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Kaupunkitutkimuksen päivät Turussa 25.–26.4.2013

Työryhmä 2. Teknologinen muutos, innovaatiopolitiikka ja kaupunkien
kehittäminen

Torstai 25.4. klo 13.30 – 17.00

Eelis Rytkönen: North-American Insights to University Campus Development – The West Coast
Campus Road trip

Caroline Knappers: Research on how to aid the ability to utilize unused spaces within the Otaniemi
campus of Aalto University

Kahvitauko (14.30–15.00)

Katri Pulkkinen: Kaupunkialueiden houkuttelevuus ja kaupunkilaisten aktivoimat paikat

Kaarina Vartiainen & Niina Nieminen: Elinympäristön tietopalvelut - suunnitteluyhteistyön
parantaminen viranomaisten ja kansalaisten välillä

Pirita Ihamäki: Sosiaalinen media yhteisöllisyyden ja kaupunki-imagokuvan rakentajana – Case Mu
Pori o kaunis

Sari Tähtinen: Punavuori – paikallisuuden merkitys kaupungin muutosprosesseissa

Perjantai 26.4. klo 9.00 – 11.00

Ari Hynynen: Urbaanit näyttämöt ja innovaatiopolitiikka

Jukka Teräs & Päivi Oinas: Teknologiat, transformaatio ja talouden ”sitkeys” Oulussa

Maria Höyssä: Yliopistotutkimuksen käyttöönotto—turkulaisen biomateriaalitutkimuksen
soveltamisen polut
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ABSTRAKTIT

North-American Insights to University Campus Development
– The West Coast Campus Road trip

Eelis Rytkönen
BES research group, Aalto University

Universities, just like other businesses, compete in a globalized market. On side of the level of
teaching and researching, effective and efficient campus infrastructures, physical, social and virtual
spatial solutions and services provided in the campuses are becoming increasingly important for
retaining the brightest talent from all over the world. The aim of this presentation is, thus, to spread
insights and reflections related to campus development practices gained in a week-lasting journey in
the West Coast of United States and Canada.  Four top-edge campuses were visited during the
journey: UC Los Angeles, Stanford, UC Berkley and University of British Colombia. Discussions were
conducted with the developers, facilities managers and facility owners.

Research on how to aid the ability to utilize unused spaces within the Otaniemi
campus of Aalto University

Caroline Knappers
Creative sustainability, Aalto University

In an attempt to make better use of the campus facilities of Aalto University in Otaniemi, and adjust
it to the new way of learning, my research looks into the core issues regarding the current use of
spaces. Interviews and reports have given insight into the present situation: there are many spaces
unused. This leads to an undesirable, and unsustainable situation. In order to change this, there
needs to be more openness and communication regarding the possibilities, and a culture change to
allow for students to actively (re)create their study place. Multidisciplinary courses and project
based learning require different platforms for meeting and interacting, both online and offline. For
the offline part, Learning Hubs and other types of co-working space are emerging. As for the online
connection, the research looks into the requirements for an informative, interactive and linking
platform.

Kaupunkialueiden houkuttelevuus ja kaupunkilaisten aktivoimat paikat

Katri Pulkkinen
YTK-ryhmä, Aalto-yliopisto

Kaupunkiympäristöjen houkuttelevuuden kokemukseen liittyy voimakkaasti se, millaista asukkaiden
ja muiden kävijöiden omaehtoista toimintaa alueilla on. Ruohonjuuritason toiminta voi näkyä
kaupunkikuvassa houkuttelevana vireytenä ja se saattaa myös nousta laajemmaksi ilmiöksi,
vaikuttaen aina alueen suunnitteluun ja hallinnon rakenteisiin asti. Muutos saattaa näin olla
aloittamassa tai vauhdittamassa laajempaa systeemistä muutosta. Tunnettu esimerkki tällaisesta
bottom-up-muutoksesta on Kaapelitehdas Helsingissä – tilan alunperin väliaikaisten käyttäjien
liikkeestä syntyi varsinaisen toiminnan lisäksi eri alojen yhteisöjen verkosto sekä erilaisia
toimintamalleja, jotka ovat vaikuttaneet myös Helsingin kaupungin hallintomalleihin.
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Ruohonjuuritasolta nouseva toiminta ja aktiivisuus on siis osa älykkäästi oppivaa kaupunkia, samoin
kuin kaupunkitilan unohdettujen tilojen ja paikkojen löytäminen ja aktivoiminen on keskeinen osa
monen ruohonjuuritason yhteisön toimintatapaa.

Tutkittaessa Otaniemen kampusalueen houkuttelevuutta muille kuin yliopistokäyttäjille – erityisesti
ns. luovalle luokalle – havaittiin, että pioneeritoimijoiden aloittamat muutokset ovat mahdollisuuksia
lisätä sekä monitasoisia verkostoja että houkuttelevuutta. ”Uinuvan Otaniemen” kätköistä on
löydettävissä ja aktivoitavissa sekä sisä- että ulkotiloja, joihin ruohonjuuritason toiminta voisi
kiinnittyä.

Tutkimuksessa etsittiin paikkoja tai alueita aktivoineiden esimerkkitapausten alkuvaiheista yhteisiä
piirteitä, joiden avulla vastaavaa alueen houkuttelevuutta lisäävää toimintaa voitaisiin edistää
Otaniemen kampuksella. Tunnistetut toimijat ja vuorovaikutussuhteet voidaan nähdä systeemisinä
edellytyksinä vastaavalle emergentille toiminnalle Otaniemen alueella. Yhtenä esimerkkinä näistä
systeemisistä ominaisuuksista on kommunikaatio, jota tarvitaan niin pioneeritoimijoiden itsensä kuin
tilan omistajien, toiminnasta kiinnostuneiden ja toiminnan mahdollistajien välillä. Otaniemessä
yliopistoympäristö voisi vastata näihin kommunikaatiotarpeisiin myös teknologisin ratkaisuin.

Elinympäristön tietopalvelut - suunnitteluyhteistyön parantaminen
viranomaisten ja kansalaisten välillä

Kaarina Vartiainen & Nina Nieminen
Suomen ympäristökeskus Dimenteq Oy

Elinympäristön suunnittelu on menossa kohti avoimempaa ja yhteistyöperusteista suuntaa.
Nykypäivänä on laajasti tiedostettu kansalaisten oikeus osallistua elinympäristönsä suunnitteluun.
Asenteet ovat jo osittain muuttuneet, mutta siitä huolimatta on vuorovaikutus viranomaisen ja
asukkaan välillä koettu haasteelliseksi.

Elinympäristön tietopalvelut ovat suunnittelutyökaluja, joiden avulla kansalaisten osallistumista ja
vuorovaikutusta viranomaisen kanssa pyritään helpottamaan. Vahtipalvelu Tarkkailija ja
kyselypalvelu Harava tarjoavat kansalaisille helppoa ja avointa vaikutuskanavaa sekä mahdollisuutta
olla tietoinen oman elinympäristön suunnittelutoimenpiteiden tilasta.
Tarkkailija kerää tietoa eri toimijoiden verkkopalvelusta käyttäjän määrittämien aihepiirien ja
alueiden perusteella sekä tiedottaa käyttäjää, kun uutta tietoa kiinnostuksen kohteista on tarjolla.
Haravan avulla tehdyt kyselyt ovat hyvä esimerkki tiedosta, jonka Tarkkailija löytää verkosta ja
informoi siitä käyttäjää suoraan sähköpostiin. Harava-kyselyyn vastaamalla asukkaan
paikallistuntemus, ideat, mielipiteet ja arvostukset saadaan suunnittelijoille käyttökelpoiseen
muotoon. Harava on karttapohjainen kansalaistiedon palautekanava ja väline, jolla eri organisaatiot
voivat luoda strukturoituja karttapohjaisia kyselyitä täydentääkseen vuorovaikutusmahdollisuuksia ja
saadakseen laajemman näkökulman päätöksentekoon. Lisäksi kyselyistä saadut vastaukset voidaan
viedä tietopalvelu Liiteriin, jossa niitä voidaan analysoida ja tutkia vapaasti.

Palvelut ovat osa valtionvarainministeriön koordinoimaa sähköisen asioinnin ja demokratian
vauhdittamisohjelmaa (SADe), jossa tavoitteena on julkisen hallinnon tehokkuuden ja
kansalaislähtöisyyden lisääminen.
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Sosiaalinen media yhteisöllisyyden ja kaupunki-imagokuvan rakentajana
– Case Mu Pori o kaunis

Pirita Ihamäki
Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitos, Turun yliopisto

Sosiaalisesta mediasta on tullut käyttäjille tapa tuottaa sisältöä uusista ilmiöistä, kuten case Mu Pori
o kaunis kaupunkikuvan rakentajana. Andrews ja Smith (2001) esittävät, että sosiaalinen teknologia
ei rajoitu pelkästään viestintäteknologiaan, vaan sosiaalinen teknologia on kaikkea jokapäiväisessä
elämässämme käyttämäämme teknologiaa. Ikosen (1998) mukaan sosiaalinen teknologia liittyy
ihmisen elinympäristön, asumisen, välineiden ja palvelujen kehittämiseen. Tutkimuksessamme
tarkastelemme käyttäjien osallistumista kaupunkikuvan imagon rakentamiseen hyödyntäen
sosiaalista mediaa toimintavälineenä yhteisöllisyyden kehittämiseen uuden ilmiön myötä. Mu Pori o
kaunis on syksyllä 2012 perustettu Facebook-yhteisö, jossa käyttäjät jakavat valokuvia Porista ja
Satakunnasta. Yhteisöllä on Facebookissa noin 50 sisällöntuottajaa; lisäksi muutama tuhat ihmistä on
jakanut siellä omia kuviaan satunnaisesti. Yhteisön mediasisältö syntyy ainoastaan ja vain
joukkoistamalla. Empiirinen aineistomme koostuu Mu Pori o kaunis ydinjäsenten kyselystä.
Virtuaaliset, sosiaaliset ja konkreettiset maailmat törmäävät ja sulautuvat toisiinsa, ja tekevät
yhteistyötä. Sosiaaliset verkostot perustuvat ihmisten toimiin, jotka koostuvat kiinteistä yhteyksistä
ja tietokoneisiin pohjautuvista viestinnällisestä kokonaisuudesta, mitkä puolestaan lisäävät
sosiaalisten verkostojen valtaa. (Rheingold, 2003, pp. XIII) Kaupunkikuvan kehittämisessä avoimen
innovaation myötä (case Mu Pori o kaunis) voidaan nähdä kolme merkittävintä tekijää; ne ovat oikea
tahtotila, tarvittava osaaminen ja oikeat kumppanit. Tuloksena esittelemme sosiaalisen median
verkostomaisen yhteisön tuloksia kaupunkikuvan kehittäjänä ja suunnittelutyökaluja kaupunkikuvan
kehittämiseen käyttäjien näkökulmasta.

Punavuori – paikallisuuden merkitys kaupungin muutosprosesseissa

Sari Tähtinen
Arkkitehtuurin laitos, Aalto-yliopisto

Voiko kaupunki, tai ehkäpä enemminkin sen prosessit, toimia ”älykkäästi” ilman erityistä
suunnitelmaa tai ohjausta? Mitä tästä voisi oppia suunnittelun kannalta? Paperi lukee ja kirjoittaa
Punavuorta tarkasteluna alueena, joka on muuttunut huonomaineisesta naapurustosta
houkuttelevaksi Design Districtiksi. Esittelen muutamaa alueella ilmennyttä prosessia. Ne ovat
toimineet itsenäisesti, mutta toisaalta myös luoneet yhteyksiä ja tartuntapintoja. Yhteyksien ja
tartuntapintojen kautta mahdollisuus alueen kehitykselle sai tukea ja lähti liikkeelle. Kukaan ei
erityisesti yrittänyt saada juuri tapahtunutta muutosta aikaan, vaikka aluetta kyllä jossain määrin
esimerkiksi kaupungin toimesta pyrittiin kehittämään (Sinebrykoffin asuntoalue, Iso Roban
kävelykatu jne.). Erilaisten toimijoiden prosessit kytkeytyivät ja loivat toimivia yhteyksiä, jotka
tukivat toisiaan ja eräänlainen ”orgaaninen” kehitys tapahtui.

Nyt Punavuoreen ollaan taas tuomassa uutta elementtiä (Cloud City), tällä kertaa aikaisempiin
prosesseihin verrattuna enemmän ulkoa päin. Tämä nostaa esiin kysymyksen paikallisuuden ja
paikkaan sidotun toiminnan merkityksestä alueen kehittymisessä ja pyrkimyksissä suunnitelmallisesti
kehittää kaupungin alueita. Tämän päivän teknologia voi toimia apuvälineenä, joka tekisi joistain
Punavuoressa 90-luvun alussa tapahtuneista prosesseista toimivampia. Toisaalta teknologia voi
tuoda myös ongelmia. Pystyykö ulkopuolelta tuotu prosessi luomaan tarpeeksi tartuntapintoja
paikallisiin prosesseihin? Onko virtuaalinen ”läsnäolo” riittävää, kun kyse on kaupungista myös
fyysisenä tapahtumana ja toimintana?
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Urbaanit näyttämöt ja innovaatiopolitiikka

Ari Hynynen
Tampereen teknillinen yliopisto, arkkitehtuurin laitos EDGE arkkitehtuuri- ja
kaupunkitutkimuslaboratorio / Seinäjoen yksikkö

Historiansa kuluessa kaupungit ovat olleet linnoituksia, kauppapaikkoja tai hallintokeskuksia, mut-ta
aina niistä ovat löytyneet myös urbaanit näyttämöt, skenet. Skenen kautta yksilön on mahdollis-ta
jakaa elämäntapaansa, arvostuksiaan ja kulutustottumuksiaan muiden kanssa. Esimerkiksi jazz-
klubilla elävää musiikkia kuunteleva henkilö osallistuu paikalliseen jazzskeneen, mutta hänestä voi
tulla myös todellinen aficionado, joka keskustelee asiantuntevasti trumpetistin ansatzista ja notkuu
viikoittain lempilevykaupassaan Viiskulmassa. Osallistua voi monella tasolla, eikä välttämättä itse
tarvitse olla muusikko. Yhtä hyvin skene voi rakentua fitness-klubin ja trendivaatteiden ympärille.
Myös ’vakavat’ asiat voivat olla skenen ytimessä, kuten esimerkiksi tiede Oxfordissa, ooppera
Milanossa, homoseksuaalit San Franciscossa, teatteri tai jääkiekko Tampereella.

Ihmisiä yhdistävät tekijät eivät enää välttämättä löydy ammatista, koulutuksesta, tulotasosta,
perhetaustasta, asuinalueesta tai työpaikasta, kuten monet sosiologit ovat huomauttaneet

1
. Näin

ollen skenet eivät liity pelkästään viihteeseen, vaan niillä on syvempi yhteiskunnallinen merkitys.
Jälkiteollinen talous painottuu lisääntyvästi tuotannon tietointensiivisiin vaiheisiin ja
kulttuurituotteisiin, eivätkä näiden osaajat viihdy kaikenlaisissa kaupungeissa, kuten jo Richard
Florida osoitti. Mutta vaikka kuinka haluaisimme, skenejä ei voi tuoda. Autenttisuus on niille
elinehto. Toisaalta yhtäkään kaupunkia ei voi suoralta kädeltä tuomita ei-luovuuteen. Mitä siis on
tehtävissä? Kuinka ruohonjuuritason kaupunkikehittämisen voisi saada osaksi kaupungin
innovaatiopolitiikkaa, kun kaiken pitää olla suurta ja säihkyvää?

1 SILVER, D. CLARK, T.N. & YANEZ, C.J.N. 2010. Scenes. Social Context in an age of contingency. Social Forces 88:5, 2293–2324.

Technologies, transformations and economic resilience in Oulu, Finland

Jukka Teräs & Päivi Oinas
Talousmaantiede, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu

Why are some cities robust and able to resist technological and other changes challenging their
economic bases? Resilience is a concept that has been introduced to contribute to understanding of
the sustained dynamic evolution of cities and regions. The current literature largely lacks
longitudinal case studies of transforming cities, analyzing the dynamic processes resulting in and
sustaining regional resilience.

This paper analyses the economic development of the city of Oulu over its history terms of its
economic resilience. The “tar merchant” era in the 19th century was followed by the “traditional
industry” era in the first half of the 20th century. The industrial Oulu was able to reinvent itself in the
second half of the 20th century, a rapid ICT based development of high technology sector in Oulu.
The longitudinal data of the city of Oulu enables us to discuss the lessons we can learn from the case
regarding  a) the technological as well as other aspects contributing to the city’s resilience in the
past, b) the potential it has to reinvent itself under the present circumstances deriving from the
recent rapid decrease of ICT based jobs, and c) the broader theoretical discussion of urban economic
resilience.
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Our discussion enables us to refine the concept of urban and regional resilience and evaluate its role
in the dynamic evolution of knowledge-intensive cities, an discuss the role of technological change
and innovation policy in the process.

Yliopistotutkimuksen käyttöönotto
– turkulaisen biomateriaalitutkimuksen soveltamisen polut

Maria Höyssä
Talousmaantiede, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu

Uuden tiedon nähdään olevan talouden tärkeä kulmakivi. Erityisesti luonnontieteellisen ja teknisen
tutkimuksen toivotaan tuottavan uutta dynamiikkaa talouden rattaisiin osaamisen, uusien
teknologioiden ja uuden yritystoiminnan muodossa. Myös kaupungit pyrkivät hyötymään
yliopistojensa tiedontuotannosta esimerkiksi ryhtymällä osakkaiksi tiedepuistoihin ja painottamalla
yliopistojen roolia elinkeinostrategioissaan. Yliopistotutkimuksen alueellisen vaikuttavuuden
mekanismeja kuitenkin tunnetaan vielä heikosti, jolloin riskinä ovat huonosti kohdistuneet
tukitoimenpiteet. Olemassa oleva tutkimus joko mittaa erilaisia kaupallistamiseen tai
yritysyhteistyöhön liittyviä suureita tai tutkii yksittäisten ilmiöiden, kuten yrittäjyyden prosesseja.
Tässä esitelty tutkimus rajautuu yksittäisen suureen tai ilmiön sijasta yksittäiseen
tutkimuslaitokseen, jonka suhteen on mahdollista havainnoida laajemmin tutkimusperäisen
”osaamisviennin” eri puolia. Mitkä tekijät myötävaikuttavat siihen, miten ja milloin ja missä
biomateriaaliosaamista on lähdetty viemään yliopistoista ulos? Mikä osa tästä toiminnasta on
kaupallista, mikä kaupallistamatonta? Entä kohdistuuko tämä vienti tutkimuksessa syntyneisiin
tietoihin vai taitoihin, vai voidaanko näitä erottaa toisistaan? Tutkimus kartoittaa näitä seikkoja
Turun yliopiston hammaslääketieteellisen tiedekunnan biomateriaaleihin liittyvältä yli 20 vuoden
kehityskaarelta dokumenttianalyysein tuetuin toimijahaastatteluin. Analyysin tuloksena nähdään
mm. että yritysten perustamisen ja suoran yritysyhteistyön lisäksi on syytä muistaa
yliopistotutkimuksen muut vaikutukset, kuten tässä tapauksessa esimerkiksi yliopistotutkimuksen
rooli siinä, miten uudet ratkaisut siirtyvät osaksi hammaslääkäreiden käytännön hoitotyötä.


