin asukkaat brändäävät paikan ja rakentavat siitä merkityksiä. Kyseessä on konstruktiivinen
tutkimus kuluttajien diskursiivisista käytännöistä. Kontekstina toimii “Kulttuuriset kohtaamiset merellisessä
Helsingissä”, sillä Helsingin merellisyyttä katsottaessa korostuu se, etteivät kaikki paikat kuluttamiselle ole
aktiivisesti luotuja, vaan perustuvat arkipäiväisiin eletyssä ympäristössä tapahtuviin kokemuksiin.
Kontekstiksi valittiin merellisyys, sillä kaupunkien rantaviivoja myötäilevät alueet ovat usein historiallisesti
merkittäviä ja sidottuja kulttuurisiin, alueelle tunnusomaisiin diskursseihin, eli jaettuihin ja yksilöllisiin,
rakennettuihin merkityksiin. Diskurssianalyysi pyrkii ymmärtämään paikan merkityksiä brändille
haastatteluissa kerrottujen narratiivien kautta keskittyen kielenkäytön ja viestinnän tuottamiin merkityksiin
ja näin antamaan uuden näkökulman moniulotteiselle kaupunkibrändäykselle.

Palvelukohtaamiset ja omakohtaisten paikkabrändimerkitysten rakentuminen;
näkökulma paikkabrändin muodostumiseen ruohonjuuritasolta

Laura Leskelä
Markkinoinnin laitos, Kauppakorkeakoulu, Aalto-yliopisto

Tutkimus käsittelee palvelukohtaamisten ja palveluprosessien vaikutusta omakohtaisten, laajempien
alueeseen liittyvien brändimerkitysten rakentamisessa. Tarkoituksena on selvittää kuinka omakohtaisia
paikkabrändimerkityksiä luodaan palvelurajapinnassa, yhteisesti palveluntarjoajien ja muiden kuluttajien
kanssa. Palvelunäkökulman tutkiminen on mielestämme tärkeää, sillä se on merkittävä osatekijä
aluebrändin muodostamisessa, erilaisten palvelukohtaamisten värittäessä yleistä arkea, niin asukkaiden
kuin vierailijoidenkin näkökulmasta. Paikkabrändäystä ja palveluiden markkinointia on erillisinä
tutkimusaloinaan tutkittu paljon, mutta ilmiöitä ei ole aiemmin yhdistetty tutkittaessa kehollisesti elettyjä
palvelukokemuksia aluebrändin rakentamisessa. Tutkimuskontekstiksi valittu lentokenttä on erinomainen
alusta omakohtaisten brändimerkitysten muodostumisen tutkimiseen. Sen lisäksi, että lentokentät ovat
palveluintensiivisiä ympäristöjä, joissa kuluttajia ohjaillaan palveluketjujen ja – prosessien avulla ennalta
määriteltyjä palvelupolkuja pitkin, ne ovat myös vierailijoille usein ensimmäinen ja viimeinen kosketus
alueeseen. Tutkimalla kuluttajien elettyjä, kehollisia kokemuksia lentokentän palveluprosesseissa,
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tuotamme uudenlaisia, fenomenologisia havaintoja palvelukohtaamisista ja – kokemuksista. Näiden
elettyjen, kehollisten kokemusten havainnoinnin kautta tutkimme paikkabrändin luomista ja
muodostumista ruohonjuuritasolla, eli syvennymme havaintoihin paikkabrändin omakohtaisesta
rakentumisesta kuluttajien elettyjen palvelukokemusten välityksellä, tuntemusten ja merkitysten
rakentamisen kautta.  Tämän bottom-up -brändinrakennusprosessin ymmärtäminen voi auttaa
uudenlaisten työkalujen löytämisessä Metropoli-alueen brändäykseen.

Turun kauppahallin uudistaminen – kenen ehdoilla ja ketä varten?

Työryhmä: Henrik Eskolin, Ulla Palmgren, Samuel Piha, Minna Plaketti ja Maarit Vartama
Työn ohjaaja: Heli Marjanen
Talousmaantiede, Turun kauppakorkeakoulu

Liikepaikkasuunnittelun käytännön menetelmät -kurssin kattoteema on keväällä 2013 "Kauppa kaupungissa
- kenen ehdoilla ja ketä varten? Kaupan ja kaupunkien rakennemuutoksen syyt ja seuraukset". Kurssiin
kuluvan, maalishuhtikuussa toteutettavan ryhmätyön aiheena on Turun kauppahallin kehittäminen ja
arviointi osana Turun ydinkeskustan kehittämistä. Vuonna 1897 valmistunut Turun Kauppahalli on Suomen
toiseksi vanhin kauppahallirakennus. Kauppahallin suojissa toimii tällä hetkellä n. 40 erikoisliikettä, jotka
työllistävät yhteensä n. 100 henkilöä. Kauppahalli sijaitsee keskeisellä paikalla Hansakorttelin ja kehitteillä
olevan Fortuna-korttelin välissä. Ideaalista olisi, että halli toimisi yhteytenä näiden kahden imagoltaan hyvin
erilaisen korttelin välillä hyötyen samalla alueella liikkuvista asiakasvirroista. Kauppahallille on suora
näköyhteys kauppatorin kulmalta, mutta halli erottuu kaupunkikuvassa heikosti. Tavaroiden ja palvelujen
jakeluun liittyvien funktioiden lisäksi hallilla on – tai ainakin sillä voisi olla – merkittävä rooli myös Turun
kaupunkibrändin rakentamisessa. Kevään aikana Liikepaikkasuunnittelun käytännön menetelmät -kurssilla
laaditaan erilaisia skenaarioita siitä, miten kauppahallin sinänsä välttämätön uudistus (=rakennuksen varsin
mittava remontti + liikeidean kirkastus) voitaisiin toteuttaa ja mitä eri vaihtoehdoista seuraisi.
Uudistuksessa pyritään yhdistämään hallin historiallinen ilme ja perinteet 2000-luvun kulutuskulttuuriin
siten, että toiminta olisi myös taloudellisesti kannattavaa.

Onko metropolitarinaa? Alueen toimijoiden strategiat ja metropolibrändi

Lauri Tuomi
Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu

’Onko metropolitarinaa?’ -tutkimuksen tavoitteena on analysoida Helsingin metropolialueen kaupunkien,
korkeakoulujen ja yritysten strategioiden sisältöä ja merkitystä metropolibrändin kehittämisessä.
Tutkimuksessa on selvitetty miten metropolialue ilmenee kyseisten toimijoiden strategioissa ja millaisia
toimijaidentiteettejä on tunnistettavissa. Metropolibrändin näkökulmasta alueen toimijoiden strategiat
muodostavat monimutkaisen ja monitasoisen strategiarakenteen, jossa yksittäisten toimijoiden strategiat
muodostavat tarinan palasia ”metropolitarinaan”. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä toimi
käytäntölähtöinen strategiatutkimus. Tutkimusmenetelmänä käytettiin narratiivista sisältöanalyysiä.

Tutkimuksen tuloksena havaittiin, että metropolitarinassa on selkeä tarinan ”loppu” eli visio on voimakas,
mutta tarina ei pääse rakentumaan kun polut visioon puuttuvat.  Erityisesti yritysten strategioissaan
kuvaamat monitahoiset merkitysrakenteet voisivat toimia merkittävänä resurssina metropolitarinan
rakentumisessa.
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Onko meillä rohkeutta? Strategia ja brändäys epävarmana aikana

Virpi Sorsa
Viestinnän laitos, Kauppakorkeakoulu, Aalto-yliopisto

Kaupungin johtoryhmän kokous 22.11.2012
Osallistuja 1: Onko meillä rohkeutta tehdä investoinnit, jotka kirjoitimme 2009 strategiaan? Olemme vieläkin jäljessä
muita kaupunkeja, jos tarkastelemme kaupungin infrastruktuuria ja kaupunkimaista tilaa.
Osallistuja 2: Kuinka ylläpidämme tätä kunnianhimoista ilmapiiriä, kun työttömyysluvut ovat 5 % suuremmat täällä
kuin muualla maassa?

Kaupunkien strategisointi on hyvin pitkälti kytköksissä kaupunkien maineenhallintaan. Strategiadiskurssia
kaupunkikontekstissa kriittisesti tutkinut Martin Kornberger (2012) kirjoittaa, että strategiakieli on tuonut
uuden, ei-alueellisen tavan kaupunkitilan käsitteellistämiseen: “strategia tarkastelee mielikuvien ja
brändien semioottista tilaa”. Itse asiassa tutkiessaan Sydneyn strategiaprosessia 2030 Kornberger ja Clegg
(2011) vetivät johtopäätöksen, että “strategisointi johti siihen, että kuntapolitiikka estetisoitui:
suunnittelijan tekno-rationaalinen diskurssi korvautui strategin houkuttelevalla, media-orientoituneella
diskurssilla”. Näyttäisi kuitenkin vahvasti siltä, että sekä strategiakieli että brändäyskieli ovat molemmat
kytköksissä menestyksen aikaan. Tiedämme vähemmän ilmiöstä, jossa kaupunkitilaa konstituoidaan
semioottisesti mielikuvien ja brändien avulla taloudellisesti ja poliittisesti epävarmana aikana.

Pyrin tässä tutkimuksessa ymmärtämään paremmin strategiaa ja siihen kytkeytyvää maineenhallintaa
tarkastelemalla ilmiötä poliittisesti ja taloudellisesti epävarmana aikana. Tutkimusaineistonani on
etnografia Lahden kaupungin strategiatyöstä. Tutkimukseni perustuu jo vuodesta 2006 lähtien kerättyyn
materiaaliin kaupungin strategiatyöskentelystä: havainnointiin eri intressiryhmissä (johtoryhmä,
strategiatiimi, valtuusto, hallitus, toimialojen johtoryhmät, puheenjohtajistot jne.), työskentelyyn
osallistuvien haastatteluihin (yht. yli 90), strategia-asiakirjoihin, paikallislehdistön kirjoituksiin. Hyödynnän
myös vuosien varrella sosiaalisessa mediassa julkaistua materiaalia Lahden kaupungista.

Kuten otsikossani viittaan, eräs mielenkiintoinen retorinen keino, jonka kautta epävarmaa tilannetta
käsitellään kaupungin strategiatyössä, on rohkeus. Osallistujat pohtivat, onko heillä rohkeutta viedä läpi
strategiaa, johon he sitoutuivat edellisellä strategiakierroksella. Tästä strategiasta sanottiin, että se on
uskalias ja eteenpäin katsova ja strategian keskeisenä tavoitteena on kaupungin kehittäminen
houkuttelevaksi ja elinvoimaiseksi. Mutta investoinnit, joiden avulla kaupunkia rakennetaan
houkuttelevaksi ja elinvoimaiseksi ovat kesken ja samalla kaupungin työttömyysluvut kasvavat ja ilmapiiri
on muuttunut taloudellisesti epävarmaksi. Myös kaupunginvaltuuston suhteet muuttuivat 2013 alussa,
mikä tarkoittaa sitä, että edelliseen strategiaan sitoutuneet valtuutetut eivät välttämättä enää istu
kaupungin poliittisessa eliitissä, minkä vuoksi sitoutuminen pitkäjänteisiin strategisiin tavoitteisiin täytyy
neuvotella uudelleen.

Kuinka strategit ratkaisevat haasteet, joita he kohtaavat taloudellisesti ja poliittisesti epävarmana aikana?
Mitä tapahtuu rohkealle strategialle ja maineenhallintaan kohdistetuille investoinneille? Ja kuinka strategit
brändäävät strategian ja itsensä uusille valtuutetuille ja kaupunkilaisille epävarmuuden aikana? Ehkäpä he
rakentavat itsestään sankareita ja strategiasta sankarillisen työkalun… Pohdin vastauksia edellisiin
kysymyksiin esityksessäni.

Kornberger, M. 2012. Governing the City: From planning to urban strategy. Theory, Culture and Society XX
Kornberger,  M.  &  Clegg,  S.  2011.  Strategy  as  performative  practice:  the  case  of  Sydney  2030.  Strategic

Organization, 9(2): 136–162.
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The perceptions on city brand and the role of different institutional and business
brands in building a city brand image

Sami Kajalo & Annukka Jyrämä
Kauppakorkeakoulu, Aalto-yliopisto

The country brand has been a topic of increasing interested within the brand researchers. Several
researchers have dealt with the topic (see e.g. Anholt 2002, 2007, Olins, 2002 and Kotler & Gertner 2002).
In Finland country brands have been researched by Rainisto (2003, 2004) and Moilanen (2008). In this study
we wish to focus on a novel way to look at city brand image by buiding on the brand image experienced by
consumers and how they evaluate the role of city’s social responsibility and contributing to the local
community, as well as the role of institutions and businesses located in the city. A survey of consumers’
attitudes on these issues was conducted (N=400). The data was then analyzed by Structural equation
modeling (SEM) techniques.

KEY WORDS: Corporate social responsibility, contribution to local communities, brand loyalty, city brand
image

Globaalin katseen kohteena – World Design Capital 2012 Helsingin kaupungin
brändinhallintana

Timo Harjuniemi
Sosiaalitieteiden laitos / Viestintä, Helsingin yliopisto

Kansainvälisen kilpailukyvyn vaatimus ei rajoitu yksinomaan kansallisvaltioihin, vaan myös
kaupunkialueiden on huolehdittava vetovoimastaan ja kilpailukyvystään. Valtiollisia rajoja koettelevana
prosessina globalisaatio on irrottanut kaupunkialueet kilpailemaan keskenään sijoituspääomista ja
osaavasta työvoimasta. (esim. Bicakci 2012; Moisio 2012.) Kiristyvä kilpailu on saanut kaupungit ympäri
maailman käsittämään itsensä brändeinä (ks. Lucarelli & Berg 2011). Kiinnittämällä itseensä halutunlaisia
mielikuvia kaupungit haluavat erottua toisistaan ja kiinnittyä globaaleihin pääoman ja työn virtoihin (esim.
Hashim 2012).

Megaluokan tapahtumien järjestämisestä on tullut yksi kaupunkibrändäämisen tapa. Kaupungit
kamppailevat keskenään tapahtumista ja erilaisista titteleistä – sellaisista kuin Euroopan
kulttuuripääkaupunki tai Maailman designpääkaupunki. Tittelin toivotaan takaavan kaupungille paikan
kansainvälisessä julkisuudessa, ikään kuin globaalin katseen kohteena. (ks. Bicakci 2012; Hashim 2012).
Jälkiteollisessa taloudessa kulttuurin ja designin kaltaisista käsitteistä tulee kaupungeille tärkeää pääomaa.
Teollisuuden rakennemuutoksen reagoidakseen kaupungit pyrkivät aktiivisesti rakentamaan itsestään
elämyksellisiä luovia alueita. (Jensen 2007.)

Tässä paperissa tarkastelen Helsingin Word Design Capital 2012 -hanketta kaupungin brändinhallintana.
Tarkatelen designpääkaupunkivuotta tapahtumana, jolla Helsinki pyrki aktiivisesti kansainväliseen
julkisuuteen. Paperissa luodaan teoreettinen katsaus suurtapahtumien järjestämiseen
kaupunkibrändäämiseen liittyvänä ilmiönä ja tarkastellaan ilmiötä osana kaupunkien ”yrittäjäistymistä”
(Harvey 1989).
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City branding as new urban policy: case Guggenheim in Helsinki

Mervi Ilmonen
YTK-ryhmä, Aalto-yliopisto

Helsinki’s bicentennial year as Finnish capital was greeted on Senate Square on New Year’s Eve in an event,
which also launched World Design Capital Helsinki 2012. As a part of this celebration Helsinki city managers
planned to build a Guggenheim museum in the city.  A new Guggenheim Museum in Helsinki would make a
distinct contribution to Finland’s cultural landscape, according to the concept and development study that
representatives of the Solomon R. Guggenheim Foundation delivered to the city of Helsinki Mayor. The
report by the Guggenheim study team proposed that a museum would be built on a City-owned site along
the South Harbor waterfront, where the Kanava Terminal Building currently stands. This paper discusses
this proposal by asking who are the actors promoting and opposing the Guggenheim museum project and
how this affects the city and fits into the policies, identity and context of Helsinki. In the paper, it is argued
that the city competition manifests itself especially visually. As city managers and politicians strive for
distinction and an appealing image, architecture and cultural branding are mostly the means to achieve
this.  Symbolic building has become an important part of urban policy.

Kaupunkibrändäyksen kulttuurinen ulottuvuus. Esimerkkinä Turku Euroopan
kulttuuripääkaupunki 2011

Janne Lindstedt
Talousmaantiede, Turun kauppakorkeakoulu

Kulttuurilla on, eri tavoin tulkittuna, huomattava rooli kaupunkien brändäyksessä. Tässä tutkimuksessa
tunnistetaan kirjallisuuden piiristä kolme tyypillistä lähestymistapaa kulttuurisiin teemoihin:
(paikallis)kulttuuri brändäyksen välineenä, brändäysprosessin vaikutus paikalliskulttuuriin ja
paikalliskulttuurin vaikutus brändäysprosessiin. Tutkimus kiinnittyy erityisesti viimeksi mainittuun
lähestymistapaan. Brändäysprosessi määritellään palvelukeskeisen toimintalogiikan näkökulmasta; brändin
tulkitaan siis muotoutuvan paikalliskulttuuria ylläpitävissä ja muovaavissa, erilaisten paikallisyhteisöjen
välisissä vuorovaikutussuhteissa. Tältä perustalta tutkimuksen tavoitteena on, empiriaan nojautuen, pohtia
paikalliskulttuurin erilaisia vaikutusmuotoja brändäysprosessiin. Empiirinen tarkastelu kohdistuu Turkuun,
joka ristiriitaisen brändi-imagon omaavana, kulttuurihistoriastaan tunnettuna ja kulttuuria brändäyksessään
hyödyntävänä kaupunkina tarjoaa mielenkiintoisen tarkastelukohteen.
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Guggenheim’s Helsinki – Examining the ideological grip of the ‘Bilbao effect’

Emilia Palonen
Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos, Helsingin yliopisto

In Helsinki, the World Design Capital 2012, repeated scandals have emerged, as the city-leadership has
decided to bring in international actors with plans involving international symbolic architecture, a key
building in the city’s waterfront. These scandals especially investigated in tandem reveal interesting
evaluations, and logics of policy-making. This article investigates the case of Guggenheim Museum plans in
the continuum of city-branding in Helsinki – examining the policy-style and debates on the narrowly failed
Katajanokka Design Hotel. With tools of poststructuralist discourse theory, it reveals the grip of the ‘Bilbao
effect’ on the city-management, and presents alternative proposals with their own logic of confrontation.
There has been debate over whether or not this is a cultural policy or policy on another field. The study
relies on newspaper and online materials, key policy-papers and debates at the Helsinki City Council in 2010
and 2012.

Keywords: architecture, urban planning, scandals, Bilbao Effect, Guggenheim, Helsinki


