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 1. JOHDANTO  Globaalit muutokset heijastuvat yksittäisiin paikkoihin ja alueisiin monin tavoin. Maa-ilmanlaajuiset taloudelliset, poliittiset, kulttuuriset ja yhteiskunnalliset kehityskulut muokkaavat kansainvälistymisen ja globaalin verkostotalouden aikakaudella yhteiskun-nan organisoitumista ja tilallisuutta aiempaa voimakkaammin eri puolilla maailmaa. Yksittäisissä valtioissa ylikansalliset trendit ilmenevät valtiotilan transformaatiota tutki-neen kaupunkitutkimuksen professori Neil Brennerin (2004) mukaan monella tasolla politiikasta valtion aluerakenteeseen ja fyysiseen kaupunkitilaan saakka. Yhteiskunnallisten muutosten välittymistä tilaan voidaan tarkastella alueellisen työnjaon ja tuotantorakenteen näkökulmasta. Kriittiseen yhteiskuntateoriaan ja historial-liseen materialismiin pohjautuvassa tutkimusperinteessä tila nähdään poliittisten, talou-dellisten ja yhteiskunnallisten suhteiden historiallisesti evolutiivisena tuloksena, jossa eri aikoina vallitsevat tuotantosuhteet materialisoituvat tilaan esimerkiksi aluejärjestel-män, infrastruktuurin tai rakennusten kaltaisina spatiotemporaalisina konfiguraatioina. Rakenteellista lähestymistapaa laajemmassa valtiomuutoksen tutkimussuuntauksessa tila ymmärretään maantieteilijä Sami Moision (2012: 31) mukaan sosiaalisesti rakentu-vana kulttuuris-yhteiskunnallis-poliittisena kokonaisuutena, jonka elementtejä tutkimal-la voidaan tutkia ihmisten, alueiden ja poliittisen vallan kytköksiä eri aikoina.   Sosiologi Antti Pelkonen (2008) tulkitsee Suomen sopeuttaneen 1990-luvulta alka-en valtiollisia toimintojaan globaalikapitalismin liikkuvien pääomien maailmaan. Tämä näkyy hänen mukaansa innovaatioiden edistämisen, kilpailukykyisyyden ja taloudellis-ten tavoitteiden korostumisena yhteiskuntapolitiikassa. Verrattuna hyvinvointia ja tasa-arvoista valtiotilaa painottaneeseen hyvinvointivaltioon, nykyisen kilpailuvaltion kehi-tys on ollut sekä yhteiskunnallisesti että tilallisesti aiempaa eriarvoistavampaa. Kilpai-luvaltion politiikassa suuret kaupunkiseudut nähdään tärkeinä kansallisen kilpailukyvyn kannalta, ja niiden kytkeminen globaaleihin arvonlisäyksen verkostoihin on muodostu-nut erääksi keskeiseksi politiikan tavoitteeksi. Sami Moisio ja Antti Vasanen (2008) ovat spekuloineet, että 2000-luvulle sijoittuva niin sanottu globalisaation toinen aalto saattaa johtaa entistä keskittävämpään politiikkaan. Tässä spekulatiivisessa metropoli-



	 4 valtiossa Suomen aluerakenne organisoituisi pääkaupunkiseudun ja siihen kytkeytyvien harvojen suurten kaupunkiseutujen varaan.  Kaupunkien painoarvon kasvu kansallisessa politiikassa ja kansainvälisessä talou-dessa ilmenee myös paikallisella ja seudullisella tasolla. Kaupunkien ja kaupunkiseutu-jen toteuttamassa aluekehityksessä kilpailuvaltiollistuminen näkyy yrittäjämäisenä kau-punkikehityksenä (urban entrepreneurialism), jossa paikallisen tason toimijoilla on ai-empaa enemmän vastuuta seutujen taloudellisesta kehityksestä. Hollantilaisen kaupun-kimaantieteilijä Brian Doucet’n (2012) mukaan yrittäjämäistä kaupunkikehitystä toteut-tavan yrittäjäkaupungin (entrepreneurial city) perustavoitteet liittyvät investointien houkutteluun ja talouskasvuun. Kaupunkipolitiikan tutkija Ana Mafalda Madueira (2014) tunnistaa yrittäjäkaupungin keskeisiksi kaupunkipoliittisiksi teemoiksi ris-kinoton, kekseliäisyyden, näkyvyyden edistämisen ja voitontavoittelun. Kilpailu inves-toinneista, asukkaista, matkailijoista, kansallisista tukirahoista ja muista liikkuvista vir-roista leimaakin yrittäjäkaupungin toimintaa ja asettaa taloudelliset tavoitteet etusijalle kaupunkien toiminnassa.  Yrittäjämäisen kaupunkikehityksen käsitteen alun perin esitelleen maantieteilijä David Harveyn (1989) mukaan yrittäjämäisissä strategioissa kaupunkitila on keskeinen väline pääomien houkuttelussa. Fyysiseen kaupunkitilaan vaikutetaan paikallisesti ja seudullisesti kaupunkisuunnittelulla, jonka prioriteetteihin ja keinoihin kilpailuvaltioke-hityksen eteneminen ja yrittäjäkaupunkistrategian yleistyminen ovat vaikuttaneet. Maantieteilijä Erik Swyngedouw, aluesuunnittelun tutkija Frank Moulaert ja taloustie-teilijä Arantxa Rodriguez (2002) esittävät, että kaupunkisuunnittelussa on siirrytty ko-konaisvaltaisesta managerialistisesta suunnittelusta kohti julkis-yksityisten kump-panuuksien ja huomiotalouden leimaamaa hankesuunnittelua. Heidän havaintojensa mukaan vallitsevana kaupunkikehittämisen muotona olevat erilaiset kaupunkikehitys-hankkeet liittyvätkin aiempaa selvemmin taloudellista menestystä painottaviin kaupun-kipoliittisiin tavoitteisiin. Erityisesti suuren mittakaavan kaupunkiuudistushankkeet ovat typologioiltaan, toteuttamistavoiltaan ja ratkaisuiltaan samankaltaisia eri puolilla maa-ilmaa, mistä johtuen ne myös tuottavat samankaltaista kaupunkitilaa (Swyngedouw ym. 2002).  



	 5 Oletus ylikansallisten kehityskulkujen heijastumisesta valtion aluerakenteeseen, paikal-lisen ja seudullisen tason kaupunkipolitiikkaan sekä kaupunkitilaan on tutkielmani kes-keinen teoreettinen tausta-ajatus (kuva 1). Työ rakentuu kuvassa esittämieni tarkastelu-tasojen varaan siten, että empiirisenä tutkimuskohteenani ovat kaupunkisuunnittelu ja kaupunkitila eli kuvan kaksi alinta tarkastelutasoa. Pyrin löytämään systemaattisella analyysilla näiltä tarkastelutasoilta valtiomuutoksen elementtejä ja tulkitsemaan niitä hahmottelemistani teoreettisista lähtökohdista käsin. Valtiomuutoksen välittyminen po-litiikkaan ja materialisoituminen tilaan ovat esitettyä mallia monimutkaisempia, moni-syisempiä ja monisuuntaisempia prosesseja, joten kuvan tarkoitus on lähinnä havainnol-listaa yleistetysti työn lähtökohtia ja käsitteiden keskinäisiä suhteita.   Kuva 1. Tutkielman tarkastelutasot.  Valtiomuutoksen tutkimussuuntaus kokonaisvaltaisuudessaan tarjoaa selitysvoimaisen kehikon ylikansallisten ilmiöiden välittymisestä eri aluetasoille, ja kansainvälisesti val-tiomuutokseen liittyvien kehityskulkujen vaikutusta kaupunkitilaan ja -suunnitteluun onkin tutkittu laajasti (esim. Brenner & Theodore 2002b; Peck & Tickell 2002; Ward & Jonas 2004; Ruoppila 2006; Swyngedouw ym. 2002; Sager 2011). Suomalaisessa kon-tekstissa valtiomuutoksen teorian hyödyntäminen on kuitenkin painottunut kansallisen tason alueellisten muutosten tarkasteluun (esim. Pelkonen 2008; Moisio & Vasanen 2008; Häkli 2012; Moisio 2012), ja soveltavammin valtiomuutosta on tutkittu esimer-kiksi analysoimalla kaunokirjallisuutta (Sirviö 2015). Tutkielmassa hyödyntämieni kes-keisten valtiomuutoksen teoreetikkojen (Jessop 2002, 2016; Brenner 2004; Cerny 2010) Kaupunkitila Kaupunkisuunnittelu Kaupunkipolitiikka Valtiomuutos Globaalin tuotantojärjestelmän muutokset 



	 6 suhteellisen abstraktien ajatusten soveltuvuuden kokeileminen suomalaisen kaupunkiti-lan ja -suunnittelun tulkintaan onkin mielenkiintoinen epistemologis-metodologinen haaste.  Koska valtiomuutoksen tämänhetkisessä tilanteessa aluekehityksen ideologinen painopiste on kilpailukykyisimpinä pidetyissä kaupungeissa, rajaan tutkielmani suoma-laisiin kasvukeskuksiin. Suomessa kansainvälisesti kilpailukykyisimpinä kaupunkiseu-tuina pidetään aluekehityksen professori Markku Sotaraudan (2010) mukaan pääkau-punkiseutua sekä Tampereen, Turun, Jyväskylän, Lahden, Kuopion ja Oulun seutuja. Näistä erityisesti pääkaupunkiseutu sekä Tampereen ja Oulun seudut ovat olleet hänen mukaansa suhteellisesti voimakkaimpia kasvukeskuksia 2000-luvun ensimmäisellä vuo-sikymmenellä.  Varsinaisena tutkimuskohteenani tarkastelen kollektiivisen tapaustutkimuksen kei-noin kolmea suuren mittakaavan kaupunkikehityshanketta Oulussa, Tampereella ja pää-kaupunkiseudulla. Hankkeiksi olen valinnut Länsi-Toppilan Oulusta, Kannen ja Aree-nan Tampereelta ja Raide-Jokerin Helsingistä ja Espoosta. Esittelen tapaushankkeiden valinnan perusteita, metodologisia lähtökohtia, aineistoa ja muita tutkimuksen toteutuk-seen liittyviä seikkoja tarkemmin luvussa 4 ja hankkeita luvussa 5. Oletan Harveyn (1989), Swyngedouwin ym. (2002) ja suurhankkeita tutkineiden talousmaantieteilijä Bent Flyvbjergin, liikennesuunnittelun tutkija Nils Bruzeliuksen ja taloustieteilijä Wer-ner Rothergatterin (2003) ajatuksiin perustuen, että kasvukeskuksiin sijoittuvien rahalli-sesti ja mittakaavallisesti suurten tapaushankkeiden suunnittelussa, aluekehityksen peri-aatteissa ja kaupunkitilassa on havaittavissa valtiomuutokseen liitettyjä piirteitä. Tähän pohjaten päätutkimuskysymykseni on:  - Miten tapaushankkeet ilmentävät valtiomuutosta?  Tarkennan päätutkimuskysymyksen hankkeiden eri ulottuvuuksia eritteleväksi kolmeksi alatutkimuskysymykseksi, jotka operationalisoin myös aineiston analyysin tasoiksi lu-vussa 4.3. Vastaan päätutkimuskysymykseen alatutkimuskysymysten tulosten ja johto-päätösten pohjalta. Tutkielman alatutkimuskysymykset ovat:    
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o Miten hankkeiden suunnittelu ilmentää valtiomuutosta? 
o Miten hankkeiden aluekehityksen periaatteet ilmentävät valtiomuutosta? 
o Miten hankkeiden tuottama kaupunkitila ilmentää valtiomuutosta?  Vastaukset alatutkimuskysymyksiin ovat tutkielman luvuissa 7.1 – 7.3 ja vastaus pää-tutkimuskysymykseen on luvussa 7.4. Tutkimuskysymyksissä ymmärrän suunnittelun laajempana hankkeiden toteuttamiseen tähtäävänä toimintana, johon liittyvät sekä hank-keiden toimijat että hankeprosessi. Aluekehityksellä tarkoitan tässä yhteydessä hankkei-den konkreettista suunnittelua laajempaa kokonaisuutta, johon sisältyvät kaupunkipoliit-tiset toimenpiteet, strategiset linjaukset ja tietoinen tilallisten suhteiden muokkaaminen.  Tutkielmani noudattelee perinteistä tutkimuksen perusrakennetta (ks. Hirsjärvi ym. 2007: 234) siten, että luvuissa 2 ja 3 esittelen tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat, lu-vuissa 4 ja 5 metodit ja tapaukset, luvussa 6 tulokset ja luvuissa 7 ja 8 tulosten tarkaste-lun ja diskussion. Seuraavissa luvuissa taustoitan työtä edeten laajemmista kehitysku-luista kohti yksityiskohtaisempia ilmiöitä.  	  



	 8 2. VALTIOMUUTOS  Globaalit taloudelliset, poliittiset ja teknologiset muutokset muokkaavat yhteiskuntaa eri aluetasoilla. Länsimaissa viime vuosisatojen kuluessa tapahtunut kehitys agraariyhteis-kunnasta teollisuusyhteiskuntaan ja edelleen tietoyhteiskuntaan pohjautuu teollisiin val-lankumouksiin, jotka paikallistetaan taloushistorioitsija Lennart Schönin (2013) mukaan 1700-luvulle, 1800-luvun lopulle ja 1970-luvun alkupuolelle. Teolliset vallankumoukset mahdollistuivat sosiologi Risto Heiskalan (2003: 24) mukaan erilaisten teoreettisten, teknologisten ja sosiaalisten innovaatioiden kautta. Heiskala näkee näiden muuttaneen perusteellisesti ihmisten maailmankuvaa, käytännön tehtävien organisointia ja sosiaali-sia rakenteita. Yhdeksi keskeisistä yhteiskuntaa muuttaneista sosiaalisista innovaatioista muodos-tui moderni kansallisvaltio, jota politiikan tutkija Philip G. Cerny (2010: 9) pitää mo-dernin maailman tärkeimpänä poliittisena organisaationa. Cernyn mukaan valtiot ovat syrjäyttäneet viimeisten 400 vuoden aikana imperiumien, kaupunkien, feodaalisten aluiden ja heimojen kaltaiset territorioon pohjautuvat organisaatiot. Moisio (2012: 31) kuvaa kansallisvaltiota kokonaisuudeksi, jossa kansalainen, valtiovalta ja valtioalue lomittuvat kiinteästi toisiinsa. Hänen mukaansa moderni kansallisvaltio mahdollisti eri-tyisen geopoliittisen yhteiskunnan synnyn, jossa kansalaisuus liittyi maanpuolustukseen ja kansallisen tason järjestelmät, kuten sosiaaliturva, laajennettiin kattamaan koko väes-tö. Moisio pitää kansallisvaltiota sosiaalisena instituutiona, joka on jatkuvassa hitaassa muutoksessa. Valtion historiallista kehitystä tarkastelemalla voidaan siten havaita piir-teitä aluejärjestelmän mukautumisesta yhteiskunnalliseen kehitykseen.    
2.1 Valtion tilallisuus  Yhteiskuntatieteissä valtion tilallisuutta ei ole perinteisesti juuri problematisoitu, vaan valtiota on käsitelty poliittisen maantieteen professori Peter Taylorin (1994: 157) mu-kaan lähinnä poliittisen toiminnan taustana ja yhteiskunnallisen toiminnan territoriaali-sena säiliönä. Brenner (2004: 74) väittääkin valtavirtatutkimuksen lähestyvän valtiotilaa 



	 9 spatiaalisen fetisismin, metodologisen territorialismin ja metodologisen nationalismin kautta. Yhteistä näille on käsitys tilasta ajattomana, staattisena, muuttumattomana ja epäpoliittisena valtion ulottuvuutena (emt.: 74). Territoriaalisuuden ansalla (territorial trap) viitataan valtiokeskeiseen ajattelu- ja toimintatapaan, jossa rajattuja, hallittuja ja hallinnoituja tiloja eli territorioita kohdellaan kyseenalaistamattomina tilallisen jäsen-nyksen perusyksiköinä (ks. Agnew 1994). Poikkitieteellinen sosiologiaa, valtio-oppia, historiaa ja maantiedettä yhdistävä val-tiomuutoksen tutkimussuuntaus pyrkii Moision ja Vasasen (2008) mukaan ottamaan huomioon myös valtion tilallisen olemuksen tarkastelemalla valtiota sosiaalisesti raken-tuvana kulttuuris-sosiaalis-poliittisena ilmiönä. Valtiotila on näin ollen historiallisesti kehittyvä, polkuriippuvainen prosessi, jossa vuorovaikutussuhteet eri toimijoiden välillä sekä toteutunut historiallinen kehitys vaikuttavat valtiotilan kulloiseenkin muotoon (Brenner 2004: 112). Maantieteilijä Anssi Paasin (1986) alueellisen institutionalisoitu-misen teoriaa soveltaen valtio voidaan hahmottaa sosiaalisena konstruktiona, jota tuote-taan territoriaalisen rajaamisen, symbolisen hahmottamisen ja alueellisten instituutioi-den muodostamisen kautta vakiintuneeksi osaksi aluejärjestelmää. Koska valtio on jat-kuvan uusintamisen ja muokkaamisen kohteena, valtiomuutoksella ei ole Moision (2012: 31) mukaan etukäteen tiedettyä suuntaa tai lopullista päämäärää. Valtiotilan his-toriallis-yhteiskunnallisella tarkastelulla on mahdollista tulkita ihmisten, alueiden ja poliittisen vallan kytköksiä eri aikoina (emt.: 31). Kriittinen yhteiskuntamaantiede toi 1970-luvulla tilan tarkasteluun marxilaisen his-toriallisen materialismin näkökulman, jossa alueellista järjestelmää alettiin pitää poliit-tisten ja taloudellisten prosessien tuloksena (Haarni ym. 1997: 12–14). Uusmarxilaisis-sa, strukturalistisissa lähestymistavoissa yhteiskunnallisten ja tilallisten muutosten kat-sotaan johtuvan talousjärjestelmän rakenteellisista muutoksista (Hall & Barrett 2012: 21). Yhteiskuntamaantieteilijä Doreen Masseyn (1984) mukaan yhteiskunnallinen työn-jako, tuotanto ja kasautumisregiimi vaikuttavat yhteiskunnan tilalliseen organisoitumi-seen alueellisen työnjaon kautta. Harvey (1985) tulkitsi eri aikoina vallitsevien pääoman kierron ja kasautumisen regiimien materialisoituvan tilaan esimerkiksi liikenneinfra-struktuurin, valtion aluejaon ja tuotannon keskusten kaltaisina konkreettisina rakenteina. Strukturalistien mukaan kapitalistinen tuotantojärjestelmä on sekä yhteiskunnallisesti että tilallisesti eriarvoistava. Brenner (2004: 13) kuvailee kapitalistisen kasautumispro-



	 10 sessin johtavan tilan erilaistumiseen erilaisiksi sosiospatiaalisiksi konfiguraatioiksi, joita luonnehtivat toisistaan poikkeavat sosioekonomiset olosuhteet, kehitysmahdollisuudet ja institutionaaliset järjestelyt. Hän tulkitsee erilaistumisen näkyvän tyypillisimmillään polarisaationa, jossa sosioekonomiset resurssit keskittyvät kulloisillekin ydinvyöhyk-keille periferioiden marginalisoituessa (emt.: 13). Niinpä kapitalistinen työnjako johtaa historiallis-materialistisen tulkinnan mukaan paitsi sosiaalisiin luokka- ja tuloeroihin, myös territoriaalisiin eroihin eri alueiden välillä.  Harveyn (1982: 200–203) mukaan territoriaaliset erot eivät ole pysyviä, vaan suh-dannevaihtelut, tuotantosuhteiden muutokset ja pääoman kierto muokkaavat alueiden tilallista rakennetta ja muodostavat historiallisesti evolutiivista tilaa. Kapitalistisen tuo-tannon pyrkimyksenä on eliminoida pääoman maantieteelliset rajoitteet etsimällä jous-tavasti halvempia raaka-aineita ja uusia työmarkkinoita, markkina-alueita ja investoin-timahdollisuuksia, mikä puolestaan johtaa pääoman kasautumiseen kulloinkin tuotta-vimmille alueille (Harvey 1985: 418–419). Niinpä tuotannon keskukset vaihtavat ajoit-tain sijaintia, ja alueiden ja paikkojen roolit muuttuvat suhteessa tilalliseen työnjakoon ja pääoman liikkeisiin. Brenner (2004: 117) esittää kapitalistisen kehityksen perustuvan oletukseen vakiin-tuneesta tilallisesta järjestyksestä (spatial fix). Tietyissä olosuhteissa aluerakenteen, lii-kennejärjestelmän tai valtion institutionaalisen muodon kaltaiset aikaan ja tilaan sidotut konfiguraatiot tarjoavat mahdollisuuden talouskasvulle. Yhteiskunnallisten ja taloudel-listen olosuhteiden muuttuessa ne kuitenkin voivat muodostaa esteen pääoman kasau-tumiselle sitomalla pääomaa tuottamattomiin rakenteisiin (emt.: 13–15; 117). Materia-listisesta näkökulmasta pääoman logiikka vaikuttaa siis paikkojen ja alueiden kehitys-kulkuihin ja laajemmat ylipaikalliset prosessit muokkaavat aluejärjestelmän kehitystä.  Koska pääoman kasautumisen ajatellaan olevan sidoksissa tilallisiin konfiguraatioi-hin, tilan hallinta muodostuu muiden tuotannontekijöiden hallinnan ohella tuotannon tärkeäksi reunaehdoksi. Sosiologi Henri Lefebvre (1991: 26–27) pitää tilaa kapitalismin tuotannontekijänä ja etuoikeutettuna instrumenttina, jonka avulla tilan haltija voi säädel-lä kapitalismin sosiaalisia suhteita. Modernissa valtiossa tilan hallinta kuuluu valtiolle, jonka Cerny (2010: 9–10) määrittelee yleisesti hyväksyttyihin sääntöihin, resurssien sisäiseen jakoon, vallitsevaan ideologiaan ja vallankäyttöön perustuvaksi autonomiseksi ja legitiimiksi instituutioksi. Hänelle valtio näyttäytyy institutionalisoituneena valtara-



	 11 kenteena, jossa valtiotoimijat käyttävät valtion organisaatioiden kautta valtaa. Niinpä valtio mahdollistaa valtiotoimijoille yhteiskunnallisen vallankäytön lisäksi myös henki-lökohtaisen vallankäytön valtioinstituution nimissä (emt.: 10).  Eri intressiryhmät pyrkivät valtioteoreetikko Bob Jessopin (2002: 50) mukaan vai-kuttamaan valtiotoimijoiden harjoittamaan päätöksentekoon esimerkiksi median, puo-luepolitiikan tai henkilökohtaisten suhteiden kautta. Cerny (2010: 10) pitääkin valtiota yhtenäisen kokonaisuuden sijaan aikaan ja tilaan sidoksissa olevana poliittisen, talou-dellisen ja sosiaalisen kamppailun tuloksena, jossa yhteiskunnalliset ryhmittymät taiste-levat poliittisesta vallasta. Esimerkiksi tilallisessa politiikassa eri intressiryhmillä on omat tavoitteensa valtion aluerakenteen suhteen (Moisio 2012: 39). Näin ollen valtion tilallisuutta ei voi tulkita puhtaan strukturalistisesti pelkkien talouden rakennemuutosten tai luokkasuhteiden pohjalta, vaan kuten Moisio (emt.: 20) toteaa, valtion tilallisuus liittyy taloutta laajempiin poliittisen yhteisöllisyyden kysymyksiin ja monimutkaisiin poliittisiin kamppailuihin ja liittoihin. Jessopin (2002: 44) mukaan valtion legimiteetin kannalta olennaisia pääomasuhteita ja valtiomuotoa pidetään yllä ja uusinnetaan historiallisesti erityisillä, aikaan ja tilaan sidotuilla valtion strategioilla ja projekteilla. Hänen mukaansa tietty talouskasvun malli mahdollistuu vain, jos valtion instituutiot ja politiikat tukevat sitä. Valtiotoimijat pyrki-vät sääntelemään valtiostrategioiden avulla pääoman kiertoa ja kansalaisyhteiskunnan sisäistä tasapainoa. Historiallisesti spesifeillä valtioprojekteilla pyritään puolestaan in-tegroimaan valtion toiminnot ja rakenteet vallitsevaa tuotantomuotoa tukevaksi poliittis-taloudelliseksi kokonaisuudeksi (Jessop 1990: 346).  Jessop (1990: 260) pitää valtiota yhtäaikaisesti strategioiden tapahtumapaikkana, ge-neraattorina ja tuotteena. Hänen mukaansa valtio on strategisesti valikoiva pyrkien etu-oikeuttamaan tiettyjä ryhmiä rakenteiden ja strategioiden avulla ja ohjaten valtion insti-tuutioita kohti tiettyjä sosioekonomisia projekteja. Niinpä valtiotoimijat joutuvat myös suhteuttamaan toimintansa aiemmin valtion nimissä esitettyihin strategioihin, eivätkä voi uudistaa strategioita ”puhtaalta pöydältä” (Moisio 2012: 34). Sosioekonomisen valikoivuuden lisäksi valtio on myös tilallisesti valikoiva. Brenne-rin (2004: 89) mukaan valtion tilalliset strategiat liittyvät aluekehitykseen, infrastuktuu-rin investointeihin ja yleisten valtion strategioiden tilalliseen toteuttamiseen. Tilalliset projektit pyrkivät puolestaan integroimaan valtion instituutiot ja poliittiset regiimit val-



	 12 tioterritorion eri aluetasoille. Tilalliset strategiat voivat olla esimerkiksi keskittäviä tai hajauttavia, ja tilalliset projektit voivat puolestaan esimerkiksi yhdenmukaistaa tai eriyt-tää valtion aluehallinnon organisaatioita (emt.: 91, 104).    
2.2 Hyvinvointivaltio  Tuotannollisesti kapitalismi alkoi siirtyä valtiojohtoiseen ja organisoituneeseen muo-toon 1900-luvun alkupuolella. 1800-luvun lopulla tapahtuneen toisen teollisen vallan-kumouksen innovaatioiden myötä tavaroiden, ihmisten ja tiedon liikkuvuus tehostui ja teollisuus koneistui. Teollisuuden tuotantokapasiteetti moninkertaistui tayloristisen liu-kuhihnatyön ja fordistisen massatuotannon seurauksena, ja teollinen tuotanto erikoistui tuotannollisesti ja tilallisesti (Schön 2013). Teollisuus, alihankkijat, työntekijät ja talo-uskasvu keskittyivät teollisuuskaupunkeihin, joita Brenner (2004: 120–121) nimittää fordismin kasvunavoiksi (growth poles). Valtiotilan erilaistuminen näkyi hänen mu-kaansa 1900-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä teollisuuden ja pääoman keskittymi-senä kaupunkeihin. Kaupunkien kasvu ja kapitalismin ulkoisvaikutukset aiheuttivat erilaisia yhteiskun-taan ja ympäristöön liittyviä ongelmia ja korostivat julkisen sektorin merkitystä pää-oman ja yhteiskunnallisten tarpeiden välisenä säätelijänä (Hall 2002: 17–20; Jauhiainen & Niemenmaa 2006: 35). Kapitalismin erilaistavia sosiospatiaalisia seurauksia lievit-tääkseen suurin osa länsieurooppalaisista kansallisvaltioista alkoi toteuttaa kohesiivista sääntelyä jo 1930-luvulla talouslaman seurauksena (Brenner 2004: 15). Valtion poliitti-sen tilan kansallistaminen ja territorialisoituminen kiihtyivät toisen maailmansodan jäl-keen kulminoituen keynesiläiseen hyvinvointivaltioon, joka oli vallitsevana yhteiskun-tamuotona suuressa osassa länsimaita 1950-luvulta 1970-luvulle (Jessop 2002: 59).  Maantieteilijä Allen J. Scottin (2001: 814) mukaan toisen maailmansodan jälkeisiä vuosikymmeniä luonnehtivat länsimaissa vahva keskushallinto ja tasapainoiset kansalli-set talousjärjestelmät. Maailmantalouden ydinalueella Euroopan ja Pohjois-Amerikan maissa kansainväliset suhteet olivat jäsentyneet valtioiden välisen kaupankäynnin ja siihen liittyvien Bretton Woods -järjestelmän, kansainvälisten kauppasopimusten sekä 



	 13 Maailmanpankin ja Kansainvälisen valuuttarahaston kaltaisten organisaatioiden ympä-rille (Scott 2001: 814). Tässä Jessopin (2002: 56–59) Pohjois-Atlantin fordismiksi kut-sumassa järjestelyssä sekä valtioiden sisäiset että niiden väliset taloudelliset ja poliittiset suhteet olivat vahvasti säänneltyjä ja standardoituja. Keynesiläisen hyvinvointivaltion aikakautta voidaankin pitää kansallisen kapitalismin huippukautena (emt.: 59).   Keynesiläinen hyvinvointivaltio perustui talous- ja yhteiskuntatieteilijä John Maynard Keynesin ajatusten toteuttamiseen politiikassa ja taloudessa. Valtiopolitiikka oli sosiaalisesti ja tilallisesti tasaavaa ja täystyöllisyyden turvaaminen, kulutuskysynnän manipulointi, kattavat hyvinvointipalvelut sekä puitteiden luominen massatuotannolle ja -kulutukselle olivat keskeisiä periaatteita (Moisio 2012: 35). Julkisen sektorin rooli työl-listäjänä oli suuri ja useissa maissa kansallistettiin suurimpia fordistisia tuotannonaloja (Brenner 2004: 129–131). Cernyn (2010: 16) mukaan valtio oli monella tavalla mukana taloudellisissa prosesseissa tukien strategisia teollisuudenaloja, rakentaen infrastruktuu-ria, toteuttaen elvyttävää talouspolitiikkaa ja sitouttaen työntekijöitä kapitalismiin yhtei-sellä tulopolitiikalla ja universaaleilla hyvinvointipalveluilla. Moisio (2012: 35) tulkitsee keynesiläisen tilan politiikan, spatiaalisen keynesiläi-syyden, näkyneen pyrkimyksenä tasoittaa valtion sisäisiä eroja valtion instituutioiden ja kansallisten talouspoliittisten sääntelyjärjestelmien avulla. Hyvinvointivaltion tilalliset projektit tähtäsivät Brennerin (2004: 160) mukaan vallan keskittämiseen ja valtiotilassa sijaitsevien julkisten organisaatioiden sijoittamiseen yhtenäisen, standardoidun hallinta-järjestelmän piiriin. Tilalliset strategiat puolestaan pyrkivät integroimaan paikallis- ja aluetaloudet valtiontalouden kokonaisuuteen ja jakamaan resursseja tasaisesti valtioti-laan (emt.: 160). Kyse oli siis kansalaisten kotiseutujen keskusjohtoisesta vahvistami-sesta (Moisio & Vasanen 2008: 26). Moisio (2012: 153–155) nimittää suomalaista versiota keynesiläisestä, tilallisesti ta-saavasta valtiopolitiikasta hajautetuksi hyvinvointivaltioksi. Hänen mukaansa Suomessa hajauttamisen taustalla vaikuttivat eheyttävät valtiostrategiat, joilla pyrittiin yhtenäistä-mään kansakuntaa erityisesti itsenäisyyden säilyttämisen vuoksi haastavassa sisä- ja ulkopoliittisessa tilanteessa. Neuvostoliiton uhkaan vastaaminen näkyi geopoliittisesti muun muassa aluepuolustuksen periaatteena ja reuna-alueiden asutuksen tukemisena (emt.: 156). Moision ja Vasasen (2008: 25) mukaan valtio pyrki vahvistamaan valtioval-



	 14 lan ja kansalaisten välistä suhdetta lisäämällä valtion näkyvyyttä koko valtakunnan alu-eella.  Valtioalueen hallintaan vakiintui rationaalisen suunnittelun ideologia, jonka avulla Suomea kehitettiin valtiovetoisesti 1950-luvulta lähtien (Moisio & Vasanen 2008: 26). Valtio panosti reuna-alueiden infrastruktuuriin, tuki kehitysalueiden keskuksia kasvu-keskus- ja teollistamispolitiikoilla sekä oli mukana alueellisessa suunnittelussa (Jauhiai-nen & Niemenmaa 2006: 83). Esimerkiksi valtiollisten teollisuusyritysten ja maakun-tayliopistojen perustaminen, valtionhallinnon alueyksiköiden vakiinnuttaminen ja erilai-set kehitysaluetuet olivat tyypillisiä spatiaalisen keynesiläisyyden toteutustapoja. Moision (2012: 154–155) mukaan kunnat muodostivat hyvinvointivaltion palvelui-den alueellistamisen perustan, sillä ne toteuttivat keskeisiä lainsäädännössä määrättyjä tehtäviä ja olivat monin tavoin sidottuja valtioon. Hyvinvointivaltion universalistinen politiikka näkyi Moision mukaan erityisesti valtionosuusjärjestelmässä, jolla pyrittiin tasaamaan kuntien välisiä eroja. Valtiostrategiat korostivat yhtenäisyyttä ja julkisilla varoilla pyrittiin modernisoimaan kehitysalueita ja tukemaan niillä sijaitsevia pieniä ja keskisuuria keskuksia (emt.: 157). Palveluiden alueellistamisella luotiin hajakeskitetty, hierarkkinen aluerakenne, jossa eritasoiset keskukset ja niiden vaikutusalueet muodosti-vat tasaisesti hyvinvointia koko maahan tuottavan rakenteen (Moisio & Vasanen 2008: 26).   
2.3 Tuotannon kriisi ja talouden globalisaatio  Pohjois-Atlantin fordismi kriisiytyi 1970-luvun alussa, kun toisen maailmansodan jäl-keisen jälleenrakennusajan ja fordistisen teollistumisen aiheuttama nopean talouskasvun ajanjakso päättyi. Harveyn (1989: 5) mukaan vuoden 1973 öljykriisiä seurannut lama näkyi teollisuustyöpaikkojen vähenemisenä, rakenteellisena työttömyytenä sekä valtion-talouksien ongelmina ja monien aiemmin menestyneiden kaupunkiseutujen taantumise-na. Teollisuuskapitalismin kriisi, tuottavuuden heikkeneminen, öljyn hinnannousu, no-pea inflaatio, Bretton Woodsin valuuttajärjestelmän purkamisen aiheuttanut rahamark-kinoiden epätasapaino sekä investointien väheneminen ja kasvavat tuotantokulut ruok-



	 15 kivat negatiivista talouskasvua (Brenner 2004: 13–15). Jessop (2002: 81) tulkitsee tuo-tannon kriisiytymisen aiheutuneen fordistiseen tuotantosykliin kuuluneesta normaalista laskusuhdanteesta, jota järjestelmä ei kuitenkaan kyennyt korjaamaan muuttuneissa ti-lallis-taloudellisissa olosuhteissa. Tämä heijastui tuotannollisesti muutoksena fordisti-sesta massatuotannosta jälkifordistiseen, joustavaan tuotantoon (emt.: 268).  Maantieteilijä Tim Hallin ja maantieteilijä Thomas Barrettin (2012: 63) mukaan siirtymä jälkifordistiseen tuotantoon tapahtui, kun yritykset reagoivat talouskriisiin pyr-kimällä vähentämään tuotannon kuluja. Tuotantoprosessien muokkaaminen tehok-kaammaksi, tuotannon sijoittaminen edullisempien kustannusten alueille ja uusiin, nou-seviin teollisuudenaloihin investoiminen muuttivat ratkaisevasti tuotannon logiikkaa (emt.: 63). Joustavan tuotannon massatuotannosta erottavia piirteitä ovat Brennerin (2004: 164–166) mukaan tuotantosyklien nopeus, alihankintaverkostojen monimuotoi-suus, lyhytaikaiset sopimukset, erikoistuneet ja muunneltavat tuotteet sekä korkeasti koulutetun työvoiman hyödyntäminen. Tyypillisinä joustavan tuotannon toimialoina on pidetty esimerkiksi elektroniikkatuotantoa, digitaaliteknologiaa, bioteknologiaa sekä tietointensiivisiä ja luovia aloja (Hall & Barrett 2012: 65). Tärkeimpänä tuotannonteki-jänä joustavassa tuotannossa pidetään tietoa ja osaavaa työvoimaa.  Siirtymä joustavaan tuotantoon liittyy olennaisella tavalla talouden globalisaatioon. Sosiologit Pertti Alasuutari ja Petri Ruuska (1999: 17) määrittelevät globalisaation maa-ilmantalouden ja hyödyke-, pääoma-, teknologia- ja työmarkkinoiden maailmanlaajui-seksi yhdentymiseksi. Heidän mukaansa kansallisten markkinoiden avautuminen ja kan-sainvälisen kaupan vapauttaminen 1970-luvulla ovat mahdollistaneet tavaroiden, palve-luiden ja tuotannontekijöiden entistä vapaamman liikkumiseen maasta toiseen, mikä on osaltaan luonut puitteet joustaville tuotantoverkostoille. Liikenne- ja viestintäteknologi-an innovaatiot ovat mahdollistaneet tilan ja ajan rajoitteiden ylittämisen ja lyhentäneet paikkojen välistä suhteellista etäisyyttä. Globalisaation voikin nähdä pohjautuvan ilmi-öön, jota sosiologi Anthony Giddens (1985: 268) kutsuu ajan ja tilan yhdentymiseksi (time-space convergence) ja Harvey (1989) aika-tila -tiivistymäksi  (time-space comp-ression).  Ajan ja tilan suhteellistumisen sekä tuotannon muutokset ovat olleet sen verran laa-joja, että tietoyhteiskuntatutkija Manuel Castells (1996: 47) käsitteellistää muutoksen siirtymäksi verkostoyhteiskuntaan. Castells (1996: 411) esittää rajojen ja valtion kaltais-



	 16 ten territorioiden merkityksen vähenevän erilaisten pääoman, informaation ja teknologi-an virtojen ja verkostojen määrittäessä yhteiskunnallista kehitystä. Globalisaatiososio-logi Saskia Sassenin (1991) mukaan globalisoituvassa maailmassa paikat ovat riippu-vaisia globaaleista verkostoista, joihin kuuluminen tai kuulumattomuus määrittää niitä enemmän kuin se territorio, jonka alueella ne sijaitsevat. Globaaleja virtoja määrittele-vät verkostoyhteiskunnassa erityisesti ylikansalliset suuryritykset, jotka pyrkivät etsi-mään parasta mahdollista tuottoa pääomalleen (Alasuutari & Ruuska 1999: 18). 1970-luvulta alkanut sääntelyn purku on vähentänyt kansallistalouksien ja kansainvälisten instituutioiden mahdollisuuksia vaikuttaa talouteen ja siten tuonut valtaa ylikansallisille suuryrityksille tilallisen järjestyksen luomisessa (Hall & Barrett 2012: 66).  Ylikansallisten suuryritysten tuotanto on tunnistettu toisaalta hajautetuksi ja toisaal-ta keskitetyksi. Sassenin (2000: 12) mukaan pääkonttorit ja tuotekehitys ovat vahvasti keskittyneet kansainvälisten virtojen solmukohtina toimiviin globaaleihin suurkaupun-keihin, kun taas perustuotantoa on ulkoistettu halvempien työvoimakustannusten mai-hin. Lisäksi talouden uudelleenrakenteistuminen on nostanut talouden keskiöön myös aiemmin tuotannollisessa periferiassa sijainneita alueita ja paikkoja. Brennerin ja kau-punkitutkija Roger Keilin (2014: 5) mukaan esimerkiksi Kalifornian Piilaakso, Etelä-Saksa ja Italian Emilia-Romagnan alue sekä Taiwanin ja Intian kaltaiset kehittyvät maat ovat muodostuneet erikoistumisen kautta tärkeiksi uuden teknologian ja innovaatiota-louden alueiksi. Hallin ja Barrettin (2012: 65) mukaan tietointensiivisessä joustavassa taloudessa erityisesti koulutus- ja tutkimusinfrastruktuuriin ja kulttuuriseen innovaati-oon kytkeytyneet sekä ympäristön ja vapaa-ajan kannalta monipuoliset pienemmät kau-pungit ovat hyötyneet globaaleista tuotantoverkostoista. Olennaista verkostoyhteiskun-nan näkökulmasta on niiden kytkeytyminen kansainvälisiin virtoihin.  Kaupunkimaantieteilijät Kevin Ward ja Andrew W. G. Jonas (2004: 2122) tulkitse-vat globalisaation nostaneen kaupunkiseudut keskeiseen rooliin talouden toiminta-areenoina ja virtojen ja verkostojen solmukohtina. Heidän mukaansa suurkaupungit ovat otollisia paikkoja talouskasvuun johtavalle verkostoitumiselle innovaatioita, ideoita ja luovuutta painottavassa tietointensiivisessä taloudessa. Talouskasvua luovan innovatii-visuuden, luovuuden ja kulttuurin ajatellaan mahdollistuvan erityisesti metropolimaises-sa ympäristössä (Moisio & Vasanen 2008: 28). Lisäksi rahoitukselle tärkeiden markki-noiden, yrityspalveluiden, pankkien ja pääkonttorien sijainti suurkaupungeissa tekee 



	 17 niistä vallan, talouden ja näiden vaatiman infrastruktuurin tiivistymiä kansainvälisessä tilassa (Sassen 2000: 11–12). Talouden globalisaatio näkyykin erityisesti suurimpien, globaalisti verkottuneiden kaupunkialueiden poliittisen ja taloudellisen merkityksen korostumisena (Moisio 2012: 37).  Verkostoyhteiskuntatulkinnan lisäksi globalisaatiota voi tarkastella myös hyvin-vointivaltion uudelleenskaalautumisena. Virtoihin ja verkostoihin perustuvaa relationaa-lista tulkintaa tilasta on kritisoitu sen talouspainotteisesta, yhteiskunnalliset merkitykset ja suhteet sivuuttavasta luonteesta (Ward & Jonas 2004: 2134). Paasin (2004: 542) mu-kaan rajat ja skaalat ovat sosiaalisten käytäntöjen, diskurssien ja vallan ilmentymiä, jo-ten todellisuudessa ne vaikuttavat materiaalisina ja diskursiivisina rakenteina myös toi-mijaverkostojen ja virtojen taustalla. Territoriaalisen tilakäsityksen näkökulmasta globa-lisaatiossa onkin kyse aiempien valtiokeskeisten rakenteiden uudelleenskaalautumisesta.  Jessopin (2002: 235) mukaan kansainvälistyminen, globaalien kaupunkiverkostojen kasvu, EU:n kaltaisten ylikansallisten talousalueiden muodostaminen ja valtiota pie-nempien alueiden ja paikkojen elpyminen heijastavat kansallisvaltion tyhjenemistä (hol-lowing out). Jessop tarkoittaa kansallisvaltioiden tyhjenemisellä niiden vallan siirtymis-tä ylöspäin ylikansallisille toimijoille, alaspäin alueellisille tai paikallisille toimijoille ja ulospäin itsenäisille, ylikansallisille kaupunkien tai alueiden verkostoille. Pyrkimys eu-rooppalaiseen integraatioon, monikulttuuristuminen ja poliittisten jakolinjojen vahvis-tuminen ovat osaltaan vaikuttaneet eurooppalaisten kansallisvaltioiden tyhjenemiseen (Jessop 2002: 235). EU:n kaltaisilla ylikansallisilla blokeilla onkin Scottin (2001: 816) mukaan huomattavasti valtaa uudessa maailmantaloudessa. Brenner (2004: 33) käsitteellistää skalaaristen suhteiden uudistumisen deterritoria-lisaation ja reterritorialisaation prosesseiksi. Hänen mukaansa globalisaatio sisältää val-tioiden deterritorialisoitumista sekä reterritorialisoitumista uudenlaisiksi territoriaalisik-si rakenteiksi, kuten kaupunkiseuduiksi ja kansainvälisiksi talousalueiksi. Reterritoria-lisaatio ei kuitenkaan tarkoita kansallisen tason yksinkertaista korvautumista esimerkik-si globaalilla, paikallisella tai ylikansallisella skaalalla. Jessopin (2002: 112) mukaan skaalan suhteellistuminen (relativization of scale) kuvaa prosessia, jossa aluetasot limit-tyvät monimutkaiseksi kudokseksi ja poliittiset ja taloudelliset toimijat pyrkivät löytä-mään moninaisia skalaarisia strategioita sopeutuakseen globaaliin tietotalouteen. 



	 18 Wardin ja Jonasin (2004: 2134–2135) mukaan kansallisvaltion uudelleenskaalautumis-ta, alueiden nousua tai muita tilallisia muutoksia ei voida selittää pelkästään kapitalisti-sen tuotannon muutoksilla tai globaalitalouden logiikalla, vaan kyse on tilan politiikasta ja kamppailuista tilan hallinnasta. Heidän mukaansa globalisaation tilallisia ulottuvuuk-sia voidaan ymmärtää tutkimalla valtiotoimijoiden reaktioita maailmanlaajuisiin talou-dellisiin, poliittisiin ja sosiospatiaalisiin muutoksiin. Alasuutari ja Ruuska (1999: 19) korostavatkin, että globalisaatio ei ole mekaanisesti talouden ehdoilla etenevä kehitys-linja, johon kansallisvaltiot mukautuvat, vaan kyse on ennemminkin poliittisten järjes-telmien reaktioiden ja vastareaktioiden muodostamasta dynaamisesta prosessista. Glo-balisaation territoriaaliset ja skalaariset muutokset ovatkin tapahtuneet pitkälti valtio-toimijoiden toteuttamana valtiotilan uudistamisen ja valtion kansainvälistämisen kautta (Moisio 2012: 36–37).    
2.4 Kilpailuvaltio  Globalisaatioprosessit ovat muovanneet valtioiden poliittista, taloudellista ja yhteiskun-nallista toimintaympäristöä ja luoneet paineita valtiollisten politiikkojen uudelleenmuo-toiluun. Moision (2012: 202) mukaan tulkinta uudesta taloudesta ja siinä selviämisestä on yksi keskeisistä valtiomuutokseen vaikuttavista tausta-ajatuksista. Käsitykset kan-sainvälisistä olosuhteista ja niihin reagoimisesta ovat ohjanneet valtiotoimijoiden strate-gisia toimenpiteitä ja vaikuttaneet hyvinvointivaltion vähittäiseen transformaatioon (Moisio 2012: 202–203). Muuttuneessa tilanteessa valtiot ovat sopeuttaneet toiminto-jaan globaalikapitalismin liikkuvien pääomien maailmaan uudistamalla talouspolitiik-kaa, institutionaalisia rakenteita, sääntelyjärjestelmiä ja valtiotilaa (Brenner 2004: 172). Näiden toimenpiteiden seurauksena Pohjois-Amerikan ja Euroopan valtiot ovat siirty-neet 1970-luvulta alkaen kohti kilpailuvaltioksi kutsuttua valtiomallia. Kilpailuvaltion strategiat, projektit ja tilallisuus poikkeavat merkittävästi keynesiläisestä hyvinvointi-valtiosta (emt.: 175).  Pelkosen (2008) mukaan kilpailuvaltiot painottavat innovaatioiden edistämistä ja kilpailukykyä sekä pitävät taloudellisia tavoitteita laajempia yhteiskunnallisia päämääriä 



	 19 tärkeämpinä. Talousmaantieteilijät Jamie Peck ja Adam Tickell (2002: 381) pitävät yk-silön ja markkinoiden vapauteen perustuvaa uusliberalismia kilpailuvaltiokehityksen vallitsevana ideologisena rationaliteettina ja toimintakehyksenä. Keynesiläisen hyvin-vointivaltion kritiikki kanavoitui 1970-luvulla uusliberalistisen retoriikan kautta, kun hyvinvointivaltiota tehottomana ja haitallisena suunnitteluyksikkönä pitäneet monetaris-tit nousivat valtaan kansainvälisissä instituutioissa ja useissa Pohjois-Amerikan ja Län-si-Euroopan maissa (Peck & Tickell 2002: 388; Moisio 2012: 163; Brenner 2004: 168-169). Monetaristista tiukan talouskurin politiikkaa alettiin harjoittaa ensimmäisenä Iso-Britanniassa pääministeri Margaret Thatcherin ja USA:ssa presidentti Ronald Reaganin johdolla 1970- ja 1980-lukujen taitteessa (Schön 2013: 465). Brenner (2004: 175) tul-kitseekin, että siirtymä kilpailuvaltioon on toteutettu pääoman liikkumisen esteitä ja julkisen sektorin kuluja vähentämään pyrkineillä uusliberalistisilla reformeilla. Kilpai-luvaltiot ovat kuitenkin käytännössä aina vapaiden markkinoiden ja vahvan valtiosään-telyn välimuotoja, sillä valtioiden institutionaaliset rakenteet, valtiostrategiat ja valtioti-la ovat polkuriippuvia, eli muodostuneet historiallisen kehityksen seurauksena erilaisik-si (Cerny 2010: 18; ks. Brenner 2004: 173; Jessop 2002: 262).  1970-luvulta alkaen toteutunut talouden avaaminen ja globalisaatio sekä kansainvä-listen ja kansallisten instituutioiden uusliberalisoituminen loivat pohjaa kilpailuval-tiokulttuurin leviämiselle (Brenner & Theodore 2002a). Moision (2012: 35) mukaan kilpailuvaltiossa kansallisen talouden ajatellaan riippuvan ensisijaisesti ylikansallisista markkinavoimista, mistä johtuen kansainvälistä kilpailukykyä pidetään tärkeimpänä yhteiskuntapoliittisena tavoitteena. Kansainvälisellä kilpailukykyisyydellä tarkoitetaan valtion kykyä houkutella pääomia ja lisäarvoa tuottavaa toimintaa alueelleen. Tämä tapahtuu vahvistamalla valtion alueella sijaitsevien yritysten, pääomien ja alueiden kil-pailuetuja suhteessa muiden valtioiden toimijoihin ja paikkoihin (Jessop 2002: 96). Kil-pailuvaltio priorisoi siis sellaisia strategioita, jotka vaikuttavat suoraan eri toimijoiden ja paikkojen kilpailukykyisyyteen. Poliittiset toimenpiteet perustellaan kilpailukykyisyy-dellä ja esimerkiksi hyvinvoinnin ja tasa-arvon kaltaisten yhteiskunnallisten tavoitteiden katsotaan olevan mahdollisia vain kilpailukykyisyyden asettamissa rajoissa (Moisio 2012: 167).   Kilpailuvaltiossa kansainvälisen sijoittajan oletetut preferenssit vaikuttavat Moision (2012: 169) mukaan voimakkaasti valtiostrategioiden muotoiluun. Valtiot pyrkivät hou-



	 20 kuttelemaan pääomavirtoja alueelleen markkinoiden vapauttamisella, sääntelyn purka-misella sekä osaamisen ja inhimillisten voimavarojen kehittämisellä (Moisio 2012: 169; Raunio 2001b). Markkinalogiikka ja läpileikkaava talousajattelu heijastuvat myös jul-kishallintoon. Kilpailuvaltiossa markkinat pyritään ulottamaan valtiollisen toiminnan sisäpuolelle muotoilemalla valtio-organisaatiota yritysmäisempään suuntaan, avaamalla julkisen sektorin toimintoja markkinoille ja soveltamalla yrityskulttuurista omaksuttuja tulosvaatimuksia julkishallintoon (Cerny 2010: 16-17; Moisio 2012: 169). Lisäksi eri-laiset julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudet ja yhteistyöhankkeet ovat tyypillisiä (Jessop 2002: 162). Kilpailuvaltiokapitalismissa korostuukin Moision (2012: 169) mu-kaan käsitys markkinaohjauksen ylivertaisuudesta sääntelyyn nähden. Jessop (2002: 121) pitää kilpailuvaltion keskeisenä tausta-ajatuksena taloustieteilijä Joseph Schumpe-terin luovan tuhon teoriaa, jossa vapaan kilpailun ja innovoivan yrittäjyyden ajatellaan takaavan tehokkuuden ja talouskasvun heikoimpien ja tehottomimpien toimijoiden kar-siutuessa pois markkinoilta. Kilpailuvaltiokehitys on yhdenmukaistanut eri maiden kansallista politiikkaa. Cerny (2010: 15–16) selittää yhdenmukaistumista transnationaalin eliitin vallan kasvulla. Hä-nen mukaansa ylikansallisiin suuryrityksiin, globaaleihin finanssimarkkinoihin ja poliit-tisiin verkostoihin kytkeytyvien talouden ja politiikan vaikuttajien yhteisenä intressinä on edistää uusliberaalia globaalikapitalismia. Cernyn mukaan eliitti tavoittelee rajat ylit-tävien virtojen kehittämisellä ja pääoman esteiden poistamisella taloudellisen ja poliitti-sen valtansa kasvattamista. Transnationaalin eliitin vaikutus valtiostrategioiden muotoi-luun yhdenmukaistaa eri maiden kansallista sektoripolitiikkaa irroittaen sen kotimaisista intresseistä ja korostaen globaalia kilpailukykyisyyttä (Cerny 2010: 16).  Moision (2012: 48) mukaan politiikan yhdenmukaistuminen on osoitus globaalista hallintavallasta, jossa konsensus ”oikeanlaisesta” valtiopolitiikasta leviää kansainvälis-tymisen myötä. Kilpailukykyisyyden rationaliteetti on siis sisäänrakennettu valtiollisiin käytäntöihin, ja ainoaksi järkeväksi ja kyseenalaistamattomaksi yhteiskuntapoliittiseksi tavoitteeksi on muodostunut talouskasvun tavoitteleminen kilpailukykyisyyttä paranta-malla. Moisio (2012: 248–249) päätteleekin suomalaisten virkamiesten, tutkijoiden ja poliitikkojen puheista näiden sisäistäneen kansainvälisesti valtavirtaisen transnationaa-lin aluekehitysopin teesit. Markku Sotaraudan ja alutieteilijä Juha Kostiaisen (2008: 86–87, 99) mukaan aluekehitystä ja talouskasvua on tarkasteltu Suomessa 1990-luvulta 



	 21 alkaen erityisesti Michael Porterin innovaatiota, oppimista ja teknologiaa painottavan klusteriajattelun sekä Richard Floridan luovan kaupungin teesien lähtökohdista. Moisio (2012: 249) esittää, että näiden ”globaaligurujen” ajatukset kaupunkimaisen ympäristön, luovuuden ja talouskasvun yhteydestä vaikuttavat vahvasti kilpailuvaltion tilalliseen politiikkaan.   
2.5 Kilpailuvaltion tilallinen politiikka  Tilallisesti kilpailuvaltio on valikoivampi ja eriarvoistavampi kuin hyvinvointivaltio. Alueiden välistä kilpailua pidetään Moision (2012: 167) mukaan lähtökohtaisesti posi-tiivisena, koska kilpailun katsotaan nostavan esiin alueellisten toimijoiden piilossa ole-via vahvuuksia ja siten lisäävän kilpailukykyisyyttä. Valtiotilaa lähestytään tuottavuu-den näkökulmasta ja valtiot priorisoivat kansallisessa politiikassa kilpailukykyisyyden kannalta potentiaalisimpia alueita (Brenner 2004: 172–173). Jessopin (2002: 186) mu-kaan suuret kaupunkiseudut nähdään globaalien arvonlisäyksen verkostojen solmukoh-tina, joiden välityksellä valtio kiinnittyy globaaliin talouskasvuun. Niinpä metropolien menestys ja valtioiden menestys nähdään synonyymeinä, kun valtioiden menestys ra-kentuu niiden sisällä sijoittuvien tilojen kytkeytymiseen ylikansallisiin virtoihin (Moisio 2012: 256). Kilpailuvaltion tilalliset strategiat pyrkivät Brennerin (2004: 176) mukaan keskittä-mään taloudellisia ja inhimillisiä resursseja sekä investointeja globaalisti kilpailukykyi-simmille kaupunkiseuduille ja tuotantoalueille. Tilallisilla projekteilla kilpailuvaltio puolestaan pyrkii muodostamaan kilpailukykyä tukevia paikka- ja aluespesifejä säänte-lyjärjestelyjä sekä hajauttamaan päätöksentekoa. Tavoitteena on kanavoida näille seu-duille resursseja ja luoda metropolihallinnon tai erityistalousalueen kaltaisia institutio-naalisia rakenteita (emt. 2004: 176). Monet keskittymisen hyötyihin uskovat yhteiskun-nalliset keskustelijat pitävät seudullista yhteistyötä tärkeänä osana kilpailukykyisyyttä, sillä heidän näkökulmastaan kaupunkiseutujen hajanainen hallinto ja kuntien osaopti-mointi ovat haitallisia valtioiden talouskasvulle ja kilpailukykyisyydelle (ks. esim. Soi-ninvaara & Särelä 2015).   



	 22 Brenner näkee talouden globalisaation synnyttäneen ylikansallisen kaupunkijärjestel-män, jossa globaalisti integroituneimmat kaupungit ovat verkottuneet tiiviisti keskenään ja taantuvat alueet marginalisoituneet entisestään (Brenner 2004: 180–184). Scottin (2001: 813) mukaan kaupunkiseudut ovatkin muodostumassa entistä riippumattomam-miksi poliittis-taloudellisiksi yksiköiksi, joilla on entistä enemmän toimintavapauksia kansallisella ja globaalilla tasolla. Kehitystä voidaan hahmottaa siirtymänä kohti saaris-totaloutta, jossa metropolialueet on irrotettu toiminnallisesti ja taloudellisesti muusta valtiotilasta ja kytketty kansainvälisiin verkostoihin (Brenner 2004: 165–168). Alueiden omaehtoista toimintaa kansainvälisessä talouskilpailussa korostetaan ja pyritään teke-mään niistä vastuullisia toimijoita. (Moisio 2012: 167–169). Kansallisvaltion alaspäinskaalautumisen ohella ylikansalliset sitoumukset vaikutta-vat kilpailuvaltiossa kansallisen politiikan muotoiluun ja sisältöön aiempaa enemmän. Konsensus ”oikeanlaisesta” valtiopolitiikasta näkyy myös tilallisesti virallisten ja epävi-rallisten sitoumusten ja sopimusten muokatessa valtioiden tilallista politiikkaa (Brenner 2004: 176). Maantieteilijät Jussi S. Jauhiainen ja Vivi Niemenmaa (2006) pitävät esi-merkiksi Euroopan unionin jäsenmaiden kansallista aluepolitiikkaa kytkettynä tiiviisti yleiseurooppalaiseen aluepolitiikkaan. EU:n aluekehitysvisioiden painottamat suur-kaupunki- ja suuralueverkostot, innovaatiokeskukset, tietoliikenne- ja liikenneinfra-struktuurihankkeet, liikkeen nopeuttaminen ja kansallisten rajojen ylittäminen ovatkin omaksuttu laajasti jäsenmaiden kansallisiin politiikkoihin (Moisio 2012: 246). Kilpailuvaltiossa kansallisvaltion voidaan ajatella skaalautuneen toisaalta paikallis-tasolle ja toisaalta ylikansalliselle tasolle. Swyngedouwin ym. (2002: 547) mukaan val-tiomuutokseen liittyy glokalisaation prosessi, jossa globaali on lokalisoitunut ja lokaali globalisoitunut. Valtion glokalisaatiolla viitataan Moision (2012: 37) mukaan proses-siin, jossa samanaikaisesti ylikansallisen päätöksenteon merkitys kasvaa ja valtiovalta alkaa suosia merkittävimpien kaupunkiseutujen kautta tapahtuvaa kilpailukykypolitiik-kaa eli valtiotilan uudelleenskaalautuminen kanavoituu toisaalta suurimmille kaupunki-seuduille ja toisaalta ylikansallisiin ja globaaleihin verkostoihin.  Kilpailuvaltiossa alueet ovat yhdistyneet epätasaisesti globaaliin virtojen tilaan (Moisio 2012: 225). Viimeaikainen kehitys onkin Brennerin (2004: 165–168) mukaan jyrkentänyt periferian ja keskusten välistä eriarvoistumista kansallisessa tilassa ja hei-kentänyt territoriaalista koheesiota. Tämä heijastuu poliittiseen yhtenäisyyteen, kansalli-



	 23 seen koheesioon ja valtiontalouteen sekä ruokkii poliittisia konflikteja (Brenner 2004: 165–168).    
2.6 Suomalainen kilpailuvaltio  Moision (2012: 161–164) mukaan hajautettu hyvinvointivaltio säilyi Suomessa vallitse-vana aluerakenteena aina 1990-luvulle saakka monista muista läntisen Euroopan maista poiketen. Vaikka 1970-luvun kansainvälinen suhdannekehitys johti keynesiläisen talo-uspolitiikan kritiikkiin, vasta 1990-luvun lama ja Neuvostoliiton romahtaminen mahdol-listivat hänen mukaansa uusliberaaliin järkeilyyn liittyneet poliittiset uudistusprosessit. Pelkosen (2008) mukaan Suomen kehitys on ollut 1990-luvun alusta pitkälti kilpailuval-tiokehityksen mukaista. Hänen mukaansa talouskasvu ja kansallinen kilpailukyky ovat muuttuneet yhä hallitsevimmiksi tavoitteiksi ja syrjäyttäneet paikoitellen muut yhteis-kunnalliset tavoitteet. Kilpailuvaltiokehitys onkin asteittain irtaannuttanut valtiollista politiikkaa sosiaalisesti, poliittisesti ja alueellisesti tasa-arvoistavasta pohjoismaisesta hyvinvointivaltiomallista (Moisio 2012).  Moisio ja Vasanen (2008: 26) kuvaavat viime vuosiin saakka jatkuneen hajautetun kilpailuvaltion aikakauden alkaneen, kun Suomi luopui suljetusta ja keskusjohtoisesta sääntelykulttuurista ja alkoi valmistautua EU-jäsenyyteen. Heidän mukaansa laman jäl-keisen tietoyhteiskuntastrategian korostamat tiedon ja osaamisen teemat siirsivät nope-asti aluepolitiikan painopisteen maaseutupolitiikasta kaupunkipolitiikkaan. Aluepoli-tiikka siis seurasi yleisen yhteiskuntapolitiikan tavoitteiden muuttumista hyvinvoinnista taloudelliseen kilpailukykyyn (Moisio & Vasanen 2008: 27). Toisaalta osaamisyhteis-kunnan tuottamisessa hyödynnettiin Moision (2012: 173) mukaan tasa-arvoa ja yhteisöl-lisyyttä korostavaa retoriikkaa, minkä hän näkee hajautetun hyvinvointivaltion perintö-nä.  Hajautetun kilpailuvaltion aikakaudella kaupunkipolitiikka on ollut alueellisesti suhteellisen tasaavaa, eikä valtio ole Pelkosen (2008) mukaan priorisoinut selkeästi kas-vukeskuksia. Hänen mukaansa alueellista kehittämistä ohjanneet aluekeskus- ja osaa-miskeskusohjelmat ovat sekä pyrkineet kehittämään huippuosaamista että levittämään 



	 24 sitä eri puolille maata noin 20 keskukseen (Pelkonen 2008). Moisio (2012: 192) näkee-kin hajautetun kilpailuvaltion mielenkiintoisena yhdistelmänä tehokkuutta ja tasaisuutta. Hänen mukaansa hajautetun kilpailuvaltion aluepolitiikkaan kuuluu valtionosuusjärjes-telmän kaltaisia, uusliberaalille yhteiskunnalle vastakkaisia käytäntöjä.  Jyväskylän yliopiston taloustieteen professori Hannu Tervo (2014: 192) pitää kil-pailukykyisimpinä 1990-luvun aluetalouksina niitä maakuntia, joissa oli vahva keskus ja yliopisto. Hänen mukaansa muuttoliike kiihtyi näihin keskuksiin, ja uusista työpai-koista suurin osa syntyi näille seuduille. Moision (2012: 193) mukaan hajautetun hyvin-vointivaltion kaudella kasvu on ollut suurinta kasvavissa maakuntakeskuksissa ja niiden kehyskunnissa, kun taas syrjäinen maaseutu on taantunut. Koulutettu 25–34 -vuotias ”avainväestö”, on keskittynyt vahvasti 20 kasvavan seutukunnan alueelle. Tietotalou-teen perustuvassa kilpailuvaltiossa tämän avainväestön ja tulevan aluekehityksen välillä nähdään vahva yhteys (Moisio 2012: 193). Yhteiskuntamaantieteilijä Perttu Vartiaisen (2015: 11) mukaan maakuntakeskusten keskinäinen kehitys on eriytynyt 2000-luvulla. Hän katsoo laman jälkeisen yhtäjaksoi-sen talouskasvun päättyneen vuosien 2008–2009 globaaliin taantumaan ja sitä seuran-neeseen rakennemuutokseen. Vartiainen tulkitsee rakennemuutoksen pysyväksi ja näkee julkistalouden kasvuvajeen uhkana suomalaisten hyvinvoinnille. 2000-luvulla onkin alettu puhua globalisaation ”toisesta aallosta”, jonka on esitetty vaativan entistä tehok-kaampaa panostusta kansallisiin huippuihin ja globaaliin kilpailukykyyn (Moisio 2012: 193). Moisio ja Vasanen (2008: 28) nimittävät aiempaa voimakkaamman tehostamisen ja keskittämisen myötä syntyvää spekulatiivista valtiomallia metropolivaltioksi. Metro-polivaltion politiikka perustuu transnationaalin aluekehitysopin mukaiselle metropoli-ideologialle, jossa alueellinen tasoittaminen ja sosiaalinen koheesio ovat selvästi alistei-sia kasautumishyötyjä korostavalle taloudelliselle ideologialle. Heidän (emt.: 29) mu-kaansa metropolivaltion aluerakenteen ydin muodostuu pääkaupunkiseudun ja siihen tehokkaiden liikenneinfrastruktuurin kautta liittyvien kehityskäytävien varaan (kuva 2).  





	 26 harvemmille kaupunkiseuduille. Kunnallispolitiikan tutkija Ari-Veikko Anttiroikon (2010: 16–17) mukaan edellä mainitun Etelä-Suomen kaupunkiverkon ulkopuolelta lähinnä Oulu ja Jyväskylä ovat kyenneet luomaan suoria globaalitason yhteyksiä. Hänen mukaansa hyvinvointivaltion mekanismit ovat kuitenkin edistäneet viime vuosiin saak-ka pieniä tuloeroja, palveluiden saatavuutta ja alueellista tasa-arvoa. Anttiroiko (2010: 17) tulkitsee, että pääkaupunkiseutua pienemmissä keskuksissa globaalitason yhteyksillä ja erikoistuneilla toimialoilla on suurta merkitystä erityisesti kansallisessa kilpailussa osaajista ja sijoituksista. Moision (2012) mukaan paikkakunti-en ja seutujen välille onkin muodostunut pudotuspeli, jossa inhimillisten ja taloudellis-ten pääomien houkuttelu muodostuu olennaiseksi osaksi selviytymistä. Kunnat, seudut ja maakunnat joutuvat kilpailemaan keskenään aiempaa enemmän myös kansallisista ja ylikansallisista tukirahoista samanaikaisesti, kun valtio on asettanut niille enemmän vastuuta kansainvälisen kilpailukyvyn kasvattamisesta ja elinkelpoisuutensa todistami-sesta (Ward & Jonas 2004: 2130; Moisio 2012: 194). Omaehtoisuutta ja paikkaperustai-suutta painottavien kehityskulkujen myötä tärkeäksi aluekehityksen areenaksi onkin muodostunut paikallis- ja seututasolla toteutettu kaupunkipolitiikka.  	  



	 27 3. KILPAILUVALTION KAUPUNKIKEHITYS  
3.1 Kilpailuvaltion kaupunkipolitiikka  Valtiomuutos näkyy selkeästi kaupungeissa, sillä valtion uudelleenskaalautuminen ja globalisaatio siirtävät aluepolitiikan painopistettä kaupunkien tasolle. Kilpailuvaltiossa globaalisti kilpailukykyisten kaupunkiseutujen nähdään kannattelevan koko valtion ke-hitystä. Niinpä Wardin ja Jonasin (2004: 2126) mukaan valtiot ovat aiempaa kiinnos-tuneempia suuntaamaan resursseja kaupunkiseuduille taatakseen talouskasvun, työlli-syyden, hyvinvoinnin ja verotulot alueellaan muuttuneessa taloudellisessa ympäristössä. Myös suomalainen kaupunkipolitiikka perustuu yhteiskuntatieteilijä Reijo Väärälän (2014: 74) mukaan kansainväliseen keskusteluun, joka painottaa globaalia kilpailuky-kyisyyttä ja metropolien kasvuun liittyviä kysymyksiä. Hallintotieteilijä Kanerva Kuokkanen (2005: 13) ymmärtää kansallisen kaupunkipo-litiikan kaupunkeja koskevien politiikkatoimenpiteiden kokonaisuudeksi, johon kuulu-vat sekä varsinaiset kaupunkipoliittiset toimenpiteet että sektoripolitiikka. Politiikan sektoreista erityisesti sosiaali-, elinkeino-, alue- ja ympäristöpolitiikka vaikuttavat Kuokkasen mukaan niihin. Kaupunkipolitiikan linjaukset seuraavat yleisten valtiollisten strategioiden linjaa ja niinpä myös kilpailuvaltiokehitys on heijastunut kaupunkipoli-tiikkaan. Vartiainen (2014: 6–7) tulkitseekin suomalaisen kaupunkipolitiikan olevan kasvu- ja innovaatiopainotteista. Kaupunkiseutujen merkitystä on hänen mukaansa ko-rostettu kansallisen kasvun ja kansainvälistymisen vetureina. Vuoden 1994 laki alueiden kehittämisestä siirsi Moision (2012: 180) mukaan Suomessa aluekehitysvastuuta valtiol-ta kunnille ja lääninhallituksilta maakuntien liitoille. Keskushierarkia-ajattelusta siirryt-tiin kohti markkinavetoisempaa kaupunkiseutuja ja niiden välisiä kehitysvyöhykkeitä painottavaa yleiseurooppalaista aluepolitiikkaa (Moisio 2012: 181). Jauhiainen ja Nie-menmaa (2006: 179) esittävätkin varsinaisen kaupunkipolitiikan nousseen päätöksente-on keskiöön vasta EU-jäsenyyden ja aluepolitiikan eurooppalaistumisen myötä.  Kaupunkitasolla valtiomuutos tarkoittaa kaupunkien poliittisten toimijoiden aiem-paa suurempaa vastuuta kaupunkikehityksestä. Liikkuvien pääomien maailmassa kau-punkien hallinnon pitää kilpailla entistä globaalimmin muita kaupunkeja vastaan pääo-



	 28 mista (Beriatos & Gospodini 2004: 187). Uudella kaupunkipolitiikalla viitataan valtio-muutoksen myötä edenneisiin poliittisiin ja organisatorisiin muutoksiin kaupunkien hallinnossa ja toiminnassa (Swyngedouw ym. 2002: 550). Kaupunkihallinnon tasolla uusi kaupunkipolitiikka perustuu Kuokkasen (2005: 13) mukaan 1980- ja 1990-luvun taitteesta lähtien toteutettuihin kokonaisvaltaisiin, monitoimijaisiin, monitasoisiin ja sektorirajat ylittäviin politiikan ratkaisuihin, jotka tähtäävät kilpailukykyisyyteen ja kasvuun kaupunkien välisessä kilpailussa. Harveyn (1989: 6) mukaan muutos näkyy kaupunkipolitiikan siirtymänä hyvinvointiorientoituneesta ja kokonaisvaltaisesta hallin-nosta (government) sirpaleisempaan hallintaan (governance). Hallinta toteutuu tilan-nesidonnaisten allianssien ja koalitioiden kautta, joissa on mukana julkisia, yksityisiä ja ei-kaupallisia toimijoita ja instituutioita. Kuokkanen (2005: 13) pitää nykyistä kaupun-kipolitiikkaa kaupunkien näkökulmasta huomattavan moniulotteisena. Hänen mukaansa kaupunkipolitiikan voi nähdä valtion, kaupungin ja EU-tason toimintojen sekä muiden toimijoiden sekoituksena. Kaupunkipolitiikan verkostoihin liittyykin virallisten päätök-sentekijöiden ohella useita kaupungin ulkopuolisia toimijoita (Hall & Barrett 2012: 103). Kaupunkien välinen horisontaalinen verkostoituminen on muodostunut Brennerin (2004: 269) mukaan yleiseksi ratkaisuksi Euroopassa erityisesti EU:n laajenemisen myötä. Verkostot voivat perustua esimerkiksi kaupunkien samankaltaiseen teollisuus-profiiliin, kokoon tai temaattisiin kehityshaasteisiin, kuten satama-alueiden kehittämi-seen. Brenner pitääkin verkostoja käytännöllisinä tiedonjaon ja ongelmanratkaisun väli-neinä. Esimerkiksi Eurocities-järjestöön liittyminen on mahdollistanut Väärälän (2014: 31) mukaan monille suomalaiskaupungeille eurooppalaiseen kaupunkipoliittiseen kes-kusteluun osallistumisen.  Pelkosen (2008) mukaan valtion vähäisestä kaupunkipoliittisesta tuesta johtuen suomalaiset kaupungit ovat ottaneet aiempaa aktiivisemman roolin myös kansallisessa elinkeinopolitiikassa. Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu muodostivat vuonna 2002 koalition, jonka tavoitteena on ollut lisätä suurimpien kaupunkien edun-valvontaa ja poliittista painoarvoa. Lisäksi kaupunkiseudut pyrkivät seutuyhteistyön keinoin vähentämään seudun sisäistä kilpailua ja skaalaamaan kilpailun tasoa ylöspäin (ks. Brenner 2004: 275). 



	 29 Swyngedouw ym. (2002: 552) korostavat talouspolitiikan muutoksia uuden kaupunki-politiikan lähtökohtana. Heidän mukaansa uusliberalistiset sääntelyn purkamisen, yksi-tyistämisen, joustavoittamisen ja yrittäjävetoistamisen prosessit ovat vaikuttaneet uuden kaupunkipolitiikan omaksumiseen. Uutta kaupunkipolitiikkaa lähestytäänkin usein uus-liberalismin ja kaupunkipolitiikan markkinoistumisen näkökulmasta (Brenner & Theo-dore 2002b; Harvey 1989; MacLeod 2002). Myös Ward ja Jonas (2004: 2130) pitävät talouspainotteisuutta uuden kaupunkipolitiikan merkittävimpänä piirteenä. Uudessa kaupunkipolitiikassa laajemmat poliittiset ja yhteiskunnalliset seuraukset eivät olekaan yhtä tärkeitä kuin aiemmin keynesiläisen politiikan huippukaudella.  Valtiollisen politiikan tavoin kaupunkipolitiikan voi tulkita kamppailun kautta syn-tyväksi strategisten valintojen kokonaisuudeksi. Näin ollen eri paikoissa toteutettavat kaupunkipolitiikan muodot on sidottu paikallisiin instituutioihin ja aiempiin päätöksiin, ja ne ovat siten polkuriippuvaisia ja eroavat paikallisesti, alueellisesti ja kansallisesti toisistaan (Brenner & Theodore 2002b: 14). Kuokkanen (2005: 15) erottelee neljä ajan-kohtaista kaupunkipoliittista teemaa, joita ovat ”myyvä”, ”oikeudenmukainen”, ”ekolo-gisesti kestävä” ja ”luova” kaupunki. Näistä myyvän ja luovan kaupungin näkökulmat ovat kytköksissä talouspainotteiseen kilpailuvaltioretoriikkaan, kun taas oikeudenmu-kaisuus ja ekologisuus liittyvät laajempaan ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden tema-tiikkaan (ks. Päivänen 2000). Kilpailukykyä ja luovuutta painottava kaupunkipolitiikka on selkeimmin yhteydessä kilpailuvaltiokehitykseen, joten tarkastelen seuraavissa lu-vuissa uuden kaupunkipolitiikan periaatteet kiteyttävää yrittäjäkaupunkia.   3.2 Yrittäjäkaupunki  Yrittäjäkaupunki (entrepreneurial city) ja yrittäjämäinen kaupunkikehitys (urban entre-preneurialism) ovat käsitteitä, joilla kuvataan uuden kaupunkipolitiikan periaatteiden toteuttamista kaupunkitasolla. Pelkonen (2008) paikallistaa siirtymän vanhasta key-nesiläisyyttä toteuttavasta kaupunkipolitiikasta kilpailukykyisyyttä panostavaan yrittä-jähenkiseen kaupunkikehitykseen tapahtuneen samaan aikaan, kun valtiollinen politiik-ka on liukunut kohti kilpailuvaltiota. Valtion vetäytyminen alueilta on altistanut kau-



	 30 pungit aiempaa suuremmalle territoriaaliselle kilpailulle, jolloin kaupungit ovat omak-suneet kilpailuorientoituneempia politiikkoja pärjätäkseen tiukentuneessa globaalissa kilpailussa (Brenner 2004: 253). Kilpailukykyisyyden painottaminen kaupunkipolitii-kassa on korostunut Pohjoismaissa esimerkiksi Keski-Euroopan kaupunkeja enemmän (Kuokkanen 2005: 91). Suomalaisten kaupunkien strategioita tutkineen Väärälän (2014) mukaan kaupungit pitävätkin taloutta muun kaupunkikehittämisen reunaehtona kaupun-kien yhteiskunnalliselle ja kulttuuriselle kehittämiselle.   Doucet’n (2012: 2035) mukaan yrittäjäkaupungin perustavoitteet liittyvät inves-tointien houkutteluun ja talouskasvun edistämiseen. Mafalda Madueira (2014: 36–37) ymmärtää yrittäjäkaupungin koostuvan monenlaisista yrittäjämäisistä käytännöistä ja toimintatavoista, jotka tähtäävät kaupungin houkuttelevuuden kasvuun kilpailussa pää-oman, osaamisen ja investointien virroista. Yrittäjäkaupungin kaupunkipolitiikkaa oh-jaavat riskinotto, kekseliäisyys, näkyvyyden edistäminen ja voitontavoittelu (Mafalda Madueira 2014: 97). Yrittäjähenkinen kaupunkikehitys voidaan tulkita Brenneriä (2004: 254) mukaillen kilpailuvaltiokehityksen heijastumaksi kaupunkitasolla. Hänen näkö-kulmastaan ilmiössä on kyse nimenomaan valtiolähtöisestä tilallisuuden uudelleenskaa-lautumisesta ja tilallisesta politiikasta, jossa sekä kaupunkien että valtion intresseissä on tukea kaupunkien kilpailukykyisyyttä. Käsitteen teoreettisen uranuurtajan Harveyn (1989: 4) mukaan kaupunkipolitiikan yrittäjähenkinen käänne ajoittui 1970-luvulle, jolloin talouskriisiin ja ideologiseen muu-tokseen liittyneet teollisuuden rakennemuutos, rakenteellinen työttömyys ja hyvinvoin-tivaltion vähittäinen purkaminen vaikuttivat teollisuusmaiden suurkaupungeissa verotu-lojen ja kansallisen rahoituksen heikkenemiseen. Valtioilla ei ollut hyvinvointivaltion huippukauden kaltaisia resursseja eikä ideologista tarvetta tukea kaupunkeja, vaan kau-punkipolitiikan toimijoiden tehtäväksi muodostui kilpailla globaalisti resursseista, työ-paikoista ja pääomista (emt.: 5). Yrittäjähenkinen kaupunkikehitys eroaa keynesiläisyydelle tyypillisistä manageria-listisista hallintatavoista siten, että se keskittyy tulontasauksen ja hyvinvointipalveluiden sijaan kasvun ja taloudellisten mahdollisuuksien edistämiseen (Hall & Hubbard 1998: 155). Kaupungit etsivät keinoja, joilla ne voisivat erottautua toisistaan ja taata asukkail-le ja yrityksille taloudellisia mahdollisuuksia (Jauhiainen & Niemenmaa 2006: 261). Tätä toteuttaakseen ne omaksuvat yrittäjämäisiä toimintatapoja ja pyrkivät yhteistuumin 



	 31 yksityisten toimijoiden kanssa tuottamaan tietoyhteiskunnalle tyypillisiä tuotannon ja kulutuksen tiloja (Mafalda Madueira 2014: 98).  Yrittäjähenkinen kaupunkikehitys perustuu yksityisen ja julkisen sektorin kump-panuuksiin ja monimutkaisiin hallintaverkostoihin (Harvey 1989). Doucet’n (2012: 2038) mukaan yrittäjähenkisessä kaupunkikehityksessä yksityisen sektorin etujen toteu-tumisen ajatellaan olevan hyväksi kaupungille kokonaisuudessaan, joten julkinen sekto-ri toimii kumppanuuksissa yksityisten intressejä tukevana sijoittajana ja riskien kantaja-na. Kaupunkikehittämiseen liittyy useita julkisia, yksityisiä ja ei-kaupallisia sidosryh-miä ja siten myös erisuuntaisia intressejä (Swyngedouw ym. 2002). Niinpä kaupunkike-hitys ei ole vain vaaleilla valittujen poliitikkojen käsissä, vaan myös vahvat yksityiset toimijat pääsevät määrittelemään politiikkaa (MacLeod 2002: 256). Hallin ja Barrettin (2012: 114) mukaan erilaisten koalitioiden ja allianssien kaltaisia kumppanuuksia voi-daankin tarkastella sirpaloituneina ja kontekstisidonnaisina regiimeinä, joissa valtara-kenteet ovat sumentuneet vallan hajautuessa monimutkaiselle toimijaverkostolle.   3.3 Yrittäjäkaupungin vetovoimatekijät  Mafalda Madueira (2014: 36) tulkitsee kaupunkien välisen kilpailun perustuvan yrittä-jämäisessä kaupunkikehityksessä vetovoimaisuuteen eli kykyyn houkutella tehokkaasti pääomia, investointeja ja ihmisiä kaupunkiin. Vetovoimaisuudella tarkoitetaan kaupun-kisosiologi Pasi Mäenpään (2011: 85) mukaan menestymistä suhteessa toisiin kaupun-keihin, ei niinkään suhteessa oikeudenmukaisuuden tai hyvinvoinnin kaltaisiin ideoihin. Aihepiiriin liittyvässä kirjallisuudessa vetovoimatekijät tyypitellään usein taloudellisten olosuhteiden, koulutustarjonnan ja saavutettavuuden kaltaisiin koviin vetovoimatekijöi-hin ja alueen henkiseen ilmapiiriin, kulttuuriin, asuin- ja elinympäristöön ja muihin elämänlaadullisiin tekijöihin liittyviin pehmeisiin vetovoimatekijöihin (Harvey 1989; Aro 2016; Beriatos & Gosponidi 2004). Yrittäjäkaupungit pyrkivät vaikuttamaan veto-voimaisuuteensa kehittämällä näitä tekijöitä.  



	 32 Erityisesti kovien vetovoimatekijöiden kehittämiseen kohdistuu Harveyn (1989: 8) tunnistama kaupunkipoliittinen strategia, joka pyrkii tavoittelemaan kilpailuetuja tava-roiden ja palveluiden tuotannossa. Tuotannollista kilpailuetua voidaan hänen mukaansa parantaa investoimalla seudun taloudellista perustaa vahvistavaan fyysiseen tai sosiaali-seen ympäristöön. Suuren mittakaavan infrastruktuuriprojektien tukeminen julkisin va-roin, työvoimakulujen alentaminen ja investoiminen yritysten tarvitseman työvoiman koulutukseen voi hänen mukaansa toimia voimakkaana magneettina uudelle talouskehi-tykselle. Myös agglomeraatioetujen luominen on tärkeä osa tätä strategiaa (Harvey 1989: 8). Huipputason yliopistojen ja tutkimuslaitosten, yritysrahoitusjärjestelmän, osaavan työvoiman, monipuolisen yritysjakauman ja globaalin verkottumisen yhdistä-vän innovatiivisen ympäristön luominen on Hautamäen (2008: 91) mukaan tehokas tapa kehittää tuotantoa tietotaloudessa. Kovien vetovoimatekijöiden kehittämiseen liittyy myös pyrkimys parantaa saavutet-tavuutta esimerkiksi nopeiden ratayhteyksien, kansainvälisen tason lentokenttien tai kaupunkiseudun sisäistä liikennettä helpottavien infrastruktuuriprojektien avulla (Sager 2011; Brenner 2004: 244). Kaupungit voivat yrittää houkutella infrastruktuuriprojektien tai strategisesti sijoitettujen toimistotilojen avulla myös yritysten hallinnollisia toiminto-ja tai alueellistettavia keskushallinnon yksiköitä alueelleen (Harvey 1989: 9–10). Kau-pungit ovatkin pyrkineet vaikuttamaan aktiivisesti esimerkiksi EU:n virastojen sijoittu-miseen tai valtion toimintojen alueellistamiseen liittyviin päätöksiin (esim. Tikkanen 2013). Hallin ja Barrettin (2012: 79) mukaan ainoastaan kovien tekijöiden painottaminen ei ole tae vetovoimaisuudesta, vaan kulttuurisen rikkauden ja miellyttävän ympäristön merkitys on painottunut tietotaloudessa. Kuten Jauhiainen ja Niemenmaa (2006: 261) toteavat, yritysten sijoittumisratkaisut eivät perustu pelkkiin teknis-taloudellisiin ratkai-suihin, hyvällä ympäristöllä on entistä suurempi vaikutus yritysten ja asukkaiden pää-töksiin. Pehmeiden vetovoimatekijöiden merkityksen onkin väitetty korostuvan tieto-talouden tärkeimmän tuotannontekijän, korkeasti koulutettujen osaajien asumisprefe-rensseissä (Raunio 2001a).  Maantieteilijä Richard Floridan (2005) kansainvälisesti vaikutusvaltaisessa teoriassa talouskasvun avainryhmäksi tulkittu luova luokka ja etenkin sen tieteen, teknisen suun-nittelun, taiteiden ja viihteen aloilla työskentelevä superluova ydin ovat vahvan vali-



	 33 koivia asuinpaikkansa suhteen. Florida väittää heidän suosivan eläviä, autenttisia, iden-titeetiltään vahvoja ja muodoltaan keskustaurbaaneja kaupunkeja ja valitsevan kotikau-punkinsa asuin- ja elinympäristön laadun perusteella. Yritykset puolestaan seuraavat luovaa luokkaa, eli sen sijaan että luova luokka muuttaisi työn perässä, työ muuttaa luo-van luokan perässä (Florida 2005). Floridan ajatukset kaupunkimaisuuden, kaupun-kielämän kulttuurisen monimuotoisuuden ja luovuuden välisestä yhteydestä ovat Hallin ja Barrettin (2012: 81) mukaan saaneet monet kaupungit korostamaan floridalaista kos-mopoliittisuutta ja elävyyttä markkinoinnissa ja kaupunkikehityksessä Floridan teesien empiirisestä tyhjyydestä ja ontoksi väitetystä retoriikasta (ks. Peck 2005: 740–741) huo-limatta. Pehmeitä vetovoimatekijöitä voidaan maantieteilijä Elias Beriatoksen ja kaupunki-tutkija Aspa Gospodinin (2004: 188) mukaan parantaa esimerkiksi kulttuurin ja vapaa-ajan palveluita kehittämällä tai kaupunkikuvaa kohentamalla. Myös Harvey (1989: 9) korostaa elämyksellisyyden ja elämänlaadun merkitystä jälkiteollisessa yhteiskunnassa, jossa ihmisillä on aikaa ja rahaa panostaa viihtymiseen ja kulutukseen. Hänen mukaansa kulutuksen tiloihin investointi esimerkiksi ostoskeskusten, urheilu- ja konferenssikes-kusten ja viihtymisen tilojen muodossa ovat muodostuneet keskeiseksi strategiaksi elä-vöittää kaupunkia ja houkutella kuluttajia kilpailuedun saavuttamiseksi. Kovien ja pehmeiden vetovoimatekijöiden lisäksi kaupungin imago- ja mainetekijät sekä henkilökohtaisiin paikkakokemuksiin liittyvät identiteettitekijät vaikuttavat merkit-tävästi kaupunkien koettuun vetovoimaisuuteen (Aro 2016: 4). Kaupunkien synnyttämät mielikuvat muodostavat yhä tärkeämmän osan kilpailukykyisyyttä ja maantieteilijä Har-ri Andersson (2009: 45) arvioikin alueellisen identiteetin vahvistamisen ja imagoresurs-sien hyödyntämisen muuttuneen keskeisiksi kaupunki- ja aluepoliittisiksi teemoiksi.  Maantieteilijä Topiantti Äikäs (2001: 60–62) määrittelee imagon tietoisesti konstru-oituna kuvana jostakin paikasta tai alueesta. Imagon vastinparina on puolestaan mieli-kuva, jolla tarkoitetaan vastaanottajan tulkintaa kohteesta. Yhdyskuntasuunnittelun emeritusprofessori Pekka V. Virtasen (1998) mukaan imago ja ihmisten mielikuvat ei-vät aina vastaa toisiaan. Tuotetut imagot voivatkin olla ristiriidassa asukkaiden mieliku-vien kanssa, sillä niillä rakennetaan valikoivaa, potentiaalisille asukkaille, matkailijoille ja yrityksille suunnattua kuvaa kaupungista (Hall & Barrett 2012: 228). Äikkään (2004: 57) mukaan imagon tulee kuitenkin vastata todellisuutta tuottaakseen uskottavia mieli-



	 34 kuvia. Raunio (2001a: 52–53) kiteyttää imagon paikan hengen ulkoiseksi ilmentymäksi, joka on yhdessä profiilin, brändin, identiteetin ja mielikuvan kanssa keskeinen osa paik-kamarkkinointia. Paikkamarkkinoinnilla Raunio tarkoittaa kokonaisvaltaista, yrittäjä-mäiselle kaupunkikehitykselle tyypillistä toimintamallia, joka kattaa kaupunkipolitiikan eri osa-alueet.    3.4 Paikka ja tila kehityksen keskiössä  Harveyn (1989: 7–8) mukaan yrittäjäkaupungin kehittäminen kohdistuu laajemman territorion sijaan yksittäisiin paikkoihin. Paikkaan keskittyminen tarkoittaa kaupunki-maantieteilijä Gordon MacLeodin (2002: 257) mukaan sitä, että kehitystoimet kohdis-tuvat leimallisesti yksittäisten kaupunkitilassa sijaitsevien rajattujen sijaintien kilpailu-kykyisyyden parantamiseen kaupungin laajempien olosuhteiden kehittämisen sijaan. Paikan korostuminen näkyy esimerkiksi tyypillisissä koviin vetovoimatekijöihin liitty-vissä hankkeissa, kuten tiedepuistojen, satamien ja kansainvälisten lentokenttien kehit-tämisessä. Näissä globaalisti verkottuneiden ”premiumtilojen” tuottaminen kohdistuu vain tiettyihin strategisesti sijaitseviin osiin kaupunkiseutua (Brenner 2004: 244). Myös kulutuksen ja kulttuurin olosuhteiden parantaminen näkyy Harveyn (1989: 9) mukaan usein voimakkaasti paikkaan sidottuina toimenpiteinä.  Paikkaan keskittyminen heijastuu myös yleiseen sektoripolitiikkaan. Esimerkiksi yhteiskunnallisen eriarvoisuuden vähentämiseen pyrkivät EU-rahoitteiset ja kansalliset sosiaalipoliittiset hankkeet keskittyvät Swyngedouwin ym. (2002: 569) tutkimuksen perusteella universaalin hyvinvointipolitiikan sijaan paikkojen olosuhteiden parantami-seen. Brennerin (2004: 268–269) mukaan sosiospatiaalinen eriytyminen nähdään nykyi-sessä kaupunkipolitiikassa uhkaksi kaupungin kilpailukyvylle, mistä johtuen sosioeko-nomisesti heikoimpien kaupunginosien fyysistä ympäristöä sekä koulutus-, työllistymis- ja osallisuusmahdollisuuksia halutaan parantaa. Sama kehityskulku on nähtävissä myös Suomessa, jossa 2000-luvulla segregaatiota ehkäisevät EU:n Urban-yhteisöaloitteen toimenpiteet ovat kohdistuneet ”lähiöprojekteina” tiettyjen kaupunginosien parantami-seen (Jauhiainen & Niemenmaa 2006: 181). 



	 35 Kehitykseen liittyy laajemmin ajatus talouskasvun, innovaation, hyvinvoinnin ja kilpai-lukyvyn paikkaperustaisesta luonteesta virtojen tilassa. Mafalda Madueiran (2014: 42) mukaan paikan olosuhteita kehittämällä ihmisten ja pääomien virtoja voidaan ”ankku-roida” tietyn kaupungin, alueen tai territorion sisälle tuottamaan talouskasvua ja hyvin-vointia. Kilpailukykyisyytensä takaamiseksi yrittäjäkaupungit pyrkivätkin muokkaa-maan kaupungissa sijaitsevia paikkoja vetovoimaisiksi investoijien, kehittäjien, osaajien ja matkailijoiden näkökulmasta (Swyngedouw ym. 2002: 550; Mafalda Madueira 2014: 40). Beriatos ja Gosponidi (2004: 188) toteavat erityisesti kaupunkitilaan kohdistuvien toimenpiteiden muodostuneen tärkeäksi talouskehityksen välineeksi kaupunkitilan sym-bolisten ulottuvuuksien vuoksi. Sosiologi Sharon Zukinin (1995: 7–11) mukaan 1970-luvulta alkaen voimistunut kulttuurin visualisoituminen, kaupallistuminen ja kulttuurinen globalisaatio ovat osa symbolitaloutta, jossa symbolit ja merkitykset määrittelevät myytävää tuotetta, esimer-kiksi kaupunkia. Kaupunkitila voidaan ymmärtää konkreettisen, sosiaalisen ja mentaali-sen kaupunkitilan muodostamaksi kokonaisuudeksi, jota tarkastellaan kulttuurisesti määrittyneiden merkitysrakenteiden kautta (Bäcklund 2002: 144; Jauhiainen 2002: 130-131). Niinpä muun muassa arkkitehtuuria, rakennuksia, infrastruktuuria ja kaupunkihis-toriaa on mahdollista tulkita sekä konkreettisella tasolla että symbolisella, aineettomalla tasolla (Mafalda Madueira 2014: 84).  Äikäs (2004: 60–62) soveltaa samaa jakoa myös kaupunkitilaan liittyviin imagon rakennusaineisiin: Kaupungissa symboliset imagoresurssit voivat näkyä esimerkiksi teknologiakeskuksina, menestyvinä yrityksinä, ostoskeskuksina, tapahtumina ja vastaa-vina tekijöinä, jotka heijastavat kaupungin dynaamista kehitystä ja viestivät pysymisestä ajan hermolla. Materiaalisina imagoresursseina toimivat muun muassa historiallinen kaupunkirakenne, rakennukset, kaupunki-ikonit, museot ja muut konkreettiset kohteet, joista kaupunki tunnetaan vanhastaan ja jotka korostavat sen identiteettiä (Äikäs 2001, 2004: 80). Beriatos ja Gosponidi (2004: 189) lähestyvät jakoa puhumalla symbolisista imagoresursseista tilan innovatiivisena suunnitteluna (innovative design of space) ja materiaalisista imagoresursseista rakennusperintönä (built heritage). Heidän mukaansa molemmat ovat laajalti hyödynnettyjä kaupunkitilan muotoja paikkamarkkinoinnissa ja kaupunkimaiseman tuotteistamisessa. 



	 36 Paikkamarkkinointiin ja positiiviseen imagoon keskittyminen kaupunkikehityksessä vaikuttaa kaupunkitilan uudistamiseen ja samankaltaistaa kaupunkitilaa. Doucet (2013: 2038) tulkitsee kaupunkien haluavan pysyä mukana globaalissa kilpailussa ja omaksu-van siksi keskenään samankaltaisia kehitysstrategioita. Anttiroikon (2010: 22) mukaan kaupunkien vetovoimastrategiat keskittyvät yksipuolisesti taloudellisesti houkuttele-vimpiin markkinoihin ja arvovirtoihin, jolloin kaupunkien sisäiset kulttuuriarvot ja käy-tännöt jäävät syrjään kehittämisessä. Andersson (2009: 43–45) katsoo, että arkkitehtuurin ja kaupunkien tilallisen uudis-tamisen käytäntöjen omaksuminen muualta pelkistää kaupunkitilaa, uhkaa paikallisia identiteettejä ja luo pahimmillaan maailmanlaajuisia ”superkulttuureja”. Hänen mu-kaansa suomalaisissakin kaupungeissa kulttuuripolitiikka, matkailu, kauppakeskukset ja uuden teknologian alueet ovat muuttuneet kansainvälisen esimerkin myötä imago- ja investointikilpailun välineiksi. Andersson katsoo, että kaupunkisuunnittelun globalisoi-tuminen tuottaa paikkojen identiteettiä ja arkkitehtuuria kaupallistavia ja symbolisia merkityksiä korostavia imitoituja tiloja, jotka noudattelevat muualla toteutettuja uudis-tusprojekteja (emt. 56–57). Tarkastelen seuraavassa luvussa vastaavia kaupunkitilaan kohdistuvien kehityshankkeiden typologioita.   
3.5 Kaupunkiuudistushankkeiden typologiat  Yrittäjäkaupungin vetovoimastrategioiden ja transnationaalin aluekehitysopin toteutta-minen heijastuu kaupungin rakennettuun muotoon samankaltaistuvana tilana ja tietyn-laisina fyysis-symbolisina muotoina. Yksittäisiin paikkoihin ja kaupunkitilan symboli-seen kehittämiseen kohdistuvat kehitystoimenpiteet toteutetaan tyypillisesti erilaisina kovia, pehmeitä ja imagollisia vetovoimatekijöitä parantamaan pyrkivinä hankkeina, joita kutsutaan muun muassa suuren mittakaavan kaupunkikehityshankkeiksi (Swynge-douw ym. 2002), megaprojekteiksi (Flyvbjerg 2003) tai yksinkertaisesti kehityshank-keiksi (Mafalda Madueira 2014).  Kaupunkitilan elävöittämistä, uudistamista, tiivistämistä ja symbolista kehittämistä sisältäviin hankkeisiin voidaan viitata yleiskäsitteellä urban regeneration, jonka Antti-



	 37 roiko (2010: 100) suomentaa kaupunkiuudistukseksi. Hänen mukaansa 1990-luvulta alkaen yleistynyt kaupunkiuudistusmalli eroaa strategisuudessaan, kokonaisvaltaisuu-dessaan ja uuden kaupunkipolitiikan mukaisessa kumppanuusmenettelyssään aiemmista kaupunkiuudistusten mallista. Kaupunkiuudistusprojekteista onkin tullut Swynge-douwin ym. (2002: 567) mukaan tärkeä tapa houkutella talouskasvua ja organisoida innovaatiota. Projektit ovat heidän mukaansa luonteeltaan monivivahteista suunnittelua, jossa yksityiskohdat, muodonanto ja estetiikka ovat tärkeimpiä. Projekti kohdistuu tiet-tyyn kaupungin osaan ja muuttaa sen mielikuvilla ladatuksi uuden, elävöitetyn metropo-lin symboliksi (Swyngedouw ym. 2002: 567). Brändäys, markkinointi, spekulaatio ja alueiden tuotteistaminen ovat tyypillisiä 2000-luvun kaupunkiuudistukseen liittyviä tekijöitä (Mafalda Madueira 2014: 8). Huoli imitoiduista tiloista on liitetty kaupunkiuudistushankkeiden taustaan ja uusli-beralistiseen kaupunkipolitiikkaan. Kaupunkitutkija Raymond Bunkerin (2015) mukaan globalisaatio tuottaa samankaltaisia suunnitteluratkaisuja ympäri maailmaa huolimatta erilaisista julkisista politiikoista, sillä verkostoituneet kaupungit omaksuvat herkästi toisiltaan toimivia käytäntöjä. Andersson (2009: 50) esittääkin, että globalisaation ote tuntuu joka puolella nykykaupunkia kaupunkilaisten arkielämässä ja arkielämän ympä-ristöissä julkisissa kaupunkitiloissa. Toisaalta eri kaupungeissa toteutettujen projektien välillä on Doucet’n (2012: 2036) mukaan suuria eroja, sillä sidosryhmien tavoitteet ja suunnittelukonteksti ovat paikallisesti ja ajallisesti riippuvia. Paikallisen ja globaalin yhtäaikainen näkyminen saakin aikaan kaupunkitilan glokalisoitumista (ks. Beriatos & Gosponidi 2004).  Vaikka kaupunkitila yhdenmukaistuu samankaltaisten suunnitteluratkaisujen seura-uksena, paikallisia erityispiirteitä korostetaan kaupunkikehityksen tutkija John Loverin-gin (2007: 344) mukaan esimerkiksi rakennusten ulkoasussa, materiaalisissa imago-resursseissa tai konkreettisesti vaikkapa kansainvälisten pikaruokaketjujen ruokalistoil-la. Paikallisista eroista huolimatta hän tulkitsee uudistushankkeiden sisältävän globaalis-ti tunnistettavan valikoiman fyysisiä, yhteiskunnallisia ja taloudellisia muutoksia ja yh-denmukaisia toimintoja ja palveluita. Muutosten seurauksena syntyvät symbolisesti la-datut kaupunkiympäristön piirteet ja toiminnot liittävät paikan globaalisti muihin me-nestyviin, maineikkaisiin kaupunkeihin (emt.: 361). 



	 38 Yrittäjäkaupunkiin liittyvät suuret, symbolisesti merkittävät ”lippulaivahankkeet” toteu-tuvat usein tiettyjen typologisten mallien mukaan, joita replikoimalla kaupungit pyrki-vät pysymään kehityksen kelkassa (ks. Doucet 2012). Tarkastelen kaupunkiuudistus-hankkeiden piirteitä näiden typologioiden kautta. Kaupunkikehitystyypeissä on yhteisiä piirteitä ja samat piirteet ja elementit toistuvat eri hanketyypeissä. Loveringia (2007: 344), Sageria (2011: 154–155) ja Flyvbjergia ym. (2003) mukaillen kaupunkiuudistus-hankkeiden keskeisiä tyyppejä ovat:  
• Entisten satama- ja teollisuusalueiden muuntorakentaminen 
• Kävelykeskustat, uusurbanismi ja sisäkaupungin gentrifikaatio 
• Kulttuurikaupunginosat taidegallerioineen, museoineen ja ravintoloineen 
• Eksklusiivinen korkea asuin- ja liikerakentaminen 
• Suuret liikenne- ja infrastruktuurihankkeet 
• Messukeskukset, tiedepuistot ja teknologiakeskukset 
• Urheiluareenat konferenssikeskuksineen ja toimistotiloineen  Anttiroikon (2010: 12) mukaan satama- ja teollisuusalueiden muuntorakentamisen tausta liittyy fordistisen teollisuuden alasajoon ja erityisesti kaupunkikeskustojen ympä-rillä vajaakäytölle jääneiden brownfield-alueiden saneeraamiseen asumisen, kulttuurin ja viihteen keskuksiksi. Hallin ja Barrettin (2012: 226) mukaan kaupunkien vähentynyt rahoitus yhdessä rakennemuutoksen kanssa on saanut kaupungit suuntaamaan kehittä-mistoimenpiteensä uuden kaupunkipolitiikan mukaisiin toimintoihin, jolloin näistä enti-sistä teollisuusalueista on muodostunut kehityksen keskeinen areena. Symbolisesti mer-kittäviä ranta- ja teollisuusalueiden uuskäyttöhankkeita onkin käytetty laajasti imago-työn osana kuvaamaan kaupunkien muutosta dynaamisiksi, jälkiteollisiksi kaupungeiksi (Harvey 1989; Doucet 2012; Brenner 2004). Kävelykeskustojen ja kaupunkimaisuuden korostamisen voi nähdä liittyvän kau-punkimaisen ”keskikaupunkiromantiikan” (Päivänen 2000) ja ”urbaanin elävyyden” (Mäenpää 2011: 59) korostumiseen tiiviine katutiloineen, puistoineen, kahviloineen kivijalkakauppoineen ja tapahtumapaikkoineen. Autoliikenteen kasvu, yhdyskuntara-kenteen hajautuminen ja keskustojen toiminnallinen taantuminen saivat Metsärannan 



	 39 ym. (2013: 71) mukaan kaupungit kokeilemaan kävelyalueita 1960-luvulla. Keskusta-uudistusten tavoitteena on luoda kestävämpää keskustaympäristöä, vahvistaa ydinkes-kustan kilpailukykyä suhteessa keskustan ulkopuolisiin kauppakeskuksiin ja parantaa kaupunkiympäristöä rakennustaiteellisesti arvokkailla alueilla (emt.: 71). Lovering (2007: 344) tunnistaa nykyisen kaupunkiuudistuksen yhteydet amerikka-laistaustaiseen uusurbanismin suuntaukseen, jonka tavoitteena on Ahokkaan ym. (2013: 24–25) mukaan tehokkaan maankäytön, lähiympäristön detaljoinnin sekä moni-puolisen ja sekoitetun kaupunkirakenteen avulla tuottaa perinteistä eurooppalaista kau-punkitilaa vastaiskuna funktionalistiselle, eriytetylle kaupunkisuunnittelulle. Keskusta-uudistukset perustuvat usein kulutuksen ja elämyksen tiloihin ja niihin on nähty liitty-vän myös ulossulkemisen, julkisen tilan yksityistämisen ja kaupallistumisen teemoja (Andersson 2009). Kulttuurihistoriallisten arvojen välineellistyminen on nostanut kes-kustelua muun muassa rakennussuojelun ja fasadismin suhteesta. Symbolitalouden vi-suaalisuudesta johtuen historiallisten rakennusten suurin arvo on niiden julkisivussa. Niinpä rakennuksia on uudistettu kovakouraisesti vanhat julkisivut säästäen, jolloin kulttuuriarvojen on väitetty taantuvan pelkiksi fasadeiksi eli julkisivuiksi (Hall & Bar-rett 2012: 147). 
Gentrifikaatio voidaan ymmärtää Loretta Leesin ym. (2008) mukaan laajassa mer-kityksessä kaupunkien keskiluokkaistamisena eli kaupunkiympäristön kehittämisenä vastaamaan keskiluokan makua. Lovering (2007: 443) esittää, että kaupunkiuudistus-hankkeet ovat luonteeltaan gentrifioivia sisältäen asumisen lisäksi tietyn profiilin ravin-toloita, kulttuuripalveluita, työpaikkoja ja kaupunkitiloja. Vanhat työväenluokan asumi-sen, työn ja kulutuksen tilat kolonialisoidaan keskiluokalle muuttamalla vanhat teolli-suusrakennukset luksusasunnoiksi ja korkeatasoisiksi ravintoloiksi ja markkinoimalla entisiä työväen asuinalueita elävinä kulttuurikortteleina (Hall & Barrett 2012: 229; Il-mavirta 2008).  Visuaalisuuteen painottuva kaupunkiuudistus siivoaa tilaa spontaaneista ja alkupe-räisistä toiminnoista kaupallistaen ja etuoikeuttaen sitä tietyille ryhmille (Lovering 2007: 361) Luovan luokan suosimat autenttiset ja rosoiset kaupunkitilat alkavatkin pa-radoksaalisesti keskiluokkaistua ja samankaltaistua, kun korkean arvonlisäyksen toi-minnot nostavat maan ja rakennusten hintoja. Aiemmat käyttäjät joutuvat siirtymään pois alueilta symbolisesti ja taloudellisesti ulossulkevan kehityksen seurauksena, kun 



	 40 keskiluokkaiset ja varakkaat luovan luokan edustajat valtaavat alueen. Tilan haltuunotto näkyy Loveringin (emt.: 361) mukaan symbolisesti esimerkiksi uusina paikkojen nimi-nä tai kulttuurialueina ja konkreettisesti kadunkalusteina, tietynlaisina liikkeinä ja tie-tynlaisten ihmisten läsnäolona alueella. Näin yrittäjäkaupungin strategioiden onkin Ma-falda Madueiran (2014) mukaan osoitettu avaavan tilaa myös segregaation ja polarisaa-tion prosesseille kaupunkitilassa. Sagerin (2011: 156) mukaan yrittäjäkaupungin näkö-kulmasta tietyt väestöryhmät ja yritykset ovat tuottavampia kuin toiset. Niinpä aiemmin ongelmalliseksi koetun eriarvoistavan gentrifikaation suosiminen on kaupunkien näkö-kulmasta hyvä strategia saada alueelle talouskasvua ja verotuloja tuovia toimintoja. Loveringin (2007: 344) mukaan gallerioiden, taiteilijakortteleiden ja brändättyjen ravintoloiden, kahviloiden ja baarien luonnehtimien kulttuurikaupunginosien kehittä-minen on yksi keskeisistä kaupunkiuudistuksen kohteista. Kulttuurin painottaminen taloudellisen lisäarvon ja paikallisen menestyksen katalysaattorina on lisääntynyt voi-makkaasti kaupunkikehityksen roolissa, ja kulttuuria arvostetaan varsinkin sen työllistä-vän ja imagoa luovan roolin vuoksi (Kuokkanen 2005: 18).  Anttiroikon (2010: 94) mukaan kulttuuri- ja taidevetoisesta kaupunkikehittämisestä on tullut maailmanlaajuinen trendi Yhdysvalloissa 1970-luvun lopulla toteutettujen hankkeiden myötä. Massiivinen kulttuurirakentaminen, yleisen viihtyvyyden edistämi-nen, konferenssikeskukset ja yleiset taiteeseen ja luovuuteen keskittyvät tilat ovat hänen mukaansa tyypillisiä rakennetun ympäristön piirteitä. Tunnettu esimerkki kaupunkiuu-distushankkeesta on Bilbaon Guggenheim-museo, jossa kansainvälisesti tunnetun brän-din sijoittaminen ikoniseen museorakennukseen muutti kaupungin imagon taantuvasta teollisuuskapungista globaaliksi matkailunähtävyydeksi ja kulttuurikeskukseksi (Hall & Barrett 2012: 204–205). Tunnettuun arkkitehtiin ja luovaan kaupunkikehitykseen perus-tuvaa Guggenheim-efektiä onkin pyritty Doucet’n (2012: 2038) mukaan kopioimaan globaalisti. Monet kaupungit ovat palkanneet tähtiarkkitehteja suunnittelemaan ikonisia, uniikkeja ja tunnistettavia rakennuksia sijoittaakseen kaupunkinsa kilpailulliseen glo-baaliin ympäristöön (Lovering 2007: 361). 
Eksklusiivinen korkea rakentaminen on osa kansainvälistä kuvastoa, jolla pyri-tään houkuttelemaan tietynlaisia asukkaita ja vierailijoita kaupunkiin asumisen ja kulu-tuksen tiloja kehittämällä. Yrittäjäkaupungin strategiat heijastuvat näin ollen myös asu-miseen. Mäenpään (2008: 34) mukaan asumista ei enää tarkastella hyvinvointipolitiikan 



	 41 osa-alueena, vaan asumispolitiikka on ennemminkin ”julkisia ja yksityisiä toimijoita yhdistävä interventio asumisen markkinoille”. Asuntopolitiikka on siis kytketty yksityi-sen sektorin voitontavoitteluun ja globalisaation edellyttämän kilpailukykyisyyden ke-hittämiseen. Hänen mukaansa (emt.: 35) asumisen markkinat ovat yksilöllistyneet, jol-loin tarjonta on monipuolistunut ja mielikuvien merkitys on kasvanut.  Yhdyskuntasuunnittelun tutkija Eija Hasun ja arkkitehti Aija Staffansin (2014) mu-kaan korkeasta rakentamisesta on muodostunut 2010-luvulla kaupunkikehitystä ohjaava trendi. Heidän mukaansa kiinnostus keskustamaiseen, palveluiden saavutettavuutta edis-tävään asumiseen ja elävään ja yhteisölliseen kaupunkiympäristöön on lisääntynyt. Ra-kennusten oma identitetti yhdessä kaupunginosan identiteetin sekä imagon kanssa vai-kuttavat ihmisten mielikuviin asuinympäristön laadusta ja elävyydestä, ja niinpä raken-tamisen taustalla onkin tunnistettu kaupungistumisen paineiden, statussymbolien tavoit-telun ja erottautumisen halun motiiveja (Hasu & Staffans 2014: 35–37). Erilaiset maa-merkkirakennukset ovat Hallin ja Barrettin (2012: 189) mukaan erottautumisen keino ja niin asukkaiden, yritysten kuin kaupunkienkin identiteetin avaintekijöitä ja imago-resursseja. Myös arkkitehtuurin keinoilla on pyritty symboloimaan tietynlaista dynaamisuutta ja luomaan houkuttelevia asuin-, työskentely- ja kulutusympäristöjä (Harvey 1989; Hall & Barrett 2012: 198). Kulttuurimaantieteilijä Donald McNeill (2009) kuvaa tähtiarkki-tehtien roolia kaupunkitilan uusliberalisoitumisessa ja globalisoitumisessa. Hänen mu-kaansa spektakulaarinen wau-arkkitehtuuri, kiinnostus pilvenpiirtäjiin ja samankaltais-tuvat maisemat kuvaavat transnationaalien tilojen irroittautumista kaupungista ja linkit-tymistä globaaliin symboliseen tilaan. Julkishallinnon ja yksityisen sektorin toimijat hyödyntävätkin Hallin ja Barrettin (2012: 206) mukaan arkkitehtuuria tuodakseen poliit-tisia ja taloudellisia strategoita kaupunkitilaan nähtäväksi eräänlaisena globaalikapita-lismin ”talouskuvastona” symboloiden transnationaalin eliitin valtaa. Massiiviset liikenne- ja infrastruktuurihankkeet ovat saavutettavuutta, yhdistä-vyyttä ja verkostoituneisuutta painottavan yrittäjäkaupungin ja laajemmin kilpailuvalti-on konkreettisia tilallisia seurauksia. Näistä on tullut Brennerin (2004: 244) mukaan kaikkialla läsnäoleva trendi ympäri Eurooppaa. Hänen mukaansa häiriöttömät ja sau-mattomat infrastruktuuriverkostot ovat muodostuneet tärkeäksi pääoman sijoittumisteki-jäksi 1980-luvulta alkaen, mistä johtuen niiden kehittäminen on muodostunut osaksi 



	 42 kilpailukykypolitiikkaa. Esimerkiksi asemanseutujen, lentokenttien, satamien, suurno-peusratojen ja energiaverkostojen kehittäminen heijastavat saavutettavuuden ja yhdistä-vyyden merkitystä. Aro (2016: 11) näkee liikennehankkeiden stimuloivan sekä kaupun-kirakenteen tiivistymistä että liikennekorridorien suuntaista kasvua suurentaen ja laajen-taen työmarkkina-alueita. Salet’n ym. (2012) mukaan liikenne- ja infrastruktuurihankkeet voivat palvella joko ensisijaisesti liikkumistarpeita tai ne voivat olla osa laajempaa kehitysstrategiaa. Puh-taillakin infrastruktuuriprojekteilla on heidän mukaansa taipumusta laajentua koske-maan laajempia ulottuvuuksia sekundaarivaikutusten kautta, sillä myös rautatien tai moottoritien tapaisilla hankkeilla on taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät puolensa. Asumistutkija Kimmo Huovisen (2016: 5) mukaan suuret liikenneinvestoinnit nähdään Suomessa usein osana asunto- ja elinkeinopolitiikkaa. Kustannuksista johtuen investoinnit vaativat pääsääntöisesti valtion osallistumista, jolloin valtion pyrkimyksenä on edistää laajempia tavoitteita. Investoinneilla voidaankin luoda edellytyksiä kaavoi-tuksen ja tonttien lisäämiselle sekä siten edistää asuntorakentamista (emt.: 5). Suur-hankkeissa valtiot ovatkin mukana rakennuttamassa, suunnittelemassa, edistämässä ja hallinnoimassa rakentamista kantaen suuren osan hankkeen riskeistä  (Brenner 2004: 245–246). Metsärannan ym. (2013: 65–66) mukaan pohjoismaisissa kaupungeissa liikennejär-jestelmien kehittämistavoitteissa toistuvat taloudellinen elinvoimaisuus ja elinympäris-tön laatu sekä ympäristötavoitteet. Erityisesti joukkoliikenteen saavutettavuus, runkoyh-teyksien solmukohtien kiinteistökehitys ja seudun työssäkäyntialueen laajentaminen raideyhteyksien suuntaan ovat heidän mukaansa keskeisiä tavoitteita. 
Tiedepuistot ja teknologiakeskukset ovat sijoittuneet yhdyskuntarakenteen hajau-tumisen seurauksena tyypillisesti yksityisautolla saavutettaviin reunakaupunkeihin ke-häteiden varsille (Anttiroiko 2010: 15). Toisaalta viimeaikaiset kehitystrendit ovat saa-neet nämä toiminnot hakeutumaan vireämmän ympäristön perusteella keskustoihin (Florida 2005: 421). Saavutettavuus ja kaupunkien elävöittämisen strategiat korostuvat myös messukeskusten ja urheiluareenojen kaltaisten tapahtumaympäristöjen sijain-nissa. Erilaiset näkyvät tapahtumat ja festivaalit ovat tyypillinen keino stimuloida kau-punkikehitystä ja houkutella vierailijoita ja pääomia kaupunkiin (Wu ym. 2016; Sager 2011: 155). Erityisesti suurtapahtumiin liittyvässä kaupunkiuudistuksessa urheilu- ja 



	 43 tapahtuma-areenojen keskeistä sijaintia pidetään ensiarvoisen tärkeänä (Beriatos & Gosponidi 2004). Anttiroikon (2010) mukaan tapahtuma-areenoihin yhdistetään suurten messujen, konferenssien ja synergiaetujen sekä liiketoimintojen kannattavuuden vuoksi usein laadukasta toimisto- ja liikerakentamista.  Yksittäisten paikkojen kehittämiseen ja julkis-yksityisiin kumppanuuksiin perustu-vat yrittäjäkaupungin strategiat ovat vaikuttaneet myös kaupunkisuunnittelun sisältöi-hin. Yhdyskuntatekniikan asiantuntija Hilkka Lehtosen (2006) mukaan markkinaorien-toituneet tavat tuottaa kaupunkitilaa kaupunkiuudistushankkeiden kautta ovat muutta-neet myös julkishallinnollisen, lakisääteisen kaavoituksen toimenkuvaa ja muotoa. Swyngedouw ym. (2002: 567) väittävätkin, että hankkeet ovat jopa korvanneet pitkäjän-teisen kaavoituksen pääasiallisena kaupunkisuunnittelun välineenä. Tarkastelen seuraa-vassa luvussa yrittäjämäisen kaupunkikehityksen heijastumista kaupunkisuunnitteluun.    
3.6 Kaupunkisuunnittelun hankkeistuminen  Vartiaisen (2014: 9) mukaan kuntien keskeinen tehtävä on huolehtia alueen elinvoimai-suudesta ja kehittämisestä sekä toimivasta yhdyskuntarakenteesta ja maankäytöstä. Val-tion kautta välittyneet globalisaation muutokset ovat vaikuttaneet kaupunkipolitiikan ohella myös sille alisteisen kaupunkisuunnittelun prioriteetteihin. Samoin kuin muussa-kin kaupunkikehityksessä, myös konkreettisessa kaupunkisuunnittelussa erilaiset kump-panuudet, markkinaistaminen ja kasvava ohjelma- ja projektimuotoisuus ovat nousseet esiin perinteisten toimintamallien rinnalle. Kaupunkisuunnittelun tutkijat Peter Newman ja Andy Thornley (1996: 248–249) muistuttavat, että erilaiset kaupunkistrategiat ja tu-levaisuusvisiot ovat yhtenäisiä lähinnä brändäyksen ja markkinoinnin suhteen, eivätkä ne tarjoa sinänsä kokonaisvaltaista lähtökohtaa kaavoitukselle. Kaavoitus eteneekin heidän mukaansa hankemuotoisesti ja on entistä enemmän alisteista kasvuvetoisille stra-tegioille, kaupunkimarkkinoinnille ja imagotyölle.  Suomalainen maankäytön suunnittelu perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin ja valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin, joten se on luonteeltaan selkeisiin sääntöi-hin perustuva säätelevä suunnittelujärjestelmä (Haila 2002: 97). Kaavoitusjärjestelmään 



	 44 kuuluvat maakuntakaava, yleiskaava ja asemakaava, joissa yleispiirteisempi kaava oh-jaa yksityiskohtaisempia kaavoja. Maankäyttöön vaikutetaan lisäksi muun muassa seu-tu- ja kuntatason politiikoilla, kunnan maapolitiikalla ja rakennusjärjestyksellä (Maan-käytön suunnittelun ohjaus… 2016). Maakuntakaavan vahvistaa ympäristöministeriö, mutta yleiskaavojen ja asemakaavojen hyväksyminen kuuluu kunnille, joilla on kau-punkitilaan keskeisimmin vaikuttavissa yleis- ja asemakaavoituksissa kaavamonopoli (Haila 2002: 99). Yleispiirteisemmässä kaavassa käydään arvokeskustelua tavoitellusta kehityksestä ja sen alueellisesta sijoittumisesta, kun taas asemakaavassa pohditaan konkreettisempia suunnitteluratkaisuja (Jauhiainen & Niemenmaa 2006: 242).  Kaavoituksen tehtävänä on Scottin (2001: 821) mukaan minimoida maankäytön ja liikenteen negatiiviset ulkoisvaikutukset. Kaavoittajat sovittelevatkin erilaisia intressejä, puolustavat kaupunkilaisten etuja ja turvaavat kaupungin tasapainoista kehitystä (Haila 2002: 103). Kaavoitusprosessin pituus ja laajuus riippuvat suunnittelun kohteesta ja sijainnista, mutta tavallisesti kaavoitus on Jauhiaisen ja Niemenmaan (2006: 255) mu-kaan pitkä prosessi, ja siihen voi liittyä erilaisia konflikteja. Kaavoitusta onkin heidän mukaansa pyritty nopeuttamaan tarkastelemalla esimerkiksi valitusoikeuksien kaventa-mista. Erityisesti yksityiselle maalle kohdistuvat, maankäyttösopimuksin toteutettavat kehityshankkeet ovat alttiita epävarmuudelle niihin liittyvän monitoimijaisuuden vuoksi (Staffans ym. 2009: 151). Kokonaan tai osittain yksityiselle maalle toteutettavat suuret kehityshankkeet ovat usein eri osa-alueista koostuvia kokonaisuuksia, joissa on monta eri toimijaa ja osapro-jektia, ja ne ovat siten kompleksisia ja epävarmoja (Salet ym. 2012). Staffansin ym. (2009: 151) mukaan kuntien maankäyttömonopolista johtuen hankkeet toteutetaan usein kumppanuuskaavoituksella, jossa kunnan suunnitteluelimet ja maanomistajan tai kehit-täjän palkkaamat suunnittelijat tekevät yhteistyötä suunnittelun alusta alkaen. Suunnitte-luun kytkeytyykin tilanteesta riippuen maanomistajia, sijoittajia, rakentajia, konsultteja, suunnittelijoita, poliitikkoja, kaupunkilaisia ja lobbausryhmiä, jotka kaikki vaikuttavat osaltaan kaupunkien rakentumiseen (Haila 2002: 96). Toimijaverkoston monimutkais-tumisesta huolimatta kaavoitusprosessi etenee lainmukaisin vaihein (kuva 3). Yksityis-vetoisen ja virallisen prosessin kytkeytyminen yhteen on kuitenkin epäselvää, ja maan-käyttösopimusten, valmisteluaineiston julkisuuden, aikaperspektiivin ja muiden tekijöi-den vuoksi suunnittelun yhteensovittaminen on haastavaa (Staffans ym. 2009: 153). 





	 46 maankäyttöpoliittisilla päätöksillä (Nevalainen 2004: 73). Monitoimijaisten kehitys-hankkeiden institutionaalinen legitiimiys herättääkin kysymyksiä demokratian kaven-tumisesta ja siitä, kenen ehdoilla kaupunkia suunnitellaan (Salet ym. 2012; Väärälä 2014: 16). Kaupunkikeskustelija Pentti Maisalan (2014) mukaan kuntapoliittiset kehitysvisiot ja -strategiat yhdessä kaavoitussopimusten, ideariihien ja epävirallisten kuntalaiskuule-misten kanssa ovat vieneet monissa kunnissa toteutettua kaavoituskäytäntöä hankekes-keiseen suuntaan. Hänen mukaansa kiireelliset hankekaavat perustuvat Suomessakin pitkälle vietyihin toteutussuunnitelmiin, jotka viedään mahdollisimman nopeasti laki-sääteisen prosessin läpi. Yrittäjämäisessä kaupunkikehittämisessä julkisten toimijoiden ottamat riskit ovat suuret ja kehittämispolitiikka on spekulatiivista (Harvey 1989: 11). Harveyn (emt.) mukaan kilpailukykyisyyttä tavoittelevat kehityshankkeet asettavatkin kaupungit alttiiksi muutoksen epävarmuudelle. Suurhankkeille tyypillisiä piirteitä ovat alkuperäisten suunnitelmien muuttuminen, kustannusarvioiden pettäminen ja aikataulu-jen venyminen, jotka kaatuvat Flyvbjergin ym. (2003: 1–3) mukaan usein julkisen sek-torin maksettavaksi. Brenner (2004: 261) kritisoi suurhankkeita siitä, että ne ovat riip-puvaisia julkisesta tuesta, kanavoivat verorahoja yksityisille toimijoille, ovat tuhlaavia ja lisäävät valtiollisen politiikan suhdanneherkkyyttä. Asumispolitiikan tutkija Marianne Matinlassi (2016) pitää hankemuotoista suunnit-telua soveltuvana muuntojoustavuutta ja jatkuvasti muuttuvia tavoitteita painottavaan ”projektiyhteiskuntaan”. Markkinoiden vapautta korostavista näkökulmista sen on myös nähty mahdollistavan kokonaisvaltaista managerialistista suunnittelua tehokkaamman ja tarkoituksenmukaisemman tavan ohjata maankäyttöä markkinoiden tarpeiden mukaan ikään kuin yksittäisiin tavoitteisiin kohdistuvana epäsuunnitteluna (Jauhiainen & Nie-menmaa 2006: 54). Maisalan (2014) mukaan nykyisen kaavoituskäytännön muuttami-nen kohti avoimempaa ja markkinaehtoisempaa hankekaavoitusta saattaisi vähentää epämääräisten hallinnan verkostojen ja tiukan maankäytön ohjauksen tuottamaa piilevää korruptiota vaalirahoituskuvioineen ja kabinettisopimuksineen.  	  



	 47 4. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS  Esittelen tässä pääluvussa tutkimusstrategiani, aineiston ja menetelmät. Kilpailuval-tiokehitykseen kytkeytyvät yrittäjäkaupungin ja hankemuotoisen kaupunkikehityksen teemat heijastuvat myös suomalaiseen kaupunkikehitykseen ja -suunnitteluun. Niinpä tarkastelen kilpailuvaltioistumisen kehityskulkujen ilmenemistä kolmessa suomalaisessa kaupunkikehityshankkeessa tapaustutkimuksen keinoin. Flyvbjergin (2001) mukaan tutkimuksen jakaminen laadulliseen ja määrälliseen tutkimukseen ei ole välttämätöntä, mutta menetelmällisesti ja tieteenfilosofisesti tutkimusotteeni on luonteeltaan enemmän laadullista kuin määrällistä tutkimusta (ks. Hirsjärvi ym. 2007: 155). Kartoitan ja kuvai-len valtiomuutoksen elementtien näkymistä tapaushankkeissa analysoimalla aineistoa sisällönanalyysin keinoin. Esittelen metodit, aineiston ja analyysimenetelmät tarkemmin seuraavissa alaluvuissa ja tapaushankkeet pääluvussa 5.   
4.1 Tapaustutkimus 
 Tapaustutkimuksella (case study) tarkoitetaan tutkimusotetta, jossa yksilöä, tapahtumaa tai jotakin muuta rajattua kokonaisuutta tarkastellaan monipuolisesti (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006). Robert E. Staken (2005: 443) mukaan tapaustutkimus ei ole sinänsä metodologia tai metodi, vaan ennemminkin tutkimusstrategia, joka keskit-tyy hankkimaan informaatiota yksittäisten tapausten pohjalta. Päivi Eriksson ja Katri Koistinen (2005: 4) pitävät tapaustutkimuksia yhdistävänä tekijänä niiden keskittymistä yhteen tai useampaan selvästi rajattuun tapaukseen, joiden määrittely, analysointi ja ratkaiseminen ovat tutkimuksen ydin. Tapaustutkimukset voivat perustua monenlaisiin tieteenfilosofisiin, teoreettisiin ja metodologisiin näkökulmiin ja aineistoihin.  Robert K. Yinin (1994: 1) mukaan tapaustutkimusta on käytetty politiikan ja suun-nittelun tutkimuksissa, joissa on tutkittu esimerkiksi kaavojen sisältöä ja julkisia toimi-joita. Osallisuutta kaupunkisuunnittelussa tutkinut Aija Staffans (2004: 33) pitää tapaus-tutkimusta hyvänä lähtökohtana käytännöllistä toimintaa edustavan suunnittelun tutki-miseen. Myös tämän työn aihetta sivuavia teemoja on tarkasteltu tapaustutkimuksen 



	 48 keinoin (esim. Swyngedouw ym. 2002; Doucet 2012; Mafalda Madueira 2014; Ma-cLeod 2002). Niinpä tapaustutkimusta voikin pitää käyttökelpoisena tutkimusstrategia-na yksittäisten kaupunkikehityshankkeiden tarkastelussa. Tapaustutkimusta käytetään muun muassa silloin, kun ”mitä”, ”miten” ja ”miksi” -kysymykset ovat tutkimuksessa keskeisellä sijalla, tutkijalla on vähän kontrollia tapah-tumiin, aiheesta on tehty vain vähän empiiristä tutkimusta ja tutkimuskohteena on jokin ajankohtainen ilmiö (Eriksson & Koistinen 2005: 5). Yinin (1994: 3) mukaan tapaustut-kimus on hyvä tutkimusmenetelmä, kun pyrkitään ymmärtämään yhteiskunnallisia kehi-tyskulkuja ja ilmiöitä ja tulkitsemaan tosielämän tapahtumien ulottuvuuksia. Tapauksen rajaamiseen on erityisen tärkeää kiinnittää huomiota, sillä tutkija itse määrittelee tapa-uksen (Eriksson & Koistinen 2005: 5). Tutkielmani tapaukset ovat kukin selkeästi itse-näisiä kehityshankkeita, jotka kytkeytyvät laajempiin strategioihin ja yhteiskunnallisiin kehityskulkuihin ja toimivat esimerkkeinä 2010-luvun kaupunkikehityksestä.  Stake (2005: 444) jakaa tapaustutkimukset kolmeen tyyppiin. Ensimmäinen eli it-sessään arvokas (intrinsic) tapaustutkimus pyrkii luomaan syvempää ymmärrystä josta-kin tietystä, ainutlaatuisesta tapauksesta. Pyrkimyksenä ei ole hänen mukaansa tarkas-tella tapausta esimerkkinä tai osana laajempaa teoriaa, vaan ennemminkin tavoite on ymmärtää jotakin tiettyä kohdetta. Toinen Staken esittämistä tyypeistä on välineellinen (instrumental) tapaustutkimus, jonka avulla pyritään ymmärtämään jotakin laajempaa kokonaisuutta. Tapaus itsessään ei ole yhtä merkityksellinen kuin itsessään arvokkaassa tutkimuksessa, mutta sen arvo määrittyy suhteessa laajempiin teemoihin. Välineellisessä tutkimuksessa teoreettisten ideoiden ja käsitteiden havainnollistaminen, testaaminen ja kehittäminen korostuvat. Kolmantena Stake ottaa esiin kollektiivisen (collective) ta-paustutkimuksen, joka on useampaan tapaukseen keskittyvä välineellinen tutkimus. Kollektiivisen tapaustutkimuksen tapaukset voivat olla keskenään samanlaisia tai erilai-sia ja tapausten yhteisen tarkastelun ajatellaan johtavan parempaan teoretisointiin ja aihepiirin laajempaan ymmärrykseen (Stake 2005: 445). Sovellan tutkielmassani kollek-tiivista tapaustutkimusta, jonka kautta on mahdollista peilata tutkittavia kaupunkikehi-tyshankkeita suhteessa laajempiin teemoihin, teorioihin ja kehityskulkuihin. Tapaustutkimuksen tutkimusote voi olla Erikssonin ja Koistisen (2005: 15–17) mu-kaan intensiivinen tai ekstensiivinen. Intensiivinen tutkimus pyrkii tulkitsemaan, ym-märtämään ja kuvaamaan jonkin yksittäisen tapauksen. Tapauksen sisäistä logiikkaa 



	 49 pyritään tulkitsemaan sen omassa kontekstissa, ja tapauksesta luodaan mahdollisimman tiheä kuvaus. Ekstensiivisellä tapaustutkimuksella tarkoitetaan puolestaan tutkimusta, joka pyrkii löytämään ilmiöitä ja prosesseja koskevia yhteisiä ominaisuuksia ja yleisiä malleja. Tavoitteena on pyrkiä tarkastelemaan tapauksia suhteessa toisiinsa ja vertailla niiden eroja ja yhtäläisyyksiä (emt.: 17). Tutkimusotteeltaan tutkielmani vastaa eksten-siivistä tapaustutkimusta, sillä pyrin suhteuttamaan tapaukset toisiinsa ja laajempaan teoreettiseen kehykseen.  Tapausten valinta on kriittinen osa tutkimuksen suunnittelua, sillä valinta määrittää pitkälti tuloksia ja sovellettavia menetelmiä (Yin 1994: 32). Flyvbjergin (2001: 78) mu-kaan tutkittavat tapaukset voidaan valita joko otantana tai harkinnanvaraisesti niiden sisältämän informaation mukaan. Satunnaisuuteen perustuvat otantamenetelmät tapaus-ten valinnassa ovat harvoin toimivia, sillä satunnaisesti valitut tapaukset eivät tavallises-ti yksittäin tarkasteltuna paljasta riittävästi tapauksen syvempiä taustatekijöitä. Siksi harkinnanvaraisen valitsemisen strategiat (taulukko 1) ovat Flyvbjergin mukaan tarkoi-tuksenmukaisempi vaihtoehto tapausten valintaan.  Taulukko 1. Tapausten valitsemisen strategiat Flyvbjergiä (2001: 79) mukaillen. 
Tutkimuksen kohde Tutkimuksen tavoite Poikkeavat tapaukset Hankkia tietoa epätavallisista tapauksista. Suurimman variaation tapaukset Hankkia tietoa keskenään mahdollisimman erilaisista tapauksista. Kriittiset tapaukset Hankkia yleistettävää tietoa falsifikaation tai verifikaati-on kautta: ”Jos tämä teoria pätee/ei päde tähän tapauk-seen, se pätee/ei päde muihin tapauksiin. Paradigmaattiset tapaukset Kiteyttää teoria esimerkinomaiseksi mallitapaukseksi.  Olen valinnut tutkielmani tapaukset Flyvbjergin suurimman variaation ja kriittisten ta-pausten valitsemisstrategioita soveltaen. Tapaukset eroavat toisistaan mittakaavaltaan, kehityslogiikaltaan ja sisällöltään, joten ne lisäävät ymmärrystä vastaavien kehityshank-keiden mahdollisista eroista ja yhtäläisyyksistä. Mikäli tapaukset ovat kategoriassaan kriittisiä, ne tarjoavat myös varovaisen mahdollisuuden teoreettiseen yleistämiseen, mi-tä Jari Eskola ja Juha Suoranta (2001: 65) pitävät hyvin kuvatun ja käsitteellistetyn ta-paustutkimuksen ansiona. Yleistettävyys ei ole siis tilastollista yleistettävyyttä, vaan se perustuu aineiston muodostaman kokonaisuuden raportointiin ja kattavaan laadulliseen analyysiin, joka puolestaan mahdollistaa tutkimuksen siirrettävyyden. Siirrettävyys voi 



	 50 koskea teoreettisten käsitteiden yleistämistä eri kontekstiin tai tutkimuksen havaintojen soveltamista toisiin tapauksiin (Eskola & Suoranta 2001: 67–68). Tapaustutkimuksen epistemologisena perustana onkin kysymys siitä, mitä tutkitusta tapauksesta voidaan oppia. Etenkin laadullisesti painottuneissa tapaustutkimuksissa kiinnitetään usein huo-miota tapauksen yhteiskunnalliseen ja poliittisiseen kontekstiin (Stake 2005: 444).  Työni aihe liittyy ajankohtaisten yhteiskunnallisten kehityskulkujen paikalliseen ulottuvuuteen, ja tarkastelemani kaupunkisuunnittelun hankkeet ovat rajattavissa ajalli-sesti ja tilallisesti omiksi kokonaisuuksineen. Hahmotankin tutkimukseni kollektiiviseksi ja ekstensiiviseksi tapaustutkimukseksi, jossa on enemmän selittävä kuin kuvaileva ote. Samankaltaisiin jo toteutettuihin tapaustutkimuksiin vertaaminen tarjoaa mielenkiintoi-sen lähtökohdan tulkita tapausten siirrettävyyttä ja eri suunnitteluprojektien kontekstu-aalisia eroja. Erikssonin ja Koistisen (2005: 7) mukaan tapauksen kontekstin ja asetel-man tarkastelu toimijoineen ja toimintoineen onkin tärkeää, sillä konteksti tekee tapauk-sen ymmärrettäväksi ja selittää sitä. Yksi pyrkimykseni on löytää tapauksista kontekstis-ta riippumattomia yhtäläisiä piirteitä. Tapausten tapahtumaympäristöksi voidaan määrit-tää valtiomuutoksen määrittämä valtiotila, jossa yrittäjäkaupungin kehitysprosessit muokkaavat hankkeiden suunnittelun ja toteuttamisen kontekstia.   
4.2 Aineistona dokumentit  Eskola ja Suoranta (2001: 64) pitävät aineiston rajausta tärkeänä osana tutkimusta, sillä laadullinen tutkimus edellyttää aineiston perinpohjaista tuntemista. Tutkimusaineistona-ni ovat tapaushankkeiden keskeinen suunnitteluaineisto eli kaupunginvaltuustojen ko-kouspöytäkirjat liitteineen ja tapauksiin liittyvät keskeiset suunnittelu- ja kaavadoku-mentit. Lisäksi käytän aineistonani hankkeiden tiedotusaineistoa, joka koostuu hankkei-siin liittyvistä tiedotteista, esitteistä ja tiedottamiseen tarkoitetuista hankesivustoista. Hankkeiden etenemisprosessia ja toimijaverkostoja tarkastellessani hyödynnän soveltu-vin osin myös täydentävää muuta aineistoa. Olen listannut analysoimani suunnitteludokumentit omaksi osiokseen lähdeluettelon loppuun ja koodannut ne hankkeen ja aineistoluokan mukaan muotoon XXy0, jossa 



	 51 ensimmäiset kaksi kirjainta (esimerkiksi RJ = Raide-Jokeri) viittaavat hankkeeseen, kolmas kirjain määrittelee aineistoluokan (esimerkiksi t = tiedotusaineisto) ja numero puolestaan yksilöi dokumentin. Viittaan analysoimiini dokumentteihin koodeilla sel-keyden vuoksi myös muissa yhteyksissä, joten seuraavassa pääluvussa tekijätietojen tai teoksen nimen mukaan luetteloidut lähteet löytyvät aakkostetusta lähdeluettelosta, ja LT-, KA- ja RJ-alkuisten lähteiden kirjallisuustiedot puolestaan aineistolähdeluettelosta. Suunnitteludokumentit ovat hallintoasiakirjoja, joiden kautta asiat tuodaan poliitti-seen päätöksentekoon. Kunnallishallinnossa valtuuston päätettäväksi tulevien asioiden valmistelusta vastaa kunnanhallitus ja alemman tason toimielimissä asiat valmistelee esittelijä. Esittelijä vastaa valmistelun suorittamisesta ja tekee päätösehdotuksen toimie-limelle (Harjula 2014). Asemakaavoituksessa prosessi etenee yleensä kaavan käynnis-tämisestä ja valmistelusta vastaavan lautakunnan tai muun toimielimen kautta hallitus- ja valtuustokäsittelyyn. Suunnitteludokumenteilla pyritään tuottamaan informaatiota poliittisille päättäjille päätöksenteon tueksi. Tiedotusaineisto näyttäytyy puolestaan laa-jemmalle yleisölle suunnattuna eli se pyrkii viestimään suunnitteluhankkeesta laajem-min kuntalaisille ja muille kiinnostuneille.  Käsittelen suunnittelu- ja tiedotusaineistoa analyysissa rinnakkain, sillä valmistelu-asiakirjat ja tiedotusaineistot ovat virkamiesten, hankekehittäjien ja muiden hankkeen sidosryhmien laatimia asiakirjoja, joiden avulla viestitään ja vaikutetaan päättäjille ja kansalaisille hankkeista. Poliittisen roolinsa lisäksi päättäjät ovat samanaikaisesti myös kuntalaisia, joiden kaupunkiympäristöön hankkeet vaikuttavat. Suunnittelu- ja tiedotusaineistot ovat kaavoituksen toimijoiden tuottamia dokument-teja, joten ne myös heijastavat heidän tavoitteitaan. Nevalaisen (2004: 71–72) mukaan kaupunkisuunnittelu on valtasuhteita noudattelevaa politiikkaa, valintoja, keskusteluja ja kamppailuja. Suunnittelutekstit korostavat usein vaihtoehdottomuutta ja keskittyvät suunnittelun yksityiskohtiin ja tekniseen toteutukseen. Myös suunnittelun kieli näyttäy-tyy normatiivisena, virallisena ja intressivapaana, sillä esittelytekstit laativat viranhalti-jat toimivat instituutioidensa edustajina ja käyttävät kieltä virallisten konventioiden mu-kaisesti. Kuitenkin suunnittelutekstit sisältävät kaiken viestinnän tavoin useita tavoittei-ta ja merkityksiä, joista vain osa tuodaan esiin. Niinpä suunnittelun taustalla olennaisesti vaikuttavat taloudelliset ja valtapoliittiset intressit saattavat jäädä lausumatta ääneen (Nevalainen 2004: 72). Kiinnitänkin analyysissa huomiota myös dokumenttien ilmai-



	 52 suihin ja piileviin sisältöihin, ja tarkastelen tapauksia myös muun aineiston näkökulmas-ta mahdollistaakseni tapausten mahdollisimman tiheän kuvauksen.  Flyvbjerg (2003) on havainnut, että kaupunkisuunnittelussa suunnittelua tukevat selvitykset ovat alisteisia vallalle eli ne tuottavat sellaisia tuloksia kuin sidosryhmät tahtovat. Dokumentit ovat kasvottomia, virkamiesmäisiä ja asiakeskeisiä, vaikka kyse on vain tietystä näkökulmasta suunnitteluun ja tavoiteltuun kehitykseen (Flyvbjerg 2003: 318–319). En tarkastele dokumentteja varsinaisesti vallan näkökulmasta, vaan erittelen, millaisia asioita hankkeesta pyritään viestimään päätöksentekijöille ja kansa-laisille ja miten ne ilmentävät valtiomuutoksen elementtejä.    4.3 Analyysimenetelmänä sisällönanalyysi  Käytän tapauksista esiin nousevien teemojen hahmottamisessa dokumenttien sisällön-analyysia, joka on yksi laadullisen tutkimuksen perusanalyysimenetelmistä. Helvi Kyn-kään ja Liisa Vanhasen (1999) mukaan sisällönanalyysilla aineistoa voidaan analysoida systemaattisesti ja suhteellisen objektiivisesti. Analyysin avulla voidaan järjestää, ku-vailla ja kvantifioida aineistoa sekä etsiä yhtäläisyyksiä ja eroja. Saaranen-Kauppisen ja Puusniekan (2006) mukaan analyysiprosessissa ilmiöstä muodostetaan tiivistetty kuva-us, jota peilataan suhteessa laajempaan aineistoon ja aihetta koskevaan muuhun tutki-mukseen. Heidän mukaansa sisällönanalyysi voidaan tehdä aineistolähtöisesti, teoriaoh-jaavasti tai teorialähtöisesti.  Omassa analyysissani hyödynnän teoriaohjaavaa sisällönanalyysia, jossa aineistoa hahmotellaan tutkimuskysymyksiin liittyvän teoreettisen ymmärryksen kautta. Tarkaste-len analyysissa aineistoa johdannossa esittelemieni alatutkimuskysymysten pohjalta suunnittelun, aluekehityksen periaatteiden ja kaupunkitilan tasoilla (kuva 4). Analyysis-sa erittelen aineistoa informaatiokysymysten ja asiakysymysten kautta. Erikssonin ja Koistisen (2005: 20) mukaan informaatiokysymykset ovat käytännönläheisiä faktaky-symyksiä ja asiakysymykset liittyvät aihepiiriin liittyvään teoreettiseen tietoon.  





	 54 jäkaupungin retoriikka ovat institutionalisoituneet ja näkyvät analyysin syväsisällössä. Siksi tarkastelen perusyksiköiden analyysissa myös piilevää sisältöä.  Kyngäs ja Vanhanen (1999) pitävät sisällönanalyysin suurimpana ongelmana sitä, että tulokset ovat tutkijan subjektiivisen tulkinnan tuloksia. Haasteena onkin analyysin toteuttaminen siten, että muodostetut kategoriat kuvaavat luotettavasti tutkittavaa ilmiö-tä. Niinpä tutkijan tulee osoittaa tulosten ja aineiston välinen yhteys (emt.). Tuloksia raportoidessani erittelen ja tuon esiin aineiston alkuperäisiä ilmaisuja ja sisältöjä siinä määrin kuin se on analyysiprosessin kannalta olennaista. Kollektiivisessa tapaustutki-muksessa pyrkimyksenä on löytää tapauksia yhdistäviä tekijöitä, mistä johtuen käsitte-len hankkeita rinnakkain.  	  



	 55 5. TAPAUSHANKKEET  Tarkastelemani tapaukset ovat Länsi-Toppilan maankäytön muutoshanke Oulussa, Kan-si ja Areena -hanke Tampereella ja Raide-Jokeri Helsingissä ja Espoossa. Tapaushank-keet ovat suomalaisittain suuria kaupunkikehityshankkeita, jotka toisaalta eroavat toisis-taan muun muassa mittakaavan, sisällön ja toimijoiden osalta ja joita toisaalta yhdistä-vät tietyt yrittäjämäisen kaupunkikehityksen ja kilpailuvaltion teemat. Hankkeista Län-si-Toppila edustaa perinteisempää pitkäjänteisen kaavoituksen tuotteena syntyvää maankäytön muutosaluetta, Kansi ja Areena kulttuuriseen talouteen painottuvaa urheilu- ja tapahtumahanketta ja Raide-Jokeri laajempiin tavoitteisiin tähtäävää liikennehanket-ta. Esittelen tapaukset tarkemmin seuraavissa luvuissa.   5.1 Länsi-Toppila, Oulu  Länsi-Toppila on maankäytön muutoshanke, jossa noin kolmen kilometrin päässä Ou-lun keskustasta luoteeseen sijaitseva entinen satama- ja teollisuusalue muutetaan kerros-talovaltaiseksi asuinalueeksi. Toppilansalmen rannoilla sijainnut Toppilan satama toimi Oulun pääsatamana yli 150 vuotta 1700-luvun lopulta alkaen. 1960-luvulla suurin osa kaupungin kauppamerenkulusta siirtyi uuteen syväsatamaan, ja teollisuustoiminnot al-koivat hiipua teollisen rakennemuutoksen seurauksena (Niskala & Okkonen 2002). Alueella sijaitsee vanhoja teollisuus- ja huvilarakennuksia sekä satamatoimintoihin liit-tyviä laitureita ja varastokenttiä. Alueen keskellä on myös toiminnassa oleva Oulun Energian lämpövoimalaitos. Länsi-Toppila sijoittuu keskeisesti yhdyskuntarakenteeseen (kuva 5). Hankealue ja-kautuu kahteen osaan, Toppilansalmeen ja Ranta-Toppilaan, joista eteläisemmän Toppi-lansalmen osa-aluetta on rakennettu vuodesta 2010 lähtien. Pohjoisemman Ranta-Toppilan alueen rakentaminen on alkanut loppuvuodesta 2016. Alueen palvelut toteutu-vat rakentamisen edetessä ja aluksi alue tukeutuu ympäröivien kaupunginosien palve-luihin. Alueen koillispuolella on 3000 asukkaan Meri-Toppila, joka on toteutunut tiivii-nä ja vuokratalovaltaisena kerrostaloalueena entisen sellutehtaan paikalle 1990-luvulla. 



	 56 Hankealueen lounaispuolella salmen vastarannalla on puolestaan 2000-luvun aikana rakentunut Toppilansaaren asuinalue, jossa pidettiin vuoden 2005 asuntomessut. Toppi-lansaaren ja Länsi-Toppilan yhdistää vuonna 2013 rakennettu Möljänsilta.   
 Kuva 5. Länsi-Toppilan osa-alueet ympäröivine kaupunginosineen.  Alueen suunnittelu perustuu vuonna 2004 hyväksyttyyn Oulun yleiskaavaan 2020, jon-ka tavoitteena on tiivistää yhdyskuntarakennetta ja lisätä asumista keskustaa ympäröi-ville vajaakäyttöisille teollisuusalueille. Yleiskaava pyrkii luomaan edellytyksiä Oulun elinkeinoelämän kehitykselle ja kasvulle sekä korostamaan kaupunkiseudun roolia osaamisen ja elinkeinojen keskuksena. Yleiskaavan tavoitteena on houkutella osaajia uutta luovalla, innovatiivisella ja laadukkaita asuinalueita tarjoavalla ympäristöllä (LTs12: 7). Länsi-Toppila ja muut maankäytön muutosalueet toteuttavat tavoitteita tii-vistämällä yhdyskuntarakennetta, parantamalla kaupunkikuvaa ja luomalla monipuolista ja vetovoimaista kaupunkiympäristöä (emt.: 11). Kaarina Niskalan ja Ilpo Okkosen (2002) mukaan entisten teollisuusalueiden kaupunkimainen täydennysrakentaminen alkoi Oulun kaupungissa Myllytullin rakentamisella 1980-luvulla, minkä jälkeen kau-



	 57 punki on systemaattisesti kehittänyt vajaakäyttöisiä teollisuusalueita. Oulu on hyödyn-tänyt rakennettua ympäristöä osana laajempia elinkeinopoliittisia strategioita 1990-luvulta alkaen, jolloin teknologiakaupunki-imagoa alettiin tuottaa aiempaa aktiivisem-min kaupunkisuunnittelun keinoin (Äikäs 2001). Yleiskaavan 2020 periaatteet luovasta ja innovatiivisesta kaupunkiympäristöstä näyttävät edelleen tarkastelevan kaupunkitilaa osana vetovoimapolitiikkaa. Länsi-Toppilan kaavoitus käynnistyi vuonna 2006 kaavarungon laatimisella. Kaava-rungossa määriteltiin alueen pääasialliset tavoitteet, joita myöhemmin laaditut asema-kaavat noudattavat. Ensimmäisenä suunnitellun Toppilansalmen osa-alueen asemakaa-voitus käynnistyi vuoden 2006 lopulla ja yhteistoimintasopimus kaupungin ja suunnitte-lun osallisten kesken allekirjoitettiin vuonna 2007. Ranta-Toppilan asemakaavoitus käynnistyi vuonna 2011 ja asemakaava hyväksyttiin vuonna 2014. Asemakaavoituksen pohjaksi molemmille osa-alueille on laadittu muun muassa rakennushistoriaan, luon-nonoloihin, ilmastonmuutokseen, liikenteeseen ja kaupallisiin vaikutuksiin liittyviä sel-vityksiä. Toppilansalmen osa-alue on suurelta osin kaupungin omistuksessa ja tontit on vuok-rattu pitkillä maanvuokrasopimuksilla. Lisäksi osa tonteista on yksityisomistuksessa. Kaupunki, maanomistajat, vuokralaiset ja kehittäjät allekirjoittivat yhteistoimintasopi-muksen keväällä 2007. Asemakaavan valmisteluvaiheesta vastasivat tontinhaltijoiden valitsemat konsultit, joita olivat maankäytön osalta Arkkitehdit m3 Oy, liikenteen osalta Plaana Oy ja katujen ja liikenteen yleissuunnittelun osalta Näkymä Oy. Tontinhaltijat vastasivat myös oman kiinteistönsä suunnittelusta. Kiinteistökehittäjinä alueella ovat toimineet SRV Pohjois-Suomi, YIT Oulu ja Oulun Rakennusteho Oy. Kaavoitusta on ohjannut asemakaavoituksen ohjausryhmä, jossa tontinhaltijoiden edustajat ovat olleet mukana. Toppilansalmen valmisteluvaiheen jälkeisestä suunnittelusta on vastannut Ou-lun kaupungin asemakaavoitus.  Hankkeen keskeisiä toimijoita ovat Oulun kaupungin hallintokunnat ja liikelaitok-set, maanomistajat, konsultit ja perustajaurakoijat. Suunnittelussa on kuultu myös alu-eella toimivia yhdistyksiä ja valtion viranomaisia. Lisäksi arkkitehtuurikilpailujen ja temaattisen brownfield-verkoston kautta suunnittelun skaala on laajentunut paikallises-ta, alueellisesta ja kansallisesta myös pohjoismaiselle ja eurooppalaiselle tasolle (LTs3; LTs9). Osallisuutta hankkeessa on toteutettu lakisääteistä kaavoitusprosessia enemmän 



	 58 muun muassa Internet-sivustojen kautta ja Ranta-Toppilassa osana lähiöhanketta tuodun kontin kautta. Toppilansalmessa on järjestetty lisäksi kaksi arkkitehtuurikilpailua, joissa on tutkit-tu asemakaavoituksen periaatteita. Rantavyöhykkeen korttelissa 80 SRV Yhtiöt Oyj ja Oulun kaupunki järjestivät pohjoismaisen kutsukilpailun, joka liittyi pohjoismaiseen InnoUrba -tutkimushankkeeseen. Tutkimushankkeessa oli Özer-Kemppaisen ym. (LTm5) mukaan tavoitteena kokeilla pohjoismaista arkkitehtuurikilpailua merkittävien arvojen asuinalueen suunnittelussa, saada tuoreita ideoita rakennusten ja ympäristön suunnitteluun ja kerätä mielipiteitä sekä kansalaisilta että pohjoismaiselta referenssi-ryhmältä. Mallasjuoman korttelissa puolestaan SRV Asunnot Oy Pohjois-Suomi ja Ou-lun kaupunki järjestivät kutsukilpailun, jossa pyrittiin luomaan hyvä ja kokonaistalou-dellisesti edullinen ratkaisu vanhojen teollisuusrakennusten ja uudisrakentamisen sijoit-teluun.  Ranta-Toppilan osa-alueen maa-alue on kokonaan kaupungin omistuksessa ja suun-nittelu toteutettiin kaupungin ja ensimmäiseen vaiheeseen osallistuneiden konsulttien yhteistyönä. Alueen suunnittelu kytkettiin EU-rahoitteiseen B-Team -hankkeeseen, jos-sa pyrittiin löytämään eurooppalaisia toimintamalleja brownfieldien eli entisten teolli-suusaluiden maankäytön muutoksiin. Oulun lisäksi mukana olivat Belfast, Dublin, Se-villa, Vilna, Dresden, Ruda Slaska, Hajdu-Bihar ja Torino sekä tutkimuslaitoksia, kon-sulttitoimistoja ja yliopistoja. Ranta-Toppilan osalta hankkeessa ideoitiin muun muassa hankkeen toteutusmalleja, kumppanuuksia ja alueelle suunnitellun merikeskuksen toi-minnallista sisältöä. Hankkeessa pyrittiinkin hakemaan ”ideoita, näkemyksiä ja asian-tuntija-apua” eurooppalaisilta yhteistyökaupungeilta (LTt4) Länsi-Toppilan suunnittelun ja toteutuksen rahoitus on peräisin Oulun kaupungilta ja yksityisten tonttien maankäyttökorvauksista. Tontinomistajat ja vuokralaiset vastasi-vat Toppilansalmen valmisteluvaiheen suunnittelun konsulttirahoituksesta. Lisäksi Ran-ta-Toppilan suunnittelussa rahoitusta tuli EU:n B-team –hankkeilta. Myös valtio osallis-tuu infrastruktuurin rakentamiseen 1,3 miljoonalla eurolla Oulun seudun kuntien ja val-tion välisen MAL-sopimuksen mukaisesti (Gentz 2015). Länsi-Toppilassa puolestaan rahoitus tulee kaupungilta, valtiolta, maanomistajilta sekä EU:n B-team hankkeelta (200 000 euroa EU:lta ja 50 000 euroa kaupungilta). Kiinteistökehittäjät ja perustajaurakoijat vastaavat puolestaan tonttien rakentamisesta.  



	 59 Länsi-Toppilasta pyritään muodostamaan toiminnallisesti monipuolinen, elävä, merelli-nen ja kaupunkimainen asuinalue noin 5400 asukkaalle (LTs3). Entinen satama-alue halutaan avata kaupunkilaisille ja yhdistää olemassa olevat asuin- ja virkistysalueet toi-siinsa. Yleiskaava velvoittaa huomioimaan Oulujoen suiston maisemalliset, kaupunki-kuvalliset, kulttuurihistorialliset ja virkistykselliset arvot. Kaavarungon mukaan Toppi-lansalmen rantoja tulee kehittää julkisena tilana ja historiallisesti merkitykselliset ra-kennukset tulee säilyttää. Alueen käyttöhistoria näyttäytyykin osana asuinympäristöä, sillä lähes kaikki vanhat teollisuusrakennukset ja huvilat säilytetään. Näkyvimpiä maa-merkkejä ovat vanha Vaasan höyrymyllyn rakennus sekä jo puretut mutta hahmoltaan samanlaisella uudisrakennuksella korvatut siilot. Uudisrakentamisen osalta lämpövoimalan hallitsevaa asemaa pyritään vaimenta-maan kahdella salmen rantavyöhykkeelle sijoittuvalla 12–16 -kerroksisella tornitalolla. Muuten Toppilansalmen rakentaminen on pääosin 2–8 -kerroksista, muotokieleltään modernia ja ”satamahenkisen rouheaa” väritysten ja materiaalien osalta. Pääkatujen varsilla varataan mahdollisuus rakentaa kivijalkaliiketiloja ja lisäksi salmenrannalla on muun muassa ravintolatoimintaan soveltuvia tiloja. Toppilansalmessa pääkadun Sata-matien pohjoispuoli varataan liike- ja toimistorakentamiselle voimalaitoksen läheisyy-den vuoksi ja eteläpuoli muodostuu lähinnä 4–5-kerroksisista korttelipihoja rajaavista taloista sekä 8-kerroksisista pistetaloista kortteleiden kulmissa. Alueelle sijoittuu kes-kuspuisto, johon korttelipihoja ja asuntojen näkymiä avataan. Rannan läheisyydessä pihat ja asunnot suuntautuvat Toppilansalmelle. Rantavyöhykkeestä halutaan tehdä elä-vä ja avoin kaupunkitila (LTs3).  Ranta-Toppilaan sijoittuu tiivistä ja matalaa, kaupunkimaista rakentamista, jonka talotyyppi-, asunto- ja hallintamuotojakauman esitetään tasapainottavan vuokrataloval-taista Meri-Toppilaa. Inspiraatiota on haettu Pohjanlahden rannikon puukaupunkiperin-teestä ja vanhasta oululaisesta korttelirakenteesta suljetun katutilan, mittakaavan ja ra-kennusten rajaamien korttelipihojen muodossa. Lisäksi salmenrantaan varataan tontit vesiurheilua palvelevalle merikeskukselle, pienvenesatamalle, kesäteatterille ja rock-klubille (LTs9). Molempien osa-alueiden nimistö perustuu historialliseen ja paikalliseen satama- ja teollisuusnimistöön sekä merellisiin aiheisiin. Länsi-Toppilan suunnittelussa Toppilansalmen kaavoituksen osalta oli mahdollista keskustella Internet-sivustolla ja osallistua tiedotustilaisuuksiin. Ranta-Toppilassa osal-



	 60 listumismahdollisuuksia monipuolistettiin alueelle tuodussa kontissa, jossa esiteltiin suunnitelmia ja pidettiin aivoriihiä asuinalueen tulevaisuudesta (LTt2).  Länsi-Toppilassa B-team -verkoston toimijat, arkkitehtuurikilpailujen osallistujat, konsultit ja kaupunki ovat toimineet yhteistyössä eri vaiheissa kaavaprosessia hanke-kaavan luonteen mukaisesti. Toppilansalmen osa-alueella yksityiset maanomistajat ja maanvuokrasopimusten haltijat ovat käyttäneet omia kehittäjiään, kun kaupungin mailla kaupunki on koordinoinut enemmän suunnittelua, toteutusta ja tontinluovutusta. Länsi-Toppilassa teollisuusalueen muuntorakentamisen nähtiin täydentävän Meri-Toppilan aluetta ja hyödyntävän lähellä keskustaa sijaitsevaa joutomaata (LTt4). Myös olemassa olevan infrastruktuurin hyödyntämistä ja salmenrannan ja Meri-Toppilan yhdistämistä pidettiin tärkeänä (LTs9).    
5.2 Kansi ja Areena, Tampere  Kansi ja Areena -hanke on Tampereen keskustaan ratapihan päälle suunniteltu moni-toimiareenan, liike- ja toimistotilojen, asuntojen, hotellin ja julkisten toritilojen muodos-tama kokonaisuus (KAs12: 4). Hankkeessa rautatieaseman eteläpuolelle, pääradan ja Jyväskylän radan erkanemiskohdan yläpuolelle rakennetaan betonikansi, kuusi tornita-loa ja areena. Alue sijoittuu keskeiselle paikalle Tampereen kaupunkirakenteessa (kuva 6). Kansi ja Areena -hankkeen taustalla on tavoite rakentaa nykyisen jäähallin korvaava monitoimihalli jääkiekon liigajoukkueiden pelejä ja suurtapahtumia varten. Pyrkimyk-senä on mahdollistaa jääkiekkoareenan lisäksi ”koko kansan kulttuurilaitos konserttei-neen ja tapahtumineen” (KAm5).  Hanketta markkinoidaan Suomen suurimpana ravin-tola- ja viihdekeskittymänä. Asuntoja kuuteen tornitaloon tulee 1000, jääkiekko-otteluihin Areenalle sopii 11 500 katsojaa ja muihin tapahtumiin mahtuu 14 000 katso-jaa. Hankkeen arvo on 500 miljoonaa euroa ja korkein tornitalo on 28-kerroksinen (KAm3).     
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 Kuva 6. Kansi ja Areena -hankkeen sijainti kaupunkirakenteessa.  Aikaisemmin monitoimihallia oli suunniteltu Sorsapuistoon noin kilometrin päähän nykyisestä hankealueesta, mutta hanketta vastustettiin, eikä suunnitelma edennyt pi-demmälle. Jääkiekon liigajoukkueiden taustayhtiöt ja tunnetut tamperelaissijoittajat perustivat vuonna 2009 Tampereen Keskusareena Oy:n, joka julkisti saman vuoden huhtikuussa suunnitelmat rakentaa areena oheistoimintoineen ratapihan päälle. Sandeli-uksen (KAm5) mukaan taustalla oli jääkiekkoliiton Kalervo Kummolan ja liikemies Rikard Bjurströmin tavoite saada vuoden 2013 jääkiekon MM-kisat Tampereelle. Tampereen Keskusareena Oy sekä sen hankekehittäjiksi valitsemat NCC Property Development Oy ja SRV käynnistivät yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa han-kesuunnittelun ennen varsinaista asemakaavoitusta. Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyi toukokuussa 2010 periaatepäätöksen osallistumisesta kannen ja keskusareenan rakentamiseen (KAm3). NCC jätti kaavoituspyynnön maanomistajien eli Liikenneviras-ton ja VR-Yhtymä Oy:n suostumuksella keväällä 2010. Hankkeeseen liitettiin hanke-alueen kaakkoisosassa sijaitseva tontti, jolle VR oli hakenut aikaisemmin kaavamuutos-ta (KAs2). Hankkeen suunnittelussa hyödynnettiin halukkaista osallisista muodostettua osallisryhmää, jossa toimijoina oli lähialueen asukkaita, valtion Senaatti-kiinteistöjen ja 



	 62 lehdistön edustajia sekä seurakuntien, paikallisten yhdistysten ja oppilaitosten jäseniä. Ryhmä kokoontui yhteensä viisi kertaa eri vaiheessa kaavoitusprosessia. Hanketta koordinoi kaupungin hallintokunnista, maanomistajan edustajista sekä asiantuntijoista muodostettu ohjausryhmää. Keskeisen sijainnin ja kaupunkikuvallisen sekä kaupunki-rakenteellisen merkittävyyden vuoksi hankkeeseen muodostettiin myös arkkitehtuuri-työryhmä, johon osallistui hankkeen perustajien edustaja, koti- ja ulkomaalaisia arkki-tehtejä, kaupungin toimijoita ja erikoissuunnittelun asiantuntijoita (KAs1). Asemakaa-voituksen valmisteluun liittyvässä viranomaisyhteistyössä oli mukana valtiollisia, maa-kunnallisia ja paikallisia toimijoita. NCC:n tilaamia konsulttiselvityksiä laativat muun muassa WSP, Ramboll, Deloitte, Ilmatieteen laitos, Destia ja VR Rata (KAs2). Tampe-reen kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan kesäkuussa 2010. Alkuperäisen suunnitelman mukaan rakentamisen olisi pitänyt alkaa vuonna 2011 ja hankkeen valmistua vuoden 2013 jääkiekon maailmanmestaruuskilpailuihin. Hankkeen viivästymisen syiksi esitettiin muun muassa viivästyneeet sopimusneuvottelut valtion kanssa suunnittelun, rakentamisen ja kannen käytön ehdoista (KAs13). Hankkeen pääto-teuttaja NCC vetäytyi hankkeesta loppuvuodesta 2014 vedoten yleisiin taloussuhdantei-siin ja Suomen-toimintojen keskittämiseen Helsinkiin (KAm4). Kaupunki jatkoi kuiten-kin hankekokonaisuuden kehittämistä ja aloitti neuvottelut uuden toteuttajan valitsemi-seksi (KAs13).  Hankkeen toteuttajiksi oli ehdolla useampia toteuttajaryhmiä, ja vuoden 2016 ke-väällä kaupunki valitsi SRV:n kannen toteuttajaksi sekä allekirjoitti sopimuksen Liiken-neviraston maa-alueiden ostamisesta. Tampereen kaupunki, SRV ja yksityiset sijoittajat muodostavat hankekonsortion, joka kehittää monitoimiareenan sijoituskohteeksi. Kau-pungin roolina konsortiossa on toimia hankkeen koordinoijana, julkisten tilojen rahoit-tajana ja kiinteistöosakeyhtiön osakkaana. Areenan kehittämisestä vastaa konsortio, julkisista tiloista kaupunki ja SRV puolestaan vastaa yksin hotellien, toimistojen ja asuntojen kehittämisestä ja toteuttamisesta (KAs8). Uusien suunnitelmien mukaan kan-nen rakentamisen tulisi käynnistyä vuonna 2017 ja Areenan rakentamisen vuoden 2018 aikana. Koko hankkeen on suunniteltu valmistuvan vuonna 2023 (KAs13). Hankkeen kokonaiskustannus on yhteensä noin 500 miljoonaa euroa, josta kaupun-gin osuus kiinteistösijoitusten ja lainoitusten osalta on 26 miljoonaa euroa. Kaupunki on siis vähemmistöosakkaana tasaveroinen sijoittaja muiden kanssa. Lisäksi kaupunki osal-



	 63 listuu tontin rakennuskustannuksiin 18,7 miljoonalla eurolla, rakentaa 22,7 miljoonan euron kannen, maksaa infrastruktuuria vaiheittain, ostaa Areenasta palveluita vuosittain 500 000 eurolla ja avustaa sen omistavaa kiinteistöyhtiötä 30 vuoden ajan tonttivuokran ja kiinteistöveron verran. Kaupunki myös lunastaa tai vuokraa Liikenneviraston omis-tuksessa olevat hankkeeseen kuuluvat maa-alueet. Keväällä 2016 käytyjen neuvottelu-jen seurauksena opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen lupasi hankkeelle opetus- ja kulttuuriministeriön tukea 20 miljoonaa euroa (KAm3).  Hankkeen kokonaislaajuus on 120 000 kem2 ja se muodostaa Suomen mittakaavassa poikkeuksellisen mittavan kansi-rakentamiskompleksin. Ninni Sandeliuksen (KAm5) mukaan kaupungin mukanaolo ja myötämielisyys nähdään hankkeen elinehtona, ja valtuuston enemmistö olikin yksimie-lisesti Areenan tukemisen kannalla. Suurhankkeen nopeaa päätöksentekoa ja julkisuu-delta suljettua käsittelyä sekä yhtiömuotoista toteutusta on kuitenkin kritisoitu (KAm5). Rakentamisessa pyritään yhdistämään kaupunginosat kaupunkikuvallisesti laaduk-kaalla ja korkeatasoisella rakentamisella. Myös joukkoliikenteen tehokas käyttö, kestä-viä liikkumistapoja tukeva toteutus ja valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita tukeva eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu ovat tärkeitä suunnitteluteemoja (KAs2). Hankkeen viitesuunnitelmat on laatinut kansainvälisesti tunnettu yhdysvalta-lainen arkkitehtitoimisto Daniel Libeskind. Maakuntakaavassa alue on merkitty kau-punkikehittämisen kohdealueeksi. Kehittämissuosituksena on kehittää Tampereen kes-kustaa vetovoimaisena ja dynaamisena valtakunnanosakeskuksena siten, että otetaan huomioon valtakunnallisiin kulttuuriympäristöihin liittyvät arvot (KAs1). Kaavoitusvai-heessa tutkittiinkin erityisesti hankkeen suhdetta valtakunnallisesti arvokkaaseen Tam-merkosken teollisuusympäristöön ja lähialueiden merkittäviin rakennuksiin (KAs9).  Keskustan kehittäminen ja elävöittäminen nostettiin aineistossa hankkeen tärkeäksi tavoitteeksi (KAs1). Kannen ja Areenan nähdään tarjoavan urheiluun, kulttuuriin ja ma-joitustoimintaan liittyviä työpaikkoja, palveluita ja liiketiloja kaupunkilaisille ja matkai-lijoille. Tavoitteena on muodostaa Kannesta monipuolisten liike-, palvelu- ja ravintola-toiminnan avulla kaupunginosat yhdistävä ympärivuorokautisesti elävä ja innostava ympäristö, jossa on useita toimintoja (KAt1). Kaupunkikuvallisesti hankkeen nähdään luovan uuden, vahvan ja modernin imagotekijän, joka toisaalta täydentää Tampereen nykyistä suurimittakaavaiseen rakentamiseen perustuvaa kaupunkikuvaa ja luo ”suur-kaupunkimaisen uuden torniryhmän – Tampereen perinteen jatkumona” (KAs9). Toi-



	 64 saalta hanke myös kilpailee tunnistettavien symbolien kanssa. Rohkeaksi ja uniikikksi luonnehdittua muotokieltä verrataan Sydneyn oopperataloon, ja hankkeen katsotaan muodostavan kaupungin käyntikortin ja näyttävän maamerkin. Asemakaava-alueelta väitetään puuttuvan kaupunkitilallista identiteettiä, ilmettä ja jännitettä, jonka luomisek-si hanke mahdollistaa eheyttämisen ja tunnistettavan identiteetin luomisen (KAs9). Sel-vitysten mukaan Tampere on joutunut profiloitumaan uudelleen useamman kerran histo-riassa, joten hanke nähdään luonnollisena jatkumona kehitykselle.  Väestökehityksellisten vaikutusten katsotaan mahdollistavan asumismahdollisuudet 300–1000 asukkaalle. Aineistossa arvioidaan asukkaiden olevan korkeatuloisia nuoria pareja, sinkkuja tai seniori-ikäisiä, joille urbaani joukkoliikenteeseen ja ydinkeskustan läheisyyteen tukeutuva asumismuoto tarjoaa mahdollisuuden urbaaniin elämäntapaan. Alueen toiminnan oletetaan uniikkiudessaan tulevan herättämään suurta kiinnostusta, ja toimintojen katsotaan vaikuttavan imagoon pitkällä aikavälillä. Hankkeen kaupunkiku-vaa luonnehditaan suomalaisittain tiiviiksi ja korkeaksi täydennysrakentamiseksi. Julki-set ulkotilat pyritään rakentamaan eläviksi ja urbaaneiksi ja julkiset ja yksityiset toimin-not erottamaan selvästi toisistaan. Suurimmaksi käyttäjäryhmäksi oletetaan Areenan vierailijat, työpaikkatoimijat, matkailijat ja jossakin määrin asukkaat. Koti- ja ulkomaa-laisten matkailijoiden läsnäolo nähdään alueelle leimalliseksi piirteeksi. Ympäristön kaupalliset palvelut ovat hyvät ja julkisia palveluita hankealueelle ei tule. Kaavaratkaisu on joustava ja toteutus määrittää, tuleeko alueesta enemmän työpaikka-alue vai vapaa-ajan alue.  Elinkeinoelämän osalta hankkeen pyrkimyksenä on kasvattaa kaupungin vetovoi-maa ja vaikuttaa merkittävästi Tampereen seudun taloudelliseen kehittämiseen (KAs13). Hankkeen oletetaan tuovan rakentamisen ajaksi 630 työpaikkaa ja valmistu-misen jälkeen 2300 työpaikkaa. Verovaikutukset tulkitaan merkittäviksi, sillä hankkeen ennustetaan tuottavan välillisesti vuosittain yli 7,5 miljoonaa euroa ja kiinteistöveron osalta 700 000 euroa. Matkailuun perustuvat tulot nähdään voimakkaaksi mahdollisuu-deksi, sillä kahden tunnin säteellä Areenasta asuu suuri osa suomalaisista. Saavutetta-vuus on arvioitu erinomaiseksi esimerkiksi Helsingin suunnalta ja kävelymatkat sekä alueen sisällä että alueelta joukkoliikenneterminaaleihin on suunniteltu toimiviksi. Hankkeen nähdään mahdollistavan uusien investointien ja liiketoiminnan houkuttelun alueelle. Esimerkiksi yritysten tukipalveluiden sijoittuminen hyvien junayhteyksien 



	 65 päähän Helsingistä kävelymatkan päässä asemalta tunnistetaan uudeksi mahdollisuu-deksi (KAs12).  Kansi ja Areena -hankkeessa sijaintipaikkaa luonnehditaan kaupunkirakenteen on-gelmakohdaksi, joka kaipaa ”kaupunkirakenteellista jännitettä” (KAs11). Hanketta pi-detäänkin kaupunkirakenteen eri osia yhdistävänä tekijänä, ja sen nähdään parantavan kaupunkirakenteen toimivuutta. Tavoitteena pidetään toteutusta, joka eheyttää kaupun-kirakennetta joka suuntaan ja toimii yhdistävänä nivelenä keskustan ja radan toisella puolella sijaitsevien kaupunginosien välillä (KAs11).     
5.3 Raide-Jokeri, Helsinki ja Espoo  Raide-Jokeri on Helsingin Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen välille suunniteltu seu-dullinen pikaraitiotie, joka valmistuessaan toimii nykyaikaisen pikaraitiotien pilottijär-jestelmänä Helsingin seudulla. Radan pituus on noin 25 kilometriä, keskimääräinen pysäkkiväli on noin 800 metriä ja rataa liikennöidään uusilla, korkealuokkaisilla raitio-vaunuilla. Raitiotie kulkee pääosin omalla väylällään erillään muusta liikenteestä, ja tavoitteena on raitiovaunujen nopea ja häiriötön kulku (RJm3). Radasta 16 kilometriä sijoittuu Helsinkiin ja 9 kilometriä Espooseen. Alustavan arvion mukaan radan raken-taminen voisi alkaa alkuvuodesta 2019 (RJt1).  Hanke liittyy kiinteästi pääkaupunkiseudun maankäytön ja liikenteen suunnitteluun. Helsingin seudun asukasluvun ennustetaan kasvavan tulevaisuudessa merkittävästi, mi-kä tuo haasteita yhdyskuntarakenteelle ja liikenteelle. Vuonna 2050 seudulla ennuste-taan olevan noin kaksi miljoonaa asukasta ja yli miljoona työpaikkaa. Seudun kuntien tavoitteena on lisätä asuinrakentamista ja luoda tiivistyvää, kestäviin kulkumuotoihin perustuvaa yhdyskuntarakennetta. Väestömäärän kasvun mukanaan tuoma liikenteen kasvu pyritäänkin kanavoimaan joukkoliikenteeseen, kävelyyn ja pyöräilyyn. Joukkolii-kenteessä runkolinjojen luomisella vahvistetaan seudun verkostomaisuutta ja luodaan vetovoimaisia solmupisteitä työpaikoille ja palveluille (RJs9). Itäkeskuksesta Pitäjänmäen ja Leppävaaran kautta Keilaniemeen kulkeva Raide-Jokeri on yksi tärkeimmistä poikittaisista runkolinjoista, ja se nähdään keskeiseksi kes-



	 66 tävän liikenteen mahdollistavaksi toimenpiteeksi verkostomaisessa aluerakenteessa. Tällä hetkellä Raide-Jokerin reittiä liikennöi runkolinja 550, joka on Helsingin seudun käytetyin bussilinja. Linjan kapasiteetti on riittämätön, joten sen parantaminen raideyh-teydeksi nähdään tarpeelliseksi. Raide-Jokerin varrelle sijoittuukin Keilaniemen, Ota-niemen, Leppävaaran, Pitäjänmäen, Viikin ja Itäkeskuksen kaltaisia seudullisesti merki-tyksellisiä työpaikkojen, asumisen, koulutuksen ja liike-elämän keskuksia (kuva 7). Sen nähdään tukevan Otaniemen ja Keilaniemen alueiden kehittämistä seudullisesti merkit-tävinä elinkeinovetureina. Lisäksi Raide-Jokeri kulkee kuuden raideliikenteen aseman ja tärkeimpien säteittäisten bussiliikenteeseen perustuvien joukkoliikennekäytävien kautta mahdollistaen vaihdot seudulliseen ja valtakunnalliseen liikenteeseen.   Kuva 7. Raide-Jokerin linjaus (RJt1).  Metsärannan ym. (2013: 20) mukaan Helsingin seudun liikenneverkosto ja yhdyskunta-rakenne perustuvat 1960- ja 1970-luvuilla tapahtuneeseen seutuistumiseen. Helsinkiin suuntautunut suuri muuttoliike kanavoitiin uusiin lähiöihin, jotka rakennettiin maan-omistukseen ja aluerakentamissopimuksiin perustuen laajalle alueelle ympäri Helsinkiä, Espoota ja Vantaata. Lähiörakentamisen myötä nämä kaupungit yhdessä Espoon sisään 



	 67 jäävän Kauniaisen kanssa ovat muodostuneet toiminnalliseksi yhtenäiseksi pääkaupun-kiseuduksi. Suurin osa kaupallisesta toiminnasta ja työpaikoista on sijainnut Helsingin keskustassa, mistä johtuen liikenneverkko on muodostunut säteittäiseksi palvelemaan keskustan ja lähiöiden välistä liikennettä. Kuitenkin 1980-luvulta alkaen työpaikkojen siirtyminen kehäteiden varteen, aluekeskusten vahvistuminen ja yhdyskuntarakenteen hajautuminen ovat siirtäneet liikennekysyntää kehämäiseen suuntaan, minkä seuraukse-na liikkumistarpeet ovat muuttuneet (Metsäranta ym. 2013: 61). Poikittaisliikenteen tarve onkin pääkaupunkiseudun kaltaisessa hajautuneessa kaupunkirakenteessa merkit-tävä (Alku 2007: 61). Metsärannan ym. (2013: 22–23) mukaan joukkoliikenteen poikittaisyhteyksien puutteet on nähty Helsingin seudun maankäytön ja liikenteen suunnittelussa yhtenä kes-keisimmistä ongelmista jo 1980-luvulta alkaen. Raide-Jokeria on suunniteltu vuodesta 1990 lähtien, jolloin Helsingin kaupunki esitteli suunnitelman pikaraitiotietekniikalla toteutettavasta raideyhteydestä Itäkeskuksesta Leppävaaraan. Jokeriksi (joukkoliiken-teen kehämäinen raideinvestointi) kutsutun radan pituus olisi ollut 21 kilometriä ja kus-tannusarvio 750 miljoonaa markkaa (Alku 2016). Seudullista yhteistyötä 1990-luvulla koordinoinut pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV esitti yhdessä valtion kanssa laaditussa vuoden 1994 liikennejärjestelmäsuunnitelmassa kiireellisenä hank-keena jokeriyhteyden toteuttamisen (Metsäranta ym. 2013: 24). Samassa suunnitelmas-sa esitetyt muut joukkoliikenteen suuret investointihankkeet on toteutettu, mutta Raide-Jokeri on ainoa toteuttamaton hanke. Hanke on ollut myös myöhemmissä seudullisissa maankäyttöä ja liikennettä ohjaavissa strategioissa keskeisessä osassa (Alku 2016).  Raide-Jokerille on laadittu vuoden 1990 suunnitelman jälkeen tarkentavia suunni-telmia reitistä ja merkitty aluevaraukset maakuntakaavaan sekä Helsingin ja Espoon yleiskaavoihin. Ensimmäinen konkreettinen askel kohti Raide-Jokeria otettiin elokuussa 2003, jolloin aloitettiin Raide-Jokerin reittiä seuraavan bussilinjan 550 liikennöinti. Sit-temmin linja brändättiin Jokeri-bussilinjaksi, jolla on liikennevaloetuuksia, tavallista harvempi pysäkkiväli ja joka kulkee osittain omilla kaistoillaan ja kaduillaan. Bussi-Jokerin kapasiteetti on ollut alusta asti riittämätön ja niinpä vuoden 2011 Hel-singin seudun liikennejärjestelmäluonnoksen mukaan raitiotieyhteyden suunnittelua tulisi aikaistaa (RJm1). Kun Espoon kaupunginvaltuusto päätti vuonna 2006 Länsimet-ron rahoituksesta, päätökseen sisältyi vaatimus Raide-Jokerin nopeasta suunnittelusta. 



	 68 Hankkeen alustava yleissuunnitelma hyväksyttiinkin vuonna 2009, ja seuraavina vuosi-na valmistuivat toteuttamisen mahdollistavat tarkemmat suunnitelmat. Raitiotien raken-tamisen sekä sen varren lisärakentamisen mahdollistavat asemakaavat ovat osin hyväk-syttyjä ja osin valmisteilla (RJt1). Asuntotuotannon lisääminen, raidekäytävän seudullisen saavutettavuuden parane-minen ja yhdyskuntarakenteen kestävä tiivistäminen ovat Raide-Jokerin tärkeitä tavoit-teita. Pääkaupunkiseudulla asuntopulan on esitetty heikentävän koko Suomen kilpailu-kykyä ja vaikeuttavan kansantalouden kehitystä (Aro 2016: 7). Lisäksi 1990-luvun la-man jälkeen voimistunut segregaatio, työttömyyden kasvu, sosiaaliset ongelmat ja mo-nikulttuuristuminen ovat heijastuneet Suomessa suurelta osin pääkaupunkiseudulle (Anttiroiko 2010: 17). Raide-Jokerin tuoma joukkoliikenteen kapasiteettilisäys mahdol-listaa yli 10 000 asukkaan lisäyksen reitin välittömään läheisyyteen (RJm3). Lisäksi Helsingissä vuonna 2016 hyväksytyn uuden yleiskaavan muut yhdyskuntarakennetta tiivistävät ja tonttimaata lisäävät ratkaisut ovat mahdollisia Raide-Jokerin avulla ja 28 % pelkästään Helsingin asuntotuotantopotentiaalista sijoittuu Raide-Jokerin vyöhykkeelle (RJs8).  Hankkeen esitetään nostavan kiinteistöjen arvoa, mahdollistavan toimitilojen raken-tamista ja parantavan työvoiman tarjontaa ja verotuloja (RJs8). Hankkeen myös nähtiin nostavan Otaniemen ja Keilaniemen painoarvoa elinkeinovetureina (RJs7) ja parantavan julkistaloudellisten maksujen kertymää ja vähentävän tieliikenteestä aiheutuvia kustan-nuksia (RJs7).  Asumisen lisäämisen ja yhdyskuntarakenteen kestävän tiivistämisen lisäksi Raide-Jokerin esitetään tukevan myös muita seudullisia strategisia tavoitteita. Hankesuunni-telman (RJs9) mukaan Raide-Jokeri parantaa Otaniemeen ja Keilaniemeen sijoittuvan valtakunnallisesti merkittävän huipputeknologian keskuksen kilpailukykyisyyttä. Aalto-yliopiston pääkampuksen ja muiden korkeakoulujen sekä yritysten välisten liikenneyh-teyksien parantaminen nähtiin tärkeänä tekijänä Espoon pään linjauksen valinnassa, jossa päätepysäkki siirrettiin suunnitteluvaiheessa Tapiolasta Keilaniemeen tukemaan alueen kehitystä. Hanke myös nostaa tonttien ja kiinteistöjen arvoa hankkeen ympäris-tössä ja parantaa yritysten saavutettavuutta sekä luo mahdollisia imagohyötyjä tuoden vetovoimaa. Asukkaiden lisäyksen nähdään mahdollistavan työmarkkinoiden tasapai-



	 69 noa, ja hyöty-kustannusanalyysissa toteuttamisen hyödyt nähdäänkin suuriksi toteutta-miskustannuksiin verrattuna.  Raide-Jokeri on mukana monissa seudullisissa strategioissa liikenteen kärkihank-keena. Muun muassa liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2015; RJm1), maankäytön ja asumisen suunnitelma (MASU) ja maankäytön ja liikenteen suunnitelma (MAL) perus-tuvat Raide-Jokerin toteuttamiseen. Hankkeen priorisointi seudullisissa strategioissa on mahdollistanut myös valtion osallistumisen hankkeen rahoitukseen (Hankesuunnitel-ma).  Juha Sipilän hallitus lupasi hankkeelle kehysriihessä 5.4.2016 84 miljoonaa euroa eli kolmanneksen 277 miljoonaksi euroksi arvioiduista kokonaiskustannuksista. Loppu-osa tulisi Espoon ja Helsingin kaupunkien maksettavaksi siten, että Helsinki maksaisi 124 miljoonaa euroa, ja Espoo 66,6 miljoonaa euroa. Espoon kaupunginvaltuusto hy-väksyi hankesuunnitelman huhtikuussa 2016 ja Helsingin kaupunginvaltuusto kesä-kuussa 2016. Toukokuussa 2016 saatujen tietojen mukaan hankkeen kokonaishinta nou-si arvioidusta 277 miljoonasta eurosta jopa 459 miljoonaan euroon. Kulut jakautuisivat edelleen kaupunkien osalta linjakilometrien mukaan ja valtion osuus olisi 1/3.  Hankkeen keskeisiä toimijoita ovat Helsingin ja Espoon kaupungit, seudullisesta joukkoliikenteestä vastaava Helsingin seudun liikenne (HSL), nykyisiä raitiovaunuja ja metroja liikennöivä HKL sekä rahoituksen ja strategisen liikennejärjestelmätyön osalta valtio. Hanketta ohjaavassa ja johtavassa johtoryhmässä on osallisia kaupungeilta ja HSL:ltä. Toisaalta hankkeen mahdollistama yksityiselle maalle sijoittuva maankäyttö tuloutetaan maankäyttökorvauksin kaupunkien budjettiin. Raide-Jokerissa suunnittelun apuna on käytetty kansainvälisiä referenssikohteita (RJs9). Linjaukseen vaikuttivat erityisesti Aalto-yliopiston ja Metropolia-ammattikorkeakoulun tavoitteet ja halu korostaa Espoon asemaa korkeakoulu- ja yli-opistokaupunkina sekä parantaa korkeakoulujen yhteyksiä keskeiselle yritysalueelle Keilaniemeen ja Otaniemeen (RJs5). Raide-Jokerissa selvitykset ja suunnitelmat on laadittu konsulttien yhteistyönä ja toteutus perustuu allianssimalliin. Allianssimallissa riskien väitetään jakautuvan perinteistä kilpailutusta tasaisemmin urakoitsijoiden ja kaupunkien kesken. 	  



	 70 6. TULOKSET  Esittelen tässä pääluvussa analyysin tulokset eli aineistosta löytämäni hankkeiden kes-keiset suunnittelun, aluekehittämisen periaatteiden ja kaupunkitilan teemat. Tarkastelen näitä teemoja tarkemmin suhteessa valtiomuutokseen tutkielman johtopäätöksissä pää-luvussa 7, jossa myös vastaan varsinaisiin tutkimuskysymyksiin. Raportoimani alakate-goriat ovat aineiston analyysissa yksittäisistä merkitysyksiköistä ryhmittelemieni ana-lyysin tuloksia ja pääkategoriat keskeisinä teemoina kuvaavat tiivistetysti alakategori-oiden tuloksia.   6.1 Suunnittelun kategoriat  Hankkeiden suunnittelun ja toteutuksen analyysissa jäsensin aineistosta esiin nostamani teemat toisaalta toimijaverkostoon ja toisaalta suunnitteluprosessiin liittyviksi pääkate-gorioiksi (kuva 8).    Kuva 8. Suunnittelun kategoriat.  



	 71 Toimijoiden osalta kaikkia hankkeita yhdisti laaja toimijaverkosto. Toimijaverkosto oli kaikissa tapauksissa skalaarisesti ja institutionaalisesti hajaantunut eli lakisääteisten kunnallisten kaavatoimijoiden lisäksi suunnitteluun ja toteutukseen osallistui myös mui-ta julkisia, yksityisiä ja kolmannen sektorin toimijoita eri aluetasoilta. Valtio oli hank-keissa mukana eri organisaatioidensa toteuttaman viranomaisyhteistyön ja lausuntojen kautta, mutta Kansi ja Areena -hankkeessa myös maanomistajan ja sopimuskumppanin roolissa. Suuri osa valtion toiminnasta koordinoitiin alueellisten ELY-keskusten ja toi-saalta Liikenneviraston kaltaisten keskitettyjen virastojen kautta. Raide-Jokerin ulottu-minen kahden kaupungin alueelle toi mukaan seudullisena toimijana seudullisesta lii-kenteestä vastaavan Helsingin seudun liikenteen. Ylikansallinen ulottuvuus näkyi hankkeissa erityisesti SRV:n, YIT:n, NCC:n, Ram-bollin ja muiden useassa maassa toimivien yritysten keskeisenä roolina maanomistajien valtuuttamina perustajaurakoijina tai suunnittelukonsultteina. Kansi ja Areena -hanke perustui tunnetulta yhdysvaltalaiselta tähtiarkkitehdiltä tilattuihin suunnitelmiin, Raide-Jokerin suunnittelussa referenssikohteena käytettiin keskieurooppalaisia pikaraitioteitä ja Länsi-Toppilan suunnittelussa mukana oli B-team -hankkeen ja arkkitehtuurikilpailun kautta korkeakouluja ja arkkitehtitoimistoja Suomen lisäksi myös muualta Euroopasta. Moniskalaarisuus näkyi myös hankkeiden useissa rahoituslähteissä (taulukko 2). Kaikissa hankkeissa kaupungit rahoittivat vähintään hankkeiden infrastruktuurin. Yksi-tyiset maanomistajat sitoutettiin maankäyttökorvauksin maksamaan kaupungeille hank-keiden mahdollistamasta arvonnoususta. Myös valtio osallistui hankkeiden rahoittami-seen joko MAL-sopimuksin tai erillisrahoituksella. Länsi-Toppilassa mukana oli myös EU-rahoitusta. Yksityistä rahoitusta eniten oli selkeimmin kumppanuuskaavoituksen periaatteita toteuttavassa Kansi ja Areena -hankkeessa, jossa kotimaisen ja ulkomaisen yksityisen rahoituksen osuus oli yli neljä viidesosaa. Toisena ääripäänä oli Raide-Jokeri, jossa itse raidehankkeen rahoitus koostui perinteisen julkisen hankkeen tavoin kokonaan kaupunkien ja valtion rahoituksesta.       



	 72 Taulukko 2. Hankkeiden tärkeimmät rahoituslähteet.  Länsi-Toppila Kansi ja Areena Raide-Jokeri Kaupunki/kaupungit x x x Valtio x x x Yksityinen x x  EU x    Kaupunkien omissa instituutioissa toteutetun suunnittelun ja toteutuksen sijaan hank-keiden toimijaverkostot muodostuivat tilapäisten yhteenliittymien varaan. Erilaiset kon-sultit, aliurakoitsijat ja yhteistyöverkostojen toimijat muodostavat hankkeiden suunnitte-lun ja toteutuksen rungon ja toimivat kutakin hanketta varten perustetussa organisaati-ossa, joita ohjausryhmä tai johtoryhmä koordinoi. Toteutuksessa hankkeissa oli vaihte-lua Länsi-Toppilan tavanomaisesta kaupunki- ja grynderivetoisesta toteutuksesta Raide-Jokerin riskit jakavaan allianssimalliin ja Kansi ja Areena -hankkeen vielä pitemmälle riskien jaossa menevään konsortiomalliin, jossa kaupunki ja SRV toimivat yhteistyössä kehittäjinä. Eri hankkeissa toteutetusta yhteistyön muodosta huolimatta yhteistyöorgani-saatio liittyi kuitenkin pelkästään kyseiseen hankkeeseen.  Toinen hankkeiden toimijoihin liittyvä yhdistävä tekijä oli lakisääteistä minimiä laajemmat osallisuuden mahdollisuudet. Osallisryhmät, Internet-sivut, tiedotustilaisuu-det, ideointitapahtumat ja verkkopohjaiset kyselyt tarjosivat kansalaisille mahdollisuu-den esittää näkemyksiä suunnittelusta ja toivotusta lopputuloksesta. Kaikkien hankkei-den  aineistossa mielipiteiden myös esitettiin vaikuttaneen joihinkin suunnittelun yksi-tyiskohtiin.   Toinen aineistosta välittynyt laajempi teema hankkeiden suunnittelussa ja toteutuk-sessa oli kontekstisidonnainen suunnitteluprosessi, jossa kaupunkien toimintakulttuu-ri ja hankkeen muoto määrittelivät suunnittelua ja toteutusta. Hankkeiden keskinäinen ero näkyi tässä kategoriassa toimijaverkostoja enemmän. Suunnittelun aikaperspektiivin hajonta riippui siitä, miten ne suhteutuivat kaupunkien pitkäjänteiseen strategiseen suunnitteluun. Ääripäitä aikaperspektiivin suhteen olivat liki 30 vuotta suunniteltu ja useampiin seudullisiin strategisiin suunnitelmiin sisällytetty Raide-Jokeri ja Kansi ja Areena, joka ei ollut mukana ylemmän tason strategoissa, vaan se esiteltiin julkisuuteen suhteellisen nopealla aikataululla. Kansi ja Areena -hankkeessa suunnittelu- ja toteutus-aikataulu oli myös suunniteltu lyhyeksi yksityisten sijoittajien aikaperspektiivistä johtu-en. Raide-Jokerissa ja Länsi-Toppilassa suunnittelu eteni sitä vastoin yleisemmän tason 



	 73 suunnitelmista yksityiskohtaiseen kaavoitukseen ja toteutukseen pitemmällä aikajänteel-lä ja tarkasti kaupunkien maankäytön toteutusstrategioihin ohjelmoituna, eli perinteisen hierarkkisen ja manageristialisen mallin mukaisesti. Hankkeiden luonne ja konteksti vaikuttivat myös epävarmuuden asteeseen. Kansi ja Areena sekä Raide-Jokeri suurina ja kalliina hankkeina kohtasivat suurinta epävarmuut-ta toteutumisen osalta. Raide-Jokerissa epävarmuus näkyi erityisesti hankkeen hitaana etenemisenä seudullisten hankkeiden priorisointilistalla, mutta osin myös valtionrahoi-tuksen epävarmuutena. Kansi ja Areena –hankkeessa toimijat vaihtuivat lyhyen ajan sisään ja sitoutuneiden rahoittajien saaminen oli vaikeaa. Myös ajallisesti hanke venyi huomattavasti alkuperäistä tavoitetta pidemmäksi. Länsi-Toppila kaavoituksellisesti ja kaupunkipoliittisesti ohjelmoituna kehityskohteena eteni aineiston perusteella varmem-min kuin kaksi muuta hanketta. Kuitenkin myös siinä maankäyttösopimukset ja muun-torakentamisen vaikeus näkyivät suunnittelun ja toteutuksen viivästymisenä erityisesti entisten teollisuusrakennusten muuntorakentamisessa.  Polkuriippuvuudella viittaan hankkeiden toteutuksen ja suunnittelun muodon riip-puvuuteen aiemmista valinnoista ja kaupunkien toimintakulttuurista. Kansi ja Areena -hankkeessa Tampereen kaupunki toteutti myös aiemmissa suurissa kehityshankkeissa soveltamaansa linjausta muodostaa hanketta varten erillinen kehitysyhtiö (KAm5). Rai-de-Jokerin ja Länsi-Toppilan asema osana laajoja suunnitelmia ovat puolestaan vaikut-taneet hankkeiden sisältöön, kuten raidekäytävän linjaukseen ja asuinalueen mitoituk-seen, jolloin hankkeiden pääasialliset tavoitteet on luonnosteltu jo yleiskaavoissa, seu-dullisilta suunnitelmissa sekä muissa strategisissa dokumenteissa (LT1; LTs7; RJm1).  Polkuriippuvuudesta huolimatta kaikissa hankkeissa voidaan tunnistaa tavoitteelli-sen hankesuunnittelun puitteissa joustava suunnittelu, jossa prosessi on tarkentunut ja elänyt suunnittelun edetessä. Raide-Jokerissa eri suunnitelmavaiheiden kautta reitti ja hankkeen sisältö ovat tarkentuneet eri toimijoiden palautteen myötä, ja tavoitteita on tarkennettu Helsingin uuden yleiskaavan mukaisiksi. Myös hankkeeseen liittyvät ase-makaavan muutokset kahden eri kaupungin alueella vaikuttavat suunnitelmiin ja tavoit-teiden tarkentumiseen. Kansi ja Areena -hankkeessa toimijoiden muutoksen myötä ta-voitteet ja sopimusten sisällöt on tehty joustaviksi, ja hankintailmoituksen kautta kau-punki on päässyt vaikuttamaan sisältöihin. Kaavasta annettu palaute on muuttanut suun-nitelmia (KAs6; KAs7). Lisäksi kaavaratkaisusta on pyritty tekemään joustava tulevien 



	 74 taloussuhteiden ja kiinteistömarkkinoiden varalta (KAs2). Länsi-Toppilassa sisällöt ovat tarkentuneet suunnittelun edetessä yleissuunnitelmasta yksityiskohtaiseen kaavoituk-seen. Lisäselvitysten kautta on vaikutettu muun muassa pysäköintiratkaisuihin, liikera-kentamisen määrään ja tuulisuuden huomioimiseen kaavoituksessa. Lisäksi B-team -hankkeessa oli tarkennettu Ranta-Toppilan kaupunkirakennetta ja liittymistä ympäröi-viin alueisiin (LTs10).   
6.2 Aluekehitysperiaatteiden kategoriat  Valtiomuutoksen elementit ilmenivät tapaushankkeiden sisällöissä, kehityslogiikassa ja muissa strategisissa valinnoissa tavoitteiden ja kaupunkikehityksen periaatteiden tee-moina (kuva 9).  Kuva 9. Aluekehityksen periaatteiden kategoriat.  Tapaushankkeiden aineistot sisälsivät monipuolisia tavoitteita, jotka esiintyivät toi-saalta julkilausuttuina näkemyksinä ja toisaalta argumentteina, joilla pyrittiin peruste-lemaan kunkin hankkeen hyötyjä päättäjille ja kansalaisille. Aineistossa oli myös piile-vänä sisältönä taustalla vaikuttavia tavoitteita, joita ei tuotu aktiivisesti esiin. Tavoitteet liittyivät kaupunkirakenteeseen, talouteen, yhteiskunnallisiin tekijöihin ja kaupunkikult-tuuriin. Kaikissa hankkeissa olivat vahvasti mukana kaupunkirakenteen eheyttämiseen liit-tyvät tavoitteet. Eheyttämisellä pyrittiin tiivistämään ja parantamaan toiminnallisesti hankealueita. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja yleiskaavojen mukaisesti kaupunkirakenteen eheyttämistä argumentoitiin muun muassa kestävyyteen liittyvillä näkökulmilla, mutta myös vetovoimaisuus ja kaupunkikuva esiintyivät eheyttämisen 



	 75 perusteina. Länsi-Toppilassa ja Kansi ja Areena -hankkeessa hankealueet nähtiin kehit-tämistä kaipaavana vajaakäyttöisinä ongelmakohtina, jotka kaipasivat ”kaupunkiraken-teellista jännitettä” (KAs11) ja joiden rakentamisella saataisiin ”joutomaa hyötykäyt-töön” (LTt4).  Kaikkien hankkeiden nähtiin yhdistävän olemassa olevia kaupunginosia ja mahdol-listavan olemassa olevan infrastruktuurin tehokkaamman käytön. Raide-Jokeri toteutti seudullista tavoitetta raideliikenteeseeseen perustuvasta tiiviistä yhdyskuntarakenteesta, ja hanke olikin kytketty seudun täydennysrakentamissuunnitelmiin. Pyrkimyksenä oli hankkeen avulla mahdollistaa tiiviin, kantakaupunkimaisen alueen laajentuminen Kehä I:n tasolle (RJs9). Seudulle suuntautuvan väestönkasvun tulkittiin kanavoituvan seutua hajauttavasti yhdyskuntarakenteellisesti epäedullisemmille sijainneille, jos hanketta ei toteuteta (RJs8). 
Taloudelliset tavoitteet tulivat esiin kaikkien hankkeiden aineistoissa. Selkeimmin kaupunkitalouteen liittyviä tavoitteita tuotiin esiin Kansi ja Areena -hankkeessa. Hank-keen aineistossa lueteltiin toisaalta suoria työllistämiseen ja veroihin liittyviä vaikutuk-sia ja toisaalta epäsuoria tapahtumien ulkoisvaikutuksia sekä kaupungin yleisen houkut-televuuden lisääntymistä investoijien, asukkaiden ja matkailijoiden näkökulmasta. Rai-de-Jokerin taloudelliset tavoitteet liittyivät ennen kaikkea asuntorakentamisen edistämi-seen asuntopulasta kärsivällä kaupunkiseudulla, mutta myös kiinteistöjen arvonnou-suun, työvoiman tarjontaan, verotuloihin, julkistalouden maksujen kertymiseen, tielii-kenteen kustannusten vähenemiseen ja Otaniemi-Keilaniemen alueen painoarvon kas-vuun (RJs7; RJs8). Länsi-Toppilan osalta julkilausutut taloudelliset tavoitteet liittyivät yhdyskuntataloudellisesti hyvään sijaintiin sekä alueen mahdollisuuteen nostaa ympä-röivien lähiöiden arvoa ja houkutella alueelle omistusasunnoissa asuvia lapsiperheitä (RTt4). Hankkeille esitettiin ekologisia tavoitteita, jotka liittyivät etenkin kestävään liiken-teeseen. Raide-Jokerin nähtiin toteuttavan Helsingin seudun tavoitteita kestävästä, rai-deliikenteeseen perustuvasta verkostokaupungista (RJs1). Kansi ja Areena -hankkeessa korostettiin sijaintia rautatieaseman ja paikallisliikenteen solmukohdan vieressä sekä tuotiin esiin hankkeen mahdollistama kevyen liikenteen yhteyksien parantaminen. Li-säksi hankkeen sijoittuminen olemassa olevan yhdyskuntarakenteen ja infrastruktuurin keskelle sekä tulevien asukkaiden todennäköisen urbaanin elämäntavan nähtiin tukevan 



	 76 autottomuutta ja ekologista liikkumista (KAs2). Länsi-Toppilassa korostettiin hyviä kevyen liikenteen yhteyksiä palveluihin ja virkistysalueille sekä yhdyskuntarakenteen ja ilmastotavoitteiden kannalta hyvää sijaintia (LTs3; LTs9). Hankkeessa pyrittiin edistä-mään myös puurakentamista ekologisena ja ilmastonmuutoksen kannalta ”parhaana vaihtoehtona” (LTt4).  Eheyttävien, taloudellisten ja ekologisten tavoitteiden lisäksi aineistossa esiintyi myös sosiaalisia tavoitteita. Länsi-Toppilan suunnittelussa sosiaaliset tavoitteet tulivat esiin yhtenä tärkeimmistä päämääristä, sillä useissa dokumenteissa suunnittelun keskei-senä mahdollisuutena nähtiin ”asuntotyyppi- ja hallintamuotojakaumaltaan verrattain yksipuolisena” toteutuneen Meri-Toppilan alueen tasapainottaminen (LTs9). Raide-Jokerin ja Kannen ja Areenan aineistoissa sosiaaliset tavoitteet eivät esiintyneet yhtä olennaisessa roolissa kuin Länsi-Toppilan hankeaineistossa. Raide-Jokerin sosiaaliset tavoitteet liittyivät seututasolla kohtuuhintaiseen asumiseen, mutta toisaalta myös raide-käytävän varrella sijaitsevien alueiden sosioekonomisen statuksen nousuun. Hankkee-seen kytkeytyvän uudisrakentamisen oletettiin houkuttelevan keskimääräistä paremmin toimeentulevaa väestöä saavutettavuuden parantuessa (RJs8). Myös Kannen ja Areenan asuntoihin ennakoitiin hakeutuvan hyvin toimeentulevia asukkaita, vaikka pääasiallises-ti hankkeen sosiaaliset tavoitteet liittyivät kaupunkilaisten elinolojen ja ympäristön pa-rantumiseen. Hankkeen nähtiin monipuolistavan kulttuuritarjontaa, tuovan uusia kohta-uspaikkoja ja julkista tilaa lähelle ydinkeskustaa (KAs2). Kaikkien hankkeiden strategisia valintoja ja kehittämisperiaatteita luonnehtivat piir-teet, joita voidaan kirjallisuuden perusteella kutsua yrittäjämäiseksi kaupunkikehi-tykseksi. Aineiston perusteella hankkeiden tulkittiin parantavan ympäröivän alueen vetovoimaa ja siten olevan osa kaupunkien vetovoimapolitiikkaa. Selkeimmin vetovoi-maisuutta tuotiin esiin Kansi ja Areena -hankkeessa, jonka väitettiin suoraan kasvatta-van Tampereen vetovoimaa (KAt1). Hankkeella nähtiin olevan voimakas imagovaiku-tus kaupunkiin niin rakennusten, tapahtumien kuin toiminnankin kautta (KAs2; KAs4; KAs10). Lisäksi hankkeen kuvattiin parantavan Tampereen asemaa suuryritysten palve-lutoimintojen sijaintipaikkana, houkuttelevan sekä kotimaisia että kansainvälisiä sijoi-tuksia ja vahvistavan väestöpohjaltaan, koulutusprofiililtaan ja kustannustasoltaan sekä liikenneyhteyksiltään Tampereen asemaa Suomen kakkoskaupunkina. Tampereen väi-



	 77 tettiin jääneen viime vuosina varjoon valtakunnallisessa päätöksenteossa ja näkyvyy-dessä, mitä Kansi ja Areena -hankkeella pyrittiin korjaamaan (KAs13). Raide-Jokerissa vetovoimapolitiikan teemat näkyivät eniten seudullisella tasolla. Teemat liittyivät erityisesti tonttimaan suhteellisen houkuttelevuuden kasvuun, kommu-nikaatiointensiivisten työpaikkakeskittymien vahvistumiseen (RJs8) ja saavutettavuuden sekä elinkeinoelämän kilpailukyvyn parantumiseen (RJs2). Hankkeen Espoon-pään lin-jausmuutoksen nähtiin tukevan Otaniemen muutosta yksipuolisesta kampusalueesta tiiviiksi, eläväksi ja kaupunkimaiseksi ”innovaatiokulttuurin keskukseksi”. Myös mui-den Raide-Jokerin varren keskusten haluttiin toteutuvan laadukkaina ja houkuttelevina yritysten, asukkaiden ja palveluiden näkökulmasta (RJs4).  Länsi-Toppilassa vetovoimapolitiikka näkyi erityisesti tiedotusmateriaalissa. Aluet-ta luonnehdittiin arvostetuksi asuinympäristöksi, jossa asumisen laatu muodostuu palve-luista, harrastusmahdollisuuksista, kulttuurihistoriasta ja korkeatasoisesta arkkitehtuu-rista (LTt3). Myös kulkuyhteydet, merellisyys, toiminnallisuus ja ”vanhan Perämeren hengen” rakentaminen puukaupunkia uudelleen tulkiten tulivat esiin merellisen ja veto-voimaisen asuinympäristön laatutekijöinä (LTt4). Yrittäjähenkistä otetta kaupunkikehitykseen kuvasi myös hankkeiden markkinointi jo varhaisessa suunnitteluvaiheessa. Jokaisella hankkeella oli pienemmistä projekteista poiketen kaupunkien ylläpitämät Internet-sivustot havainnekuvineen, esitteineen ja tie-dotteineen. Raide-Jokerin ja Länsi-Toppilan sivustot olivat ulkoasultaan, sisällöltään ja retoriikaltaan maltillisempia ja virallisempia kuin Kansi ja Areena -hankkeen sivusto, jossa visuaalisuus ja värikkäät kielikuvat olivat enemmän läsnä. Muuten virallisen Tampereen kaupungin Internet-sivuston osana oleva sivusto puhui ”vetovoimaa kasvat-tavasta visiosuunnitelmasta” ja ”maailmankuulusta arkkitehdistä” (KAt1). Toisaalta Raide-Jokerissa brändäämistä pidettiin tärkeänä, ja hankesivusto toi selvästi esiin hank-keen positiivisia puolia (RJs1). Myös Länsi-Toppilassa kaupunki yhteistyössä kiinteis-tökehittäjien kanssa oli laatinut markkinointitarkoitukseen tuotettua aineistoa, jossa hyödynnettiin mielikuvamarkkinointia ja pyrittiin luomaan mielikuvia alueesta hyödyn-täen imagonrakennuksen kärkiä (LTt3; LTt4). Kaikissa hankkeissa myös tiedotteet ja lehtiartikkelit olivat laajassa merkityksessä osa markkinointia, jossa toimijat lisäävät hankkeen tunnettuutta. 



	 78 Tapaushankkeissa oli havaittavissa paljon yhtymäkohtia muualla toteutettuihin vastaa-van kaltaisiin hankkeisiin, mistä johtuen niiden voi tulkita edustavan ainakin jossakin määrin imitoituja kehitystypologioita. Länsi-Toppilassa vajaakäyttöisen satama- ja teol-lisuusalueen jalostaminen toiminnallisesti monipuoliseksi asuinalueeksi on kytketty ylikansalliseen verkostoon, jonka puitteissa järjestetyssä yhteistyössä ja arkkitehtuuri-kilpailussa tavoitteet ovat tarkentuneet ja parhaita käytäntöjä on omaksuttu muilta pro-jektin osallisilta (LTm1). Teollisuusrakennusten uudiskäytön, toiminnallisesti monipuo-lisen rantabulevardin ja satamahistorian retorisen uusintamisen kaltaisia keinoja on hyödynnetty laajasti eri puolilla maailmaa viime vuosikymmeninä, ja Länsi-Toppilassa onkin paljon näistä tuttuja elementtejä. Samoin kuin satamarakennushankkeet, myös Raide-Jokerin kaltaisia laajemman ke-hityksen mahdollistavia joukkoliikennehankkeita on toteutettu muualla maailmassa. Hankkeen taustasuunnittelussa onkin hyödynnetty referenssikohteina etenkin Keski-Euroopan ja Pohjoismaiden toteuttuja pikaraitioteitä. Referenssit näkyvät myös doku-menttien teknisissä detaljeissa ja kuvituksessa, jossa on kuvia muun muassa Ranskasta ja Saksasta (RJs1; RJs9). Lisäksi kaupunkikehityksen osalta on tarkasteltu esimerkiksi Tukholman Tvärbanan yhteydessä toteutettuja kantakaupungin laajennuksia. Kansi ja Areena -hankkeessa korostettiin hankkeen ainutlaatuisuutta Suomen mittakaavassa ja tarkasteltiin ulkomailla toteutettujen vastaavien hankkeiden vaikutuksia. Hankeaineis-tossa tuotiin suhteellisen paljon esiin kansainvälisen arkkitehtitoimiston hankesuunni-telmaa, jonka ”wau-arkkitehtuuria” verrattiin muun muassa Sydneyn oopperataloon (KAs2). Hankkeiden sisältämät maankäytön muutokset kohdistuivat territoriaalisesti selvästi rajattuihin paikkoihin laajemman strategisen suunnittelun sijaan. Vaikka kehitystoimen-piteet sijoittuvat Raide-Jokerissa raitiotien liikennekäytävään, Länsi-Toppilassa kau-punginosaan ja Kannessa ja Areenassa yksittäiseen kortteliin, vaikutusten esitettiin kai-kissa tapauksissa heijastuvan koko kaupunkiseudulle. Länsi-Toppilan tulkittiin tuovan esiin Oulun kadoksissa olevan merellisen historian ja tasapainottavan lähialueen sosiaa-lisesti yksipuolista väestörakennetta. Kannen ja Areenan puolestaan nähtiin tuottavan ”kaupungin uudelleen määrittelevän” kokonaisuuden ja imagotekijän, joka luonnehtii olennaisesti kaupunkia 2010-luvulta alkaen. Kantakaupunkimaista rakentamista esikau-



	 79 punkeihin mahdollistavan Raide-Jokerin katsottiin toimivan Helsingissä uuden yleis-kaavan ja ”esikaupunkien renessanssin” konkretisoijana (RJt2; RJs2).   
6.3 Kaupunkitilan kategoriat  Kaupunkitilan osalta hankeaineistossa painottuivat kirjallisuuden perusteella uusurba-nismin ja symbolisen tilan kategorioiksi nimeämäni teemat (kuva 10).  Kuva 10. Kaupunkitilan kategoriat.  Modernin jälkeiselle suunnittelulle tyypillinen uusurbanismi näkyi kaikissa hankkeissa pyrkimyksenä tuottaa tiivistä, käveltävää, toiminnallisesti monipuolista ja korkeatasois-ta kaupunkitilaa. Käveltävyys viittasi Raide-Jokerin aineistossa erityisesti pysäkkiympä-ristöjen yhteyksien ja viihtyisän kaupunkitilan korostamisena. Myös Kansi ja Areena -hankkeessa keskeinen sisältö oli luoda hyvää, jalankulkijan näkökulmasta virikkeellistä ja elävää kävely-ympäristöä kivijalkaliiketilojen ja toriaukioiden muodossa. Käveltä-vyys ja hyvät kevyenliikenteen yhteydet olivat tärkeässä osassa myös Länsi-Toppilan suunnitelmia. Kaiken kaikkiaan autottomat tilat, virikkeellinen lähiympäristöt ja hyvät kevyen liikenteen yhteydet muodostivat kaikissa hankkeissa käveltävän kaupunkitilan rungon.  Toisena kaupunkitilaan liittyvänä alakategoriana aineistossa tuli esiin kaupunkimai-nen muodonanto, joka liittyy selkeästi rajattuihin julkisiin ja yksityisiin tiloihin, sekoi-tettuihin asuin- ja liikerakennuksiin ja perinteiseen eurooppalaiseen kaupunkitilaan. Erityisesti suurkaupungeille tyypillinen ympäristö umpikortteleineen, tiiviine katutiloi-neen ja korkeine maamerkkirakennuksineen oli läsnä hankkeissa. Kaavateksteissä ja 



	 80 suunnitelmissa kaupunkimainen muodonanto tuli esiin ennen kaikkea Kannen ja Aree-nan ja Länsi-Toppilan aineistoissa, joissa edellä mainitut teemat olivat keskeisinä. Toi-saalta myös Raide-Jokerin yhteydessä rajatut katutilat ja pyrkimys pois funktionalismil-le tyypillisistä katuja ympäröivistä laajoista suojaviheralueista viittasivat kaupunkimai-suuteen. Laajemmin kaupunkimaisen muodonannon periaatteet näkyivät Raide-Jokeriin kytketyissä sisääntuloväylien bulevardisoimissuunnitelmissa.   Visuaalisuuden kategoria viittaa hankkeiden tavoitteisiin tuottaa laadukasta ja kor-kealaatuista lähiympäristöä muotoilun ja yksityiskohtaisen, harkitun detaljoinnin kei-noin. Raide-Jokerissa laatuvaikutelmaa korostettiin kadunkalusteiden, pysäkkiympäris-tön ja aluekeskusten rakentamisen korkeatasoisuudella (RJs1). Tähän päästiin muun muassa tarkasti harkitulla visuaalisella konseptilla, julkisella taiteella, modulaarisuudel-la ja tunnistettavalla väyläarkkitehtuurilla (RJs1; RJs9). Myös Länsi-Toppilassa tarkoil-la rakentamistapaohjeilla pyrittiin edistämään hankkeen visuaalisesti luonteikasta toteu-tusta. Esimerkiksi värien käytöllä, vanhojen rakennusten säilyttämisellä ja rakennusten kattomuodoilla pyrittiin tuomaan satamahenkeä alueelle. Kannessa ja Areenassa arkki-tehtuuriin, viheralueisiin sekä rakennelmien lähiympäristöön liittymiseen on kiinnitetty aineiston perusteella erityisen paljon huomiota. Esimerkiksi hankkeen toteutus ortodok-sisen kirkon suuntaan on visualisoitu ja tutkittu huolellisesti. Myös tornien ainutlaatui-nen ja tunnistettava arkkitehtuuri toi hankkeeseen vahvan visuaalisen ulottuvuuden.  Hankkeita yhdisti muiden tekijöiden ohella pyrkimys toiminnalliseen monipuolisuu-

teen. Tällä tarkoitettiin aineistossa yleisimmin sekoittunutta yhdyskuntarakennetta, joka sisältää useita toimintoja samojen kortteleiden alueella. Hankkeissa tavoiteltiin moni-puolisia palveluita, elävyyttä ja toimintojen sekoittamista. Raide-Jokerin pysäkkien ha-luttiin olevan lähialueidensa toiminnallisia keskuksia, jonne kivijalkakaupat ja muut palvelut sijoittuvat. Kansi ja Areena -hankkeessa tärkeänä tavoitteena oli mahdollistaa ympärivuorokautisesti elävä kaupunkitila asuntojen, toimistojen, liiketilojen, tapahtu-maympäristön ja läpikulkevan kevyen liikenteen yhdistelmällä. Länsi-Toppilassa puo-lestaan merikeskus, rantapuiston muodostaminen virikkeelliseksi tapahtumaympäristök-si ja julkisten tilojen aktiviteetteihin liittyvät tavoitteet kuvasivat tavoiteltua toiminnal-lista monipuolisuutta samoin kuin liiketilojen keskittäminen pääkatujen varsille (LTs3; LTs9).  



	 81 Hankkeissa korostui fyysisen tilan sijaan symbolinen tila sekä uutta luovana tekijänä että perinteisiin ja paikan olemassa oleviin elementteihin liittyen. Perinteisiin nojattiin kaikissa hankkeissa ainakin jollakin tavalla. Raide-Jokeria perusteltiin Helsingin perin-teillä raitiotiekaupunkina ja suomalaisittain ainutlaatuisen tiiviin kaupungin laajentami-sella esikaupunkeihin. Kannessa ja Areenassa uutta luovasta arkkitehtonisesta muodosta huolimatta vedottiin kaupungin suuren mittakaavan rakentamisperinteisiin ja ketterään uudelleenprofiloitumiseen. Kannen ja Areenan nähtiin toistavan hotelli Ilveksen, kes-kustan vanhojen teollisuusalueiden ja muiden Tampereelle luonteenomaisten rakennus-ten mittakaavaa ja muodostavan luontevan jatkumon suurille kaupunkia uudelleen profi-loiville hankkeille (KAs9). Perinteisiin nojaava symbolinen tila näkyi Länsi-Toppilassa erityisesti vanhojen satama- ja teollisuusrakennusten julkisivujen suojeluna, uudisra-kennusten satamahistoriaan viittaavina yksityiskohtina ja merellisyyttä ja historiaa esiin tuovana nimistönä  (LTs4). Myös Ranta-Toppilassa puukaupungin mittakaavan ja me-rellisyyden viittaukset toivat kaupunkihistoriaa merenkulun ja tervahistorian kannalta keskeiselle vanhalle satama-alueelle (LTs7).  Perinteisen symbolisen tilan tuottamisen ohella hankkeiden kaupunkitilassa oli mu-kana myös uutta luovaa symboliikkaa. Raide-Jokerissa pikaraitiotie pyrittiin brändää-mään uudenlaiseksi kulkuvälineeksi verrattuna hitaaksi koettuun perinteiseen helsinki-läiseen raitiovaunuun. Kannessa ja Areenassa puolestaan pyrittiin aktiivisesti luomaan uutta kerrostumaa kaupunkikuvaan ja Tampereelle selkeästi uutta ja dynaamista ima-goa. Tapaushankkeen esitettiin tuovan Tampereelle Suomen mittakaavassa uudenalaista massiivista kansirakentamista ja tornitalorakentamista. Länsi-Toppilassa puolestaan merikeskuksesta ja korkeista rakennuksista koostuva uusi kerrostuma loi näkyvän ja uudenlaisen kuvan oululaiseen kaupunkikuvaan. Kaikissa hankkeissa uudisrakennukset olivat muotokieleltään moderneja. Myös puukaupunki Länsi-Toppilassa pyrittiin toteut-tamaan rakennustavaltaan moderniksi, vaikka mittakaava muistuttikin vanhasta. Kaikis-sa tapauksissa hankkeiden luoma kaupunkitila myös poikkesi alueen olemassa olevasta rakentamisesta.	  



	 82 7. JOHTOPÄÄTÖKSET  Tarkastelen seuraavissa luvuissa edellä kuvaamiani tuloksia suhteessa kirjallisuuteen ja esittelen keskeiset johtopäätökset vastauksena tutkimuskysymyksiin. Luvuissa 7.1, 7.2 ja 7.3 vastaan alatutkimuskysymyksiin ja luvussa 7.4 vastaan päätutkimuskysymykseen alatutkimuskysymysten tulosten ja johtopäätösten pohjalta.   
7.1 Uusliberalisoituva suunnittelu  Ensimmäisenä alatutkimuskysymyksenäni tarkastelin, miten hankkeiden suunnittelu ilmentää valtiomuutosta. Tulosten perusteella tapaushankkeiden toimijaverkostossa ja suunnittelu- ja toteutusprosessissa oli useita kilpailuvaltiolle tyypillisiä piirteitä. Vaikka hankkeet olivat keskenään erilaisia ja poikkesivat yrittäjähenkisyyden osalta toisistaan, kaikkien toimijaverkostot olivat skalaarisesti ja institutionaalisesti hajaantuneita ja suunnitteluprosessi riippui hankkeen lähtökohdista ja tehdyistä päätöksistä. Suomalaisesta säätelevästä suunnittelujärjestelmästä johtuen julkisen sektorin rooli hankkeiden suunnittelussa ja koordinoinnissa oli merkittävä, mutta jokaisessa hankkees-sa mukana oli kaupunkien ja valtion viranomaisten lisäksi myös konsultteja, maanomis-tajia ja muita yksityisiä toimijoita. Tapaushankkeiden tilapäisten yhteistyöorganisaatioi-den, kumppanuuksien ja toimijoiden välisten monimutkaisten suhteiden voi nähdä ku-vaavan yrittäjämäiselle kaupunkikehitykselle ja laajemmin kilpailuvaltiolle tyypillistä hallintaa, jossa valta on hajaantunut monimutkaisiin verkostoihin. Erityisesti Kannen ja Areenan sekä Länsi-Toppilan osalta suunnittelu tapahtui osin kumppanuuskaavoitukse-na, jossa yksityiset toimijat teettivät tai tuottivat osan julkiseen päätöksentekoon tulevis-ta suunnitelmista. Uusliberalistisesti motivoitunut sääntelyn purku 1990-luvulla onkin mahdollistanut yritysten pääsyn aiemmin suljettuun ja julkisvetoiseen päätöksentekoon, mikä on Alasuutarin ja Ruuskan (1999: 18) mukaan yksi globaalin verkostoyhteiskun-nan tyypillisistä piirteistä. Etenkin Kannen ja Areenan tapauksessa kaupunkilaiset ja poliitikot kritisoivat suunnittelua epädemokraattiseksi allianssimallin, suljettujen kokousten ja kaupungin 



	 83 päällekkäisten roolien vuoksi. Tampereella toteutettu allianssimalli on eräs Hallin ja Barrettin (2012) kuvaama hajautuneen valtaregiimin muoto. Hankkeessa esiintynyt avoin lobbaus ja sijoittajien hankkiminen liittävät Kannen ja Areenan hallinnan Neva-laisen (2004) havaintoihin elinkeinoelämän piilotetun vallan ja henkilökohtaisten kon-taktien vaikutuksesta kaupunkien maankäyttöön. Samanlaisia piilotettuja valtarakenteita voi olettaa liittyneen myös pääkaupunkiseudun raideliikennehankkeiden priorisointiin ja Länsi-Toppilan alueen suunnitteluun. Näihin ei kuitenkaan pääse käsiksi julkisten do-kumenttien kautta. Toimijaverkostot olivat hajanaisia paitsi institutionaalisesti, myös skalaarisesti, mil-lä on yhtymäkohtia Jessopin (2002: 112) kuvailemaan skaalan suhteellistumiseen val-tiomuutoksessa. Hyvinvointivaltion hierarkkinen suunnittelujärjestelmä on muuttunut osana valtion uudelleenskaalautumista siten, että osa aiemmin valtiollisille ja kunnalli-sille toimijoille kuuluneista tehtävistä on skaalautunut ylös-, alas- ja ulospäin Brennerin (2004) esittämällä tavalla. Esimerkiksi Raide-Jokerin seutuyhteistyö, Länsi-Toppilan temaattiset eurooppalaiset yhteistyöverkostot ja Kannen ja Areenan suunnittelussa kes-keisessä osassa olleet ylikansalliset yritykset konkretisoivat tapaushankkeiden skalaari-sesti ja institutionaalisesti limittäisiä ja päällekkäisiä rakenteita. Tapausten toimijaver-kostojen institutionaalisen ja skalaarisen hajanaisuuden voikin nähdä ilmentävän val-tiomuutokseen liittyvää kansallisvaltion ”tyhjenemistä”, jossa markkinoiden avaamiseen ja suunnittelun joustavoittamiseen liittyvät strategiat uudelleenrakenteistavat valtiotilan skalaarisia ja territoriaalisia suhteita.  Hankkeiden suunnitteluprosessin markkinoistumisesta ja avautumisesta huolimatta Suomessa hankkeiden koordinointi on kuitenkin keskittynyt julkiselle sektorille enem-män kuin monien muiden maiden vastaavissa kehityshankkeissa. Myös rahoituksessa julkinen sektori oli vahvassa asemassa. Kaupungit yleisten alueiden omistajina vastasi-vat infrastruktuurin suunnittelusta ja toimivat yksityisten investointien mahdollistajina. Kaupungit myös osallistuivat aktiivisesti hankkeiden muuhun suunnitteluun ja markki-nointiin, mikä viittaa aktiiviseen yrittäjämäiseen otteeseen kaupunkikehityksessä. Tämä tukee Kuokkasen (2005: 91) havaintoja pohjoismaisten kaupunkien kaupunkipolitiikan kilpailukykypainotuksesta. Tapaushankkeiden vaikutukset olivat lähinnä paikallisia ja seudullisia, joten valtion suhteellisen mittava osallistuminen niiden rahoitukseen perinteisesti tasa-arvoista valtio-



	 84 tilaa painottaneen keskustapuolueen pääministerikaudella on valtiomuutoksen kannalta mielenkiintoinen havainto. Raide-Jokerin ja Länsi-Toppilan toteutuksen mahdollistaneet valtionrahoitukseen liittyvät MAL-sopimukset on solmittu vain keskeisimpien kasvu-keskuksten kanssa. Tässä kehityskulussa voi nähdä piirteitä kilpailuvaltion tilallisesta selektiivisyydestä, jossa valtio suosii suurten kaupunkiseutujen kautta tapahtuvaa kilpai-lukykypolitiikkaa (Moisio 2012: 37).   Tapausten suunnittelu- ja toteutusprosessin muoto ja eteneminen riippuivat olennai-sella tavalla niiden lähtökohdista ja sisällöstä, mikä tukee Brennerin ja Theodoren (2002b: 14) tulkintaa polkuriippuvuudesta eli paikallisten instituutioiden, historiallisen kehityksen, aiempien päätösten ja kontekstin merkityksestä kaikkeen kehitykseen. Va-litsemastani tutkimusstrategiasta johtuen hankkeet olivat keskenään erilaisia, joten kon-tekstisidonnaisuus ja aiempien valintojen tuottama polkuriippuvuus vaikuttivat merkit-tävästi tapausten prosesseihin. Kantta ja Areenaa ja Raide-Jokeria leimasivat epävar-muus ja aikataulujen venyminen, jotka liittyivät erityisesti rahoituksen ja toteutuksen ongelmiin ja Raide-Jokerissa lisäksi poliittisen päätöksenteon suhdanneherkkyyteen.  Tulokset tukevat Flyvbjergin ym. (2003) tulkintaa suurhankkeista spekulatiivisina, riskipitoisina ja oletettua kalliimpina hankkeina, joissa alkuperäiset suunnitelmat muut-tuvat ja kustannusarviot pettävät. Nämä kaatuvat heidän mukaansa julkisen sektorin maksettaviksi, mikä tulkinta saa myös tukea tuloksista Raide-Jokerin merkittävästi kas-vaneiden kulujen ja Kannen ja Areenana kumppanuuksien uudelleenjärjestelyn osalta.  Epävarmuustekijät ja aikatauluongelmat näkyivät Länsi-Toppilassa lähinnä kiinteis-tökehittäjien muuntorakentamishankkeissa, mutta laajempi suunnittelu- ja toteutuspro-sessi eteni strategisen suunnittelun osaksi kytketyllä alueella suurelta osin aikataulute-tulla tavalla. Näin myös suunnittelun ja rahoituksen riskit olivat hallitumpia kuin ta-paushankkeista projektimaisimmassa Kannessa ja Areenassa sekä kertaluonteisesta bud-jettirahoituksesta riippuvassa Raide-Jokerissa. Niinpä tulokset eivät tältä osin suoraan tue Matinlassin (2016) väitettä hankemuotoisen suunnittelun tehokkuudesta manageria-listisempaan suunnitteluun verrattuna ainakaan ennakoitavuuden ja kulujen osalta. Toi-saalta Länsi-Toppila on vielä keskeneräinen alue, jonka riskit saattavat paljastua ja rea-lisoitua vasta rakentamisen edetessä. Maisalan (2015) havainto managerialistisen suunnittelun muuttumisesta aiempaa hankekeskeisemmäksi ja joustavammaksi saa tukea tuloksista, joiden perusteella kaik-



	 85 kien hankkeiden suunnitteluprosesseissa pyrittiin reagoimaan prosessin aikana esiin tuleviin ongelmiin ja varautumaan tulevaisuuden muuttuviin olosuhteisiin joustavalla suunnittelulla. Hankkeissa korostuneet joustavat suunnitteluratkaisut ja kansalaisten lakisääteistä laajemmat osallistumismahdollisuudet suunnitteluun voikin tulkita pyrki-myksiksi hallita kompleksisiin ja monista muuttujista riippuvaisiin hankkeisiin kohdis-tuvia epävarmuustekijöitä, kuten muuttuvia rahoitus- ja toteutussuunnitelmia ja mahdol-lisia valituskierroksia.   7.2 Yrittäjäkaupunkistrategia osana kilpailukykypolitiikkaa  Toisena alatutkimuskysymyksenäni oli tarkastella, miten hankkeiden aluekehityksen periaatteet ilmentävät valtiomuutosta. Kilpailuvaltiolle tyypilliset aluekehityksen ele-mentit näkyivät eri tavoin hankkeiden tavoitteissa, sisällöissä, kehittämistavoissa ja pai-nopistealueissa. Hankkeiden keskeiset motiivit kuvaavat selkeästi niiden ”lippulaivaroo-lia” seutujensa aluekehityksessä: Raide-Jokeri esitettiin vastaukseksi pääkaupunkiseu-dun kasvua – ja siten väitetysti koko maan talouskasvua – haittaavaan asuntopulaan, Kannen ja Areenan tulkittiin kirkastavan heikkenemään päässyttä Tampereen kakkos-kaupunkiasemaa ja Länsi-Toppilan oletettiin palauttavan Oulun kadoksissa olevaa me-rellisyyttä. Paikkaan kohdistuvien hankkeiden toivottiin siis parantavan laajemmin kau-punkiseutujen ja jopa koko valtion kilpailukykyisyyttä. Etenkin Raide-Jokerin ja Kan-nen ja Areenan osalta tulokset heijastivat kilpailuvaltiohenkistä käsitystä vahvojen kau-punkien merkityksestä alueiden ja siten myös valtion taloudelliselle menestykselle. Kaupunkitason päätöksenteossa hankkeiden tavoitteet olivat monipuolisia ja painot-tivat tasapainoista ja tasa-arvoista kehitystä. Tuloksissa korostuivatkin kaupunkiraken-teen eheyttäminen, taloudelliset tavoitteet, ekologiset tavoitteet ja sosiaaliset tavoitteet. Hankkeiden tavoitteet vastasivat Kuokkasen (2005) esittelemiä ajankohtaisia kaupunki-poliittisia teemoja ja niiden moniäänisyyden voi tulkita heijastavan suomalaisen kau-punkisuunnittelun tasapuolisuutta myös kilpailukykyvaateiden aikakaudella. Maankäy-tön suunnittelu noudattikin tapaushankkeissa vähintäänkin menettelytapojensa osalta Hailan (2002: 103) käsityksen mukaista kaavoituksen työkenttää intressien sovittelijana, 



	 86 kaupunkilaisten etujen puolustajana ja kaupungin kehityksen tasapainoisena turvaajana. Aineiston luonteesta johtuen ei ollut mahdollista tulkita, vastasivatko suunnittelu- ja tiedotusdokumenttien yleishyödylliset tavoitteet todellisuudessa hanketoimijoiden in-tressejä, vai oliko niiden pääasiallinen tavoite pyrkiä vaikuttamaan kansalaisten ja päät-täjien mielipiteisiin hankkeista.  Tapauksissa sovelletut aluekehityksen keinot toteuttavat ainakin jossakin määrin yrittäjämäisen kaupunkikehityksen piirteitä. Esimerkiksi sosiaaliset tavoitteet liittyivät kaikissa hankkeissa gentrifioivaan strategiaan, jossa hankealueille pyrittiin houkuttele-maan hyvinvoivaa ja varakasta väestöä. Kokonaisuudessaan strategia ei kuitenkaan puu-tu segregaation syihin, vaan se Hallin ja Barrettin (2012: 229) kuvaamalla tavalla ikään kuin kolonialisoi tilaa keskiluokalle alemmilta yhteiskuntaluokilta. Yrittäjäkaupungin prioriteetteja kuvasi myös esimerkiksi kaupunkirakenteen eheyttämisen perustelu talou-teen ja vetovoimaisuuteen liittyvillä seikoilla. Tavoitteiden toteuttamiskeinojen lisäksi hankkeiden sisällöt ja painopistealueet ovat tulkittavissa yrittäjämäisiksi. Hankkeiden vetovoimatekijöinä hyödynnettiin sekä kovia että pehmeitä vetovoimatekijöitä. Erityisesti Kansi ja Areena -hankkeessa esiintyneet maininnat elämyksellisyyden, tapahtumatuotannon, arkkitehtuurin ja yritysten tukitoi-mintojen houkuttelun merkityksestä ovat kuin suoraan Harveyn (1989) luonnehdinnasta yrittäjämäisestä kaupunkikehityksestä. Tapauksessa on myös piirteitä Doucet’n (2012) kuvailemasta Guggenheim-efektin kopioimistrendistä, jossa luovuutta ja ikonista arkki-tehtuuria yhdistelemällä pyritään saavuttamaan kilpailuetuja. Myös Raide-Jokerissa ja Länsi-Toppilassa toistuneet pyrkimykset tiiviiseen ja elävään kaupunkiin, saavutetta-vuuteen ja autenttisuuteen heijastivat transnationaalin aluekehitysopin floridalais-porterilaisia puhetapoja ja ajatuksia kilpailukyvyn lähteistä. Hankeaineistosta välittyvässä käsityksessä kaupunkitilan luonteesta oli piirteitä Zu-kinin (1995) esiin tuomasta symbolitaloudesta. Laajasti ymmärretty kaupunkimarkki-nointi havainnekuvineen ja mielikuvia luovine retoriikkoineen tukee Anderssonin (2009) väitettä imagotyön keskeisestä merkityksestä nykyisessä kaupunkipolitiikassa. Hankkeiden globaalisti tuttujen typologisten valintojen voi nähdä heijastavan pyrkimys-tä viestiä esimerkiksi uudistetun satama-alueen, tähtiarkkitehdin suunnittelemien tornien tai raideyhteydellä urbanisoidun esikaupungin kautta symbolisesti kaupungin houkutte-levuudesta ja elävyydestä. Tulkitsenkin hankkeissa esiintyvien imitoitujen kehitystypo-



	 87 logioiden (taulukko 3) sekä paikan merkityksen viittaavan Swyngedouwin ym. (2002: 567) ja Harveyn (1989) havaintoihin yksittäisten paikkojen symbolisesta merkityksestä yrittäjämäisessä kaupunkikehittämisessä. Myös typologisten valintojen voi nähdä hei-jastelevan tiivistä ja suurkaupunkimaista ympäristöä sekä avainväestön houkuttelua painottavaa transnationaalia aluekehitysoppia. Doucet’n (2012) esittämällä tavalla kau-pungit pyrkivät pysymään mukana globaalissa kilpailussa omaksumalla samankaltaisia kehitysstrategioita.  Taulukko 3. Tapaushankkeiden typologiat Typologia Länsi-Toppila Kansi ja Areena Raide-Jokeri Brownfield-muuntorakentaminen x x  Keskustaurbanismi x x x Gentrifikaatio x x x Eksklusiivinen korkea rakentaminen x x  Liikenne ja infrastruktuuri   x Urheilu-, kulttuuri- ja konferenssikeskus  x   Kaupunkien omien toimenpiteiden lisäksi myös valtion ja EU:n toimenpiteiden voi tul-kita samankaltaistavan kaupunkikehitystä. Esimerkiksi valtakunnalliset alueidenkäyttö-tavoitteet, MAL-sopimukset, EU-hankkeet ja muut suunnittelun ja rahoituksen aluepo-liittiset mekanismit muokkaavat kaupunkien toteuttamaa politiikkaa ja heijastuvat alue-kehitysstrategioihin ja edelleen kaupunkitilaan. Transnationaalit vaikutteet vaikuttavat-kin tulosten perusteella välittyvän kaupunkitasolla toteutettuun aluekehitykseen usealta eri taholta.   7.3 Kaupunkitila kilpailutekijänä  Kolmantena alatutkimuskysymyksenäni oli tarkastella, miten hankkeiden tuottama kau-punkitila ilmentää valtiomuutosta. Hankkeiden kaupunkitilassa korostuivat uusurbaanit piirteet, joita olivat käveltävyys, kaupunkimainen muodonanto, visuaalisuus, toiminnal-lisuus ja tiiviys. Tilan symbolinen ulottuvuus korostui siten, että sekä perinteet että uutta luova symboliikka olivat läsnä jokaisen hankkeen luomassa kaupunkitilassa.   Uusurbanismi liittyy tutkimuskirjallisuudessa yrittäjäkaupungin paradigmaattiseen tilan tuottamiseen. Transnationaali aluekehitysoppi painottaa suurkaupunkimaisia ym-



	 88 päristöjä innovaatioiden, luovuuden ja talouskasvun lähteenä, joten ekologisten, kau-punkirakenteellisten, -taiteellisten ja -sosiologisten seikkojen lisäksi myös kilpailuky-kyisyyttä ja talouskasvua on käytetty urbaaniksi ymmärretyn kaupunkitilan perusteena. Erityisesti Otaniemen muutos tiiviiksi ja ”aidoksi” kaupungiksi Raide-Jokerissa toi esiin suunnittelusta välittyvän ajatuksen verkostoyhteiskunnan innovaatioiden ja urbaanin muodon yhteyksistä. Aineistossa virikkeellisyys, toiminnallisuus, elävyys ja sekoitettu kaupunkitila esitettiin positiivisessa valossa. Tapaushankkeet toteuttivatkin Ahokkaan ym. (2013: 24–25) kuvaamia 2000-luvun kaupunkiuudistuksen paradigmaattisia kau-punkitilallisia keinoja painottaen tehokasta maankäyttöä, lähiympäristön houkuttelevaa detaljointia ja urbaania elävyyttä luovaa sekoittunutta kaupunkirakennetta. Visuaalisuus, ikonisuus ja Länsi-Toppilassa muuntorakentamisen julkisivupainot-teisuus vievät ajatukset Hallin ja Barrettin (2012: 147) kuvaamaan fasadismiin ja kult-tuurihistoriallisten arvojen välineellistymiseen. Perinteiden tuominen esiin hankkeissa olikin pitkälti markkinointia ja identiteetin hyödyntämistä materiaalisina imagoresurs-seina. Toisaalta kaikissa hankkeissa esiintyneet uutta luovat symboliset imagoresurssit olivat myös viestinnällisesti tehokkaita keinoja välittää esimerkiksi korkean eksklusiivi-sen rakentamisen ja suurkaupunkimaisen muodonannon avulla dynaamisuutta ja globaa-lia kilpailukykyisyyttä. Niinpä samankaltaistuva tila ja tietynlaiset fyysis-symboliset muodot saavat glokaalin muodon, jolloin hankkeet ovat paikallisista ominaispiirteistään huolimatta tunnistettavia ja samankaltaisia maasta riippumatta. Paikalliset ominaispiir-teet voidaan tuotteistaa puukaupunkihistorian, helsinkiläisen raitiovaunuperinteen tai ”uuden Finlaysonin” kaltaisilla elementeillä luovaa luokkaa houkutteleviksi autenttisiksi ja paikallisidentiteettiä luoviksi mutta samalla globaalisti tunnistettaviksi hankkeiksi. Skaalojen suhteellistuminen ja strategioiden globaali samankaltaistuminen ulottuu näin myös kaupunkitilaan luoden Anderssonin (2009) esittämiä globaaleja ”superkulttuure-ja”. Anderssonin havainnot kaupunkitilan samankaltaistumisesta ja muutoksesta imago- ja investointikilpailun välineeksi saavatkin tukea tämän työn tuloksista. Tuloksista välittynyt kaupunkitilan tavoitteiden yhdistyminen transnationaaliin aluekehitysoppiin tuo esiin Harveyn (1982, 1985) kuvaaman kaupunkitilan historiallisen evolutiivisuuden ja materiaalisen perustan. Fordistisen tuotannon kaupunkitilaan mate-rialisoimat satama- ja rautatiealueet sekä hyvinvointivaltion funktionalistisen suunnitte-lun tasa-arvoiset suojaviheralueet nähdään jälkifordistisessa verkostotaloudessa jouto-



	 89 maana, josta halutaan muokata tuottavaksi tulkittua ”oikeaa” kaupunkia. Tuotantosuh-teiden muutosten voikin tulkita näkyvän hankkeiden tuottamissa transnationaalin alue-kehitysopin mukaisina muodostumina, jotka sopivat paremmin tiivistä kaupunkia ja innovatiivista ”pöhinää” korostavan kilpailuvaltion tilalliseen työnjakoon ja pääoman kiertoon. Kaupunkitilassakin on siis nähtävissä valtiomuutoksen vaikutus paikkojen ja alueiden kulloiseenkin arvoon ja ylipaikallisten prosessien heijastuminen kaupungin rakennettuun muotoon.   7.4 Tapaushankkeet valtiomuutoksen ilmentäjinä  Tutkielmani päätutkimuskysymyksenä oli tarkastella valtiomuutoksen ilmenemistä kolmessa ajankohtaisessa kaupunkikehityshankkeessa. Muodostan tässä luvussa syntee-sin alatutkimuskysymyksistä ja tarkastelen tuloksia suhteessa valtiomuutoksen teoriaan.  Valtiomuutoksen elementit esiintyivät hankkeissa hyvin samankaltaisina, vaikka hank-keet olivat lähtökohdiltaan, mittakaavaltaan, sisällöiltään ja toimijaverkostoiltaan erilai-sia. Kilpailuvaltioon liitetyt kehityskulut ja käsitykset talouden, tilan, territoriaalisuuden ja kaupunkikehityksen luonteesta olivat läsnä kaikissa hankkeissa. Uusliberalisoituva suunnittelu, taustalla vaikuttava transnationaali aluekehitysoppi ja tilan tulkinta talou-dellisena hyödykkeenä heijastuivat hankkeiden eri tarkastelutasoille. Markkinoistumi-nen ja kilpailuvaltiolle tyypilliset aluekehittämisen, suunnittelun organisoinnin ja toteu-tuksen tavat vaikuttivatkin olevan mukana jopa Raide-Jokerin kaltaisessa vahvasti julki-sen sektorin intressejä toteuttavassa hankkeessa. Näin tuloksista välittyi kuva kilpailu-valtion markkinaehtoisen ideologian läpileikkavuudesta niin paikallisella, seudullisella, kansallisella kuin eurooppalaisellakin tasolla. Sekä valtion että kaupunkien panostus kasvukeskuksiin näkyi hankkeiden rahoituk-sessa ja prioriteeteissa. Aiemmin vaille seudullista ja valtakunnallista rahoitusta jäänyt Raide-Jokeri ja julkista rahoitusta saanut julkis-yksityisen konsortion tuottama, periaat-teiltaan selvästi yrittäjämäinen Kansi ja Areena -hanke ilmensivät eri tarkastelutasoilla havainnollisesti kilpailuvaltion prioriteetteja. Verkostoyhteiskunnalle tyypillisten tilojen tuottaminen ja pyrkimys kytkeä ne globaaleihin arvonlisäyksen verkostoihin ilmensivät 



	 90 osaltaan sekä kaupunkien että valtiotoimijoiden sisäistämää transnationaalin aluekehi-tysopin relationaalista käsitystä yksittäisten paikkojen merkityksestä aluekehityksessä.  Vaikka verkostotalouden käsitykset tilallisuudesta painottuivat hankkeiden alueke-hityksen periaatteiden tasolla, institutionaalisesti niiden suunnittelu ja toteutus signaloi-vat kansallisen tason julkisen sektorin toimijoiden vahvaa osallistumista valtiotilan muotoiluun. Suunnittelun normiohjaus, MAL-sopimusten kaltaiset rahoitusinstrumentit ja valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden vaikutus suunnittelun sisältöihin esimer-kiksi valtion ympäristöhallinnon painottamien ekologisuuden ja osallisuuden trendien osalta (ks. Kuokkanen 2005) heijastivat valtion keskeistä roolia kaupunkiseutujen maankäytön ohjauksessa. Suunnittelun organisoituminen ja rahoitusjärjestelyt ilmensi-vätkin valtiokeskeisempää territoriaalisuutta ja hierarkisempaa skalaarisuutta kuin ver-kostotalouden ideaaleja heijasteleva hankkeiden aluekehityksen logiikka. Rahoituksesta vastaavina keskeisinä instituutioina valtio ja EU vaikuttanevat myös kaupunkien oman aluekehityksen sisältöjen muotoiluun – saadakseen rahoitusta hankkeiden on täytettävä hierarkian ylemmillä tasoilla määritellyt kriteerit. Toisaalta suunnittelussa oli havaitta-vissa myös valtiotilan avaaminen yksityiselle sektorille ja muun muassa EU:n temaatti-sille verkostoille. Niinpä deterritorialisaation, reterritorialisaation ja skalaarisen suhteel-listumisen prosessit ovat hankkeiden perusteella muokanneet suomalaista valtiotilaa.  Tilallinen ja sosioekonominen valikoivuus näkyivät hankkeissa niin kansallisella, seudullisella kuin paikallisella tasolla. Tilallisesti keskittävät valtiostrategiat ilmenivät resurssien keskittämisenä tuottavimpiin paikkoihin sekä koko valtiotilan että kaupunki-seutujen tasolla. Saamieni tulosten perusteella on kuitenkin vaikea ottaa kantaa Moision ja Vasasen (2008) spekuloimaan siirtymään hajautetusta kilpailuvaltiosta metropolival-tioon. Tästä huolimatta tietynlainen metropolikonsensus välittyy tuloksista, ja esimer-kiksi Raide-Jokerin vaikutusten yleistäminen kansalliselle skaalalle ja Kannen ja Aree-nan tavoitteissa esitetty pyrkimys hyötyä metropolin alueellisesta työnjaosta viittaavat metropoliajattelun läsnäoloon ainakin eteläsuomalaisessa aluekehittämisessä. Kaupun-kimaisten ympäristöjen, tiiviyden ja taloudellisen menestyksen yhdistävän ”metropoli-konsensuksen” osalta hankkeet signaloivat keskittymistä painottavaa kehitystä, mutta koko valtion tilasuhteiden tarkastelun osalta asia vaatisi laajempaa tutkimusta.  Kilpailuvaltiokehityksestä huolimatta hyvinvointivaltion piirteet esiintyivät myös ideologisella tasolla edellä mainittujen institutionaalisen ohjauksen ja suunnittelun val-



	 91 tiokeskeisyyden lisäksi. Osallisuuden, hyvinvoinnin ja tasa-arvon teemat olivat aineis-tossa mukana ainakin retorisesti, joskin niiden todellisen painoarvon selvittäminen vaa-tisi lisätutkimusta. Joka tapauksessa tulokset vahvistavat käsitystä siitä, että valtiomuu-tos etenee erilaisten jatkumoiden ja katkosten kautta, sillä suomalaisessa yhteiskunnassa hyvinvointivaltion perinteet elävät vahvasti vähintään institutionaalisella ja diskursiivi-sella tasolla. Tulokset havainnollistavatkin valtiomuutoksen epälineaarisuutta ja sitä, miten kehityskulut tapahtuvat eri tavoin ja vaihtelevalla nopeudella erilaisissa yhteis-kunnallis-historiallis-tilallisissa kehyksissä.  	  



	 92 8. POHDINTA  Kirjallisuudessa esitetyt kilpailuvaltion piirteet vaikuttavat ilmenevän monin tavoin myös suomalaisessa kaupunkikehittämisessä ja -suunnittelussa. Taloudellista menestys-tä ja kilpailukykyä painottavat kaupunkipoliittiset tavoitteet näkyvät muun muassa kau-punkisuunnittelun organisoitumisessa, aluekehityksen strategioissa ja kaupunkitilassa. Tämä heijastaa selkeästi eri aluetasoilla operoivien toimijoiden pyrkimystä liittää vallit-sevan aluekehityksen paradigman mukaisesti tietyt paikat ja alueet valtiotilassa globaa-liin virtojen tilaan. Toisaalta hankkeiden tarkemman analyysin esiin tuomat kansallisen skaalan keskeisyys, monilta osin kansallisvaltion ympärille jäsentyvä territoriaalisuus ja kilpailuvaltiolle epätyypillinen tasa-arvoisuuden logiikka viittaavat pohjoismaisen hy-vinvointivaltion keskeisten elementtien läsnäoloon myös kilpailuvaltion kontekstissa. Tutkielman alussa esittämäni oletus laajempien yhteiskunnallisten kehityskulkujen välittymisessä paikallisen ja seudullisen tason kaupunkikehitykseen ja kaupunkitilaan on saanut vahvistusta työn tuloksista. Metodologisessa mielessä onkin rohkaisevaa ha-vaita, että suunnittelun kaltaisen konkreettisen toiminnan ja kaupunkitilan kaltaisten materiaalisten konfiguraatioiden tutkiminen on mahdollista myös teoreettisesti painot-tuneen valtiomuutoksen tutkimuksen lähtökohdista. Pieneen tapausmäärään perustuvan kollektiivisen tapaustutkimuksen pohjalta tuloksia ei voida yleistää tilastollisesti, mutta käyttämäni tapausten valintastrategiat sekä tapaushankkeiden tiheä kuvaus, tutkimus-prosessin eri vaiheiden avoin raportointi ja tarkka dokumentointi lisäävät tutkimuksen luotettavuutta (ks. Hirsjärvi ym. 2007: 217). Niinpä tutkielmani tulokset tuonevatkin Flyvbjergin (2001) kuvaamalla teoreettisen yleistyksen tasolla ainakin jonkinasteista evidenssiä valtiomuutoksen lähestymistavan hyödynnettävyydestä ja valtiomuutoksen elementtien läsnäolosta tapausten kaltaisissa kaupunkikehityshankkeissa.  Analyysimenetelmänä käyttämässäni kvalitatiivisessa sisällönanalyysissa tutkijan omat tulkinnat vaikuttavat väistämättä keskeisiin tuloksiin. Olen pyrkinyt selostamaan analyysiprosessin ja tuloskategorioiden perusteet mahdollisimman avoimesti viitaten alkuperäisiin dokumentteihin ja tuoden esiin päättelyn logiikkaa niin kategorioiden muodostamisessa kuin tuloksista tekemissäni johtopäätöksissä. Tutkielmassa käyttämä-



	 93 ni aineistot ovat avoimia, joten analyysi on tarpeen mukaan helposti toistettavissa ja todennettavissa.  Tapaukset laajoina kokonaisuuksina sisältävät monia ulottuvuuksia, ja siten niistä olisi mahdollista löytää myös muunlaisia teemoja. Työni tulokset ovatkin laadullisesti suuntautuneelle tutkimukselle tyypillisesti vain yksi näkökulma monisyiseen valtiomuu-toksen kenttään, ja erilaisilla metodologisilla valinnoilla ja aineistoilla olisi mahdollista syventää edelleen tässä työssä saatua yleispiirteistä ymmärrystä aiheesta. Tulosten laa-jentaminen ja syvällisempi analysointi vaatisivat kuitenkin tutkimusmenetelmäksi esi-merkiksi haastattelua tai poliittisen päätöksenteon analyysia. Toisaalta julkisen suunnit-telu- ja tiedotusaineiston analysointi toi yllättävän hyvin esiin piilevää sisältöä eli neut-raalin suunnittelukielen taustalla vaikuttavia ideologioisia painotuksia. Soveltamiani menetelmiä vastaavilla kontekstuaalisella tarkastelulla ja systemaatti-sella analyysilla lienee mahdollista tarkastella myös muunlaisia kaupunkikehityshank-keita ja suunnata tutkimusta esimerkiksi kasvukeskusten ulkopuolella toteutettaviin aluekehitysprojekteihin tai tehdä vertailevaa tutkimusta valtiomuutoksen paikallisista ulottuvuuksista eri maissa. Myös kansalaisten kokemusten ja mielikuvien tarkastelu kaupunkikehityshankkeissa olisi valtiomuutoksen ”ruohonjuuritason” kannalta hyödyl-listä, sillä tällöin kaupunkitilan kokijan näkökulma tulisi huomioiduksi muuten ylei-semmällä tasolla liikkuvassa aihepiirin tutkimuksessa. Tulevaisuudessa maakuntauudis-tus tarjoaa valtiomuutoksen tutkijoille hedelmällisen koelaboratorion analysoida alue-kehityksen ja -suunnittelun muutoksia eri aluetasoilla.  Tutkielmani lähestyi valtiomuutosta paikallisesta näkökulmasta ilmentäen kolmen tapauksen kautta suomalaiseen valtiotilaan vaikuttavia ajankohtaisia teemoja ja kehitys-kulkuja. Yksittäisenä puheenvuorona työni kuvaa tarkasteltuja tapauksia taustoineen ja tarjoaa pohjan jatkaa laajempaa keskustelua kilpailuvaltiokehityksestä. Kaupunkisuun-nittelun ja kaupunkitilan tasolla paikallisen, kansallisen ja globaalin väliset kytkökset ja yhteiskunnalliset kehityskulut ovat havaittavissa pitkälle normitetussa suunnittelussa, kaupunkitilan tuottamisessa ja monissa muissa tavanomaisissa valtiotilaa muokkaavissa käytännöissä. Niinpä maantieteen kannalta merkittävä väite yhteiskunnallisen tilallisuu-desta vaikuttaakin pätevän valtiomuutoksen tutkijoiden esittämällä tavalla myös toisin päin: Tilaa ei voida tarkastella irrallaan sen yhteiskunnallisesta kontekstista. 
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