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Tiivistelmä

Tässä työssä on tutkittu Valkeakosken tapauksen valossa paikan vetovoimaisuuteen
vaikuttavia tekijöitä sekä keinoja, joilla paikka voi lisätä omaa vetovoimaisuuttaan.
Aihetta on tarkasteltu erityisesti asuntotuotannon näkökulmasta lähdekirjallisuuden,
Valkeakosken kaupungille laaditun asumisen vetovoimatutkimuksen sekä
skenaariomenetelmän avulla.

Paikan vetovoimaisuuteen vaikuttavat monet tekijät, ja ne voidaan karkeasti jakaa koviin
ja pehmeisiin vetovoimatekijöihin. Kovilla vetovoimatekijöillä tarkoitetaan paikan
fyysisiä piirteitä, kuten rakennuksia ja tieinfrastruktuuria. Paikan pehmeät
vetovoimatekijät taas ovat paikan aineettomaan olemukseen liittyviä tekijöitä, kuten
ilmapiiri, tapahtumat ja imago. Kovat vetovoimatekijät luovat pohjan pehmeille tekijöille.

Pehmeät vetovoimatekijät ovat yhä tärkeämmässä roolissa paikan vetovoimaisuutta
määritettäessä. Ne vaikuttavat entistä voimakkaammin asuinpaikan valintaan, ja kunnat
ovatkin alkaneet markkinoida itseään tuotteen tavoin erilaisin brändein ja mielikuvin.

Paikan on vetovoimaisuutensa lisäämiseksi pyrittävä erottumaan muista kilpailijoista.
Usein kunnat kuitenkin jäljittelevät toistensa ratkaisuja, mikä johtaa erottumisen sijaan
paikkojen samankaltaistumiseen. Sitä vastoin kuntien olisikin panostettava
omaleimaisuutensa korostamiseen pehmeiden vetovoimatekijöiden sekä kilpailijoista
poikkeavan strategiaprofiilin avulla.

Kuntien on suunnitelmissaan huomioitava nykytilanteen lisäksi myös tulevaisuuden
perspektiivi. Tulevaisuuden asuntokysyntään vaikuttavat erilaiset trendit ja ilmiöt, jotka
kaikki eivät ole vielä nykyhetkessä ennakoitavissa. Kuntien onkin tiedostettava
tulevaisuuden kehityssuuntien epävarmuus ja laadittava suunnitelmia, jotka ovat
sopeutettavissa toteutuvaan tulevaisuuteen.

Avainsanat Valkeakoski, asuntotuotanto, vetovoimaisuus, vetovoimatekijät, townhouse,
uusloft, tulevaisuudentutkimus, skenaariot
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Abstract

This master’s thesis studies the factors that affect the attractiveness of the place and the
ways to improve it, focusing on the case of Valkeakoski, Finland. The topic has been
specifically examined from the point of view of housing development. Literature,
attraction study in the city of Valkeakoski and scenarios have been used as material for
the study.

Attraction factors can be divided into hard and soft factors. Hard attraction factors mean
physical features like buildings and infrastructure. Soft attraction factors are instead
immaterial like atmosphere, events and image of the place. Hard attraction factors create
the basis for soft factors.

The soft attraction factors are an increasingly important part of the attractiveness of the
place. They affect even stronger the choice of residence, and municipalities have started
to market themselves as products with brands and images.

In order to increase the attractiveness of the place, municipalities need to differ from their
competitors. However, municipalities often replicate each other’s solutions, leading to a
similarization of places rather than separation. In contrast, municipalities should focus
on emphasizing their distinctive features with soft attraction factors and a strategy profile
that is different from the competitors.

Municipalities have to take into account not only the current situation but also the future
perspective in their land use planning. Future housing demand is affected by various
trends and phenomena, which are not all predictable at present. Municipalities must
therefore be aware of the uncertainties of future trends and make plans that can be
adapted to future uncertainties.

Keywords Valkeakoski, housing development, attractiveness, attraction factors,
townhouse, soft loft, futures studies, scenarios
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konsepteja koskevissa sähköpostihaastatteluissa. Työni rahoituksesta kiitän
Valkeakosken kaupunkia sekä kouluani Aalto-yliopistoa, joka myönsi minulle työtäni
varten stipendin Teräsbetoni Oy:n lahjoitusrahastosta.
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1 Johdanto

Tämän diplomityön tavoitteena on selvittää, miten Valkeakosken kaupungin kehitettävän
keskustan vetovoimaisuutta voidaan parantaa. Aihetta tarkastellaan asumisen ja
asuntotuotannon näkökulmasta. Työn tavoitteena on vastata seuraaviin
tutkimuskysymyksiin:

● Mitä paikan vetovoimaisuus tarkoittaa?

● Mitkä tekijät vaikuttavat paikan vetovoimaisuuteen?

● Miten vetovoimainen Valkeakosken keskusta on asumisen näkökulmasta?

● Miten Valkeakosken vetovoimaisuutta voidaan edistää kaupunkisuunnittelun
keinoin huomioiden samalla tulevaisuuden epävarmuus?

Tämän työn alussa tutustutaan asumisen nykytilanteeseen Pirkanmaalla ja tarkemmin itse
Valkeakoskella, joka on yksi Pirkanmaan kunnista. Asumisen nykytilanteen
kartoittamisen yhteydessä tarkastellaan muun muassa olemaa olevaa asuntokantaa, uuden
rakentamista sekä asumiseen vaikuttavia trendejä. Tämän jälkeen siirrytään käsittelemään
kuntien vetovoimaisuuteen vaikuttavia tekijöitä, joiden voidaan ajatella jakautuvan
koviin ja pehmeisiin vetovoimatekijöihin. Vetovoimaisuuteen vaikuttavien tekijöiden
käsittelyn jälkeen tarkastellaan vuonna 2015 laaditun Valkeakosken asumisen
vetovoimatutkimuksen tuloksia sekä niistä johdettuja päätelmiä sekä kritiikkiä.
Tutkimuksessa on selvitetty niin vastaajien yleisiä asumismieltymyksiä kuin myös itse
Valkeakoskeen liitettyjä näkemyksiä. Tulosten pohjalta pohditaan Valkeakosken
vahvuuksia ja heikkouksia asuinpaikkana sekä toimenpiteitä, joiden avulla kaupunki voisi
kasvattaa kehitettävän keskustansa houkuttelevuutta ulkopaikkakuntalaisten silmissä.

Valkeakosken asumisen vetovoimatutkimuksen vastaajien yleisiä asumismieltymyksiä
kartoittavista tuloksista havaitaan merkittävää kiinnostusta erityisesti townhouse-
asumista kohtaan, ja työssä siirrytäänkin tarkastelemaan lähemmin townhousea
talotyyppinä. Samalla lukija tutustutetaan myös uusloft-asumiseen, joka on townhousen
tavoin uudehko Suomessa toteutettava asumisen konsepti. Uusista asumisen konsepteista
siirrytään paikan vetovoimaisuuden strategiseen kehittämiseen. Aihetta tarkastellaan
differoitumisen, tulevaisuuden ennakoinnin, vision, tulevaisuuden epävarmuuden sekä
skenaariotyöskentelyn näkökulmista. Kyseisten aiheiden yhteydessä mietitään keinoja,
joilla Valkeakoski voisi tehdä alueidensa kehittämisessä kauaskantoisia, epävarmuuden
hyväksyviä ratkaisuja, sekä mahdollisuutta hyödyntää uusia asumisen konsepteja paikan
vetovoimaisuuden edistämisessä.

Lopuksi työssä esitellään neljä vaihtoehtoista Valkeakosken kehitettävän keskustan
tulevaisuuden skenaariota uusien asumisen konseptien sekä asumiseen vaikuttavien
trendien samanaikaisen tarkastelun avuksi. Skenaariot on laadittu tulevaisuuden
epävarmuuden sekä erilaisten kaupunkikehittämisratkaisujen mahdollisten seurausten
hahmottamiseksi, ja niiden pääpaino on kaupungin asuntotuotannon kokeilunhaluisuuden
ja siihen kytkeytyvän brändäyksen sekä sijainnin merkityksen kehittymisen
vaihtoehtoisissa tarkasteluissa. Skenaarioiden avulla lukijan huomio pyritään
kiinnittämään kaupunkikehityshankkeen onnistumiseen vaikuttaviin tekijöihin. Niiden
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tavoitteena on myös auttaa Valkeakosken kehitettävää keskustaa koskevan vision ja
strategian laadintaa.

Työn tarkastelun ulkopuolelle jäävät pääosin paikan globaali vetovoimaisuus,
maahanmuuttajat mahdollisina tulevaisuuden asukkaina, turismi, ilmastonmuutos, eri
toimijoiden roolit, odottamattomat ilmiöt, työllisyys, koulutustarjonta sekä poliittinen
päätöksenteko aiheen ollessa hyvin laaja ja monisyinen. On kuitenkin syytä tunnistaa, että
myös nämä tekijät vaikuttavat merkittävästi asumisen tulevaisuuteen.
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2 Asumisen ja asuntotuotannon nykytilanne

Tässä luvussa käsitellään Pirkanmaan asumisen ja asuntotuotannon nykytilannetta.
Tarkastelu aloitetaan koko Pirkanmaan mittakaavasta sen täsmentyessä lopulta
Valkeakoskeen. Luvun päätteeksi tarkastellaan yhteisesti trendejä, jotka tulevaisuudessa
vaikuttavat asumisen ja asuntotuotannon kehittymiseen.

2.1 Pirkanmaa

Pirkanmaa on Suomen maakunta. Maakunnan sijainti ja sen sisältämät kunnat on esitetty
kuvassa 1. Tampere on Pirkanmaan keskuskaupunki, minne suurin osa maakunnan
väestöstä painottuu. Tampereen kehyskuntia ovat Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi,
Pirkkala, Vesilahti ja Ylöjärvi. Tampereen kaupunkiseutuun taas kuuluvat kehyskunnat
ja Tampere. Valkeakoski ei siis kuulu Tampereen kehyskuntiin tai kaupunkiseutuun,
mutta se kuitenkin käsittelee niiden kanssa samankaltaisia aiheita keskuskunnan läheisen
sijainnin vuoksi. Tästä syystä se tilanteen yksinkertaistamiseksi mielletäänkin tässä
työssä niihin kuuluvaksi.

Kuva 1: Pirkanmaan sijainti ja siihen kuuluvat kunnat (Mäkinen 2013).
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2.1.1 Väestönkehitys

Viimeisen reilun vuosikymmenen aikana Pirkanmaan väkiluku on kasvanut
voimakkaasti. Kun vuonna 1990 asukkaita oli noin 426 000, vuonna 2017 niitä oli jo yli
512 000. Maakunnan väkiluku on 9,3 prosenttia koko Suomen väestöstä. Pirkanmaan
väestösuunnitteessa arvioidaan väestön kasvavan noin 0,8 prosenttia vuodessa
Pirkanmaan maakuntakaavan tavoitevuoteen 2040 asti. Pirkanmaa onkin manner-
Suomen toiseksi voimakkaimmin kasvava alue pääkaupunkiseudun jälkeen niin
suhteellisesti kuin määrällisestikin. Kuvassa 2 on esitetty Suomen maakuntien välinen
muuttoliike. 2000-luvulla Tampereen kehyskunnista Pirkkala ja Lempäälä ovat kasvaneet
suhteellisesti voimakkaimmin. Asukasluku on vuosituhannen vaihteesta kasvanut myös
Ylöjärvellä, Tampereella, Nokialla, Vesilahdessa, Kangasalla, Valkeakoskella,
Hämeenkyrössä, Akaassa ja Orivedellä. (Pirkanmaan liitto 2017.)

Kuva 2: Suomen maakuntien välinen muuttoliike 2000-luvulla (Pirkanmaan liitto 2017).

Kaupungistuminen ja kaupunkirakenteen hajautuminen muokkaavat Pirkanmaan
aluerakennetta. Maaseudun ydinalueiden väestömäärät vähenevät, ja kyseisten alueiden
väestörakenteet muuttuvat aiempaa iäkkäämmäksi verrattuna kaupunkiseutuihin ja niiden
lievealueisiin. Etenkin pohjoisista ja osin lounaisista Pirkanmaan maaseutumaisista
kunnista muuttaa väestöä Pirkanmaan keskuskaupunkiin Tampereelle. Tätäkin suurempi
muuttoliike suuntautuu kuitenkin Tampereelta sen kehyskuntiin ja Etelä-Pirkanmaalle.
(Pirkanmaan liitto 2017.)

Suhteellisesti nopein väestönkasvu maakunnan mittakaavassa on 2000-luvulla
keskittynyt Tampereen ja sen kehyskuntien maaseutumaisille kehysalueille niiden
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keskusta-alueiden sijaan. Haja-asutusalueilla asuvien osuus väestöstä on tästä huolimatta
pienentynyt taajamissa asuvien osuuden kasvaessa, mutta samaan aikaan taajamien
asukastiheys on laskenut. Tämä viittaa siihen, että taajamissa asutaan laajemmilla
asuinalueilla entistä väljemmin ja niiden rakennustehokkuus on matalaa. Taajama-
alueiden pinta-ala onkin kasvanut 39 prosenttia 1990-luvun alusta. Tämä johtuu väljän
asumisen lisäksi entisten haja-asutusalueiden kytkeytymisestä osaksi taajamarakennetta.
Taajama-alueiden kasvu on kohdistunut pääasiassa Tampereen kaupunkiseudulle sekä
eteläiselle ja lounaiselle Pirkanmaalle. (Pirkanmaan liitto 2017.)

2.1.2 Asuntotuotanto

Tilastokeskus on laatinut tilastoaineiston pohjalta kuvion 1, joka kuvaa Tampereen ja sen
kehyskuntien valmistuneiden asuntojen määrää talotyyppien mukaan.

Kuvio 1: Valmistuneet asunnot talotyypin mukaan Tampereen kaupunkiseudulla 2000-2017, ennakkotieto
(Tilastokeskus 2018a).

Kuvion 1 mukaan Tampereella ja sen kehyskunnissa valmistuu keskimäärin yli 2 500
asuntoa vuodessa. Valmistuneista asunnoista suurin osa rakentuu Tampereelle. Näistä
merkittävä enemmistö on kerrostaloja, kun taas Tampereen kehyskuntiin rakennetaan
suhteessa enemmän rivi- ja pientaloja. (Tilastokeskus 2018a.)

Viimeisen kymmenen vuoden aikana osakeasuntojen keskimääräinen neliöhinta on
Valkeakoskella pysynyt jotakuinkin samana pääkaupunkiseudun ja Tampereen hintojen
kasvaessa lineaarisesti. Tampere on osakeasuntojen neliöhintojen mittapuulla maan
kuudenneksi kallein kunta, ja sen keskimääräinen osakeasuntojen neliöhinta on noin 2600
euroa. Valkeakoskella keskimääräinen neliöhinta on noin 1200 euroa, jolla se sijoittuu
kalleimpien kuntien listalla sijalle 98/240. (Myytyjen asuntojen tilastot 2018.)
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2.1.3 Asuntokunnat

Kuvio 2 havainnollistaa asuntokuntien kokojen osuudet Tampereen ja sen kehyskuntien
asuntokunnista.

Kuvio 2: Asuntokunnat henkilöluvun mukaan kunnittain 2017 (Tilastokeskus 2018a).

Kuvio 2 paljastaa yhden hengen kotitalouksien olleen Pirkanmaan yleisin asuntokunnan
koko vuonna 2017. Väestöön suhteutettuna yhden hengen asuntokuntia oli eniten
Tampereella, mikä ainakin osittain johtuu kaupunkiin muuttavista opiskelijoista. Yhden
ja kahden hengen taloudet olivat hieman vajaa 80 prosenttia koko Pirkanmaan ja vajaa 70
prosenttia Tampereen kehyskuntien asuntokunnista. (Tilastokeskus 2018a.)
Valkeakosken asuntokunnista yksinasujia oli noin 40 prosenttia, kaksinasujia noin 35
prosenttia, 3-4 hengen talouksia viidennes ja suurempia 5 prosenttia vuoden 2016 lopussa
(Valkeakosken kaupunki 2017). Valkeakoskella on siis suhteessa enemmän yksin- ja
kaksinasujia kuin Tampereen kehyskunnissa ja lähes saman verran kuin koko maassa
keskimäärin. Tampereen kaupunkiseudun kunnista yli kahden hengen asuntokuntia oli
eniten Vesilahdessa ja Lempäälässä (Tilastokeskus 2018a).
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2.1.4 Asuntotarjonta

Yksinasumisen trendin luomaan asuntokysyntään voidaan vastata kyseistä asumistapaa
vastaavalla rakentamisella. Tilaston mukaan asuntojen huoneistotyypit eivät tällä hetkellä
kuitenkaan vastaa asuntokuntien henkilömäärän kehitystä. Kuviossa 3 on esitetty
Tampereen ja sen kehyskuntien olemassa olevat asunnot huoneistotyypeittäin vuonna
2016.

Kuvio 3: Asunnot huoneistotyypin mukaan kunnittain 2016 (Tilastokeskus 2018a).

Kuvio 3 osoittaa Pirkanmaan asuntokannan koko maan tapaan koostuvan suurista
asunnoista suhteessa asuntokuntien kokoon. Kun yhden ja kahden hengen talouksia oli
Tampereen kaupunkiseudulla hieman alle 80 prosenttia vuonna 2017, vuonna 2016
yksiöitä ja kaksioita oli noin 50 prosenttia. Tampereen kehyskunnissa tilanne on
haastavampi: asuntokunnista noin 70 prosenttia oli enintään kahden hengen talouksia,
mutta asuntokannasta vain noin kolmasosa oli yksiöitä ja kaksioita. (Tilastokeskus
2018a.) Valkeakoskella yksiöt ja kaksiot muodostivat hieman alle 40 prosenttia
asuntokannasta vuonna 2016 (Valkeakosken kaupunki 2017). Kolmioita oli noin
neljännes ja sitä suurempia loput eli vajaa 40 prosenttia. (Valkeakosken kaupunki 2017.)
Jos asunnon huoneiden lukumäärän oletetaan olevan suoraan verrannollinen sen kokoon,
tarkoittavat tulokset sitä, että osalla ihmisillä on suuria asuntoja ja sitä myötä paljon
asuinneliöitä henkilöä kohden. Tilanne on hyvä niille, jotka haluavat itselleen tilavan
asunnon, mutta se saattaa myös karkottaa muualle kompaktia ja edullisempaa asuntoa
etsivät yksin- ja kaksinasujat. Liian suuret asunnot myös laskevat asukastiheyttä, mikä
taas heikentää alueen palveluiden mahdollisuuksia menestyä.
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Kuvio 4: Asunnot talotyypin mukaan kunnittain 2017 (Tilastokeskus 2018a).

Kuvio 4 kuvaa kuntien asuntokantaa talotyyppien mukaan vuonna 2017. Tampereen
kaupunkiseudun asuntokannasta vajaa 60 prosenttia oli kerrostaloasuntoja saman luvun
ollessa Tampereen kehyskunnissa vajaa 30 prosenttia ja Pirkanmaalla noin puolet. Koko
maassa kerrostaloasuntoja oli noin 45 prosenttia. Tampereen kaupunkiseudulla oli siis
asuntotarjontaan suhteutettuna enemmän ja kehyskunnissa vähemmän kerrostaloasumista
koko maan keskiarvoon verrattuna. Tampereen kaupunkiseudulla, Pirkanmaalla ja koko
maassa rivitaloja oli kaikissa hieman yli kymmenys. Tampereen kehyskunnissa
rivitaloasuntoja oli muihin suhteessa enemmän, vajaa viidennes. (Tilastokeskus 2018a.)
Valkeakoskella taas oli vuoden 2016 lopussa 11 213 asuntoa, joista noin 42 prosenttia oli
omakotitaloissa, 10 prosenttia rivitaloissa ja 46 prosenttia kerrostaloissa (Valkeakosken
kaupunki 2017). Valkeakoskella oli siis suhteessa enemmän kerrostaloasuntoja ja
vähemmän rivi- ja pientaloasuntoja kuin Tampereen kehyskunnissa, mutta sen
asuntojakauma on lähes samanlainen kuin koko maan keskiarvo. Vesilahdessa oli
ylivoimaisesti eniten pientalo- ja vähiten kerrostaloasuntoja (Tilastokeskus 2018a).

Pirkanmaalla omistusasunnoissa asuvien osuus on muun Suomen keskiarvoa korkeampi.
Koko Pirkanmaan väestöstä 59 prosenttia asui omistusasunnossa vuonna 2015, kun
Tampereen kehyskunnissa sama luku oli 72 prosenttia. Koko maassa keskimäärin 58
prosenttia asuu omistamassaan asunnossa. (Tilastokeskus 2018a.)
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Kuvio 5: Valmistuneet asunnot talotyypin mukaan Tampereen kaupunkiseudulla 2017, ennakkotieto (Tilastokeskus
2018a).

Niin Tampereen kaupunkiseudulla, kehyskunnissa, Pirkanmaalla kuin koko maassakin
vuonna 2017 valmistuneiden kerrostaloasuntojen määrä oli suurempi suhteessa olemassa
olevien kerrostaloasuntojen määrään. Kuvio 5 osoittaa, että kerrostaloasuntojen määrä
suhteessa muihin talotyyppeihin on kasvussa. (Tilastokeskus 2018a.) Tämä voi selittyä
kerrostaloasumisen suosion kasvun lisäksi myös yksin- ja kaksinasumisen trendin
aiheuttamalla kerrostalojen asuntokoon pienenemisellä, sillä tietyn kokoiseen
kerrostaloon mahtuu enemmän pieniä kuin suuria asuntoja.

Yleisestä kehityksestä poiketen Vesilahdessa ja Orivedellä valmistui ainoastaan erillisiä
pientaloja (Tilastokeskus 2018a). Myös Valkeakoskella valmistui vuonna 2016
pelkästään omakotitaloja (Valkeakosken kaupunki 2017). Pirkkala taas erottuu tilastosta
suurella valmistuneiden rivitaloasuntojen osuudella. Tampereen kehyskunnissa
valmistuneiden rivitaloasuntojen osuus on yli kaksinkertainen koko maan osuuteen
verrattuna. (Tilastokeskus 2018a.)

2.2 Valkeakoski

Valkeakoski on vajaan 21 200 asukkaan kaupunki Pirkanmaalla, ja se sijaitsee noin 35
kilometriä Tampereelta etelään. Kaupunki sijaitsee Mallasveden ja Vanajaveden
yhtymäkohdassa, ja sijainti onkin ollut omiaan teollisuuden synnylle. Paperiteollisuus on
ollut Valkeakosken suurin työllistäjä, ja edelleen alan eri yritykset työllistävät
kaupungissa yli 600 työntekijää. Nykyään kaupungin suurin työllistäjä on kuitenkin
Valkeakosken kaupunki, joka työllistää yli 1400 työntekijää. (Valkeakosken kaupunki
2018a.)
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Kuva 3: Ilmakuva Valkeakosken keskustasta (Valkeakosken kaupunki 2018b).

Valkeakosken paperiteollisuustoiminnan käynnisti edesmennyt suomalainen
metsäteollisuusyhtiö Walkiakoski Aktiebolag. Se aloitti toimintansa Valkeakoskella
Myllysaaren puuhiomossa ja paperitehtaassa vuonna 1873 ja sulautui vuonna 1920 osaksi
Yhtyneet Paperitehtaat Oy:ta, joka taas muodosti paperiyhtiö Kymmenen kanssa UPM-
Kymmene Oyj:n vuonna 1996. Myllysaari lopetti toimintansa 1960-luvun lopulla (Sirén
1997), ja tehtaan tiloissa toimii nykyään Myllysaaren museo (Valkeakosken kaupunki
2019). Tehtaan toiminta siirtyi 1930-luvulla rakennettuun arkkitehti W. G. Palmqvistin
suunnittelemaan Tervasaaren paperitehtaaseen, joka on toiminnassa edelleen. (Sirén
1997; Museovirasto 2009.) Tervasaaressa toimi vuoden 2007 loppuun saakka myös
sellutehdas (Korhonen 2008), jonka tuotannon synnyttämä haju yhdistetään usein
Valkeakoskeen (Vuorela et al. 2015). Haju kuitenkin poistui tehtaan sulkemisen myötä,
ja tutkimuksen mukaan myös mielikuvat Valkeakosken hajusta hälvenevät hiljalleen.
(Vuorela et al. 2015.)

Valkeakoskella sijaitsi myös vuonna 1941 toimintansa aloittanut Säteri Oy:n
keinokuitutehdas, jonka suunnittelivat arkkitehdit Martta Martikainen-Ypyä ja Ragnar
Ypyä. Yrityksen hakeuduttua konkurssiin vuonna 2008 tehtaan toimintaa jatkoi Avilon
Oy, joka sekin haettiin konkurssiin vuonna 2013. (Museovirasto 2009; Koivuniemi
2013.) Tehdas ei tällä hetkellä ole käytössä.

Paperiteollisuus on merkittävin tekijä, joka on vaikuttanut kaupungin rakennetun
ympäristön muotoutumiseen. Yhtiöt rakennuttivat työväelleen asuntoja tehtaiden
lähettyville, ja ne muodostavatkin merkittävän osan Valkeakosken nykyisestä
asuntokannasta. Asuinalueet on rakennettu pääosin 1900-1960-luvuilla. (Museovirasto
2009.)

Kuva 3 näyttää, kuinka Valkeakosken keskusta jakautuu eteläiseen (kuvassa vasemmalla)
ja pohjoiseen (kuvassa oikealla) keskustaan sitä halkovan kanavan molemmin puolin.
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Kaupungilla on meneillään keskustan kehittämishanke, jonka tarkoituksena on kehittää
vetovoimainen ja kaupunkimainen, pääosin asumista tarjoava keskusta-alue kanavan
eteläiselle rannalle. Suurin osa alueen nykyisestä rakennuskannasta on tarkoitus purkaa
ja suunnitella alueelle pääosin asuntoja. Uudistuva alue on nimetty Kanavanrannaksi
(Rauhaniemi 2017.) Alueen asemakaavaa ei kuitenkaan olla vielä hyväksytty.

Kuva 4: Kehitettävä alue ja Valkeakosken tehtaat kartalla (Tilastokeskus 2018b). Valokuvaupotukset: Myllysaari
(Myllysaaren museo 2018), Säteri (Hakala 2019), Tervasaari (Salminen 2018).

Suunniteltava alue sijaitsee kuvan 4 osoittamassa kohdassa Sääksmäentien ja Apiankadun
risteyksessä. Tällä hetkellä alueella on toimisto- ja liiketiloja Apiankadun pohjoispuolella
sekä linja-autoasema, K-market, Tokmanni ja pieniä liiketiloja sen eteläpuolella.
(Tilastokeskus 2018b.) Kuvassa 4 on osoitettu myös Valkeakosken tehtaiden sijainnit.
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Kuvio 6: Valkeakosken väkiluku vuosina 1987-2017 (Tilastokeskus 2018c).

Valkeakosken väkiluku on ollut kuvion 6 mukaisesti maltillisessa nousussa koko 2000-
luvun lukuun ottamatta vuosia 2005, 2013 ja 2017. Tilastokeskuksen ennakkotiedon
mukaan kaupungin asukasluku syyskuun lopussa vuonna 2018 on 21 195. (Tilastokeskus
2018c.)  Kaupungin väkiluku on 2000-luvulla kasvanut keskimäärin 0,18 prosenttia
vuodessa. Väestön kasvu on kokonaisnettomuuton ansiota, sillä kaupungin luonnollinen
väestönkehitys on ollut negatiivista jo pitkään. (Aro & Aro 2017.)

Tampereen kehyskuntien lisäksi myös Valkeakoski houkuttelee Tampereen väestöä.
Vuosien 2007–2015 aikana Tampereelta Valkeakoskelle suuntautunut muuttoliike oli
yhteensä 2083 asukasta, mikä on yli neljänneksen kaikista kaupungin tulomuuttajista.
Valkeakoskelle muuttavasta väestöstä merkittävä enemmistö tuleekin juuri Tampereelta.
Toisaalta Tampere houkuttelee myös puolestaan valkeakoskelaisia, ja vuosien 2010–
2015 aikana lähes joka kolmas lähtömuutto suuntautui Tampereelle. Tampere onkin
ylivoimaisesti Valkeakosken tärkein tulo- ja lähtömuuton kohdealue. (Aro & Aro 2017.)

Ikäryhmittäin tarkasteltuna Valkeakoski on viimeisen kymmenen vuoden ajan saanut
merkittävää muuttovoittoa 25-34 -vuotiaista nuorista aikuisista, mikä tuo kaupungille
merkittävää kilpailuetua. Suurinta muuttovoitto on ollut alle 14-vuotiaissa lapsissa, mikä
selittyy nuorten aikuisten muuttovoitolla. Muuten muuttovoitto on ikäryhmittäin ollut
tasaista lukuun ottamatta 15-24 -vuotiaita nuoria, joista on muuttotappiota muun muassa
opiskeluun lähdön vuoksi. Valkeakosken kuntaan muuttajien ikärakenne on kuitenkin
hyvä muuttovoittoisuuden perustuessa pääasiassa työllisiin keski- ja hyvätuloisiin sekä
nuoriin aikuisiin. Esimerkiksi Tampereella tilanne on päinvastainen, sillä suurin osa
tulomuuttajista on opiskelijoita ja työttömiä. (Aro & Aro 2017.)

Nuorten ja nuorten aikuisten muuttoliikkeet kertovat paljon, sillä heidän osuutensa on
keskimäärin 80 prosenttia kaikista muuttajista. Esimerkiksi Tampereella nuorten
aikuisten kunnastamuutto on suurempaa kuin tulomuutto, kun sen kehys- ja lähikunnissa
kyseisen ikäryhmän nettomuutto taas on positiivista. Ajan mittaan kehys- ja lähikuntien
muuttovoitto on kuitenkin tilastojen mukaan pienentynyt lukuun ottamatta Valkeakoskea,
joka ainoana tilaston vertailukunnista on kasvattanut nuorten aikuisten muuttovoittoa.
(Saarinen, 2018.) Tästä huolimatta Valkeakosken väestö on kuitenkin keskiarvoa
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iäkkäämpi: vuonna 2017 Valkeakoskella yli 65-vuotiaiden osuus oli 25,8 prosenttia, kun
koko maan keskiarvo oli 21,4 prosenttia. Kunnan väestöllinen huoltosuhde on hieman
korkeampi kuin sen Pirkanmaan naapurikunnilla Lempäälällä, Kangasalla ja Akaalla.
(Tilastokeskus 2018d.)

2.3 Keskeiset trendit

Kuten Pirkanmaan asumisen ja asuntotuotannon nykytilanteen kartoittamisen yhteydessä
havaittiin, ihmisten asumiseen liittyvät tarpeet ja toiveet muuttuvat. Kysynnän
muuttuessa myös asuntotarjontaa on päivitettävä nykypäiväisemmäksi. Tässä
kappaleessa eritellään erilaisia tämänhetkisiä trendejä, jotka vaikuttavat suomalaisten
asumiseen ja sitä myötä itse asuntotuotantoon.

Edellisessä luvussa havaittiin kaupungistumisen sekä kaupunkirakenteen hajautumisen
trendien voimistuminen. Kyseiset trendit ovat seurausta väestön muuttoliikkeestä. Tämän
lisäksi myös syntyvyyden lasku vaikuttaa merkittävästi asumisen kehittymiseen.
Syntyneiden määrän väheneminen on johtanut maan luonnollisen väestönkasvun
hidastumisen lisäksi lapsiperheiden määrän vähenemiseen (Tilastokeskus 2018e).
Lapsiperheiden määrä on kääntynyt laskuun, mikä kertoo perheiden täysi-ikäistyvien
lasten ikäluokkien olevan suurempia kuin uudet, syntyvät ikäluokat. (Tilastokeskus
2018e.)

Syntyvyyden lasku on luonnollisesti vaikuttanut myös kotitalouksien kokoihin. Kuten
Pirkanmaan asumisen nykytilanteen tarkastelusta havaittiin, kotitalouksien
keskimääräinen koko pienenee, eikä olemassa oleva asuntokanta ole kyennyt seuraamaan
muutosta sen kanssa samassa suhteessa. Tähän on havahduttu nykypäivän
asuntotuotannossa, ja pieniä asuntoja rakennetaankin entistä enemmän suhteessa
suurempiin. Muun muassa Valkeakosken Asunnot Oy:n entinen toimitusjohtaja Pirkko
Mäkelä-Turunen kertoi Valkeakosken Sanomien haastattelussa keväällä 2018, että uuteen
Valkeakosken keskustan liepeillä suunnitteilla olevaan asuinkerrostaloon rakennetaan
ainoastaan yhden ja kahden huoneen asuntoja (Rauhaniemi 2018a). Mäkelä-Turunen
kertookin pienten asuntojen rakentamisen taustalla oleviksi tekijöiksi muutokset
perhekoissa. (Rauhaniemi 2018a.) Pienille asunnoille on suuria asuntoja enemmän
kysyntää, mikä on joissakin tapauksissa johtanut jopa suurien huoneistojen jakamiseen
pienemmiksi asunnoiksi (Ihalainen, 2017).

Elinajanodotteen piteneminen ja alenevan syntyvyyden trendin jatkuminen johtavat
Suomen väestön ikääntymiseen. Koko Euroopan mantereen odotetaan ikääntyvän
seuraavan 50 vuoden aikana, ja Suomi on maanosan yksi nopeimmin ikääntyvistä maista.
(de Vocht 2010.) Väestön ikääntyessä ja syntyvyyden laskiessa entisestään kaupunkien
luonnollinen väestönkehitys muuttuu Valkeakosken tavoin negatiiviseksi, minkä vuoksi
kuntien väestönkasvu tai -lasku riippuu alueiden välisestä muuttoliikkeestä.

Vaikka syntyvyys onkin laskenut, ovat jotkut Suomen kaupunkien keskustat onnistuneet
lisäämään lapsien määrää alueellaan viimeisen 10-15 vuoden aikana. Johanna Liliuksen
(2017) väitöstutkimuksen mukaan urbaania elinympäristöä arvostavat ihmiset kokevat
elinympäristön merkityksen tärkeäksi elämäntilanteesta riippumatta, minkä seurauksena
he eivät aiemmin totuttuun tapaan muuta pois keskustasta perheen perustamisen vuoksi.
Keskustassa asumisen koetaan myös helpottavan työn ja perheen yhteensovittamista.
(Lilius, 2017.) Kaupungistumisen trendi ohjaa väestönkasvun suurien kaupunkien
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keskustoihin, mikä voi yhdessä alueiden negatiivisen luonnollisen väestönkehityksen
kanssa heikentää muiden alueiden väestöllistä tilannetta entisestään.

Kaupungistumisen myötä myös asumistoiveet muuttuvat. Suomen ympäristökeskuksen
julkaisemasta Asukasbarometri 2016:sta havaittiin, että vaikka omakotitalo onkin
edelleen suurimman osan asumisihanne, ovat asumiseen liittyvät toiveet muuttuneet
entistä keskusta- ja kerrostalokeskeisemmiksi ikäryhmästä riippumatta. Etenkin
nykytilanteen asumistoiveita kysyttäessä rivi- ja kerrostalot näyttäytyivät houkuttelevina
vaihtoehtoina. Kyselyn tulosten mukaan keskustoissa haluaisi asua enemmän asukkaita
kuin nykyinen toteutunut asuinaluejakauma esittää. Keskustatoiveet ovat noin
kaksinkertaistuneet suhteessa toteutuneeseen asuinaluejakaumaan, ja etenkin lähiöissä
asuvat haluaisivat muuttaa keskustaan. (Strandell 2017.)

Kaupungistuminen on vaikuttanut myös yksityisautoiluun: kun maaseudulla
yksityisautoilu on edelleen suosittu ja jopa välttämätön kulkumuoto oman liikkumisen
mahdollistamiseksi, ovat kaupungeissa asuvat nuoret hankkineet ajokortteja aiempaa
vähemmän (Tenhunen 2017). Tilastojen mukaan Suomessa maaseudulla asuvista 18-
vuotiaista nuorista noin 75 prosenttia hankkii ajokortin heti. Kaupungeissa asuvilla
nuorilla sama luku on noin 55 prosenttia ja maan suurimmissa kaupungeissa noin
kolmasosa. Tähän ovat syynä kaupunkien hyvät julkisen ja kevyen liikenteen
kulkuyhteydet, jotka vähentävät oman auton tarvetta. Ilmiön taustalla on myös etenkin
nuorten ajatus siitä, että he aikovat asua aina urbaanissa kaupunkiympäristössä, minkä
johdosta omalle ajokortille ei nähdä tarvetta. (Tenhunen 2017.)

Myös suomalaisten työelämä on muutoksessa. Työn aika- ja paikkasidonnaisuus on
löyhentynyt tietotyön yleistyessä, mikä on mahdollistanut entistä joustavammat työajat
sekä -paikat. Etenkin työn uudistuneet organisointitavat sekä autonomia ovat lisänneet
työnteon joustavuutta. Erilaisia työmuotoja, joissa ajan ja tilan suhde vaihtelee, kutsutaan
kokoavasti hajautetuksi työksi: kun etätyöhön liitetään usein mielikuva työskentelystä
yksin kotona, käsite hajautettu työ taas kuvaa todenmukaisemmin nykypäivän työelämän
vaatimuksia. Työ ei useinkaan ole pelkkää kotona tai työpaikalla työskentelyä, vaan se
voi sisältää vaihtelevassa suhteessa molempia sekä myös liikkuvaa työtä, joka tapahtuu
esimerkiksi asiakkaiden tiloissa sekä kulkuvälineissä. Lähes puolet Suomen työvoimasta
tekee tietotyötä, minkä voikin olettaa syyksi hajautetun työn yleistymiseen. (Nätti et al.
2010.)

Työelämän tapaan myös palveluiden luonteen muutos vaikuttaa ihmisten sijoittumiseen.
Verkossa tehtävien ostosten sekä hyödynnettyjen palveluiden määrä on Suomessa
kasvussa (Verkko-ostosten määrä hurjassa kasvussa 2018), mikä osaltaan mahdollistaa
ihmisten vapaamman sijoittumisen. Verkosta tilataan muun muassa tavaroita, matkoja,
palveluita ja elintarvikkeita.  Ostosten tekeminen verkkokaupassa vähentää ihmisten
tarvetta liikkua. Myös jonottamisen välttäminen on yksi syy sen suosioon. (Verkko-
ostosten määrä hurjassa kasvussa 2018.)

Ihmisten asunnon valinta on osa monimutkaista systeemiä, ja yllättävätkin asiat voivat
vaikuttaa siihen. Asuntotuotantoon ja itse asumiseen vaikuttavia trendejä ovat edellä
mainittujen lisäksi muun muassa globalisaatio, ilmastonmuutos sekä teknologian
kehittyminen (Global Trends and Their Impact on Real Estate 2015). Keskeisesti
asumiseen liittyvien trendien lisäksi asumiseen liittyviin valintoihin voivat epäsuorasti
vaikuttaa esimerkiksi erilaiset kohut, tapahtumat sekä monet muut asiat, joiden yhteyttä
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ja vaikutuksia asumisen kehittymiseen ei voida ennustaa. Tällaisia tekijöitä voivat olla
esimerkiksi rikollisuus sekä onnettomuudet.
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3 Paikan vetovoimaisuus

Valtiotieteen tohtorin Timo Aron (2017 s. 5) mukaan “jokaisen alueen menestyminen tai
menestymättömyys perustuu aina viime kädessä kasvuun”. Se, kuinka paljon kunta
pystyy houkuttelemaan alueelleen lisää asukkaita, matkailijoita, yrityksiä tai työvoimaa,
riippuu sen vetovoimaisuudesta. Kun siis puhutaan paikan vetovoimasta, puhutaankin
oikeastaan sen kasvusta. Tässä työssä vetovoimaisuutta tarkastellaan asukkaiden
houkuttelun näkökulmasta.

Paikan vetovoima liittyy tiiviisti sen elinvoimaan, sillä kasvua tavoittelevan kaupungin
on oltava elinvoimainen. Elinvoimaisuus, toisin sanottuna vireys, lisää paikan
vetovoimaa. Se voidaan jaotella sisäiseen ja ulkoiseen elinvoimaan. Sisäinen elinvoima
tarkoittaa alueen sisäiseen toimintaympäristöön vaikuttavia mikrotekijöitä, jotka liittyvät
kunnan omista päätöksistä muodostuvaan etuun. Siihen vaikuttavat esimerkiksi kunnan
strategiset valinnat, kyky tehdä päätöksiä sekä muutosherkkyys. Sisäinen vetovoima on
siis kunnan omissa käsissä. Ulkoisella elinvoimalla taas tarkoitetaan kunnasta
riippumattomia, ulkoisia makrotekijöitä, jotka vaikuttavat kunnan toimintaympäristöön.
Kyseiset tekijät liittyvät muun muassa elinkeino- ja toimialarakenteeseen, väestö- ja
työllisyyskehitykseen sekä paikan saavutettavuuteen. Ulkoiseen elinvoimaan kunta ei voi
suoraan vaikuttaa, sillä se on riippuvainen ulkoisista päätöksistä ja resursseista. (Aro
2017.) Ollakseen vetovoimainen kunnan onkin pidettävä huolta sisäisestä
elinvoimaisuudestaan.

3.1 Vetovoimatekijät

Vuonna 2004 Rainisto totesi kuntien vetovoimatekijöiden olevan suuressa muutoksessa
asukkaiden arvostuksen siirtyessä yhä voimakkaammin kunnan kovista
vetovoimatekijöistä pehmeisiin. Kovia vetovoimatekijöitä ovat paikan fyysiset
ominaisuudet, kuten paikan infrastruktuuri, rakennukset, toimitilat ja sijainti. Pehmeät
vetovoimatekijät taas ovat paikan aineettomia ominaisuuksia, mikä myös tekee niiden
jäljittelemisestä hankalampaa kuin kovien vetovoimatekijöiden. Pehmeisiin
vetovoimatekijöihin lukeutuvat muun muassa paikan henki, innovaatiosuuntautuneisuus,
markkinarakojen kehittäminen, elämänlaatu ja kulttuuri. (Rainisto 2004.)

Perinteisesti kaupungin vetovoimaisuutta on yritetty parantaa pääasiassa kovien
vetovoimatekijöiden kehittämisellä pehmeiden tekijöiden jäädessä huomiotta, sillä
pehmeiden vetovoimatekijöiden on nähty olevan vain seurausta kaupungin fyysisistä
piirteistä (Luque-Martinez et al. 2007). Paikkojen välinen voimistunut kilpailu on
kuitenkin pakottanut aluekehittäjät kiinnittämään entistä enemmän huomiota myös
pehmeisiin tekijöihin (Zimmerbauer 2008).

Aro (2017) taas on jaotellut paikan vetovoimatekijät kuuteen kategoriaan: koviin
vetovoimatekijöihin, sijaintitekijöihin, pehmeisiin vetovoimatekijöihin, mainetekijöihin,
identiteettitekijöihin sekä ”villeihin kortteihin”. Hänen jaottelussaan kovat
vetovoimatekijät liittyvät paikan talouden kehitykseen, yritysdynamiikkaan,
elinkeinopolitiikkaan, työllisyyteen, koulutustarjontaan, paikan kokoon sekä
muihin samankaltaisiin tekijöihin, joihin kaikkiin kunta ei pysty itse vaikuttamaan, mutta
jotka vaikuttavat kuntaan merkittävästi. Sijaintitekijöillä tarkoitetaan paikan sijainnin
suhdetta osaamisen, talouden ja tuotannon solmukohtiin. Paikan liikenneyhteydet
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vaikuttavat oleellisesti sen saavutettavuuteen ja sitä kautta sen etäisyyteen muun muassa
työvoimaan sekä tuotannon kannalta tärkeisiin reitteihin ja sijainteihin. Pehmeät
vetovoimatekijät liittyvät paikan aineettomaan olemukseen, kuten sen ilmapiiriin,
identiteettiin sekä tapahtumiin. Mainetekijät taas kuvaavat paikan ihmisissä herättämiä
mielikuvia. Identiteettitekijöillä tarkoitetaan paikan ja ihmisen välisiä tunnesidoksia.
(Aro 2017.) Suomalaisilla on Aron (2017) mukaan erityinen taipumus muodostaa vahva
identiteettiside syntymä-, koti- ja opiskelupaikkaan. Myös paikan historia, kulttuuri, kieli
ja merkkihenkilöt muokkaavat paikkaan sidottua identiteettiä. Villeillä korteilla taas
tarkoitetaan yllättäviä, ennakoimattomia tapahtumia, jotka vaikuttavat paikkojen
tulevaisuuteen. (Aro 2017.)

Rainiston (2004) kovien ja pehmeiden vetovoimatekijöiden määritelmien perusteella
Aron (2017) esittämät sijaintitekijät voisi sisällyttää koviin vetovoimatekijöihin niiden
ollessa paikan fyysisiä ominaisuuksia ja maine- sekä identiteettitekijät puolestaan
pehmeisiin vetovoimatekijöihin niiden aineettoman olemuksen vuoksi. Aron (2017)
jaottelun mukaiset kovat vetovoimatekijät taas kuvaavat pitkälti paikan ulkoista
elinvoimaa niiden ollessa pitkälti kunnan vaikutusvallan ulkopuolisia mutta silti sen
toiminnalle merkittäviä tekijöitä.

Tässä työssä keskitytään Aron (2017) jaottelun mukaisiin pehmeisiin vetovoima-, maine-
ja identiteettitekijöihin. Niitä nimitetään tästä eteenpäin yhteisesti pehmeiksi
vetovoimatekijöiksi. Koviksi vetovoimatekijöiksi taas kutsutaan paikan fyysisiä
ominaisuuksia. Jaottelun perusteena on siis tekijöiden olemus: paikan kovat
vetovoimatekijät ovat aineellisia pehmeiden tekijöiden ollessa aineettomia. On kuitenkin
huomattava, että kovat vetovoimatekijät luovat ainakin osittain pohjan pehmeiden
tekijöiden kehittymiselle, ja ne ovatkin tiiviisti sidoksissa toisiinsa. Kunnan
vaikutusvallan ulkopuoliset tekijät sekä villit kortit jäävät tämän työn
vetovoimaisuustarkastelun ulkopuolelle.
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3.1.1 Pehmeiden vetovoimatekijöiden vaikutus paikan
vetovoimaisuuteen

Kuten sanottu, pehmeät vetovoimatekijät ovat aineettomia ja usein omalaatuisia paikan
olemukseen liittyviä tekijöitä. Paikan fyysinen olemus taas luo puitteet pehmeiden
tekijöiden kehittymiselle. Paikan olemukseen vaikuttavat muun muassa sen tarjoamat
kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut, matkailu- ja luontokohteet sekä niin sanotut kolmannet
paikat eli ne ympäristöt, jotka ovat tärkeitä ihmisen itsensä toteuttamisen ja mukavuuden
kannalta (Aro 2017). Kolmansia paikkoja ovat esimerkiksi erilaiset kohtaamis- sekä
harrastuspaikat. (Aro 2017.)

Kuvio 7: Paikkaan liitettyihin mielikuviin vaikuttavat tekijät (Aro 2017).

Paikan maineeseen vaikuttaminen suoraan on hankalaa. Kuvio 7 kuvaa tekijöitä, jotka
vaikuttavat paikkaan liitettyihin mielikuviin. Kokemukset ja havainnot paikasta ja sen
kovista tekijöistä lisäävät ihmisen tietämystä, ja niihin kunnalla onkin mahdollisuus
vaikuttaa. Sen sijaan paikkaan kohdistuviin asenteisiin, ennakkoluuloihin, arvostuksiin
sekä uskomuksiin vaikuttaminen on haastavampaa. Ihmisten kokemuksista ja
havainnoista saadut tiedot kuitenkin vaikuttavat niihin ja voivat muuttaa niitä pysyvästi.
Vaikka kyseinen kehitys onkin hidasta, on kunnan maineensa parantamiseksi tarjottava
kävijöilleen positiivisia kokemuksia sekä havaintoja fyysisen ympäristönsä sekä
esimerkiksi erilaisten tapahtumien avulla. (Aro 2017.)

Paikan fyysinen ympäristö siis mahdollistaa siitä saatavat kokemukset. Esimerkiksi
rakennus tai maisema, jotka ovat paikan fyysisiä ominaisuuksia, voivat ulkomuodollaan
synnyttää ihmisessä positiivisen tai negatiivisen reaktion. Tämän reaktion ihminen
yhdistää paikan olemukseen luoden sille mielessään tietyn maineen. Maine, toisin
sanottuna imago, kuvaa kaikkia niitä mielleyhtymiä, joita tietty paikka ihmisen mielessä
herättää (Ekholm 2016). Se on osittain siis seurausta ihmisten kokemuksista paikan
fyysisistä ominaisuuksista mutta myös oletuksista, jotka eivät välttämättä ole
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paikkansapitäviä. Paikan maineeseen voidaan vaikuttaa siis sen fyysisen ympäristön
kehittämisen lisäksi myös tietoisuuden lisäämisellä ja uusien kokemuksien tarjoamisella.

Paikan pehmeät vetovoimatekijät yhdessä kovien tekijöiden kanssa siis vaikuttavat
paikan maineeseen. Kiristyvän kilpailun myötä alueiden maineeseen on ryhdytty
kiinnittämään entistä enemmän huomiota (Zimmerbauer 2008). Paikan maineesta ja
luonteesta puhuttaessa imagon, brändin ja identiteetin käsitteet sekoittuvat usein
keskenään.

Myönteinen maine eli imago on yksi alueellisen kilpailun keskeisistä
vetovoimatekijöistä, ja sen kehittämiseen ollaankin alettu panostaa aiempaa enemmän
(Zimmerbauer 2008). Imagolla tarkoitetaan ihmisten tiettyyn asiaan liittämien
uskomusten, ajatusten ja mielikuvien kokonaisuutta. Imago perustuu ihmisen tietoon ja
uskomuksiin kaupungista. (Ekholm 2016.) Paikan imago syntyy ihmisen mielessä
monimutkaisena prosessina muodostaen paikasta holistisen kuvan (Hart et al. 2013).

Paikan brändi taas on paikan itse rakentama tuotemerkkiin perustuva näkemys paikasta
(Ekholm 2016). Yhtä laajasti hyväksyttyä määritelmää ei kuitenkaan ole, sillä jotkut
tutkijat mieltävät paikat brändeiksi itsessään ilman sen tavoitteellista kehittämistä, kun
taas toisten mielestä paikkoja ei edes voi tarkastella perinteisen brändiviitekehyksen
kautta. (Skinner 2008.) Brändin luomisella pyritään synnyttämään mielikuva paikan
paremmuudesta sekä erottautumaan muusta kilpailevasta tarjonnasta. Brändäys voi
onnistuessaan tuoda paikalle lisäarvoa verrattuna vastaavaan tavalliseen brändittömään
paikkaan. (Rainisto 2004.) Jotkut kaupunkikeskustat ovat onnistuneet lisäämään
vetovoimaansa paikkabrändäyksen avulla (Casagrande 2018).

Paikan markkinoinnin ja brändäyksen yhteydessä puhutaan usein myös paikan
identiteetistä. Paikan identiteetinkään käsite ei ole aivan selvä, sillä siitäkin on monia eri
tulkintoja. Yleisimmin se on kuitenkin mielletty paikan todellisena, pysyvänä luonteena,
johon esimerkiksi sen markkinointitapa ja ulkoiset mielipiteet eivät vaikuta (Kalandides
2011). Kyseisen käsityksen mukaan paikan identiteetti on siis seurausta sen sisäisistä
ominaisuuksista, kuten historiasta ja kulttuurista. Menneisyyden tapahtumat ovat ajan
myötä muovanneet paikan luonnetta paikallistietämyksen ja erilaisten valtataisteluiden
kautta. (Mayes 2008.) Alueellisella identiteetillä taas tarkoitetaan ihmisen kokemaa
yhteenkuuluvuuden tunnetta paikkaa kohtaan (Zimmerbauer 2008).

Paikan imago- ja brändäystyö on tärkeä tekijä paikkojen välisessä kilpailussa, ja se
tulisikin nähdä laajana vetovoimatekijöiden kehittämistoimintana pelkän markkinoinnin
ja mainonnan sijaan.  Paikka, josta ei ole aluetietoisuutta tai johon ei samaistuta, ei ole
vetovoimainen, ja myös imagon kehittäminen on silloin hankalaa. Huonon imagon
omaavaa paikkaa ei myöskään usein valita asuinpaikaksi, ja heikko alueellinen
identiteetti vähentää ihmisten kiinnostusta paikan kehittämiseen ja päätöksentekoon.
Positiivinen imago taas on paikalle vahva resurssi: se lisää vetovoimaa, erottaa sen
kilpailijoista ja paikkaan samaistuminen saa asukkaat toimimaan sen hyväksi.
(Zimmerbauer 2008.)

Tärkein lähtökohta paikan markkinoinnille on sen imagon arvioiminen (Luque-Martinez
et al. 2007). Imagon arvioinnilla saadaan selville paikan vahvuudet ja puutteet, ja se
toimiikin kaupunkisuunnittelun perustana. (Luque-Martinez et al 2007.) Todenmukaisen
arvion paikan imagosta saadakseen on tarkastelussa pyrittävä tunnistamaan ihmisten niin
positiiviset kuin negatiivisetkin paikkaan liittyvät kokemukset ja niiden avulla kehitettävä
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itseään oikeaan suuntaan. Näin voidaan parantaa paikan imagoa ja siten lisätä sen
kilpailuetua suhteessa muihin paikkoihin. (Hart et al. 2013.) Prosessi on kaksisuuntainen,
eli vaikka alueellinen identiteetti voidaan nähdä alueellisen imagon käyttövarana, myös
imagotyö vahvistaa alueellista identiteettiä. (Zimmerbauer 2008.)

Paikan markkinoinnissa tärkeintä on kuitenkin välittää paikasta mahdollisimman
todenmukainen kuva. Imagon kehittäminen ei siis ole järkevää ennen kuin muutoksia on
saatu aikaan, sillä paikka ei hyödy itsensä mainostamisesta asioilla, jotka eivät vastaa
todellisuutta. Mainonnan lisääminen ja imagon kehittäminen ilman muita konkreettisia
toimenpiteitä ovat yleinen tapa koettaa parantaa paikan vetovoimaisuutta, mutta se
onnistuu vain harvoin. Myös erilaiset yksittäiset rakennushankkeet, kuten
kauppakeskukset tai museot, ovat tyypillinen tapa koettaa kasvattaa paikan vetovoimaa,
mutta sekään ei usein tuota haluttua lopputulosta. Kyseisen kaltaiset hankkeet ovat
nimittäin liian yksinkertaisia yrityksiä ratkaista monitahoisia ongelmia. Paikan
vetovoimaisuutta kehitettäessä tärkeintä olisikin ensin havaita itse ongelmakohdat ja
paneutua niiden ratkaisemiseen. Imagon kehittäminen tulisi aloittaa vasta, kun sen
edellytykset täyttyvät.  (Kotler et al. 1993.)

Voidakseen kehittää omaa imagoaan, Valkeakosken olisi siis ensin havaittava omaa
vetovoimaansa rajoittavat tekijät ja pureuduttava niihin. Kaupunki kamppailee muiden
tapaan muun muassa väestön ikääntymisen ja kaupungistumisen trendien kanssa ja sen
olisikin löydettävä keino ratkaista tilanteensa siten, että se erottuisi edukseen muista
paikoista. Esimerkiksi muutosherkkyys, tulevaisuuden asumisen tarpeisiin vastaava visio
sekä erilaiset positiivisia kokemuksia lisäävät tapahtumat voisivat lisätä kaupungin
elinvoimaa ja sitä myötä tehdä sitä vetovoimaisemmaksi. Myös muista erottuva
omaleimainen brändi voisi auttaa kilpailijoista erottautumisessa.

Valkeakoskella on ollut imagon kehittämiseksi useitakin iskulauseita. Kaupunkiin
liitettiin aiemmin usein mielikuvat paperiteollisuuden aiheuttamasta hajusta, ja se
yrittikin ottaa asiaan kantaa motolla “Ajattele nenääsi pitemmälle, muuta
Valkeakoskelle”. Kyseinen maineen kehittämisyritys johti kuitenkin kaupunkiin
kohdistuvien negatiivisten hajuun liittyvien mielikuvien voimistumisteen entisestään.
Vuonna 2000 kaupunki lanseerasikin uuden Mansikkapaikka-brändin, jolla pyrittiin
kääntämään huomio pois teollisuuden lieveilmiöistä. Valkeakoskella oli kyseiseen aikaan
kokoonsa nähden kattava palvelutaso erityisesti kulttuurin ja liikunnan saralla, ja moton
mansikoilla viitataankin palveluihin. Iskulauseella haluttiin herättää ihmisissä
henkilökohtaisia positiivisia tunteita. (Rainisto 2005.) Rainisto (2005) kehuukin
Valkeakosken ennakkoluulottomuutta ja idearikkautta brändäyksessä ja kokee tärkeäksi
myös sen, että brändi liittyy kaupungin todelliseen mielekkääseen piirteeseen eli tässä
tapauksessa palveluihin. Kyseinen brändi on käytössä edelleen.

Nykyään Valkeakoski markkinoi itseään myös “samalla rahalla enemmän” -
iskulauseella. Vuonna 2013 se mainosti tarjoamiaan asumismahdollisuuksia
televisiomainoksella, jossa lapsi halusi perheensä muuttavan Valkeakoskelle kaupungin
tilan runsauden mahdollistaman oman treenikämpän toivossa (Valkeakoski: Samalla
rahalla enemmän 2013). Kaupungin markkinointi kohdistuukin tällä hetkellä erityisesti
lapsiperheisiin.
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3.2 Valkeakosken asumisen vetovoimatutkimus

Valkeakosken kaupunki teetti kaupunkinsa asuntotarjonnan vetovoimaa tarkastelevan
tutkimuksen vuonna 2015. Sen tarkoituksena oli kartoittaa Valkeakosken seudun
tunnettuutta ja vetovoimaisuutta asuinpaikkana sekä yleisesti niitä tekijöitä, jotka
houkuttelevat asukkaita. Tutkimuksen kohderyhmä oli Pirkanmaan ja Hämeen seudulla
asuvat kuluttajat, ja se toteutettiin paneelikyselynä. Vetovoimatutkimuksesta saatiin niin
määrällisiä kuin laadullisiakin tuloksia, sillä siinä oli sekä monivalinta- että avoimia
kysymyksiä. Tulokset perustuvat 1010 vastaukseen. (Vuorela et al. 2015.)

3.2.1 Tulokset

Tutkimusten tulosten esittämisen apuna on käytetty erilaisia kuvioita. Osassa
kysymyksistä tarkastellaan myös vastaajien eri ominaisuuksien, kuten ikäryhmän tai
kotitalouden koon, vaikutuksia annettuihin vastauksiin. Näissä tarkasteluissa annetuista
vastauksista ja vastaajien ominaisuuksista on laadittu tilasto, jossa verrataan kunkin
vastaajaryhmän vastauksia suhteessa kaikkien vastaajien keskiarvoon. Jos
vastaajaryhmän vastaus noudattaa keskiarvoa, tilaston ruutu on valkoinen, jos tulos on
keskiarvoa pienempi, ruutu on vihreä, ja jos tulos on keskiarvoa suurempi, ruutu on
punainen. Keskiarvoa pienempi tulos tarkoittaa, että sen sijoitus on keskiarvoa
korkeampi, kun taas keskiarvoa suurempi tulos kuvastaa keskiarvoa matalampaa
sijoitusta.

Kuvio 8: Vastaajien taustatiedot (Vuorela et al. 2015).
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Kuviossa 8 esitetään vastaajien taustatiedot. Vastaajista noin puolet olivat alle 36-
vuotiaita, viidesosa 36-45-vuotiaita ja loput eli vajaa kolmannes yli 45 vuotiaita.
Lapsettomia yhden tai kahden hengen talouksissa eläviä oli noin 70 prosenttia. Vastaajista
enemmistön nykyisen asunnon talotyyppi oli kerrostalo, asuinympäristö pientaloalue ja
omistussuhde omistusasunto. Hieman yli puolet vastaajista asui Tampereella. (Vuorela et
al. 2015.)

Kuvio 9: Vastaajien mieluisimmat asuinympäristöt (Vuorela et al. 2015).

Suurin osa vastaajista halusi asua samankaltaisella alueella, jolla asuivat vastaushetkellä.
Tulosten esittämisessä on käytetty apuna eri vastaajaryhmien vastausten suhdetta
kaikkien vastausten keskiarvoon. Vastaajille esitetyt vastausvaihtoehdot ovat pystyrivillä
ja tarkasteltavat vastaajaryhmät vaakarivillä. Kunkin sarakkeen pienin luku siis ilmoittaa
kyseiselle vastaajaryhmälle mieluisimman vaihtoehdon, ja vaakarivin luvut kertovat eri
vastaajaryhmien vastausten erot. Kuviosta 9 havaitaan, että kaupungin keskusta sekä
pientaloalue houkuttelivat haja-asutusta enemmän ikäryhmästä ja nykyisestä
asuinpaikasta riippumatta. Alle 25-vuotiaista suurin osa halusi asua kaupungin
keskustassa, 25-55 vuotiaista pientaloalueella ja sitä vanhemmat yhtä paljon keskustassa
kuin pientaloalueella. (Vuorela et al. 2015)
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Kuvio 10: Vastaajien mieluisimmat talotyypitt (Vuorela et al. 2015).

Tutkimukseen osallistuneilta kysyttiin heille mieluisinta talotyyppiä. Kuvio 10 osoittaa,
että omakotitalo oli kaikista mieluisin talotyyppi alle 55-vuotiaille nykyisestä talotyypistä
ja asuinalueesta riippumatta. Yli 55-vuotiaat arvostivat enemmän rivitaloasumista
omakotitaloa enemmän, ja yli 65-vuotiaat taas kokivat omakotitalon vaihtoehdoista
epämiellyttävimmäksi. Kuviossa näkyvien vastaustilastojen lisäksi tutkimustulokset
paljastivat, että järvimaisema oli vastaajille mieluisin olohuoneesta näkyvä maisema
ikäryhmästä ja kotitalouden koosta riippumatta. 67 prosenttia vastaajista haluaisi
olohuoneestaan näkyväksi maisemaksi mieluiten järvimaiseman, 15 prosenttia
metsämaiseman, 12 prosenttia kaupunkimaiseman ja 6 prosenttia pellon. (Vuorela et al.
2015.)
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Kuvio 11: Vastaajien mieluisimmat asuntojen koot (Vuorela et al. 2015).

Kuvio 11 esittää mieluisimpaan asunnon kokoon liittyvät vastaukset. Kolmio oli
tutkimuksen mukaan asunnon mieluisin huonejako. Etenkin lapsettomissa kahden hengen
talouksissa asuvat sekä yksinhuoltajat vastasivat kolmion vaihtoehdoista
mieluisimmaksi. Lapsiperheet halusivat suuremman, neljästä viiteen huoneen asunnon.
Kaksio oli yksinasujien mieluisin huonejako. Kaikissa vastaajien kotitalouksien koissa
asunnon toiseksi mieluisin koko oli mieluisinta suurempi lukuun ottamatta kahden
aikuisen ja lasten taloutta, joiden toiseksi mieluisin huonejako oli mieluisinta pienempi.
Kaikista vastaajista vain kuusi prosenttia halusikin asunnoltaan kuusi huonetta tai
enemmän. Myös yksiöiden kannatus oli vähäinen. (Vuorela et al. 2015.)
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Kuvio 12: Vastaajien toivomien autopaikkojen lukumäärät (Vuorela et al. 2015).

Toivottujen autopaikkojen lukumäärä on esitetty kuviossa 12. Autopaikoista kysyttäessä
enemmistö halusi oman autopaikan. 46-55 vuotiaat halusivat eniten autopaikkoja.
Kahden tai useamman autopaikan kannatus laski vastaajan iän laskiessa. Noin kymmenen
prosenttia ei halunnut autopaikkaa lainkaan. Suurin osa parkkipaikkaa kaipaamattomista
vastaajista oli alle 25-vuotiaita. Myös yli 55-vuotiaat kaipasivat autopaikkaa vähemmän
kuin 36-55 vuotiaat. (Vuorela et al. 2015.)

Kuvio 13: Vastaajien mieluisimmat asunnon kerrosten lukumäärät (Vuorela et al. 2015).

Kuvio 13 kuvaa eri kerroslukumäärien arvostusta vastaajien keskuudessa. Yhdessä
tasossa asuminen oli suosituin omakotiasumisen muoto vastaajien keskuudessa. Yli 36-
vuotiaista suurin osa halusi yksikerroksisen talon, ja kannatus nousi vastaajan iän
kasvaessa. Alle 36-vuotiaat halusivat asumiselta kuitenkin enemmän kahden kuin yhden
tason ratkaisuja. Alle 25-vuotiaiden mielestä yhdessä tasossa asuminen oli kaikista
epämieluisin vaihtoehto. (Vuorela et al. 2015.)
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Kuvio 14: Vastaajien mieluisimmat rivi- ja paritalotyypit (Vuorela et al. 2015).

Kuvio 14 esittää townhousen, rivi- ja paritalon vertailun tulokset. Vertailussa keskusta-
alueen townhouse nousi vaihtoehdoista miellyttävimmäksi asumisen konseptiksi.
Toiseksi sijoittui rivitalo pienataloalueella ja kolmanneksi paritalo pientaloalueella.
Keskusta-alueella sijaitseva townhouse oli vaihtoehdoista mieluisin kaiken kokoisille
kotitalouksille lukuun ottamatta yhden hengen talouksia. Yhden hengen talouksien
suosikki oli pientaloalueen rivitaloasuminen, tosin ero townhousen kannatukseen oli
hyvin pieni. Vastaajat, jotka vastasivat asuvansa mieluiten 2-5 huoneen asunnossa,
mielsivät townhousen vaihtoehdoista mieluisimmaksi. (Vuorela et al. 2015.)

Kuvio 15: Vastaajille mieluiset palveluiden ja kodin väliset etäisyydet (Vuorela et al. 2015).

Mieluisan asuinpaikan ominaisuuksista kysyttäessä kahdeksan tekijää asettuivat
tuloksissa seuraavaan tärkeysjärjestykseen: tärkeimmäksi koettiin kauppa ja muut
vastaavat palvelut, sen jälkeen järjestyksessä terveys- ja sosiaalipalvelut, työpaikka,
liikuntapalvelut, kulttuuripalvelut, koulu tai muu oppilaitos ja viimeisenä
päivähoitopalvelut. Kuvio 15 esittää vastaajien mieltämät sopivat etäisyydet edellä
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mainittujen tekijöiden ja kodin välillä. Päivittäistavarakauppa on palvelu, jonka sijainti
kävelyetäisyydellä omasta asunnosta nähtiin kaikkein arvokkaimpana. Tärkeäksi
miellettiin käveltävä etäisyys myös kouluun ja päiväkotiin. Moni toivoi myös työpaikan
sijaitsevan asuinpaikkakunnalla, mutta sen ei kuitenkaan tarvinnut sijaita aivan kodin
läheisyydessä. Myös terveys-, sosiaali- ja liikuntapalvelut saivat sijaita kauempana,
kuitenkin mieluiten alle viiden kilometrin päässä. (Vuorela et al. 2015.)

Kuvio 16: Vastaajista houkuttelevimmat paikkakunnat oman asuinkunnan ulkopuolelta (Vuorela et al. 2015).

Kyselyyn osallistujilta kysyttiin yleisten asumismieltymysten lisäksi myös konkreettisesti
sijoittumiseen ja Valkeakoskeen liittyviä kysymyksiä. Kyselyssä pyydettiin
mainitsemaan oman asuinpaikkakunnan ulkopuolelta kolme paikkakuntaa Hämeen ja
Pirkanmaan alueelta, joissa vastaajan mielikuvan mukaan on paras asua. Kuvio 16
osoittaa Valkeakosken sijoittuneen listalla kahdeksanneksi. Erot paremmin sijoittuneisiin
olivat merkittävästi suurempia kuin heikommin sijoittuneisiin. Muun muassa
Valkeakosken naapurikunnat Kangasala ja Lempäälä nähtiin Valkeakoskea parempina
asuinpaikkoina. Ne vastaajat, jotka mielsivät Valkeakosken mieluiseksi asuinpaikaksi,
kertoivat syyksi muun muassa hyvät kokemukset sekä puheet, kauniin ja viihtyisän
ympäristön, tuttuuden, kompaktiuden, luonnonläheisyyden sekä Tampereen hyvän
saavutettavuuden. (Vuorela et al. 2015.)
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Kuvio 17: Vastaajien Valkeakoskeen liittämät mielikuvat (Vuorela et al. 2015).

Vastaajilta kysyttiin myös, kuinka hyvin he tuntevat Valkeakosken. Vastaajista noin
viidennes tiesi Valkeakosken melko hyvin tai paremmin. Lapsiperheet tiesivät kaupungin
hieman lapsettomia paremmin. Kun vastaajien Valkeakoskeen liittyviä mielikuvia
selvitettiin annettujen sanaparien kautta, Valkeakoski miellettiin kuvion 17 mukaisesti
väljäksi, edulliseksi, kolkoksi, kaukaiseksi, maaseutumaiseksi, uneliaaksi ja
vanhanaikaiseksi. Vastaajat pitivät Valkeakoskea yhtä edullisena, uneliaana ja väljänä
riippumatta siitä, kuinka hyvin he tunsivat paikan. Kaupungin taas mielsivät
vanhanaikaiseksi, kaukaiseksi ja kolkoksi helpommin ne, jotka tunsivat sen huonosti.
(Vuorela et al. 2015.)

Valkeakosken positiivisiksi, vetovoimaisuutta parantaviksi piirteiksi nousivat kaupungin
läheinen sijainti suhteessa Tampereeseen, edullisuus, väljyys, luonnonläheisyys sekä
rauhallisuus. Osa vastaajista koki hyväksi myös kaupungin palvelutarjonnan. Monelle
vastaajalle tuli Valkeakoskesta mieleen myös teollisuuskaupunki, joka ei hajua lukuun
ottamatta ole suoraan positiivinen tai negatiivinen mielikuva. (Vuorela et al. 2015.)

Yli puolet vastaajista olivat kuitenkin sitä mieltä, ettei Valkeakoski ole kovinkaan
houkutteleva asuinpaikka. Vain 0,7 prosenttia mielsi kaupungin erittäin houkuttelevaksi.
Melkein kolmella neljäsosalla vastaajista oli Valkeakoskesta negatiivissävytteisiä ja
lopulla neljänneksellä positiivisia kokemuksia tai oletuksia. Kuitenkin, Valkeakosken
edes melko hyvin tuntevat vastaajat kokivat kaupungin muita vastaajia
houkuttelevammaksi. Heistä noin puolet pitivät kaupunkia vähintään melko
houkuttelevana. Houkuttelevuuden kokemukset heikkenivät tunnettuuden heiketessä.
(Vuorela et al. 2015.)
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Kuvio 18: Hinnat, jotka vastaajat olisivat valmiit maksamaan toiveidensa mukaisesta asunnosta Valkeakoskella
(Vuorela et al. 2015).

Vastaajilta pyydettiin arviota hinnasta, jonka he olisivat valmiita maksamaan toiveidensa
mukaisesta asunnosta Valkeakoskella. Tulokset on esitetty kuviossa 18. Suurin osa
vastanneista voisi maksaa yksiöstä alle 100 000 euroa, kaksiosta alle 150 000 euroa,
kolmiosta alle 200 000 euroa sekä 4-5 huoneisesta asunnosta alle 250 000 euroa. (Vuorela
et al. 2015.)

Vastaajilta kysyttiin myös ehdotuksia Valkeakosken vetovoimaisuuden parantamiseksi.
Vastausten perusteella muun muassa keskustassa olisi kehitettävää: sen tulisi olla
nykyistä eläväisempi ja tarjota aktiviteetteja myös iltaisin. Myös julkisista
liikenneyhteyksistä löytyi parantamisen varaa. Kaupungin pitäisi myös tuoda itseään
paremmin esille ja lisätä ihmisten tietoisuutta itsestään. (Vuorela et al. 2015.)

3.2.2 Päätelmät

3.2.2.1 Yleiset asumismieltymykset

Tutkimukseen osallistuneet vastaajat muodostivat melko monipuolisen joukon, joka
mahdollisti vastaajien ryhmittelemisen. Siitä huolimatta kaikki vastaajaryhmät eivät
olleet tasavertaisesti edustettuina. Yksinhuoltajien ja yli 65-vuotiaiden vastaajaryhmiin
kuului merkittävästi vähemmän vastaajia kuin muihin kategorioiden ryhmiin. Lisäksi
vastaajajoukosta yli puolet (51,7 %) asui Tampereella, mikä saattoi vaikuttaa saatuihin
tutkimustuloksiin. Jos vastaajajoukko olisi ollut asuinpaikkakunnaltaan
heterogeenisempi, tuloksista olisi saanut kattavamman kuvan Pirkanmaan ja Hämeen
kuntien asukkaiden Valkeakoskea koskevista näkemyksistä sekä yleisistä asumisen
mieltymyksistä. Nyt tuloksissa painaa melko voimakkaasti tamperelaisten mielikuvat
sekä arvostukset. Jos oletetaan, että Tampereelle muuttaa tietyntyyppisiä ihmisiä,
esimerkiksi muita Pirkanmaan kuntalaisia enemmän urbaania asuinympäristöä arvostavia
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asukkaita, tutkimustulokset eivät anna todenmukaista kuvaa Pirkanmaan asukkaiden
vastauksista. Jos tamperelaisten otannan taas oletetaan edustavan heterogeenistä
vastaajien joukkoa, jonka vastauksiin oma asuinpaikka ei vaikuta, ei tätä ongelmaa ole.

Tutkimuksen tulosten perusteella etenkin nuoret ja iäkkäät arvostavat keskusta-asumista,
kun taas niiden välissä olevat ikäluokat eli 25-55-vuotiaat arvostavat eniten asumista
pientaloalueella. Mieluisimmasta asuinympäristöstä huolimatta kaikki ikäryhmät
kuitenkin pitivät itselleen mieluisimpana asumisen konseptina omakotitaloa. Edellä
mainitut tulokset ovatkin jokseenkin ristiriitaisia, sillä keskusta-asuminen yhdistettynä
omakotitaloon on, jos ei mahdoton, harvinainen ja kallis yhdistelmä. Kaikilla kyseisen
vastausyhdistelmän antaneilla vastaajilla olisi tuskin todellisuudessa varaa asua
keskustassa omakotitalossa, vaan keskustaan muutettaessa talotyyppi olisi
todennäköisesti kerrostalo. Vastaajat ovatkin valinneet kyselyssä unelmiaan vastaavat
vastausvaihtoehdot, eikä vastauksia annettaessa ole huomioitu, miten mitkäkin valinnat
sulkevat toisiaan pois. Ongelma on sama kuin Asukasbarometri 2016:ssa havaittu
ihanteen ja todennäköisen valinnan ero: vaikka vastaaja kertoisikin haluavansa jotain, se
ei tarkoita hänen todellisuudessa valitsevan kyseistä vaihtoehtoa muiden joukosta.
Tulosten perusteella onkin vaikea sanoa, haluavatko ihmiset enemmän keskusta-asumista
vai omakotitalon.

Koska Valkeakoski on kuitenkin kooltaan kompakti, omakotiasuminen on mahdollista
lähellä keskustaa. Aivan ydinkeskustassa se ei ole mahdollista keskustan toimintojen
vaatiman asukastiheyden sekä maan korkean arvon vuoksi, mutta jo heti ydinkeskustan
laitamilla sijaitsee pientaloalueita. Näiden ja ydinkeskustan väliin olisi kerrostalojen
lisäksi mahdollista rakentaa myös esimerkiksi townhouseja, sillä rivitalo miellettiin
kerrostaloa mieluisemmaksi talotyypiksi, ja townhouse oli rivitalovaihtoehdoista
vastaajien selkeä suosikki. Townhouset ovat myös rivitalomuotona tiiveimmästä päästä
mahdollistaen tiivis-matala –tyyppisen rakentamisen, jonka tiiveys lähestyy
kerrostaloalueen tiiveyttä.

Etenkin nuoret aikuiset pitivät monikerroksisista asumisratkaisuista, joita townhouse voi
tarjota. Toisaalta townhouseissa asunnon neliömäärät voivat monikerroksisuuden vuoksi
nousta melko suuriksi, minkä vuoksi townhouse ei sovellu pienen ja edullisen asunnon
etsijälle. Kyseinen asumisen konsepti ei monikerroksisuutensa vuoksi sovellu hyvin
myöskään esteettömyyttä kaipaaville, kuten rajoittuneen liikuntakyvyn omaaville
iäkkäille. Iäkkäät pitivätkin yhden tason asumisratkaisuja miellyttävimpinä. Kuitenkin ne
vastaajat, jotka mielsivät mieluisimman asunnon tarjoavan kahdesta viiteen huonetta,
pitivät townhousea parhaana vaihtoehtona. Kyseiselle asumisen konseptille on siis
havaittavissa hyvin kysyntää. Toisaalta suorien päätelmien tekeminen ei kysymyksen
asettelun vuoksi ole tässäkään tilanteessa mahdollista: kysymyksen vaihtoehdot
“townhouse-tyyppinen rivitalo keskusta-alueella”, “rivitalo pientaloalueella” ja “paritalo
pientaloalueella” saattoivat nimittäin saada vastaajan tekemään valintansa sijainnin
perusteella talotyypin sijaan. Townhousen lisäksi myös muita vaihtoehtoja on mahdollista
sijaita keskusta-alueella, joten vaihtoehdot eivät siinä mielessä ole tasavertaisia.

Kaupunkimaisen elinympäristön ja omakotitalon yhdistelmän lisäksi myös maisemaa
koskeva kysymys tuotti tuloksia, joita ei suoraan voi yhdistää muihin vastauksiin. Suurin
osa vastaajista halusi asunnostaan järvimaiseman, vaikka todellisuudessa se on melko
harvinainen asunnon ominaisuus. Kuten omakotitalo, myöskään järvimaisema ei usein
yhdisty keskusta-asumiseen. Se on harvinainen ominaisuus myös pientaloalueella.
Valkeakoskella järvimaisemaan olisi kuitenkin mahdollisuus myös keskustassa sitä
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halkovan kanavan ansiosta. Tämä voisikin olla edullisuuden ja kompaktiuden lisäksi yksi
Valkeakosken vetovoimatekijä asuntomarkkinoilla, sillä monella muulla keskustalla ei
ole tarjota järvinäköalaa etenkään kaupungin keskustassa. Veden läheisyyttä onkin
hyödynnettävä asuntojen rakentamisessa ja markkinoinnissa.

Valkeakosken keskustan kehittämishankkeen valmistuessa nykyiset nuoret ovat itse siinä
ikäryhmässä, joka tutkimuksen tulosten mukaan haluaa asua ja kasvattaa lapsensa
pientaloalueella. Jos kehitys jatkuu entisellään, voi tutkimuksesta tehdä johtopäätöksen,
että lapset halutaan kasvattaa ennemmin omakoti- kuin kerrostalossa. Toisaalta, kuten
Lilius (2017) epäili, entisestään voimistuva kaupungistuminen tulee tulevaisuudessa
pitämään lapsiperheet kaupunkien keskustoissa pientaloalueelle muuttamisen sijaan. Jos
kyseinen kehitys toteutuu, on kaupungin varauduttava suunnittelemaan perheille sopivaa
keskustaa niin asuntojen, liikkumisen kuin palveluidenkin muodossa.

Nuorilla ja iäkkäillä perhekoot ovat keski-ikäisten perhekokoja pienempiä, sillä nuorilla
ja iäkkäillä perheeseen ei usein kuulu lapsia. Kyseisillä ikäryhmillä tyypillisen
kotitalouden koon voisikin kuvitella olevan yhdestä kahteen henkeä. Koska
tutkimuksessa ilmeni kaksion olevan yhden hengen ja kolmion kahden hengen
kotitalouksille mieluisimmat huoneistotyypit, tulisi niitä erityisesti suosia
kerrostalorakentamisessa. Mahdollisille asukkaille on kuitenkin oltava tarjota myös
asumista muilla huonejaoilla, sillä yleisen kysynnän lisäksi löytyy myös siitä poikkeavaa
kysyntää. Suurien asuntojen kysyntä keskusta-alueella tulee kasvamaan, jos ennustus
perheiden jäämisestä keskustaan pitää paikkansa.

Tutkimuksen asunnon huonejakoa koskevan kysymyksen asettelu oli kuitenkin hieman
ongelmallinen: siinä kysyttiin mieluisinta huoneiden lukumäärää, mutta jokaiseen
vaihtoehtoon oli merkitty myös neliömäärän haarukka. Näin ollen tuloksia tutkiessa ei
voida olla varmoja, valitsiko vastaaja vastauksensa huonejaon vai neliömäärän mukaan.
Esimerkiksi kaksiossa neliömäärän haitariksi oli määritelty 40-59 neliömetriä, vaikka
todellisuudessa ainakin yksiöt voivat myös kuulua tähän kokoluokkaan.

Oli kyse sitten neliömäärien tai huonejaon arvostuksesta, tulos on Valkeakosken kannalta
kuitenkin positiivinen. Ihmiset haluavat asunnossa tilaa ympärilleen. Koska
Valkeakoskella asuminen on keskimäärin edullisempaa etenkin Tampereeseen sekä sen
kehyskuntiin verrattuna, pystyy se tarjoamaan asuntoja muita pienemmillä hinnoilla.
Valkeakoskella on siis mahdollista saada samalla hinnalla suurempi asunto kuin
Tampereelta tai sen kehyskunnista.

Valkeakosken haasteeksi saattaa sen sijaan muodostua asuinympäristön vaatimukset:
pelkkä kerrostalo sopivan hintaisine ja kokoisine asuntoineen ei riitä, vaan sen on lisäksi
sijaittava kaupunkimaisessa ympäristössä. Valkeakosken olisi siis pystyttävä tarjoamaan
keskustan asukkaille kaupunkimaista elämää, johon kuuluu muun muassa kattava
palvelutarjonta sekä hyvät julkisen liikenteen yhteydet. Tutkimuksessa esiin nousseet
asuinpaikkakunnan välttämättömien palveluiden vaatimukset Valkeakoski pystyy
kuitenkin täyttämään. Asukkailla on mahdollisuus käyttää terveys- ja sosiaalipalveluita,
ja keskustassa sijaitsee eri kokoisia päivittäistavarakauppoja. Kaupungissa sijaitsee myös
useita peruskouluja sekä toisen ja kolmannen asteen opiskelumahdollisuuksia. Etenkin
Valkeakosken keskusta on hyvin kompakti, joten sen tarjoamat palvelut ovat asukkaille
kävellen saavutettavissa. Uutta rakennettaessa on kuitenkin varmistettava, että lyhyet
välimatkat säilyvät.
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Useimmat vastaajat halusivat asuntonsa yhteyteen autopaikan. Kysymyksessä on taas
ongelma sen muotoilussa: siinä kysytään, kuinka monta autopaikkaa vastaaja toivoisi
asuntonsa yhteydessä olevan. Tulosten perusteella on siis vaikea päätellä, onko
autopaikka vastaajalle asunnon valinnassa välttämätön tekijä, vai tuoko se asunnolle
lisäarvoa. Kysymyksestä jää epäselväksi myös se, toivovatko vastaajat autopaikkaa
itsellensä vai vieraiden autoja varten. Alle 25-vuotiaat vastaajat olivat suurin ikäryhmä,
joka ei halunnut autopaikkaa lainkaan. Tämä voi olla merkki siitä, että nuorten kiinnostus
yksityisautoilua kohtaan on laskenut, ja autopaikkojen tarve tulee pienenemään
tulevaisuudessa. Toinen vaihtoehto on se, etteivät alle 25-vuotiaisiin vastaajiin kuuluneet
nuoret ole vielä hankkineet ajokorttia.

Suurta maapinta-alaa ei pienellä ja tiiviillä keskusta-alueella haluta välttämättä käyttää
pysäköinnin järjestämiseen, minkä vuoksi maanalainen pysäköinti tai pysäköintitalo voi
tulla kysymykseen. Ne ovat vaihtoehtoina kuitenkin myös kalliimpia, mikä nostaa
asumisen kustannuksia. Autopaikkojen lukumäärää koskevan toiveen sijaan voisikin olla
syytä selvittää, onko autopaikka välttämätön, ja mitä asukas olisi valmis siitä maksamaan.

Joka tapauksessa, koska autopaikoille vaikuttaa olevan paljon kysyntää, voi niiden puute
karsia potentiaalisia asukkaita. Kuitenkin keskustaelämää tutkimuksen perusteella eniten
arvostavat, eli nuoret aikuiset sekä iäkkäät, kaipasivat autopaikkoja kaikista ikäryhmistä
vähiten. Saattaa siis olla, että urbaania kaupunkielämää arvostavat vastaajat myös
kaipaavat omaa autopaikkaa vähemmän kuin ne, jotka eivät halua asua keskustassa.

Tutkimukseen osallistuneille esitetty kysymys, jossa vastaajia pyydettiin arvioimaan
käypä kauppahinta Valkeakoskella sijaitsevasta toiveiden mukaisesta asunnosta sen
huonejaon mukaan, tuotti epäselviä tuloksia. Kysymyksessä toistuu muun muassa sama
ongelma kuin mieleisestä huonejaosta kysyttäessä, sillä siinä huonejaon ohella on
ilmoitettu neliömäärä. Vastausten perusteella ei siis voida olla varmoja, tarkoittaako
vastaaja kokoa vai huonejakoa sopivan hinnan perusteena. Toinen ongelma on
kysymyksen termi “toiveiden mukainen”, sillä erilaiset toivomukset vaikuttavat hintaan
eri tavalla. Vaikka Valkeakoskelle rakentuvien uusien asuntojen hinnat pyörisivätkin
vastaajien ilmoittamissa heidän hyväksymissään hintahaarukoissa, eivät asunnot silti
välttämättä olisi heidän toiveidensa mukaisia. Lisäksi voi myös olla, etteivät vastaajat
osaa arvioida toiveidensa vaikutusta asunnon hintaan. Kolmas ongelma ilmenee
kysymyksen kohdassa “Valkeakoskella sijaitsevasta”: kysymys jättää epäselväksi, miten
Valkeakoskella sijaitsevan asunnon käypä hinta suhteutuu vastaajien mielissä muiden
kuntien vastaaviin asuntoihin. Vastausten perusteella ei siis voida tietää, vaikuttaako
sopivaan hintaan eniten kunta, sijainti kunnassa vai toivotut ominaisuudet.

Vuoden 2018 toisella neljänneksellä Valkeakosken vanhan osakehuoneiston
keskimääräinen neliöhinta Valkeakosken keskustassa oli 1282 euroa, kun Tampereen
keskustassa sama luku oli 3860 euroa (Myytyjen asuntojen tilastot 2018). Suurin osa
vastaajista oli valmis maksamaan Valkeakoskella sijaitsevista yksiöistä 100 000 euroa ja
4-5 huoneisesta asunnosta 250 000. Valkeakosken keskustassa sijaitsevan vanhan
osakehuoneiston keskimääräiseen neliöhintaan verrattuna yksiöstä maksettavalla 100 000
eurolla saisi keskustasta 78 neliötä ja 250 000 eurolla 195 neliötä. Vanhan
osakehuoneiston saisi siis alle sen hinnan, jonka vastaajat asettivat asunnon kipurajaksi.

Uudiskohteet ovat luonnollisesti vanhoja kalliimpia. Valkeakosken Sanomien elokuussa
2018 julkaistun kaupungin asuntokauppaa käsittelevän uutisen mukaan 24 prosenttia
Valkeakoskella myynnissä olevista asunnoista on uudiskohteita (Rauhaniemi 2018b).
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Suurin osa niistä on kerrostaloasuntoja. Valkeakosken OP-Kiinteistökeskuksessa
kiinteistövälittäjänä työskentelevän Veli Helpiön mukaan uudiskohteet kiinnostavat
kiitettävästi korkeammasta hinnastaan huolimatta, ja keskustaan juuri valmistuneissa
kerrostaloissa on vapaana enää muutamia asuntoja. Helpiö kertoo uutista varten
järjestetyssä haastattelussa, että rakenteilla olevissa kohteissa yli puolet asunnoista on
myyty tai varattu. (Rauhaniemi 2018b.)

Esimerkiksi Valkeakosken ydinkeskustaan rakenteilla olevan, vuonna 2019 valmistuvan
Asunto Oy Valkeakosken Kuohun neliöhinnat ovat merkittävästi keskustan vanhoja
asuinhuoneistoja korkeammat. Kyseisessä asuinkerrostalossa asuntojen neliöhinnat
vaihtelevat 4000 ja 4600 euron välillä asunnosta riippuen (Asunto Oy Valkeakosken
kuohu 2018). 30 neliön yksiön velaton hinta on 132 700 euroa ja 105 neliön nelihuoneisen
asunnon velaton hinta 439 300 euroa (Asunto Oy Valkeakosken kuohu 2018). Näin ollen
uusista asunnoista pyydettävät hinnat ylittävät reippaasti vastaajien enemmistön antamat
hintojen kipurajat.

Tutkimukseen osallistuneista vain 1,7 prosenttia olisi valmis maksamaan toiveidensa
mukaisesta 4-5 huoneen asunnosta Valkeakosken Kuohun asunnosta pyydettävän hinnan.
Yksiön hinnan olisi vielä valmis maksamaan 18,2 prosenttia, kaksion 10,7 prosenttia ja
kolmion 2,2 prosenttia vastaajista. Valkeakosken Kuohun asuntojen hinnat siis karkaavat
sitä enemmän mitä suurempi asunto on kyseessä. Kyseisen kerrostalon asuntojen hinnat
ovat kuitenkin merkittävästi normaalia Valkeakoskella myytävien uusien
kerrostaloasuntojen hintatasoa korkeammat keskeisimmän mahdollisen sijainnin vuoksi.

Korkeista neliöhinnoistaan huolimatta Helpiön mukaan myös Valkeakosken Kuohu on
kuitenkin kohdannut paljon kiinnostusta. “Kohde kiinnostaa, sillä sen sijainti on niin
erityinen, ja myös näkymät ovat hienot”, Helpiötä siteerataan Valkeakosken Sanomissa
elokuussa 2018. Helpiön mukaan huoneistoja on kiinteistösijoittajien lisäksi varattu myös
ostajien omaan käyttöön hintojen aiheuttamista epäilyistä huolimatta. (Rauhaniemi
2018b.)

Tutkimuksesta saadut asunnoista maksettavat hinnat eivät siis suoraan päde ainakaan
Valkeakosken Kuohun kohdalla. Kiinnostusta asuntoja kohtaan on niiden hinnoista
huolimatta ilmennyt, mutta myynti olisi todennäköisesti voimakkaampaa hintojen
kohdatessa paremmin tutkimuksesta havaitun kysynnän. Joka tapauksessa
asuinrakennuksen keskeisin mahdollinen sijainti Valkeakosken keskustassa vaikuttaa
olevan pääsyy siihen, että asunnoista ollaan valmiita maksamaan korkeita hintoja
verrattuna Valkeakosken keskustassa sijaitsevien asuntojen keskimääräiseen
neliöhintaan.

3.2.2.2 Valkeakosken herättämät mielikuvat ja kehitysehdotukset

Vaikka Valkeakoskeen liittyykin useita mielipiteitä, nousi niistä selkeästi esiin
kaupunkiin kytkeytyvät yleisimmät mielikuvat. Vaikka kaupunki saikin positiivista
palautetta muun muassa rauhallisuudesta ja luonnonläheisyydestä, suurin osa vastaajista
näki kaupungin melko negatiivisessa valossa: kaupungin vanhanaikaisuus, uneliaisuus,
pieni koko, kaukaisuus sekä teollisuudesta aiheutunut haju olivat läsnä monen vastaajan
kokemuksessa. Myös tutkimuksesta ilmenneet vastaajien mielikuvat kaupungin
maaseutumaisuudesta voivat olla kaupungille ongelma etenkin, jos se yrittää houkutella
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asukkaita kaupunkimaisella keskustallaan. Kaupungin olisikin korostettava hyviä
puoliaan ja samalla kehitettävä itseään tutkimuksessa havaittujen puutteiden perusteella.

Vanhanaikaisuus ja uneliaisuus ovat mielikuvia, joita kaupungin olisi syytä koittaa
muuttaa positiivisempaan suuntaan. Vanhanaikaisuus liittynee käsityksiin kaupungin
vanhanaikaisesta työpaikka- ja elinkeinorakenteesta, johon kaupungin teollinen ilme
viittaa. Lisäksi se kielii siitä, ettei kaupunki pysty vastaamaan ihmisten kysyntään muun
muassa palveluissa ja muussa tarjonnassa. Myös mielikuva pienestä koosta voi
maaseutumaisuuden kanssa viitata kaupungin fyysisen koon lisäksi esimerkiksi sen
palvelu- ja tapahtumatarjontaan. Mielikuvat uneliaisuudesta taas ovat merkki siitä, ettei
Valkeakoskella ole tarpeeksi tapahtumia, tai niistä ei ainakaan olla tietoisia kaupungin
ulkopuolella. Kaupungin mansikkapaikkabrändi hyvine palvelutasoineen ei siis
välttämättä ole enää yhtä paikkansapitävä kuin se oli sen lanseeraamisen aikaan vuonna
2000.

Mielikuvat kaupungin hajusta ovat jääneet menneiltä vuosilta, joina Valkeakoskella
toiminut paperitehdas sai kaupungin haisemaan. Pahaa hajua aiheuttanut tuotanto on
kuitenkin lopetettu jo vuosia sitten, joten hajuakaan ei enää ole. Kaupungin teettämissä
jatkoselvityksistä on paljastunut, että haju liittyy pääosin vain ikääntyneiden ihmisten
mielikuvaan kaupungista (Vuorela et al. 2015), mutta kaupunki kokee sen silti
ongelmaksi. Ihmisten houkutteleminen vierailulle Valkeakoskelle ja siten huomaamaan
kuvitelmiensa paikkansapitämättömyys voisi olla keino vallitsevien mielikuvien
uudistamiseen.

Valkeakosken kaukainen sijainti taas riippuu siitä, mistä paikasta Valkeakosken sijaintia
tarkastellaan. Valkeakoski sijaitsee hieman syrjässä suurimmilta liikenneväyliltä, joten
kaupungin kautta ei juurikaan synny läpiajoliikennettä. Sillä ei myöskään ole toiminnassa
olevaa rautatieasemaa kuten osalla sen naapurikunnista. Myös se, ettei se sijaitse suuren
kaupungin, kuten Tampereen, välittömässä läheisyydessä, voi synnyttää mielikuvan
etäisestä sijainnista. Vaikka kaupunki ei pystykään muuttamaan fyysistä sijaintiaan, voi
se yrittää parantaa saavutettavuuttaan etenkin julkisen liikenteen palvelutasoon
panostamalla ja lyhentämällä täten Valkeakosken aikaetäisyyttä muista kaupungeista.

Se, kuinka houkuttelevaksi vastaajat kokivat Valkeakosken, korreloi kaupungin
tuntemuksen kanssa: useimmat vastaajat, jotka tunsivat Valkeakosken, pitivät sitä
houkuttelevampana kuin ne, jotka sitä eivät tunteneet. Jos kaupungin tunnettuudella ja
houkuttelevuuden kokemuksella on kausaalinen suhde, kaupungin houkuttelevuutta voisi
parantaa jo pelkästään lisäämällä tietoisuutta esimerkiksi mainonnalla sekä ihmisiä
kaupunkiin houkuttelevilla tapahtumilla. Jos suhde taas vain korreloi ilman kausaliteettia,
on tilanteen kohentamiseksi löydettävä ja korostettava niitä tekijöitä, jotka ovat lisänneet
Valkeakosken tuntevien vastaajien kokemuksia kaupungin houkuttelevuudesta. Näitä
ovat muun muassa tutkimuksen paljastamat positiiviset kokemukset sijainnista lähellä
Tamperetta, edullisuudesta, väljyydestä, luonnonläheisyydestä sekä rauhallisuudesta.

Jos vastaajien kokemukseen Valkeakosken houkuttelevuudesta vaikuttaa suoraan se,
kuinka hyvin he tuntevat kaupungin, voivat kaupunkiin kohdistuvat negatiiviset
mielikuvat olla seurausta tiedon puutteesta. Kaikki kaupungin tuntevat vastaajat eivät
kuitenkaan mieltäneet sitä kovinkaan houkuttelevaksi, joten kaupungin tuntemus ja
houkuttelevuuden kokemus eivät täysin korreloi keskenään. Sekä kaupungin tunteneet
että ne, jotka sitä eivät tunteneet, antoivatkin kaupungin houkuttelevuudelle
kehitysehdotuksia. Yksi esiin noussut asia oli julkinen liikenne: vastaajat toivoivat linja-
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autoyhteyksien parantamista erityisesti Tampereen suuntaan kattavalla liikennöinnillä
sekä matkojen edullisilla hinnoilla. Vastaajat toivoivat myös keskustan kehittämistä
vetävämmäksi muun muassa aktiivisemmalla kulttuurielämällä sekä muulla
elävöittämisellä.

Ehdotukset Tampereen ja Valkeakosken julkisten liikenneyhteyksien kehittämisestä sekä
keskustan elävöittämisestä liittyvät tiiviisti yhteen ja toimivat osittain jopa toistensa
vaihtoehtoina. Koska Valkeakosken positiiviseksi piirteeksi tunnistettiin sen sijainti
lähellä Tamperetta, on kaupunkien välistä saavutettavuutta koetettava kehittää niin
hyväksi kuin mahdollista. Niin kauan kun Valkeakoski ei pysty tarjoamaan asukkaillensa
Tampereen tasoista palvelu- ja elämystarjontaa, on sen asukkaita houkutellakseen
hyödynnettävä Tampereeseen kohdistuvaa vetovoimaa korostamalla kyseisen kaupungin
läheisyyttä. Jos Valkeakoski taas kykenisi lisäämään omaa palvelu- ja
tapahtumatarjontaansa siten, että asukkaat eivät kokisi tarvetta lähteä asioimaan toisessa
kaupungissa, se ei enää olisi yhtä riippuvainen Tampereesta. Koska Tampere on kuitenkin
väestöltään, työpaikoiltaan, palveluiltaan ja tapahtumiltaan merkittävästi Valkeakoskea
suurempi, on Valkeakosken pyrittävä ottamaan mahdollisimman suuri hyöty irti
Pirkanmaan keskuskaupungin läheisestä sijainnista.

Valkeakoski ei kuitenkaan voi olla houkutteleva pelkästään kaupungin ja Tampereen
välisiin liikenneyhteyksiin panostamalla. Tampereen naapurikunnat sijaitsevat
lähempänä Tamperetta, joten vain sijainnilla kilpailtaessa Valkeakoski olisi niitä
heikommassa asemassa. Kaupungin olisikin pyrittävä kehittämään itseään myös
itseisarvona. Sen olisi parannettava mainettaan uneliaasta ja vanhanaikaisesta kunnasta
eläväksi, erilaisia vapaa-ajan aktiviteetteja tarjoavaksi kaupungiksi, jossa ihmiset
kuluttaisivat aikaa myös työn ja kodin ulkopuolella. Sen olisi tarjottava keskustan
asukkailleen kaupunkimaista elämää. Näin se voisi vetää puoleensa urbaania elämää
arvostavia ihmisiä ikäluokasta ja kotitalouden koosta riippumatta.

Jotta kaupunki voisi hyötyä itsensä kehittämisestä mahdollisimman paljon, olisi sen myös
saatava ihmiset huomaamaan siellä tapahtunut kehitys. Jo pelkkä näkyvyys voisi lisätä
kaupunkiin kohdistuvaa mielenkiintoa etenkin niiden keskuudessa, jotka eivät tunne
kaupunkia entuudestaan. Kuten Valkeakosken kehitysehdotuksista kävi ilmi, monet
vastaajat kokivat kaupungin tuntemattomaksi ja kaukaiseksi. He myös toivoivat, että
kaupungista saisi näkyvämpää tietoa. Näkyvyys toisi kaupungin lähemmäs ihmisiä ja
saisi ihmisten mielenkiinnon heräämään. Esimerkiksi näkyvät tapahtumat voisivat
houkutella ihmiset vierailulle kaupunkiin. Jo pelkkä moottoritiellä sijaitseva mainoskin
voisi tuoda kaupungin ohi ajavien tietoisuuteen.

Kaupungin olisi myös saatava muutettua nykyistä mainettaan, jotta potentiaaliset
asukkaat voisivat nähdä Valkeakosken uudessa, positiivisemmassa valossa. Kuten
kyselyn tuloksista huomattiin, tietyt kaupunkiin liittyvät mielikuvat, esimerkiksi haju,
voivat säilyä ihmisten mielissä pitkään, vaikka todellinen tilanne olisikin muuttunut.
Virheellisten mielikuvien kitkemiseksi kaupungin olisikin saatava ihmiset huomaamaan
heidän oletustensa epätodenmukaisuus. Tähänkin auttaisi se, että ihmiset saataisiin
houkuteltua kaupunkiin huomaamaan sen muuttunut tilanne. Myös kaupungin fyysiseen
kehitykseen pohjautuva tehokas brändäys voisi parantaa sen tunnettuutta sekä mainetta ja
tehdä sitä siten vetovoimaisemmaksi.

Mainetta voisi lisäksi koettaa tietoisesti kehittää uuteen suuntaan kohdistamalla mainonta
suoraan haluttuun kohderyhmään. Tällä hetkellä Valkeakoski markkinoi itseään melko
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perhekeskeisenä kaupunkina, jossa samalla rahalla saa perheelle enemmän tilaa. Vuoden
2013 “samalla rahalla enemmän” -iskulause sopisi hyvin muillekin kuin lapsiperheille:
esimerkiksi myös nuoret aikuiset ja lapsettomat voisivat olla osuva kohderyhmä
Valkeakoskelle, sillä he arvostavat tutkimusten mukaan kaupunkimaista keskustaelämää
vastaajaryhmistä eniten ja ovat lisäksi muita ikäryhmiä herkempiä muuttamaan. Tähän
kohderyhmään kohdistuva mainonta voisikin auttaa mielikuvien muuttamisessa.
Kaupunkimaisen keskustan kehittyessä mainonnan voisikin siirtää lapsiperheiden
pientaloalueiden mainonnasta keskustan kaupunkimaisen asumisen mainostamiseen
etenkin, jos kaupunki haluaa tulla nähdyksi kaupunkina väljän pientaloalueen sijaan.

Tulosten perusteella voidaan todeta, ettei Valkeakoskea koettu kovinkaan
vetovoimaiseksi. Sen heikkouksiksi paljastuivat siihen kohdistuvat negatiiviset
mielikuvat sekä heikko tunnettuus myös lähellä sijaitsevissa kunnissa. Suuri osa
vastaajista myös paljasti, etteivät he kokeneet paikkaa houkuttelevana. Kaupungin
vahvuuksiin taas kuuluvat sen mahdollisuudet tarjota asukkailleen asumista vesistön ja
palveluiden läheisyydessä. Kaupungin kompaktin keskustan ansiosta kodin ja
palveluiden väliset etäisyydet ovat käveltävissä. Valkeakoski koettiin myös pääosin
miellyttäväksi paikaksi sen tuntevien vastaajien keskuudessa.

Kehittyäkseen vetovoimaisemmaksi Valkeakosken olisi paneuduttava sille annettuihin
kehittämisehdotuksiin, kuten julkisen liikenteen kehittämiseen ja keskustan
elävöittämiseen. Fyysisten kehittämistoimenpiteiden lisäksi kaupunki voisi koettaa
parantaa mainettaan alueen mainonnalla sekä voimakkaalla brändäyksellä ja siten tuoda
itsensä paremmin ihmisten tietoisuuteen. Tutkimuksen mukaan moni vastaaja tunsi
Valkeakosken teollisuuskaupunkina. Kyseinen mielikuva ei itsessään ole sen enempää
positiivinen kuin negatiivinenkaan, mutta koska kaupunki on siitä jo valmiiksi tunnettu,
voisi sitä koettaa hyödyntää keskustan ja sen brändin kehittämisessä kaupungin historian
piilottelun sijaan.

3.2.3 Kritiikki

Tutkimuksen tuloksista ei voida tehdä suoria johtopäätöksiä mielekkään ja vetovoimaisen
asuinympäristön ominaisuuksista, vaikka se antaakin selkeitä viitteitä vastaajien
asumiseen liittyvistä arvostuksista. Jotkut vastaajien antamat vastaukset, kuten arvostus
keskustamaista asumista, omakotitaloa ja järvimaisemaa kohtaan, saattavat
todellisuudessa olla toisensa poissulkevia. Ongelmaksi muodostuu myös toinen
erinäisissä tutkimuksissa havaittu ihmisten asumiseen liittyvien ihanteiden ja todellisten
valintojen ristiriita: vaikka vastaaja kertoisikin asuvansa mieluiten omakotitalossa, ei hän
välttämättä tekisi niin todellisuudessa (Strandell 2017). Omakotitalo nimittäin edellyttää
asukkaaltaan asioita, joita vastaaja ei välttämättä tule ajatelleeksi vastaushetkellä.
Esimerkiksi, koska omakotitalot sijaitsevat usein keskustan ulkopuolella, liikkuminen
ilman omaa autoa voi olla hankalaa (Strandell 2017). Palvelut eivät ole yhtä hyvin
saavutettavissa kuin keskustassa asuttaessa, mikä luo oman haasteensa. Myös asunnon
ylläpitoon liittyvät velvollisuudet voivat olla todellisuudessa suuremmat, mitä
esimerkiksi yhtiömuotoisessa asunnossa kyselyhetkellä asuva vastaaja osaa odottaa.
(Strandell 2017.)

Jokainen vastaaja on erilainen, inhimillinen yksilö, minkä vuoksi vastauksia ei
välttämättä voi suoraan yleistää ilman niiden kriittistä arviointia. Vastaajien antamiin
vastauksiin vaikuttavat heidän henkilökohtaiset kokemuksensa sekä tapansa ajatella.



44

Vastaajan kokemukset määrittävät muun muassa sen, millaisena hän näkee omat
asumisen tulevaisuuden mahdollisuutensa, ja mitä hän ylipäätään uskaltaa asumiseltaan
vaatia (Hasu 2017). Ihmisten asumisen valintoihin liittyvä päätöksentekoprosessi ei ole
suoraviivainen vaan ennemminkin syklinen: yksilö pyrkii jatkuvasti hakeutumaan
asumisen suhteen tasapainotilaan. Vaihtoehtona ovat muuttamisen lisäksi myös omien
tarpeiden ja toiveiden sopeuttaminen vallitsevaan tilanteeseen. Tutkimusten mukaan
ihminen on ennemminkin olemassa oleviin rakenteisiin sopeutuva toimija sen sijaan, että
aktiivisesti vaikuttaisi asuntomarkkinoihin ja -tarjontaan omilla valinnoillaan. (Hasu
2017.)

Ihanteista kysyminen ei siis välttämättä tuota todenmukaisia vastauksia. Vastaajilta
kyselystä saadut lausutut asumismieltymykset ovat ulkoisista rajoitteista, kuten
asuntotarjonnasta ja vastaajan varallisuudesta, riippumatonta eri ominaisuuksien
arvottamista, kun taas valinnat paljastavat vastaajan todellisen toiminnan (Coolen 2008).
Tehdyt valinnat ilmentävät paljastettua preferenssiä, sillä tietyn asunnon valitessaan
yksilö paljastaa omat asumismieltymyksensä ja -arvostuksensa, vaikka ne eivät
vastaisikaan hänen ihanteitaan (Hasu 2017). Ihmiset siis tekevät ulkoisista rajoitteista
johtuen valintoja, jotka eivät ole heidän lausuttujen asumismieltymystensä mukaisia.

Lähemmäksi vastaajien todellista toimintaa päästäisiin siis tarkastelemalla heidän
todellisuudessa tekemiään valintoja. Kyseisessä tarkastelussa tutkimuksesta tosin
menetettäisiin tulevaisuuden perspektiivi. Jo tehdyt valinnat ovat tapahtuneet
menneisyydessä, ja niihin ovat vaikuttaneet ulkoiset rajoitteet. Tehtyjä valintoja
seuraamalla ja niiden pohjalta johtopäätöksiä tekemällä tulevaisuuden asuntotuotanto on
vain menneisyyden ekstrapolointia tulevaisuuteen, mikä estää luovan ajattelun
mahdollistamien uusien innovaatioiden kehittämisen. Asumismieltymysten
selvittämisessä olisikin säilytettävä ennalta määrittelemättömän tulevaisuuden
perspektiivi ja yhdistettävä se jollakin tavalla ihmisen toteutuvaan käytökseen. Yksi keino
on selvittää ihanteiden sijaan yksilön tällä hetkellä toivomia muutoksia ulkoiset rajoitteet
huomioiden. Kuten Asukasbarometri 2016:ssa, myös Valkeakosken vetovoimaa
selvitettäessä olisikin parempi tarkastella ihmisten todellisia, tämän hetken asumiseen
liittyviä toiveita ihanteiden sijaan.

Vastaajien antamien vastausten Valkeakoskeen liittyvistä mielikuvista voi kuitenkin
olettaa olevan rehellisiä ja todenmukaisia, sillä toisin kuin yleisten asumismieltymysten
kanssa, niiden lausuminen ei luo vastaajan toiminnalle tiettyjä odotuksia. Siinä missä
tutkimukseen osallistuneen vastaus mieluisimmasta talotyypistä luo odotuksen, että
vastaaja muuttaisi mahdollisuuden tullen vastaustaan vastaavaan asuntoon, vastaajan
mielikuva uneliaasta kaupungista ei odota vastaajalta mitään. Mielikuvien ja kokemusten
kartoittamisen tarkoituksena on löytää kaupungin nykyiset heikkoudet ja vahvuudet ja
auttaa kehittämään niitä entistä vetovoimaisempaan suuntaan, ja se auttaakin oman
näkökulman laajentamisessa. Kehitysehdotusten suhteen tilanne ei kuitenkaan ole sama,
sillä ei ole mitään takuita siitä, että esimerkiksi lisää palvelutarjontaa ja kattavampia
joukkoliikenneyhteyksiä vaativa vastaaja tulisi toiveen toteutuessa käyttämään kyseisiä
palveluita lainkaan. Kyseisestä ongelmasta huolimatta alueen käyttäjät tuntevat tämän
vahvuudet ja heikkoudet kuitenkin paremmin kuin kukaan muu, ja heidän mielipiteensä
on otettava huomioon. Nämä mielipiteet ovat heidän omiin kokemuksiinsa perustuvia
ehdotuksia paikan vetovoimaisuuden parantamiseksi.
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4 Uudet asumisen konseptit Suomessa

Tutkimukset edellä läpikäydyn Valkeakosken asumisen vetovoimatutkimuksen tapaan
ovat osoittaneet asumisen olevan murroksessa. Ihmisten asumismieltymykset erilaistuvat,
ja kuntien onkin kysyntään vastatakseen tarjottava asukkailleen monimuotoisia
asumisratkaisuja. Asuntotarjontaa on kehitettävä niin uusien asukkaiden
houkuttelemiseksi kuin jo olemassa olevien pitämiseksikin (Huttunen et al. 2015).

Kuten vetovoimatutkimuksesta (2015) havaittiin, muun muassa townhouse-asumiselle
löytyy kiinnostusta. Uusi ja harvinainen asumisen konsepti saattaisikin olla Valkeakosken
keino uudistua muuttuvan kysynnän mukana ja samalla päästä irti vanhanaikaisen ja
maaseutumaisen paikan maineestaan, sillä kaupungistumisen trendin mukanaan tuomien
asumismieltymysten kehitykseen vastaaminen voisi antaa kaupungista vireämmän
vaikutelman ja tarjota houkuttelevia vaihtoehtoja asumiseen. Niin kuin vetovoimaisuuden
tarkastelun yhteydessä todettiin, kunnon muutosherkkyys on yksi keino lisätä paikan
sisäistä elinvoimaisuutta ja sitä myötä kehittää paikan vetovoimaisuutta.

Tässä luvussa esitellään townhouse asumisen konseptina sekä sen havaitut vahvuudet ja
heikkoudet. Sen jälkeen tutustutaan myös toiseen Suomen uuteen asumisen konseptiin
uusloftiin, joka on vielä townhousea tuntemattomampi. Tarkastelun apuna käytetään
townhouseja suunnittelevan ja myyvän Jämerä Oy:n myyntijohtaja Jari Malkamäen sekä
uusloft-kerrostaloja tuottavan EKE-Rakennus Oy:n myyntipäällikkö Katri Wariksen
sähköpostihaastattelussa antamia vastauksia.

4.1 Townhouse

Townhousen kaltaisia taloja on rakennettu Keski-Euroopassa jo useita vuosisatoja, mutta
Suomeen ne ovat saapuneet vasta hiljattain. Kyseinen talotyyppi onkin siis Suomessa uusi
ilmiö ja vielä melko harvinainen, eikä sille ole löytynyt vielä suomenkielistä nimeä.
Matalien asuintalojen ja kivijalkakauppojen synnyttämä pienimittakaavainen
kaupunkirakenne puuttuu useista suurimmista kaupungeista kokonaan. Suomessa
kaupunkisuunnittelijat ovat kuitenkin kiinnostuneet townhouseista, ja esimerkiksi
Östersundomiin on suunnitteilla noin 7000 ja muualle Helsinkiin yli 3000 townhouse-
asuntoa. (Puukka 2015.) Kuvassa 5 on Helsingin Alppikylään rakennettuja townhouseja.
(Huusko & Martikainen 2017.)
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Kuva 5: Townhouseja Helsingin Alppikylässä (Huusko & Martikainen 2017).

Townhouset muistuttavat perinteisiä suomalaisia rivitaloja siinä, että niissä asunnot
rakennetaan vierekkäin vähintään kolmen riveihin, ja niissä on oma piha. Eroavaisuutena
on muun muassa tyypillinen sijainti: kun rivitalo sijaitsee yleensä lähiössä, on townhouse
tarkoitettu tiiviiseen kaupunkimaiseen ympäristöön. Sen tarkoituksena on tuoda matalaa,
tiivistä asumista urbaaniin ympäristöön, ja se soveltuu myös kaupunkirakenteen
tiivistämiseen. (Puukka 2015.) Malkamäen (2018) mukaan alueen hyvät kulkuyhteydet,
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palveluiden välitön läheisyys sekä pientalomaisuus ovat onnistuneen townhouse-
rakentamisen ehdottomia vaatimuksia.

Townhousen ja rivitalon eroja ovat myös muun muassa asuntojen koko, sijoittuminen
suhteessa infrastruktuuriin sekä hallintamuoto. Siinä missä rivitalossa on tyypillisesti
yhdestä kahteen kerrosta, voi townhousessa niitä olla jopa neljä. Käynti townhouseen
tapahtuu suoraan kadulta, kun rivitaloissa on usein pihatie tai yhteinen oleskelupiha.
Lisäksi, kun perinteiset rivitalot ovat asunto-osake-, asumisoikeus- tai vuokrayhtiöitä,
townhouseissa on näiden lisäksi mahdollisuus omistaa vain oma asuntonsa. Townhouseja
suositellaan toteutettaviksi myös yhteisörakentamisella, joka on itse talotyypin tapaan
uutta Suomessa. (Puukka 2015.)

Townhouset ovat myös rivitaloja persoonallisempia: niissä on muunneltavat sisätilat, ja
ne on mahdollista suunnitella henkilökohtaisesti (Puukka 2015). Ne suunnitellaan usein
loft-tyylisiksi sisältäen avoimia tiloja ja suuria ikkunapintoja. Townhousea
markkinoidaankin perinteisestä poikkeavia ja luovia ratkaisuja etsivälle asukkaalle.
Townhousea mielekkäänä asumisvaihtoehtona pitävät mieltävätkin muuntojoustavuuden
tärkeämmäksi asunnon ominaisuudeksi kuin ne, jotka haluavat kyseisen talotyypin sijaan
asua rivi- tai kerrostalossa. Townhouse-asuntojen kehittämisessä onkin tärkeää taata
riittävä valinnanvapaus muun muassa energiaratkaisujen, ulkonäön ja hallintamuodon
suhteen. (Huttunen et al. 2015.)

Townhouseja ei välttämättä edes pitäisi verrata rivitaloon. Vaikka Valkeakosken
vetovoimatutkimuksessa (2015) townhouse rinnastettiin rivi- ja paritaloon, on se yleensä
mielletty yhdeksi omakotiasumisen muodoksi (Huttunen et al. 2015). Myös Malkamäki
(2018) korostaa asumisen konseptin omakotitalomaisuutta. Hänen mukaansa
townhouseista kiinnostuneet ovat ensisijaisesti omakotiasumista arvostavia henkilöitä,
jotka eivät kuitenkaan halua käyttää aikaansa esimerkiksi pihan hoitoon tai perinteiseen
taloyhtiötoimintaan. (Malkamäki 2018.)

Omakotiasumisesta kiinnostuneet eivät kuitenkaan ole ainut ryhmä, joka on kiinnostunut
townhouse-asumisesta. Heitä löytyy myös keskustamaista kerrostaloasumista suosivista
asukkaista, mikä viittaa townhouse-asuntojen keskeisen sijainnin tärkeyteen. (Huttunen
et al. 2015.) Malkamäen (2018) mukaan townhouseista kiinnostuneita tuntuu
pääsääntöisesti yhdistävän halu urbaaniin, tehokkaaseen ja käytännölliseen
omakotiasumiseen.

Massasta poikkeavan asuntotarjonnan sekä laajalti herättämän mielenkiinnon lisäksi
townhousella on Malkamäen (2018) mukaan muitakin vahvuuksia: “kustannustehokas ja
tiivis kaupunkirakenne on (townhousen) ehdoton vahvuus. Rakennustapa mahdollistaa
myös oivallisesti ryhmärakentamisen ja sitä kautta tulevat edut”. Näitä etuja ovat muun
muassa rakentamisen samanaikaisuus ja siitä syntyvä kustannustehokkuus sekä laatu.
(Malkamäki 2018.)

Townhouse-asuntojen heikkous taas on niiden suunnittelun vaativuus. Koska asunnot
suunnitellaan usein yhdessä asukkaan kanssa, vaikuttavat asukkaiden henkilökohtaiset
toiveet lopputulokseen. Samalla toiveet on myös sovitettava yhteen naapureiden
toiveiden kanssa. Myös totutusta poikkeavat yhteiskäyttöalueiden järjestelyt luovat
haasteita. Niistä on sovittava erikseen esimerkiksi yhteiskäyttösopimuksilla, mikä voi
tuntua yhtiömuotoiseen asumiseen tottuneista vieraalta. (Malkamäki 2018.)
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Toinen townhousen heikkous on se, ettei kyseisten asuntojen tarjonta täysin vastaa
kysyntää. Kuten Valkeakosken vetovoimatutkimuksessa (2015) havaittiin, townhouse
kiinnostaa niin yksin- ja kaksinasujia kuin lapsiperheitäkin. Suurinta kiinnostus on
keskustamaista asuinympäristöä arvostavien keskuudessa. Tarjonta ei kuitenkaan
toistaiseksi vastaa kysyntää. Townhouse-asuntojen kysyntä on jäänyt vähäiseksi johtuen
asuntojen korkeista hinnoista sekä pitkän ja kapean pihan mielikuvista. (Huttunen et al.
2015.) Myös monikerroksisuudesta on haittaa: koska townhouse rakennetaan
monikerroksiseksi, nousee sen neliömäärä helposti niin suureksi, ettei asunto ole enää
pienikokoiselle kotitaloudelle mielekäs. (Puukka 2015.)

Edellä mainittujen heikkouksien perusteella voidaan sanoa, että suomalaisen townhouse-
rakentamisen ongelmana on lyhyt rakennushistoria sekä ihmisten vähäiset kokemukset
(Huttunen et al. 2015). Kyseisen tyyppisiä asuntoja ei ole vielä ehditty rakentaa
kovinkaan paljon, minkä vuoksi niiden suunnittelu ja rakentaminen on yleisempiä
talotyyppejä haastavampaa. Lisäksi, koska ihmisillä ei ole vielä paljoakaan kokemusta
townhouseista, he voivat vierastaa ajatusta muun muassa uudenlaisesta hallintamuodosta
ja asumisen konseptista.

Joka tapauksessa townhouset ovat herättäneet mielenkiintoa niin asukkaissa kuin
suunnittelijoissakin. Toteutuneet townhouse-hankkeet ovat Malkamäen (2018) mukaan
tuoneet mukanaan paljon palautetta sekä kokemuksia. Pirkanmaalla townhouseja on
rakennettu Pirkkalaan, ja niitä on suunnitteilla myös Kangasalle (Kalliosaari 2017).
Pirkkalaan rakennettujen townhousejen kysyntä oli suurempaa kuin tarjonta, ja ne ovatkin
saaneet kunnassa suuren suosion (Kalliosaari 2017; Malkamäki 2018). Tuusulan vuoden
2020 asuntomessuille suunniteltavat ja rakennettavat townhouset ovat kohdanneet paljon
kiinnostusta, ja toteutettavista 11-12 townhousesta yhdeksän oli varattu ja suunniteltu
elokuussa 2018, kun rakennustöiden on määrä alkaa keväällä 2019. (Malkamäki 2018.)

4.2 Uusloft

Kuten townhouse, myös uusloft on persoonallinen vastine perinteiselle
asuinrakentamiselle. Kyseisen asumisen konseptin suosio Suomessa on kasvanut, ja ‘loft’
onkin suosittu hakusana suomalaisessa asuntovälityssivusto Etuovi.comissa (Juvonen,
2016). Toisin kuin perinteinen loft, uusloft on alun alkaen rakennettu asumista varten.
Yhdysvalloissa loftit erotetaan toisistaan termeillä “hard loft” ja “soft loft”, joista
ensimmäisellä viitataan perinteiseen, toimettomaksi jääneeseen teollisuustilaan
rakennettuun ja jälkimmäisellä uuteen varta vasten asumistarkoitukseen rakennettuun
loft-asuntoon (Hard Loft vs Soft Loft 2015; Uusloft-asunnot 2016). Soft loftit eli uusloftit
ovat seurausta perinteisten loftien eli hard loftien suosiosta, sillä perinteisten loft-
asuntojen rakentamismahdollisuudet ovat vanhojen teollisuusrakennusten alhaisen
lukumäärän vuoksi hyvin rajalliset (Hard Loft vs Soft Loft 2015.) Uusloftit ovatkin
mahdollistaneet loft-tyylisen asumisen yhä useammalle halukkaalle. (Uusloft-asunnot
2016.) Kuvassa 6 on kuva Vantaan Kivistöön rakennetusta uusloft-asunnosta. (Loft-
kotimme on timanttimme 2015.)
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Kuva 6: Uusloft-asunto Vantaan Kivistössä (Loft-kotimme on timanttimme 2015).

Uusloft-asuntoja ei siis rakenneta entiseen teollisuustilaan, mutta asuinrakennukset
suunnitellaan muistuttamaan perinteistä loftia korkeine huoneineen, suurine ikkunoineen
sekä avarine tiloineen. Uusloftissa loft-tyyppiset asunnot on yhdistetty perinteiseen
kerrostaloasumiseen, ja ne sijaitsevat yleensä kaupunkimaisilla alueilla. Tyypillisesti
asunnot rakennetaan yhdeksi suureksi tilaksi, jota voi jakaa erillisiksi huoneiksi tarpeen
mukaan. (Uusloft-asunnot 2016.) Wariksen (2018) mukaan huonejakoa muutetaan
arkielämässä havaitun tarpeen perusteella sekä kotitalouden koon kasvaessa.

Huonejaon lisäksi asukas voi vaikuttaa uusloft-asuntonsa varusteluun. EKE-Rakennus
Oy:n valmistaman uusloft-asunnon voi valita joko raakapintaisena tai viimeisteltynä.
Raakapintaisessa versiossa ei ole valmiiksi asennettua keittiötä, kaappeja tai
lattiapäällysteitä, vaan asukas vastaa niiden hankinnasta. Viimeisteltyyn versioon taas
edellä mainittujen ominaisuuksien materiaalit valitaan kuvastosta, ja se myydään
muuttovalmiina. (Kivistön Ratasto – Luovutusvalmiita EKE Loft-asuntoja Vantaan
Kivistössä 2018.) Wariksen (2018) mukaan raakapintainen versio on ollut vaihtoehdoista
suositumpi, sillä asukas voi valinnoillaan vaikuttaa asunnon laatutasoon ja sitä kautta
lopulliseen hintaan. Se myös mahdollistaa persoonalliset ja juuri omaan tarpeeseen
sopivat ratkaisut (Uusloft-asunnot 2016). Viimeistellyn version valinneet asukkaat ovat
usein ottaneet asuntoonsa varustelun ohella myös ennalta tarjotut huonejakoratkaisut.
Tämä johtuu Wariksen (2018) mukaan siitä, että viimeistellyn version ostaneet eivät
välttämättä ole yhtä innostuneita personoimaan kotiaan kuin raakapintaisen version
ostajat.

Uuslofteilla on kuitenkin joitakin heikkouksia verrattuna perinteisiin loft-asuntoihin.
Perinteiset loftit on rakennettu toimettomaksi jääneeseen tilaan, joten niillä on oma
historiansa. Asunnon tarina onkin yksi syy siihen, miksi ihmiset pitävät loft-asuntoja
kiehtovina. Uusloftin rakentamisesta ei myöskään koidu rakennuttajalle samanlaista
hyötyä kuin perinteisistä loft-asunnoista, jotka ovat mahdollistaneet tilan hyödyntämisen
uuteen käyttöön estäen vanhan rakennuksen purkamisen. Näin ollen niitä on tehty
säästösyistä, ja ne ovat kasvattaneet olemassa olevan rakennuskannan arvoa. (Hard Loft
vs Soft Loft 2015.) Uusloft-asunnot ovat päinvastoin hieman tavallista kerrostaloasuntoa
kalliimpia niiden suuren huonekorkeuden vuoksi, tosin raakapintaisen version hinta on
keskimäärin hieman perinteistä asuntoa alhaisempi. (Waris 2018.) Uusloftien riskinä
Suomessa on myös vähäinen suunittelu- ja rakentamiskokemus: ensimmäinen uusloft-



50

kerrostalo rakennettiin Vantaalle 2015, ja niitä on sen jälkeen valmistunut vain pari lisää.
(Lindgren 2015.)

Vaikka uusloftista ei voikaan tehdä täysin perinteistä loftia vastaavaa, niiden suosio
kasvaa Suomessa ja maailmalla siitä huolimatta (Vanninen 2014). Uusloftin kuten
perinteisenkin loftin suosio johtunee townhousen tavoin sen persoonallisuudesta
verrattuna yleisiin asumisen konsepteihin. Kerrostalotuotanto on ollut pitkään
muuttumattomassa tilassa, minkä vuoksi uudet konseptit viehättävät. (Waris 2018.)
Kaupungistumisen seurauksena ihmiset haluavat asua keskustassa yhä enenevässä
määrin, mutta osa ei pidä perinteisistä kerrostaloasunnoista (Hard Loft vs Soft Loft 2015).
Loft-asumiseen perehtyneen yliarkkitehti Henna Helanderin mukaan kyseisestä asumisen
konseptista kiinnostuvat erityisesti ihmiset, jotka ovat kyllästyneet asuntojen
kaavamaisuuteen ja nähneet toisenlaisia asumisratkaisuja. (Vanninen 2014.)

Loft-asunnot houkuttavat kaikenikäisiä (Vanninen 2014; Waris 2018). Wariksen (2018)
mukaan yksinasujat ja pariskunnat ovat kuitenkin pääsääntöisesti suurin kohderyhmä.
Erityisesti nuoret ja seniorit ovat löytäneet uusloftit niiden kohtuullisen neliöhinnan sekä
helppouden takia (Lindgren 2015). Myös lapsiperheet ovat kiinnostuneita etenkin suurista
asunnoista niiden muuntojoustavuuden sekä keskeisen sijainnin vuoksi. Loppujen lopuksi
kyse on ennemminkin henkilöiden mieltymyksistä kuin kotitalouksien koosta: uusloftin
kokevat houkuttelevaksi vaihtoehdoksi ne, jotka arvostavat eri elämäntilanteisiin
muuntautuvaa sekä massasta erottuvaa asuntoa sekä keskeistä sijaintia. (Waris 2018.)
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5 Paikan vetovoimaisuuden strateginen kehittäminen

Jotta kaupunki voisi parantaa vetovoimaisuuttaan, on sen luotava sitä varten strategia.
Strategialla tarkoitetaan tapaa, jolla kunta hoitaa perustehtävänsä, kuten maankäytön
suunnittelun (Rainisto 2004). Strategisella suunnittelulla pyritään muotoilemaan kunnan
toiminnot siten, että ne mahdollistavat asetettujen tavoitteiden saavuttamisen. Strategian
kehittämisen on oltava jatkuvaa toivotun suunnan hakua. Sen tarkoituksena on auttaa
kuntaa kehittämään itseään tietoisesti toivottuun suuntaan. Strategian avulla koetetaan
myös hakea niitä mahdollisia ryhmiä, kuten asukkaita, joille kunta paikkana voi tuottaa
hyötyä kilpailijoitaan enemmän.  (Rainisto 2004.)

Tässä luvussa käsitellään kaupungin vetovoimaisuuden kehittämiseen tiukasti liittyviä
aiheita, joihin hyvän ja kokonaisvaltaisen strategian kuuluu ottaa kantaa. Käsiteltävät
aiheet ovat kaupungin differoituminen, tulevaisuuden ennakointi, visiointi, tulevaisuuden
epävarmuus sekä skenaariot. Luvun lopussa esitellään neljä Valkeakosken kaupungin
tulevaisuuskuvaa ja niihin johtavaa skenaariota kaupungin strategisen suunnittelun
tueksi.

5.1 Differoituminen

Kuntien halu erottua on usein johtanut toisten matkimiseen, mikä on vastoin tarkoitusta
aiheuttanut kuntien samankaltaistumisen. Samankaltaistumisen sijaan kunnan olisi
kilpailussa menestyäkseen pyrittävä erottumaan muista edukseen. (Rainisto 2004.)
Toisten ratkaisujen kopioiminen ei siis ole toimiva keino vetovoimaisuuden
parantamiselle etenkään, jos muut ovat aikeissa tehdä samoin.

Tilannetta voi verrata punaisen ja sinisen meren strategioihin. Punaisen meren
strategiassa kilpailijat kilpailevat samoilla markkinoilla jo olemassa olevasta kysynnästä.
Termin nimellä viitataan strategian lukuisiin kilpailijoihin: jatkuvasti voimistuva kilpailu
on johtanut meren värjäytymiseen verestä punaiseksi. Tietyn markkinan kilpailun
tiivistyessä kilpailijoiden tuotto- ja kasvunäkymät heikkenevät aiheuttaen kyseisen
tarjonnan muuttumisen peruspalveluksi. (Kim & Mauborgne 2005.) Tämän voi havaita
esimerkiksi nykyisessä asuntotuotannossa: kuntien tarjoama tiivis keskusta-asuminen
palveluineen on paikasta riippumatta melko samankaltaista, ja lisäarvon tuomisen sijaan
se on ainoastaan keskustan perusominaisuus, joka ei auta kilpailijoista erottumisessa.

Punaisen meren strategian sijaan kunnan olisikin hyödynnettävä sinisen meren strategiaa,
joka pyrkii samojen markkinoiden markkinaraon löytämisen sijaan luomaan kokonaan
uuden markkinan olemassa olevan rinnalle. Strategian nimellä viitataan markkinoiden
koskemattomuuteen ja sen mahdollistamaan meren puhtauteen. Sinisen meren
löytämiseksi organisaatiolla on oltava muista poikkeava strategiaprofiili sekä
mieleenpainuva iskulause, jolla se korostaa omaa ainutlaatuisuuttaan suhteessa muihin
toimijoihin. Strategiaprofiililla tarkoitetaan organisaation arvokäyrää, jolla se määrittelee
toimintansa painopisteet eli kilpailutekijät. Sinisen meren löytämiseksi organisaation on
pyrittävä luomaan toisista erottuva strategiaprofiili erilaisilla painopistevalinnoilla tai
jopa löytämällä kokonaan uudet kilpailutekijät. (Kim & Mauborgne 2005.)

Organisaation, tässä tapauksessa kunnan, onkin löydettävä markkinointiargumentti, jolla
se voi ilmentää paikan todellisen eron suhteessa kilpaileviin kuntiin. Kunnan oman
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erilaisuuden korostamista verrattuna muihin kuntiin kutsutaan differointistrategiaksi.
Kyseinen strategia perustuu yhteisöllisen kulttuurin vahvistamiseen paikan identiteetin
rakentamisen kautta. Paikan identiteetin pohjana toimivat paikan ainutlaatuisuus sekä
positiiviset ominaisuudet. (Rainisto 2004.)

Puhtaasti sinisen meren strategian mukaista uutta markkinaa on hankala löytää.
Erottautuakseen kunnan painottamien kilpailutekijöiden olisi kuitenkin oltava sellaisia,
jotka poikkeavat muiden kuntien kilpailutekijöistä. Esimerkiksi townhouset vaikuttavat
tällä hetkellä olevan yhä useamman kunnan yritys erottua vain perinteisiä talotyyppejä
tarjoavista kilpailijoistaan. Kaupungin townhouse-tuotanto voisikin olla keino houkuttaa
uusia asukkaita etenkin, jos lähikunnat pidättäytyvät perinteisemmässä
asuntotuotannossa. Tässä työssä käsitellyistä Suomen uusista asumisen konsepteista
molemmat on ensisijaisesti tarkoitettu kaupunkimaiseen ympäristöön, ja ne voisivatkin
sopia myös Valkeakosken kehitettävään keskustaan.

Uudenlaisen kysynnän havaitseminen ja siihen vastaamisen edellyttämä kunnan
muutosherkkyys voi olla keino etulyöntiaseman hankkimiseen kysytyn asuntotarjonnan
tuottamisessa. Toisaalta, vaikka townhouse on Suomessa uudehko talotyyppi, on niitä
suunnitelmien mukaan valmistumassa paljon tulevaisuudessa. Kunnat ovat löytäneet
townhousen keinona lisätä asumismahdollisuuksien monimuotoisuutta ja kokevat sen
mahdollisuutena parantaa omaa vetovoimaisuuttaan. Tulevaisuudessa townhouset
tulevatkin tutuksi yhä useammalle, ja niiden yleistymisen nopeudesta ja volyymista
riippuen niistä voi tulevaisuudessa tulla jopa tavallisia ja arkipäiväisiä.

Kuten Rainisto (2004) totesi, erottumisyritykset johtavat usein muiden matkimiseen,
minkä vuoksi ne eivät lopulta auta erottumisessa lainkaan. Sama pätee
townhousetuotantoon: kunnat haluavat tuottaa valtavirrasta poikkeavaa asumista, mutta
pyrkivät siihen keskenään samankaltaisilla ratkaisuilla. Tämä vain johtaa townhousejen
yleistymiseen eikä todennäköisesti paranna trendin seuraajien vetovoimaisuutta
merkittävästi.

Samoin kuin townhouse, myös uusloft saattaa yleistyä Suomessa. Vielä se tosin on hyvin
harvinainen asumisen konsepti eikä ole juurtunut kaupunkisuunnittelijoiden mieliin
townhousen tavoin. Sinisen meren strategiaa seuratakseen kunnan olisikin keksittävä
täysin uusi markkina nykyisen asukkaista kilpailun sijaan. Koska uuden kilpailutekijän
keksiminen on kuitenkin hyvin vaikeaa, on kunnan koetettava kehittää itselleen jotenkin
muuten massasta erottuva strategiaprofiili.

Yksi keino erilaistaa kunnan strategiaprofiilia voisi olla uuden talotyypin yhdistäminen
johonkin toiseen, hankalasti jäljiteltävään vetovoimatekijään, kuten paikan brändiin.
Yhdistämällä uudet asumisen konseptit toiseen ominaisuuteen ennen muita kunta voisi
ainakin pienentää kilpailua kyseisessä kategoriassa ja siten mahdollisesti lisätä omaa
vetovoimaansa.

Jokaisen kunnan identiteetti on ainutlaatuinen, ja sitä voisikin käyttää hyödyksi muista
erottautumisessa. Valkeakoskella on vahva teollinen historia ja se on teollisuuskaupunki
vielä tänäkin päivänä. Teollisuuden luoman identiteetin voisi ottaa mukaan kaupungin
asuntotuotantoon sekä brändäykseen ja siten luoda paikan asumisesta jäljittelemättömän,
historiaan kytkeytyvän kokonaisuuden. Esimerkiksi uusloftit olisivat hyvin liitettävissä
teollisuusbrändiin loftien alkuperäisen idean, eli teollisuusrakennusten
käyttötarkoituksen muuttamisen, takia.
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Kuten jo uusloft-talotyypin esittelyn yhteydessä todettiin, loft-asuntojen asukkaat
arvostavat rakennusten historiaa, ja se tuokin rakennuksille lisäarvoa. Myös esimerkiksi
Gary Warnabyn (2009) mukaan kaupunkikeskustoissa asioivat kuluttajat arvostavat
kaupungin historiaa, ja perinteisiin perustuvat kaupungin tarjoamat esteettiset
kokemukset lisäävät asiointikokemuksen mielekkyyttä. Kaupat, kuten asunnotkin, ovat
usein keskenään samankaltaisia, ja ne pitäisi saada erottumaan edukseen jonkin toisen
tekijän avulla. Sama voi päteä myös historialliseen asuinympäristöön: paikan historia voi
olla kaupunkikeskustan vetovoimatekijä, ja piilottelun sijaan Valkeakoski voisikin yrittää
käyttää menneisyyttään hyödyksi.

5.2 Tulevaisuuden ennakointi

Paikan vetovoimaisuuden strateginen kehittäminen edellyttää suunnittelulta myös
ennakointia: erilaisia ratkaisuja harkittaessa on pyrittävä hahmottamaan ne nykyhetken
sijaan osana tulevaisuutta ja tutkittava, miten erilaiset trendit ja muutokset vaikuttavat
niihin. Esimerkiksi Aarhusin yliopiston strategian professori René Rohrbeck (2017)
korostaa tulevaisuuden tarkastelun ja ennakoinnin merkitystä kaikenlaisissa
työorganisaatioissa. Ennakointi on keino saavuttaa kilpailuetua suhteessa muihin saman
alan toimijoihin. (Rohrbeck 2017.) Kun tulevaisuuden tarkasteluun panostetaan kunnolla,
se voi lisätä organisaation uskallusta kokeilla ennestään vieraita, mutta mahdollisesti
menestyviä ratkaisuja. “Haasteena ovat totutut työtavat ja muutosvastarinta. On helpompi
jatkaa tutulla polulla kuin ravistella olemassa olevia rakenteita. Tarvitaan hallittua
riskinottoa ja halua luoda uutta. Useassa organisaatiossa muutos tarkoittaa ennen kaikkea
kulttuurin muuttamista”, toteaa Belinda Gerdt Microsoft Oy Western Europe HQ:lta
Proservian laatimassa #Tietotyö2018- trendiraportissa (Peltonen 2018). Kyseinen raportti
käsittelee työelämän digitalisaatiota, mutta Gerdtin tekemä huomio sopii hyvin myös
muille tulevaisuuden parissa toimiville aloille. Digitalisaation tavoin myös asuntojen
kysyntä on muutoksessa, minkä vuoksi kuntien on pyrittävä kehittämään tarjontaansa
kysyntää vastaavaksi. Kilpailuetua pystyvät saavuttamaan ne, jotka ensimmäisenä
pystyvät näkemään muutoksen ja tekemään sen suhteen oikeita valintoja.

Tulevaisuuden hyödyllinen ennakointi edellyttää eri muutosvoimien, eli jokapäiväistä
toimintaa ja päätöksentekoa ohjaavien syvään juurtuneiden ja alitajuisten ajatusten,
hahmottamista sekä nykytilanteen laajaa ja syvää analyysia. Tämä on hyvin hankalaa ja
edellyttää oman ajattelun haastamista sekä eri alojen välistä yhteistyötä. Muutosvoimien
hahmottaminen voi auttaa organisaatiota haastamaan omat vallitsevat uskomuksensa. Se
mahdollistaa myös omien toimintatapojen muuttamisen vanhoista uudempiin ja
tilanteeseen paremmin sopiviin. (Rohrbeck 2017.)

Myös systeemiajattelu on tärkeä osa tulevaisuuden ennakointia: aihetta on pyrittävä
tarkastelemaan kokonaisuutena, jonka osat vaikuttavat toinen toisiinsa ja ovat yhdessä
enemmän kuin vain osiensa summa. Nämä systeemit ovat usein hyvin kompleksisia, ja
tämän ymmärtäminen auttaa myös epävarmuuden tiedostamisessa ja hyväksymisessä.
Myös menneestä oppiminen on tärkeä osa ennakointia. (Rohrbeck 2017.)

Kuten Aro (2017), myös Rohrbeck (2017) mieltää muutoshalukkuuden ja uudet
markkinakokeilut keinoksi saavuttaa kilpailuetua. Tämäkin tukee siirtymistä vanhasta ja
perinteisestä asuntorakentamisesta uudenlaisiin ratkaisuihin ja jopa ajattelutavan
muuttamista. Uusien ratkaisujen, kuten uusien asumisen konseptien ja vahvan brändin
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yhdistämisen, kokeileminen voi johtaa kilpailussa etulyöntiasemaan ja samalla lisätä
paikan vetovoimaisuutta. Vaikka tulevaisuuden ennustaminen onkin mahdotonta, on eri
toimintavaihtoehtoja kuitenkin tarkasteltava mahdollisimman kokonaisvaltaisesti ja
objektiivisesti sekä pyrittävä ennakoimaan niiden soveltuvuus tulevaisuuden kaupunkiin.

5.3 Visiointi

Visiolla tarkoitetaan toivottua tulevaisuuden tilaa. Kuntien strateginen vetovoimaisuuden
suunnittelu edellyttää tulevaisuuden tavoitteiden tiedostamista.  Kunnan strategia luodaan
vision avulla, minkä vuoksi kunnollista strategiaa ei voi olla ilman visiota (Rainisto
2004). Tulevaisuuden ennakointi sekä kunnan visio ja strategia liittyvätkin kaikki tiiviisti
yhteen.

Monet kunnat tarkastelevat tulevaisuuttaan jatkuvasti osana suunnittelutyötä. Esimerkiksi
Helsingin kaupunki järjesti uuden yleiskaavansa ja kaupunkistrategiansa tiimoilta
keskustaverstaan, jossa kaupunkilaiset pääsivät mukaan keskustavision kehittämiseen
(Helsingin kaupunki 2018). Keskustaverstaan tavoitteena oli selvittää kaupungin
tulevaisuuden vetovoimatekijöitä sekä kerätä muita kaupunkikehittämiseen liittyviä
ajatuksia. (Helsingin kaupunki 2018.) Kuvassa 7 on kutsu Helsingin kaupungin
keskustaverstaaseen Narinkkatorilla.

Kuva 7: Helsingin kaupunki järjesti kantakaupungin tulevaisuutta käsittelevän keskustaverstaan 10.10.2018.

Myös Turun kaupunki panostaa keskustansa visionääriseen kehittämiseen. Se pyrkii
ohjaamaan kaupunkinsa kehitystä toivomaansa suuntaan nykytilan ymmärtämisen kautta
(Wilenius et al. 2017), mikä aikaisemmin tässä työssä havaittiin myös parhaaksi tavaksi
kehittää paikan imagoa. Turun kaupunki on laatinut keskustaansa koskevan vision, jonka
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tavoitteena on lisätä alueen houkuttelevuutta, parantaa julkista kaupunkitilaa, yhtenäistää
keskustan toiminnallisuutta sekä luoda hyvät edellytykset keskustan kulttuurielämälle ja
tapahtumatoiminnalle (Wilenius et al. 2017). Vision pohjalta se on luonut itselleen
konkreettisen suunnitelman eli strategian, jossa se yhdistää keskustaansa koskevat
tavoitteet todellisiin toimenpiteisiin.

Turun kaupungin keskustavision mukaan “sykkivä sydän on kestävä kilpailuetu koko
kaupungille”. Kaupungin keskustan synnyttämä liike on siis tärkeä keskustan ja koko
kaupungin kannalta. Keskustan menestys riippuu kaupungin kyvystä tarkastella omaa
historiaansa, identiteettiään sekä kaupunkisuunnitteluun vaikuttavien trendien kehitystä
ja niiden perusteella ohjata kehitystä oikeaan suuntaan. (Wilenius et al. 2017.)

Kuva 8: Turku aikoo lisätä vetovoimaisuuttaan tuomalla keskustaan monimuotoisia asumisratkaisuja (Wilenius et al.
2017).

Keskustan elävyys syntyy Turun keskustavision mukaan “uusien asumismuotojen
mahdollistamisesta, kauppaa ja työpaikkojen kehittämistä tukevien hankkeiden
kaavoittamisesta sekä uusien palveluiden kehittämisestä keskustaan” (Wilenius et al.
2017). Kuvassa 8 on Turun kaupungin keskustavisiossa esitelty monimuotoinen
asuntokokonaisuus. Lisäksi, jotta keskusta voisi olla elävä, sen on oltava helposti
ulkopuolelta saavutettava ja sisäpuolelta kuljettava, kaupallisesti houkutteleva sekä
viihtyisä kohtaamispaikka (Wilenius et al. 2017).

Turun kaupungin visiossa mainittujen hyvän kaupunkikeskustan edellytysten voi olettaa
pätevän kaikissa kaupungeissa, mutta eri mittasuhteissa riippuen kaupungin ja sen
keskustan koosta. Kuten kuvan 8 suunnitelmasta näkyy, myös Turussa townhouse-
asuminen on nähty keinona lisätä asumisen monimuotoisuutta ja sitä kautta parantaa
paikan vetovoimaisuutta.

Jokaisen kunnan visio on erilainen. Valkeakosken kaupunki ei ole Turkuun verrattuna
vielä yhtä selvillä keskustansa kehittämisen visiosta, minkä johdosta kunnollista
strategiaakaan ei vielä ole laadittu. Valkeakosken voimassa olevassa
kaupunkistrategiassa ei ole juurikaan esitelty työn alla olevaa keskustan
kehittämishanketta. Ainoa keskustan kehittämistä koskeva maininta on, että se
toteutetaan olemassa olevan keskustan tiivistämiseksi. Kaupungilla on kuitenkin esittää
sen koko toimintaa kuvaava visio “Kasvava Valkeakosken kaupunki on hyvinvoiva
yhteisö - Valkeakoski on asukkaidensa ja yritystensä oma mansikkapaikka”
(Valkeakosken kaupunki 2018c). Yksi kaupungin strategisista päämääristä on sen
väkiluvun kasvu, minkä saavuttamiseksi on esitetty strategisina toimenpiteinä muun
muassa markkinoinnin kohdentaminen rakennusliikkeisiin, asukkaisiin ja yrityksiin,
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koulutus- ja harrastusmahdollisuuksien korostaminen asukasmarkkinoinnissa sekä
joukkoliikenteen liittäminen osaksi eri kulkumuodot yhdistäviä matkaketjuja.
(Valkeakosken kaupunki 2018c.) Strategiassa on myös mainittu siinä yleisesti
huomioitavat muutosvoimat ja -ilmiöt, kuten ikärakenteen ja huoltosuhteen muutos,
eriarvoistuminen, kaupungistuminen ja työn luonteen muutos (Valkeakosken kaupunki
2018c), mutta niihin ei ole paneuduttu sen enempää.

Valkeakosken visio jää päämääristään ja toimenpiteistään huolimatta yleispiirteiseksi,
eikä se juurikaan esittele Turun tapaan strategiaansa toivotun kehityksen saavuttamiseksi.
Valkeakosken olisikin ennen keskustansa suunnittelua ensin hahmotettava selkeästi omat
tulevaisuuden tavoitteensa ja kehitettävä strategia, joka mahdollistaa tavoitteiden
saavuttamisen.

5.4 Tulevaisuuden epävarmuus

Kuten jo aiemmin todettiin, olemassa olevien trendien kehitys ja uusien syntyminen
vaikuttavat merkittävästi kaupunkien tulevaisuuteen, mikä kuntien onkin otettava
huomioon strategioidensa laatimisessa. Valkeakosken keskustan vetovoimaa mietittäessä
on nykytilanteen sijaan kuviteltava tilannetta vuosien päästä. Kaupungin kehittäminen
suunnitelmineen, kaavoituksineen ja rakentamisineen vie kymmeniä vuosia.
Valkeakosken kaupungin tavoite on aloittaa uudistettavan keskusta-alueen,
Kanavanrannan, rakentaminen heti 2020-luvun alussa, ja koko alueen toteutuksen voi
olettaa kestävän parikymmentä vuotta. Hankkeen edetessä myös ympäröivä maailma
kehittyy, ja hankkeen valmistuessa se saattaa olla hyvinkin erilainen kuin
suunnitteluhetkellä. Aika voi synnyttää uusia trendejä, joiden ennakointi on mahdotonta.
Myös Aron (2017) mainitsemat paikan vetovoimaisuuteen vaikuttavat villit kortit voivat
vaikuttaa tulevaisuuteen merkittävästikin. Toteutuvaa tulevaisuutta ei siis voida ennustaa.

Suuri osa tulevaisuuteen vaikuttavista tekijöistä on ulkoisia, minkä vuoksi kunnat eivät
voi vaikuttaa niihin. Tämä edellyttää kunnilta kykyä sopeutua toteutuvaan tulevaisuuteen.
Ennakoimattomien tapahtumien ja trendien nopeiden muutosten vuoksi strategisen
suunnittelun aikajänteet lyhenevät, mikä pakottaa kunnat entistä nopeampaan reagointiin
ja päätöksentekoon (Rainisto 2004). Tämä aiheuttaa myös sen, että tulevaisuutta koskeva
epävarmuus lisääntyy ja voi muuttua vallitsevaksi toimintaympäristön olotilaksi.
Epävarmuus korostaa visioiden ja strategioiden merkitystä entisestään, sillä niiden avulla
kunta voi tehdä kauaskantoisia ja harkittuja suunnitelmia sen sijaan, että seuraisivat
nopeasti muuttuvia trendejä ja tekisivät sitä myötä lyhytkatseisia päätöksiä. (Rainisto
2004.) Valkeakosken kaupungin onkin muiden tapaan päätettävä, mitä se haluaa
hankkeellaan saavuttaa, ja luotava strategia visionsa pohjalta. Näin se voi tulevaisuuden
epävarmuudesta huolimatta ohjata omaa kehitystään haluamaansa suuntaan. Pitkän
aikavälin suunnitelmiin on jätettävä myös väljyyttä, jotta niitä voidaan muokata
toteutuvaan tulevaisuuteen sopiviksi. Kaupunkirakentaminen on pitkän ajan investointi
rakennuskannan ollessa melko pysyvä osa kaupunkikuvaa, joten sitä ei ole syytä lukita
täysin vielä suunnitteluvaiheessa.

Ulkoisten epävarmuustekijöiden lisäksi on kuitenkin myös paljon epävarmuuksia, joihin
Valkeakoski pystyy itse vaikuttamaan. Yksi niistä on Valkeakosken maineen kehitys.
Kuten Valkeakosken vetovoimatutkimuksessa (2015) havaittiin, Valkeakoski nähdään
tällä hetkellä melko konservatiivisena ja uneliaana kuntana. Kaupunki voi vaikuttaa
maineeseensa tekemillään päätöksillä ja valinnoilla, jotka pikkuhiljaa muovaavat
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ihmisten näkemyksiä paikasta johonkin suuntaan. Kaupungin maine taas vaikuttaa siihen,
kuinka hyvänä asuinpaikkana se nähdään: mitä parempi paikka, sitä enemmän se
houkuttelee asukkaita.

Kunnan kasvu on siis sen omissa käsissä, ainakin osittain: myös muiden asukkaista
kilpailevien kuntien toimet vaikuttavat sen suosioon. Jos Valkeakosken kanssa asukkaista
kilpaileva kunta pystyy kehittämään itseään Valkeakoskea paremmin, syö se
Valkeakosken menestystä, vaikka kaupunki olisikin onnistunut parantamaan mainettaan
asuinpaikkana. Onkin tärkeää tarkkailla myös, mitä muissa kunnissa tapahtuu. Tämä
koskee tässä työssä käsiteltyjen erilaisten talotyyppien lisäksi kaikkia muitakin tekijöitä,
jotka voivat vaikuttaa kunnan erilaisten ratkaisujen mielekkyyteen.
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6 Skenaariot kaupunkisuunnittelun apuvälineenä

Tulevaisuuden epävarmuus lisää kunnan skenaariosuunnittelun tarvetta (Rainisto 2004).
Skenaarioajattelu on yksi tulevaisuudentutkimuksen tieteenalaan ja koko yhteiskuntaan
perustuva näkökulma, jossa tulevaisuus nähdään eri tapahtumiin perustuvan usean
vaihtoehtoisen tulevaisuuden mahdollisuutena eikä vain yhtenä deterministisesti
toteutuvana valmiiksi määrättynä todellisuutena (Rubin 2015). Skenaarioihin perustuvan
tulevaisuudentutkimuksen tarkoitus ei ole pyrkiä ennustamaan toteutuvaa tulevaisuutta
vaan hahmottaa erilaisia, mahdollisia ja laaja-alaisia tulevaisuuden kehityslinjoja, jotka
esittävät tulevaisuuskuvan kehittymisen loogisesti nykyhetkestä tulevaisuuden
tarkasteltavaan hetkeen. Skenaarioita voi käyttää laajasti moneen eri tarkoitukseen.
(Aalto 2018.)

Menetelmän avulla voidaan luoda erilaisia tulevaisuuden polkuja, jotka ovat
mahdollisesti syntymässä. Samalla se osoittaa ne toimet, jotka auttavat kulkemaan tietyllä
polulla. (Rubin 2015.) Masini (1993) puolestaan ajattelee skenaariot keinona toimia
voimakkaasti kompleksisessa maailmassa, jossa on paljon epävarmuutta. Niiden avulla
voidaan lisätä päätöksentekijöiden tietämystä ja helpottaa itse päätöksentekoa. (Masini
1993.)

Tulevaisuuden skenaario on vapaamuotoinen ja näkemyksellinen kertomus jostain
mahdollisesta tulevaisuudentilasta, mutta samalla se perustuu vahvasti myös nykyhetken
tieteelliseen tietovarantoon. Tämä mahdollinen tulevaisuudentila sisältää nykytilan
analyysin lisäksi kuvauksen toimijoista ja loogisesta tapahtumaketjusta, jotka johtavat
nykyhetkestä tulevaisuudentilaan tai mahdollisesti tulevaisuudentilasta nykyhetkeen.
Kuvaus siis esittää auki eri tapahtumat ja niiden seuraukset, jotka johtivat nykyhetkestä
tulevaisuudentilaan. (Rubin 2015.)

Vaihtoehtoisia skenaarioita voidaan laatia lukemattomia määriä, mutta niiden mielekäs
lukumäärä on kolmesta viiteen. Jos skenaarioita on kaksi, ne kuvaavat helposti toivottua
ja epämieluisaa tulevaisuutta. (Rubin 2004) Tällöin skenaariotyö ei juurikaan auta
näkökulman laajentamisessa. Jos skenaarioita taas on liian monta, niiden hallinta ja
prosessointi vaikeutuvat (Rubin 2004). Tällöin skenaarioiden eroavaisuudet voivat myös
muuttua vähäpätöisiksi. Kuten vision ja strategian laadinnassa, myös skenaarioiden
luonnissa voidaan hyödyntää kuntalaisten näkemyksiä. Kuntalaisten kokemukset ja
mielipiteet voivat auttaa hahmottamaan asukkaiden arvomaailmaa sekä elämäntyyliä ja
siten helpottaa löytämään tulevaisuuden kannalta tärkeitä asioita, joita tarkastella
laadittavien skenaarioiden avulla.

Skenaarion laatua mitataan sen hyödyllisyytenä päätöksenteon tai strategisen
valintatilanteen työkaluna. Skenaarion toteutuminen ei siis kerro sen hyvyydestä. Luotu
hyvä tulevaisuuden skenaario voi itsessään vaikuttaa tulevaisuuteen, sillä se tuo esille
tulevaisuuden eri vaihtoehtoja ja keinoja kulkea mieluiseen suuntaan epätoivotun sijaan.
Näin se voi siis jopa tehdä oman toteutumisensa mahdottomaksi. (Rubin 2015.)

Skenaariotyöskentely ilmentää eri päätösten ja valintojen mahdolliset tulevaisuuden
seuraukset siten, että siinä esitetty lopputilanne on loogisesti näistä teoista juontuvaa.
Skenaarion on siis oltava mahdollinen niin tapahtumaketjultaan kuin psykologisessakin
mielessä. Hyvä skenaario onkin selkeä, helposti ymmärrettävä, looginen ja sosiaalisesti
uskottava. Skenaarion sisältämien ihmisten valintoihin ja tekoihin liittyvien oletusten on
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siis oltava selitettävissä arvojen, asenteiden, kulttuuristen käsitysten tai perinteiden
pohjalta, eivätkä ne saa sisältää epäloogisia ristiriitaisuuksia sosiaalisen todellisuuden
kanssa. (Rubin 2015.) Toisaalta nykyhetken mukaiset loogiset ja sosiaalisesti uskottavat
tekojen ja niiden seurausten tapahtumaketjut eivät välttämättä toimi tulevaisuudessa.
(Aalto 2018.)

Skenaarion on myös oltava kiinnostava. Sen on esitettävä tulevaisuudesta jotain uutta ja
oleellista, mitä voidaan käyttää hyödyksi päätöksenteossa tänä päivänä. Sen ei siis
kannata olla vain nykytilan jatke, sillä se ei siten välttämättä vaikuta toimijoiden
ajatteluun. Skenaariot eivät myöskään ole ennusteita, vaan kuvauksia vaihtoehtoisista ja
mahdollisista tulevaisuuksista ja niihin johtavista kehityspoluista. (Rubin 2015.)

Skenaarion aikaperspektiivin kasvaessa myös mahdollisten tulevaisuuksien määrä ja sitä
myötä riskit kasvavat: ajan kuluessa tiedon määrä ja odottamattomien tapahtumien
merkitys lisääntyvät, ja ilmiöiden ennalta-arvaamattomat yhteisvaikutukset voimistuvat
(Rubin 2015). Kuvio 19 esittää, kuinka mahdollisten tulevaisuuksien joukko kasvaa ajan
kuluessa. Mahdollisiin tulevaisuuksiin sisältyy uskottavia, todennäköisiä ja toivottavia
tulevaisuuksia (Voros 2001). Kaikki mahdolliset tulevaisuudet eivät ole uskottavia,
todennäköisiä tai toivottavia, eikä toivottu tulevaisuus ole välttämättä todennäköinen tai
edes mahdollinen (Rubin 2004). Useiden tulevaisuutta käsittelevien skenaarioiden avulla
pystytään kuitenkin kattamaan osa mahdollisten ja vaihtoehtoisten tulevaisuuksien
joukosta ja sitä myötä laatimaan myös joustavampia suunnitelmia. Ne auttavat tekemään
päätöksiä, jotka huomioivat myös yllättävän tulevaisuuden toteutumisen mahdollisuuden.
(Rubin 2015.)

Kuvio 19: Mahdollisten tulevaisuuksien joukko kasvaa ajan kuluessa (Voros 2001).

Tyypillinen, mutta myös virheellinen, olettamus on, että skenaariot ovat
tulevaisuustyöskentelyn lopputuote. Todellisuudessa skenaariot toimivat kuitenkin vain
päätöksenteon työkaluna ja auttavat toimintamallien valinnassa. Skenaariomenetelmän
hyödyntäminen auttaa organisaation roolin hahmottamisessa aktiivisena toimijana
tulevaisuutta koskevassa strategisessa työskentelyssä sekä johtamisessa. (Rubin 2015.)
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Kunnan kaupunkisuunnittelua koskevaan skenaariotyöskentelyyn sopii erityisesti
toimintaskenaariot, sillä niissä kunta voi tarkastella omia valintojaan sekä niiden
mahdollisia seurauksia. Rubinin (2015) mukaan toimintaskenaarioissa esitetään
tyypillisesti seuraavanlaisia tutkimuskysymyksiä:

● Minne voimme mennä?

● Miten valitsemme toivottavimman tulevaisuudentilan?

● Miten meidän pitää kehittyä saavuttaaksemme sen?

Tämän tyyppisissä skenaarioprosesseissa tulisi erityisesti huomioida
skenaariotyöskentelyn jatkuva hyödyntäminen ja strategisen ajattelun sisäistäminen
kertaluontoisen toiminnan sijaan. (Meristö 2013.)

Organisaation toiminnan lisäksi myös itse sen ympäristö muuttuu. Sen vuoksi Rubinin
(2015) mukaan onkin tärkeää esittää kysymys koskien myös organisaatiota ympäröivää
maailmaa:

● Mitkä ovat ne mahdolliset maailmat, joissa organisaatio toimii vuonna X?

Skenaarioita tarkasteltaessa on kuitenkin hyvä pitää mielessä, ettei kukaan voi tietää
tulevaisuutta. Kuten aiemmin mainittiin, trendien kehitys ja villit kortit tulevat
vaikuttamaan elämäämme ja yhteiskuntaamme, mutta niiden vaikutuksia ei voida ottaa
huomioon vielä nykyhetkessä.

6.1 Valkeakosken keskustan tulevaisuuden skenaariot

Tässä luvussa esitetään Valkeakosken keskustan kehittämishankkeesta laaditut neljä
tulevaisuuskuvaa ja niihin johtavaa skenaariota, jotka on laadittu itsenäisesti osana
diplomityötä. Skenaariotyöskentelyn avulla tarkastellaan kaupungin tekemien
kaupunkisuunnittelua koskevien ratkaisujen kykyä sopeutua erilaisiin tulevaisuuksiin,
jotka ovat syntyneet kaupungin toimivallan ulkopuolisista muutoksista. Työssä aiemmin
esitellyssä Turun kaupungin kaupunkivisiossa korostettiin elävän keskustan sekä sen
mahdollistamien uusien asumisen konseptien ja palveluiden tärkeyttä, ja kyseisiä
havaintoja käytetään apuna myös tämän työn tulevaisuuskuvien ja skenaarioiden
luonnissa ja arvioinnissa. Skenaariot on laadittu esimerkinomaisesti Valkeakosken vision
ja strategian luomisen avuksi.

Tässä työssä toteutettava skenaariotyöskentely on deduktiivista. Deduktiivisessa
skenaariotyöskentelyssä etsitään joukko erilaisia ilmiöitä, tapahtumia sekä trendejä ja
arvioidaan niiden mahdollisia seurauksia, kuten vaikutuksia tuleviin päätöksiin, yllättäviä
yhteisvaikutuksia ja sitä myötä vaikutuksia tulevaisuuteen (Rubin 2015).

Nämä skenaariot muiden deduktiivisten skenaarioiden tapaan ovat eksploratiivisia eli
nykyisyydestä tulevaisuuteen suuntautuvia skenaarioita. Ne siis pohjautuvat tällä hetkellä
saatavilla olevaan tietoon. Eksplorariivisten skenaarioiden tarkoituksena on kuvata
keskenään erilaisia tulevaisuuksia, joiden toteutuminen on mahdollista nykyhetken
vallitsevien tilanteiden, käytettävissä olevien resurssien ja ulkoisten edellytysten valossa.
(Rubin 2015.)
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Muutosvoimat, eli yleiset mutta alitajuiset käsitykset jostain olemassa olevasta
asiantilasta, vaikuttavat suoraan toivottuun tulevaisuuteen (Rubin 2004). Muutosvoimien
muuttuessa myös tavoitteet muuttuvat, mikä johtaa suoraan toivottua tulevaisuutta
tavoittelevien toimenpiteiden muuttumiseen. Tässä työssä laadittujen skenaarioiden
taustalla toimivat seuraavat muutosvoimat:

● Kaupungin menestys riippuu sen väkiluvun muutoksista

● Uudet asumisen konseptit kiinnostavat ihmisiä

● Nuoret ja työssäkäyvät arvostavat yhä enemmän urbaania elinympäristöä.

Skenaarioihin on valittu kaksi muuttujaa: Valkeakosken kaupungin kokeilunhaluisuus
asuntotuotannossaan sekä sijainnin merkityksen kehittyminen. Kokeilunhaluisuudella
tarkoitetaan tässä halukkuutta kokeilla uudehkoja, vielä nykyhetkessä melko harvinaisia
ratkaisuja, kuten townhouseja ja uuslofteja, sekä niiden yhdistämistä vahvaan brändiin.
Sijainnin merkityksen kehittymisellä taas viitataan hajautettuun työhön sekä
verkkokauppoihin ja -palveluihin: hajautetun työn ja muun liikkumisen tarvetta
vähentävän toiminnan yleistyminen vähentää työntekijöiden ja kuluttajien tarvetta
sijoittua lähelle omaa työpaikkaa tai palveluita, mikä vähentää asukkaan sijoittumisen
merkitystä niiltä osin. Kaupungin maankäyttöpolitiikka ja sitä myötä talotyyppien valinta
sekä brändäys ovat sen oman vaikutusvallan sisäpuolella, mutta sijainnin merkityksen
kehittymiseen se ei voi vaikuttaa. Skenaarioissa onkin yritetty havainnollistaa niin
kunnan vaikutuksen alaisten kuin vaikutusvallan ulkopuolistenkin tekijöiden mahdollisia
vaikutuksia kunnan tulevaisuuteen.

Kuvio 20: Kahden tulevaisuuteen vaikuttavan muuttujan muodostama skenaarioristikko

Valitut kaksi muuttujaa muodostavat neljä tulevaisuuskuvaa sekä niiden skenaariota
kuvion 20 mukaisesti. Kuviossa pystyakseli kuvaa sijainnin merkitystä ja vaaka-akseli
kaupungin kokeilunhaluisuutta asuntotuotannon suhteen. Kyseiset akselit muodostavat
neljä sektoria, jotka kuvaavat kunkin skenaarion muuttujaparia.
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Ensimmäinen skenaario Tuttu ja turvallinen käsittelee tilannetta, jossa sijainnin merkitys
pysyy nykyisellään, ja kaupunki suosii suunnitteluratkaisuissaan perinteistä,
nykyhetkessä vallitsevaa asuinrakentamista.

Toisessa skenaariossa Eläkeläisten valtakunta asukkaan sijainnin merkitys suhteessa
työpaikkaan ja palveluihin vähenee kaupungin suosiessa perinteisiä
asuinrakentamisratkaisuja.

Kolmas skenaario Sieltä sun täältä käsittelee tilannetta, jossa yhdistyvät sijainnin
merkityksen väheneminen ja kaupungin asuinrakentamista sekä brändäystä koskeva
kokeilunhaluisuuden kasvaminen.

Neljännessä skenaarioissa Tampereen jatkeena sijainnin merkitys pysyy ennallaan, ja
kaupunki panostaa yleisestä erottuvaan asuinrakentamiseen sekä sen brändäykseen.

Skenaarioissa tarkastellaan kaupungin kehittyvän keskustan aluetta alueen
asuntokysynnän näkökulmasta. Skenaarioissa esiintyvä kysyntä seuraa nykymaailmassa
havaittavia asumisen trendejä, kuten kaupungistumista sekä kotitalouksien koon
pienenemistä. Tarkastelun ulkopuolelle jäävät työn rajauksen mukaisesti muun muassa
alueen globaali vetovoimaisuus, turismi, ilmastonmuutos, eri toimijoiden roolit, villit
kortit sekä kovat vetovoimatekijät, kuten työllisyys ja koulutustarjonta, vaikka ne
vaikuttavatkin merkittävästi asumisen tulevaisuuteen.

Esitetyt tulevaisuuskuvat ovat hetkiä mahdollisista tulevaisuuksista vuonna 2035, jolloin
hanke on juuri valmistunut, ja elämä uudessa kaupunginosassa on alkanut. Skenaariot
taas ovat kuvauksia niistä päätös- ja tapahtumaketjuista, jotka ovat johtaneet kyseisiin
tulevaisuuskuviin. Keskustaa käsittelevien tulevaisuuskuvien yhteydessä esitetyt kuviot
kuvaavat Valkeakosken (lyhennetty muotoon VK) muuttoliikkeen suuntaa. Neljännen
tulevaisuuskuvan kuviossa Tampere on lyhennetty muotoon TRE. Jokaisella
tulevaisuuskuvalla on kuvitteellinen kertoja, jonka ikä on ilmoitettu tulevaisuuskuvan
alussa.

6.1.1 1. Tuttu ja turvallinen

6.1.1.1 Tulevaisuuskuva

Kertoja on 30-vuotias

Olemme mieheni kanssa matkalla ruokakauppaan. Päätimme tehdä ostokset kaupungin
keskustassa, sillä siellä on suurin valikoima. Asumme hieman syrjässä pientaloalueella,
joten liikumme useimmiten autolla. Tarkastelen auton ikkunasta juuri valmistunutta
Valkeakosken uutta keskustaa. Se näyttää vieraalta, mutta ei huonolla tavalla. Oli aikakin
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uudistaa jo kulahtaneen alueen ilmettä. Mieheni työkaveri Severi on juuri muuttanut
johonkin keskustan uusista taloista parin kilometrin päästä. Illalla on tupaantulijaiset.

Saavumme juhliin autolla. Pihalla on hyvin pysäköintitilaa myös vieraille. Asuntoon
astuessamme aistin uuden kodin tuoksun. Kutsujen isäntä ottaa meidän iloisena vastaan,
paikalla on jo pari muutakin vierasta. Mieheni tuntee heidät, kaikki ovat töissä samassa
Valkeakoskella ja sen ympäristössä toimivassa rakennusfirmassa. Oikeastaan he ovatkin
hänen ainoat ystävänsä Valkeakoskella, sillä hän muutti tänne vasta noin puoli vuotta
sitten saatuaan työpaikan kyseisestä yrityksestä. Minulta valkeakoskelaisia tuttuja
löytyisi vaikka muille jakaa, sillä olen asunut täällä koko ikäni.

Otettuamme kakkua ja muita tarjolla olevia herkkuja alkaa tavanomainen
tuparikuulustelu: “Miltä nyt tuntuu uudessa kodissa? Ovatko naapurit mukavia? Paljonko
tässä olikaan neliöitä?” Severi kertoo rapun asunnoissa asuvan ihmisiä laidasta laitaan.
Joitakin asuntoja on vuokrattu opiskelijoille, toisissa asuu pariskuntia, yksinasujia,
eläkeläisiä. “Hyviä naapureitakin tärkeämpää on kuitenkin se, ettei heistä kuulu mitään”,
hän vitsailee viitaten hyvin äänieristettyihin asuntoihin.

Severi on tyytyväinen asuntoonsa. Se sijaitsee kivenheiton päässä ruokakaupasta, on
sopivan kokoinen, auton saa lähelle rapun ovea ja sille on oma töpselipaikka. Severille
kerrostaloasuminen tuntuu sopivan. Minua se ei jostain syystä ole ikinä houkutellut.
Viihdyn pientaloalueellamme, jolla on tilaa olla rauhassa, eikä viikonloppuisin tarvitse
herätä seinänaapurin herätyskelloon. Mahdollisuus elää ilman omaa autoa kieltämättä
hieman houkuttelisi, sillä yksityisautoilun kulut ovat merkittävä menoerä. Keskusta-
asuminenkaan ei kuitenkaan näytä olevan suora ratkaisu kyseisten kulujen välttämiseen.
Severikin kulkee edelleen omalla autollaan lähes kaikkialle, ja ymmärrän kyllä miksi: se
on paljon helpompi, joustavampi ja täsmällisempi ratkaisu kuin bussit, joita kulkee tietyin
aikavälein epäsäännöllisen säännöllisesti aikataulusta myöhässä, ja joita mahdollisesti
täytyisi vielä vaihtaa määränpäähän päästäkseen. Oma auto on helpompi tapa toteuttaa
esimerkiksi spontaanit Tampereen asiointireissut.

Juhlia seuraavana päivänä mieheni ottaa uuden asunnon puheenaiheeksi. Hän on
inspiroitunut kaverinsa muuttopuuhista ja esittelee minulle innoissaan netistä löytämiään
asuntoja. Osa on kieltämättä kyllä hyvin hienoja, mutta ne kaikki sijaitsevat
Valkeakosken rajojen ulkopuolella. Torjuessani asunnot välittömästi sijaintiin vedoten
mieheni alkaa kaupitella niitä entistä kiihkeämmin: esimerkiksi Lempäälässä on paljon
kehittyneempi palvelutarjonta ja julkinen liikenne, se sijaitsee lähempänä Tamperetta,
asunnot ovat aivan toista luokkaa ja matka Valkeakoskelle lyhyt. Myös osa ystävistäni on
muuttanut sinne. Hyvästä myyntipuheesta huolimatta joudun tuottamaan miehelleni
pettymyksen. Valkeakoski tuntuu minulle kodilta, enkä voisi kuvitella asuvani missään
muualla. Minulla on täällä sukulaiset, ystävät ja muistot. Rakastan kuvitella, kuinka
isovanhempani puoli vuosisataa sitten kävelivät samoja katuja ja katselivat samoja
maisemia kuin minä nyt. Mieheni hyväksyy vastaukseni vaitonaisena. Minua harmittaa,
sillä ymmärrän, ettei hän ulkopaikkakuntalaisena pysty kokemaan samanlaista
kotikulmanostalgiaa kuin minä.

6.1.1.2 Skenaario

Valkeakosken kaupunki päätyy suunnitelmissaan perinteiseen ratkaisuun. Koska
Kanavanrannan sijainti on hyvin keskeinen, päätetään sinne rakentaa keskustalle
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tyypillistä muuhun kaupunkiin verrattuna tehokasta kerrostaloasumista. Alueelle
suunnitellaan paikka palveluiden keskittymälle, sillä se nähdään
toteuttamiskelpoisemmaksi kuin rakennusliikkeiden vierastamat kivijalkojen toimitilat.

Kaupunki ei valitse hankkeelleen erityistä kohderyhmää, sillä se haluaa tarjota asumista
kaiken kokoisille kotitalouksille. Tämä tarkoittaa käytännössä perinteistä
kerrostalorakentamista, jossa asuntotarjonta koostuu 1-4 huoneen huoneistoista.
Suunnitelma on hyvin perinteinen ja ajalle tyypillinen, joten se saa helposti toteuttajan.

Hankkeen kantavana ajatuksena on houkutella uusia asukkaita arjen mukavuudella:
maantasossa on riittävästi pysäköintitilaa lähellä asuntoja, jokapäiväiset palvelut sekä
julkisen liikenteen pysäkki ovat kävelyetäisyydellä ja kaunis luonto alkaa heti
keskeisimmän keskusta-alueen ulkopuolelta. Lisäksi kaupungin edullisen hintatason
vuoksi asunnot ovat hieman naapurikuntien vastaavia edullisempia, mikä mahdollistaa
ulkopaikkakuntalaiselle enemmän asuinneliöitä samalla rahalla.

Kaupunki näkee Tampereen läheisyyden yhtenä tärkeimpänä vetovoimatekijänään ja
pyrkiikin kehittämään joukkoliikenneyhteyksiä koko rakennushankkeen ajan. Asuntojen
valmistuttua julkisen liikenteen käyttäjäluvut eivät vastoin odotuksia lähde kuitenkaan
nousuun. Rakennetun keskustan alueella yksityisautoilu on tehty niin helpoksi, että moni
sinne muuttanut valitsee edelleen oman autonsa julkisen liikenteen sijaan. Keskusta ei
perinteisyydellään ja edullisuudellaan houkuttelekaan toivottuun tapaan nuoria aikuisia
ja perheellisiä, vaan he pysyvät edelleen suuremmissa kaupungeissa tai pientaloalueilla.
Julkisen liikenteen käyttäjien puute kasvattaa linjojen vuoroväliä ja nostaa matkalippujen
hintoja.

Keskeisestä sijainnistaan huolimatta keskustasta ei tulekaan kovin urbaania. Alueen
palvelutarjonta on suunnattu pääosin sen asukkaille, minkä vuoksi se ei houkuta ihmisiä
viettämään aikaa alueen ulkopuolelta. Kaupunkielämän kattavia julkisia liikeyhteyksiä
sekä värikästä palvelutarjontaa arvostavat ihmiset valitsevat suosiolla toisen asuinpaikan.
Uuden keskustan kansoittavat ne alkuperäiset valkeakoskelaiset, jotka haluavat muuttaa
lähemmäksi palveluita. Tämä ryhmä koostuu pääasiassa opiskelijoista, pientaloalueelta
keskustaan muuttavista iäkkäistä sekä muista, jotka haluavat muuttaa Valkeakoskella
sijaintiaan keskeisemmäksi.

Hanke ei loppujen lopuksi kasvata kaupungin väkilukua kovinkaan merkittävästi, mutta
synnyttää kuitenkin muuttoliikettä sen sisällä. Vaikka uusi keskusta onkin
kokonaisuutena toimiva, löytyy samanlaista tarjontaa vastaavalla sijainnilla muissakin
kaupungeissa. Edullinen hintakaan ei pysty vetämään ulkopaikkakuntalaisia puoleensa
kovin voimakkaasti.

Kaupungin perinteiseen toteutukseen perustuva strategia on vallitsevien olosuhteiden
mukaan moitteeton strategia. Valkeakoski on edelleen kaunis ja rauhallinen koskilaisten
koti, eikä keskustan kehittäminen aiheuttanut merkittäviä muutoksia sen väestöön.
Tilanne on hyvä niin kauan, kuin asetelmat vain pysyvät muuttumattomina. Esimerkiksi
lähellä sijaitsevan kunnan kehittyminen ylivertaiseksi voisi kuitenkin johtaa tilanteen
muuttumiseen ja vavisuttaa Valkeakosken tämänhetkistä melko stabiilia tilaa.
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6.1.2 2. Eläkeläisten valtakunta

6.1.2.1 Tulevaisuuskuva

Kertoja on 50-vuotias

Tämä paikka ei ole entisensä, ajattelen hypätessäni bussista Valkeakosken pysäkillä. Olin
päättänyt tulla tarkastamaan 75-vuotiaan äitini kunnon, sillä emme ole tavanneet melkein
vuoteen. Äiti seisoo minua vastassa bussipysäkillä ja halausten jälkeen lähtee
johdattamaan minua pitkin katuja. Kävellessämme huomaan monien liikkeiden
sulkeneen. Jäljelle jäänyt palvelutarjonta koostuu lähinnä kahviloista. Niissä istuukin ihan
hyvin väkeä, mutta huomioni kiinnittyy väkisin liikkeiden asiakaskuntaan: lähestulkoon
jokainen kahviloiden asiakkaista on eläkeikäinen.

Mekin päädymme kahvilaan. Kahvin ja pullan äärellä äiti kyselee iloisesti elämästäni, ja
kerron asuvani edelleen Helsingissä ja reissailevani paljon. Kerron myös äitini tuntemista
valkeakoskelaisista lapsuudenkavereista, jotka ovat hekin muuttaneet suurempiin
kaupunkeihin eri puolille Suomea, jotkut jopa ulkomaille. Äitini muistaa taas ihmetellä,
miten ihmiset kuvittelevat vaihtamalla paranevan, myös kotipaikan suhteen. En jaksa
alkaa väitellä aiheesta hänen kanssaan: olen jo aiemmin huomannut, ettei hän pysty
ymmärtämään kaupungin eloisuuden merkitystä.

Äidillä vaikuttaa menevän hyvin. Hän kertoo ystävistään ja siitä, mitä he ovat yhdessä
touhunneet. Ystävät ovat pitkälti samoja tuttuja, joista äiti puhui jo parikymmentä vuotta
sitten. Meno on kuitenkin muuttunut entisestä: he ovat perustaneet petankkijoukkueen.
Parin viikon päästä aikovat kuulemma antaa naapurikunta Kangasalle köniin. Silloin kun
he eivät ole rökittämässä muita joukkueita, he harjoittelevat ja kahvittelevat. Joskus he
käyvät bussilla Tampereella ihmettelemässä kaupunkielämää.

Lähdemme kahvilasta äidin asunnolle. Se sijaitsee keskustassa melko uusissa taloissa
lähellä bussipysäkkiä, jolla jäin. Talon rapussa on hiljaista. Hän kertoo monien
naapureidensa muuttaneen lähelle omia lapsiaan ja jatkaa samaan hengenvetoon, että hän
ei kyllä lähde täältä minnekään. Hän on nimittäin korvaamaton tekijä pelikentillä.

Lähden illalla ulos kävelemään. Entinen kotikaupunkini tuntuu hyvin tyhjältä ja
hiljaiselta. Mikään paikka ei vaikuta olevan enää auki. Koko keskusta on nukkumassa jo
kymmenen aikaan illalla. Se on jopa hieman pelottavaa: ehtisikö kukaan näkemään, jos
minut nyt ryöstettäisiin? Järjellä ajatellen tuntuu hyvin nurinkuriselta pelätä ryöstön
uhriksi joutumista enemmän täällä mummojen naapurustossa kuin kotona
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pääkaupungissa, mutta en pääse tunteesta eroon. En ole pitkään ulkona, vaan lähden
kävelemään takaisin äidin asunnolle.

Parin päivän kuluttua, vierailuni päätöspäivänä, äiti kutsuu minut mukaansa
petankkiharjoituksiin. Syömme aamiaista ja lähdemme yhdessä kävelemään
hiekkakentälle. Saapuessamme paikalle kentällä on jo hyvä meininki päällä. Mummot
lämmittelevät ja alkavat sitten viskellä petankkikuuliaan. Äiti vaikuttaa onnelliselta.
Hänellä näyttää olevan täällä hyvät oltavat.

Kentällä on ihanan rauhallista, ja huomaan nauttivani hiljaisuudesta. Tuntuu hyvältä
päästä välillä pois kaupungin hälinästä. Täällä on kuin mökillä olisi, sielu lepää eikä
ruuhkista ole tietoakaan. Ehkä minäkin muutan takaisin tänne sitten vanhempana, kun
kaupunkielämä alkaa kyllästyttää. Se ei kuitenkaan tule tapahtumaan vielä vähään aikaan,
sillä rakastan isoa kaupunkia ja sen mukanaan tuomia erilaisia ihmisiä ja tapahtumia. Oli
todella mukavaa tulla käymään, mutta tuntuu toisaalta hyvältä myös lähteä takaisin
kaupunkiin, jossa ympärillä tapahtuu muutakin kuin äitini uusi harrastus.

6.1.2.2 Skenaario

Kaupunki päättää jatkaa totutulla linjalla ja suunnitella keskustaan perinteistä
kerrostaloasumista. Yllätyksettömän suunnitelman takana on ajatus riskittömyydestä:
toteutus menee epätodennäköisemmin pieleen, kun tehdään vain asioita, joista on paljon
kokemusta.

Toisin käy. Muutoshalukkuuden loistaessa poissaolollaan kaupunki pysyy
muuttumattomana muuttuvan maailman keskellä. Riskittömyyteen turvautuminen
paljastuu lopulta itsessään suureksi riskiksi, jonka voi jälkiviisaana todeta
kannattamattomaksi.

Rakennushankkeen edetessä sijainnin merkitys muuttuu: muun muassa hajautettu työ
yleistyy kovaa vauhtia yritysten joutuessa kilpailemaan työvoimasta entistä enemmän.
Suurien ikäluokkien jääminen eläkkeelle on luonut notkahduksen työvoimaan, ja sitä
yritetään paikata houkuttelemalla työntekijöitä joustavilla ehdoilla. Myös verkkokauppa
ja erilaiset kuljetuspalvelut yleistyvät, mikä yhdessä hajautetun työskentelyn kanssa
johtaa asukkaan entistä vapaampaan sijoittumiseen.

Ihmisten ei ole enää välttämätöntä asua lähellä työpaikkaa ja ruokakauppaa, mikä
vähentää Tampereen läheisyyden Valkeakoskelle tuomaa hyötyä. Sijainnin valinnassa
korostuukin hajautetun työn mahdollisuudet sekä vapaa-ajan laatu. Koska muutos tulee
Valkeakoskelle odottamattomana, ei kaupungilla ole mahdollisuutta vastata
muuttuneeseen kysyntään. Kanavanranta on auttamatta vanhanaikainen jo
valmistuessaan. Valkeakosken tarjonta ei pärjää muille kunnille, mikä johtaa väestön
pienenemiseen. Etenkin työssäkäyvät muuttavat perheineen pois paremman palvelutason
perässä. Moni eläkeläinen jää kuitenkin vanhalle kotipaikkakunnalleen, sillä hajautetun
työn yleistyminen ei juurikaan vaikuta heihin. Osa heistä muuttaa keskustan uusiin
kerrostaloihin.

Useiden asukkaiden muuttaessa toisiin kuntiin palveluiden käyttäjämäärät vähenevät,
mikä johtaa palvelutason heikkenemiseen entisestään. Vain suosituimmat palvelut
säilyvät, minkä vuoksi keskustan eläköityminen karsii palvelutarjonnan melko
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yksipuoliseksi. Nuoria ja työssäkäyviä houkuttelevien palveluiden puuttuessa kasvua on
turha odottaa. Kaupunki joutuu kierteeseen, joka kiihdyttää sen asukkaiden keski-iän
nousua.

Valkeakoski yrittää aikansa taistella vastaan, mutta hyväksyy lopulta kaupunkinsa
kutistumisen. Se alkaa kasvun tavoittelun sijaan huolehtia olemassa olevasta väestöstä
jarruttaakseen kunnastamuuttoa. Ajan myötä kutistuminen rauhoittuukin. Jäljelle jääneet
asukkaat kokevat kaupungin rauhallisuuden ja väljyyden miellyttäväksi. Heidät pitää
aloillaan myös elämän aikana kehittynyt kiintymys kotikaupunkiin.

Eläkeläisten ajokyvyn heiketessä keskustassa tapahtuva liike perustuu pääosin kevyeen
ja joukkoliikenteeseen. Koska liikkuminen on rajoittunutta, esteettömyys ja lyhyet
etäisyydet nousevat erityisen tärkeiksi kaupunkiympäristön elementeiksi. Julkisen
liikenteen palvelutaso ei ole enää samaa luokkaa kuin ennen, mutta pystyy vähintäänkin
kohtuullisesti liikuttamaan valkeakoskelaisia päiväsaikaan.

Kutistumisesta ja keskustan eläköitymisestä johtuen osa keskustaan kerrostaloasuntojen
yhteyteen rakennetuista pysäköintialueista jää ilman käyttöä. Harmaat, tyhjät
betonipinnat luovat keskustaan aution tunnelman, minkä vuoksi kaupunki päättääkin
keksiä niille muuta käyttöä. Pysäköintialueita aletaan muuttaa kaupunkiviljelyn tiloiksi,
mikä saakin asukkailta paljon kannatusta. Keskusta saa vihertävän ja raikkaan ilmeen ja
sen asukkaat mukavaa ajanvietettä.

Vielä elossa sinnittelevä Valkeakoski on väistämättä ongelman edessä: kun kaupungin
väestö koostuu muutoksessa paikoilleen jääneistä asukkaista, eikä kuntaanmuuttoa
juurikaan ole, mitä asukasluvulle tapahtuu suurten ikäluokkien poistuessa?
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6.1.3 3. Sieltä sun täältä

6.1.3.1 Tulevaisuuskuva

Kertoja on 40-vuotias

Lapset ovat koulussa ja vaimoni lähikahvilassa tekemässä töitään, joten minä voin
rauhassa työskennellä tänään kotona. Minä ja vaimoni teemme molemmat töitä etänä ja
olemme sopineet vuorottelevamme kotipäiviä. Minusta on helpompi keskittyä aivan
omassa rauhassa, minkä vuoksi laadimme kyseisen järjestelmän. Kun on vaimoni vuoro
olla kotona, menen päiväksi johonkin kahvilaan työskentelemään. Täällä on paljon
vaihtoehtoisia paikkoja työnteolle, joten kodin ulkopuolinen työpäiväkään ei missään
nimessä ole huono päivä.

Muutimme tähän asuntoon Valkeakosken keskustaan noin vuosi sitten. Olimme etsineet
asuntoa jo jonkin aikaa, sillä silloinen asuinpaikkamme alkoi kuihtua kasaan useiden
muuttaessa eloisammille seuduille. Etsimme asuntoa sen ominaisuuksien, hinnan ja
helposti saavutettavan palvelutarjonnan perusteella. Olimme valmiita suureen
muutokseen, joten Valkeakoskelta löytynyt toiveitamme vastaava unelmien asunto
ainutlaatuisessa ympäristössä tuntui meille täydelliseltä ratkaisulta pitkästä välimatkasta
huolimatta. Vaihdoimme maisemaa kutistuvasta kaupungista kaupunkiin, joka henki
elinvoimaa, raikkautta ja ainutlaatuisuutta. Keskusta oli juuri laitettu uusiksi, ja sinne oli
rakennettu monen tyylisiä asuntoja. Se soveltuu täydellisesti myös meidän
työjärjestelyymme, sillä lähimmät etätyöskentelytilat löytyvät heti asuintalomme
kivijalasta.

Erilaisten talotyyppien sekoittuminen sekä niiden synnyttämä uniikki, historiaa huokuva
elinympäristö on houkutellut alueelle meidän lisäksemme monia muitakin perheitä
ympäri Suomea. Esimerkiksi meidän rapussamme asuu alun perin Oulun ja Turun
seuduilta kotoisin olevat perheet. Emme siis ole läheskään ainoita, jotka pyörivät
täällä turistin elkein. Jos aluksi paikallisten puheesta oli hankala tunnistaa joidenkin
sanojen merkitystä, on se vain hankaloitunut täällä viettämämme ajan kuluessa. Eri
murteita puhuvien ihmisten pakkautuminen samaan kaupunkiin tuntuu synnyttävän
täysin uuden kielen. Kuopukseni Ahti nimittäin kertoi eräs päivä koulusta kotiin
palattuaan, kuinka hänen ystävänsä Sakke oli kävellyt “oveen pahki” välitunnin jälkeen,
ja samalla luokalla oleva Tuire oli pyytänyt “völjyyn” uimahalliin viikonloppuna. Lapset
pyysivät viikonloppuna tilaamaan kaupasta “kompiaisia”, mutta kiukuttelivat sitten
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ostettuani karkkien sijaan vanhimmalle uudet kumisaappaat. Tunnen itseni välillä
suorastaan maahanmuuttajaksi, joka ei ymmärrä edes omien lastensa puhetta.

Iltapäivällä lapsia alkaa tupsahdella takaisin kotiin. Niitä on yhteensä kolme, ja
muuttaessamme tänne äitini ihmetteli kotipuolessa, miten ne kaikki voikaan ahtaa samaan
kerrostaloasuntoon. Asuntomme on kuitenkin hyvin tilava, ja vain perinteisissä
kerrostaloasunnoissa vieraillut äitini ei ollut edes nähnyt tällaista asumismahdollisuutta.

Kiinnostavia asumisratkaisuja on alkanut ilmestyä Valkeakosken tapaan muihinkin
kaupunkeihin. Vanhimman lapseni Saulin kaveri muutti juuri perheensä kanssa Lahteen,
jonne on hiljattain valmistunut hyvin kiinnostavia uniikkeja asuntoja kauniille paikoille.
Me emme kuitenkaan ole mitään varsinaisia erikoisten asumiskokemusten keräilijöitä,
joten uusimpien trendien ja rakentuvien asuntojen seuranta on jäänyt vähemmälle. Lapset
tuntuvat viihtyvän täällä paljon paremmin kuin entisessä asuinpaikassamme, ja vaimokin
keräilee innokkaana leimoja lähileipomon kanta-asiakaspassiin. Emmeköhän siis pysy
tässä vielä jonkin aikaa ja katsele rauhassa, mihin tämä maailma oikein kehittyy.

6.1.3.2 Skenaario

Valkeakoski huomaa työelämän ja asumisen olevan murroksessa. Hajautetun
työskentelyn määrä lisääntyy koko maassa, ja ihmiset haluavat asumiseltaan ja
asuinympäristöltään jotain uutta ja virkistävää. Kaupunki päättää tarttua näkemänsä
muutoksen mukanaan tuomaan mahdollisuuteen ja toimia ennen muita. Se haluaa uuden
keskustan, joka vilisee elämää ja tulee huomatuksi kauempanakin.

Kaupunki suunnittelee keskustaan monimuotoista, kaupungin vahvaa teollista historiaa
korostavaan brändiin kietoutuvaa asumista sekä tiloja erilaisille palveluille. Palveluille
varatut tilat sijoitetaan kaupunkirakenteeseen sillä ajatuksella, että ne houkuttelevat
ohikulkijatkin vierailulle. Kaupungin hieman vanhahtavaksi koetun ilmapiirin vuoksi
suuret suunnitelmat arveluttavat, eikä toteuttajaa heti löydetä. Kaupunki pitää kuitenkin
kiinni suunnitelmistaan ja hankkii lisää tukea väitteelleen muuttuvasta kysynnästä. Se
laatii myös vaihtoehtoisen suunnitelman sen varalle, että hanke ei näytäkään menevän
oikeaan suuntaan. Kerättyjen todisteiden ja joustavan suunnitelman avulla kaupunki saa
lopulta rakennusliikkeen kiinnostumaan hankkeestaan.

Hanke etenee, ja maailma kehittyy kuin kehittyykin kaupungin ennakoimaan suuntaan.
Sijainnin merkitys suhteessa työpaikkaan heikkenee, ja monen ihmisen kohdalla
elinympäristön laatu muuttuu hiljalleen ainoaksi asuinpaikan valintaan vaikuttavaksi
tekijäksi. Valmistuvat, muusta tarjonnasta poikkeavat asunnot löytävät asukkaansa
nopeasti. Kaupungin väkiluku kasvaa keskustan rakentuessa. Alueelle muuttaa ihmisiä
eri puolilta Suomea.

Kaupunki ei ole enää vain paikallisten asuinpaikka, vaan sen keskustaan kerääntyy
ihmisiä iltaisin ja viikonloppuisin myös alueen ulkopuolelta. Houkuttelevuuden
lisäämiseksi keskustassa järjestetään enemmän tapahtumia kuin ennen, ja niitä
mainostetaan näyttävästi. Keskustan kaupunkimaisuus ja uniikki brändi vetävät asukkaita
puoleensa ikäryhmästä riippumatta.

Valkeakosken tilanne on parempi kuin monessa muussa saman kokoluokan kunnassa.
Kaupungilla erilaisille palveluille riittää käyttäjiä, ja hyvä palvelutarjonta houkuttelee
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puolestaan lisää asukkaita. Muuttumattomana pysyneet kunnat taas ovat alkaneet
menettää asukkaitaan, mikä on johtanut muun muassa useiden liikkeiden sulkemiseen.
Valkeakoski onkin saavuttanut kilpailussa ihanteellisen aseman: se toimii oman
kokoluokkansa edelläkävijänä, jota muut koettavat tavoitella. Kaupunki on muita edellä
niin kauan kuin se osaa tehdä viisaita päätöksiä toistensa perään.

Ylläpitääkseen kasvuaan kaupunki houkuttelee alueelle ahkerasti uusia toimijoita.
Kilpailu asukkaista on kiristynyt muidenkin kuntien herättyä kehittämään itseään.
Erilaisille etätyöpaikoille, kuten kahviloille ja työhuoneille, löytyy kysyntää.
Samoin erilaiset vapaa-ajan aktiviteetit, harrastusmahdollisuudet, ravintolat ja terassit
vetävät ihmisiä puoleensa. Vain kokeilut pystyvät uudessa tilanteessa selvittämään, mikä
toimii ja mikä ei. Paikalleen ei voi jäädä pohtimaan kovin pitkäksi aikaa, sillä vapaan
sijoittumisen maailmassa ihmiset ovat herkkiä muuttamaan.

Kuten asuminen ja palvelut, luonnollisesti myös julkinen liikenne on kilpailussa
keskeisessä asemassa. Vaikka useiden ihmisten ei tarvitsekaan enää kulkea töihin
päivittäin, on liikkumiselle silti tarvetta. Useat vapaa-ajan aktiviteetit ovat edelleen
paikkaan sidottuja, ja niiden hyvä saavutettavuus on tärkeää. Kunnat painivat kuitenkin
kattavan julkisen liikenteen järjestämisen haastavuuden parissa: ihmisten päivärytmi on
hajautetun työn suosion myötä yksilöllisempää kuin ennen, minkä vuoksi
joukkoliikenteen on toimittava kattavasti ympäri vuorokauden.

Hyvästä tilanteestaan huolimatta Valkeakosken haasteena on jatkuva kilpailu ja
tasapainottelu uusien mahdollisten kehityssuuntien risteyksessä. Kaupungin on pidettävä
itsensä mielenkiintoisena ja muutoshaluisena, jotta se pystyy vastaamaan helposti
muuttavan väestön kysyntään. Yksilöllinen brändi ja asuntotarjonta eivät riitä
vetovoimatekijöinä ikuisesti, sillä kaupungin tekemät ratkaisut eivät pitemmän päälle ole
enää niin yksilöllisiä. Niiden tarjonta on lisääntynyt voimakkaasti niihin kohdistuneen
kysynnän myötä, ja pian joku kunta keksii jo uuden vetovoimatekijän. Jotta Valkeakoski
voisi jatkossakin olla etulyöntiasemassa muihin nähden, on sen jatkettava ennakointia ja
pysyteltävä muiden tahdissa, mielellään askeleen edellä. Paikoilleen jääminen voi johtaa
vetovoiman heikkenemiseen nopeastikin.
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6.1.4 4. Tampereen jatkeena

6.1.4.1 Tulevaisuuskuva

Kertoja on 25-vuotias

Vuosi sitten selailin netissä asunnonvälityssivustoja tapani mukaan. Rakastan kauniita,
yksilöllisiä asuntoja, ja käytän usein aikaa niiden ihailuun. En ollut aikeissa vaihtaa
asuntoa, se oli vain unelmointia. Yhtäkkiä sivustolta kuitenkin pomppasi esiin
omaperäinen huoneisto hyvin erikoisella, mutta toimivalla pohjaratkaisulla. Hinta oli
hieman edullisempi kuin muilla näkemilläni samankaltaisilla kohteilla. Se ei sijainnut
lähellä omia kotikulmiani, mutta ei se ollut kovin kaukanakaan. Sinne oli kartan mukaan
vajaan puolen tunnin ajomatka kotoani.

Tiesin kyllä Valkeakosken, mutta en ollut koskaan käynyt siellä. En ollut nähnyt
vierailulle mitään tarvetta: paikka oli mielessäni vain pieni, maalaismainen kunta luonnon
keskellä, eikä siellä koskaan tuntunut tapahtuvan mitään. Löytämäni asunto ilmestyi
kuitenkin ajatuksiini tuon tuosta, ja lopulta uteliaisuus otti vallan. Lähdin kaverini
kyydillä katsomaan kerrostaloa, jossa asunto sijaitsi. Olin myyty välittömästi. Alueen
miljöö oli ihanan monimuotoinen ja omaleimainen, ja kaupungin kauniin luonnon
läsnäolo tuntui urbaanissa keskustassakin.

Ei mennyt kauaakaan, kun olin jo muuttanut tänne. Ennen muuttoani tarkistin vielä
julkiset liikenneyhteydet, ja yllätyksekseni ne toimivat moitteettomasti unelmakotini ja
Tampereen keskustassa sijaitsevan työpaikkani välillä. Muuttaminen tuntui hyvin
radikaalilta, mutta jännitys haihtui nopeasti: Valkeakoskelta Tampereen keskustaan ei
mennyt kovinkaan paljon kauemmin kuin edelliseltä asunnoltani Tampereen laitamilta.
Työ, ystävät ja keskustaelämä ovat siis yhtä hyvin saavutettavissa kuin ennenkin, minkä
lisäksi minulla on maailman ihanin asunto kauniissa ympäristössä kohtuullisella
vuokralla. Lähellä on kaikki tärkeimmät palvelut ja muutama miellyttävä
ajanviettopaikkakin. Kaiken lisäksi sain ylenpalttisilla kehuillani houkuteltua parhaan
ystävänikin tänne asumaan! Valkeakoskella on ihanat lenkkeilymaastot, joita kulutamme
ahkerasti ystäväni ja hänen koiransa kanssa.

Aamuisin töihin kulkiessani bussissa on paljon ihmisiä, joten jokunen toinenkin
tamperelainen on löytänyt Valkeakosken erilaisuuden ja kauneuden. Ehkä jonakin
päivänä Tampereelle suuntautuvat työmatkani jäävät historiaan, ja alan työskennellä
täällä. Olen huomannut uudella alueella bisnesraon, jonka oma liikkeeni voisi täyttää…
Mutta ihan niin villiksi en kuitenkaan vielä taida heittäytyä.
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6.1.4.2 Skenaario

Valkeakosken kaupunki haluaa parantaa asetelmiaan kuntien välisessä kilpailussa
houkutella lisää asukkaita. Se näkee tarpeen muuttua entistä kaupunkimaisemmaksi ja
tehdä ratkaisuja, joilla se pystyy erottumaan Tampereen kehyskunnista sekä muista
kilpailijoista.

Kerrostalorakentaminen tuntuu pysyneen kauan muuttumattomassa tilassa, ja kaupunki
uskookin muutoksen tapahtuvan ennemmin tai myöhemmin. Uuden suunnittelusta
hankalaa tekee kuitenkin epävarmuus, sillä tyypillisistä keskusta-asunnoista poikkeavista
ratkaisuista ei ole vielä paljoakaan kokemusta. Parhaimmassa tapauksessa se auttaa
erottumaan tarjonnan massasta ja luomaan uudenlaista imagoa, pahimmassa taas johtaa
asuntotarjontaan, jolle ei löydy kysyntää. Kaupunki mieltää epävarmuuden luoman riskin
kuitenkin ottamisen arvoiseksi, ja yrittää ajatella laatikon ulkopuolelta. Erottuakseen on
väistämättä tehtävä jotain erilaista ja huomionarvoista.

Kaupunki suunnittelee keskustaan monimuotoista asumista. Alueelle sisällytetään
perinteisten kerrostaloasuntojen lisäksi myös erilaisia ratkaisuja, joissa muun muassa
huonekorkeudet ja -jaot poikkeavat valtavirrasta. Uuden alueen rakentamista päätetään
hyödyntää paikan brändäyksessä. Hankkeen omaperäisyys huolestuttaa joitakin
rakennusliikkeitä, mutta hyvin taustoitettu ja perusteltu suunnitelma löytää lopulta
toteuttajansa.

Kaupunki tarttuu myös pendelöinnin mukanaan tuomiin vahvuuksiin: se kehittää
määrätietoisesti julkisia liikenneyhteyksiä Valkeakosken ja Pirkanmaan
keskuskaupungin Tampereen välillä. Tällä se pyrkii tekemään Valkeakoskesta
mahdollisen asuinpaikan myös autottomille Tampereella työssäkäyville.

Määrätietoinen tekeminen tuottaa tulosta. Persoonalliset asumisratkaisut yhdistettynä
Tamperetta edullisempiin hintoihin, tunnettuun brändiin sekä hyviin kulkuyhteyksiin
houkuttelevat alueelle asukkaita kuntarajojen ulkopuolelta. Etenkin tamperelaiset nuoret
aikuiset valkeakoskelaisten rinnalla osoittavat mielenkiintoaan uutta keskustaa kohtaan
heidän halutessaan asumiselta jotain uutta ja erilaista. Vaivattomat julkiset kulkuyhteydet
vähentävät oman auton tarvetta.

Alueen houkuttelemat nuoret aikuiset lisäävät myös kaupungin heille suunnattua
palvelutarjontaa, mikä on kaivattu lisä kaupungin keskustaan. Valkeakosken ilme
nuorenee, eikä sitä koeta enää yhtä syrjäisenä ja uneliaana kuin joskus aiemmin.

Valkeakoski on kuin Tampereen hieman syrjäinen mutta silti hyvin saavutettava, kaunis
ja omaleimainen kaupunginosa. Valkeakoski on kuitenkin hyvin riippuvainen
Tampereesta sen työllistäessä suuren osan keskustansa asukkaista, ja keskuskaupungissa
tapahtuvat muutokset vaikuttavatkin merkittävästi myös Valkeakoskeen. Kaupungin
haasteena on ylläpitää julkiset yhteydet mahdollisimman saumattomina ja luotettavina,
sillä pienikin häiriö vaikuttaa välittömästi suureen joukkoon asukkaista.
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7 Johtopäätökset

Paikan vetovoimaisuus tarkoittaa sen kykyä houkutella alueelle uusia käyttäjiä ja samalla
pitää jo olemassa olevat käyttäjät tyytyväisinä. Kunnat voivat valinnoillaan vaikuttaa
omaan vetovoimaisuuteensa. Nykyisyydessä tehdyt kaupungin kehittämistä koskevat
päätökset vaikuttavat pitkälle tulevaisuuteen rakennuskannan ollessa melko pysyvä osa
ympäristöä, minkä vuoksi ratkaisuissa onkin kiinnitettävä huomiota tämän päivän
olosuhteiden lisäksi tulevaisuuden mukanaan tuomiin muutoksiin. Tehtävien päätösten
on paikan vetovoimaisuutta lisätäkseen vastattava nykyiseen kysyntään, mutta niiden on
samalla oltava sovitettavissa ennalta määrittelemättömiin tulevaisuuksiin. Niiden on
myös pyrittävä luomaan paikalle kilpailuetua ja tekemään siitä muista edukseen erottuva
asuinpaikka.

Paikan vetovoimaisuuteen vaikuttavat sen kovat ja pehmeät vetovoimatekijät, joilla
kunnat myös erottuvat toisistaan. Kuntien kovat vetovoimatekijät ovat fyysisiä ja osittain
muiden kuntien jäljiteltävissä, kun pehmeät vetovoimatekijät taas ovat aineettomia ja
usein vaikeampia kopioida. Kaupungin on kilpailussa kestävästi menestyäkseen
erotuttava muista fyysisten ominaisuuksien lisäksi myös aineettomalla olemuksellaan.
Yksittäiset kovat vetovoimatekijät, kuten ostoskeskukset tai uusien asumisen konseptien
tuotanto, eivät pysty tekemään kuntaa vetovoimaiseksi. Vaikka niihin kohdistuisikin
kysyntää, eivät ne itsessään ole ratkaisu usein monisyiseen ongelmaan. Lisäksi ne ovat
ainakin osittain muiden kopioitavissa, minkä vuoksi ne eivät pitkällä aikajänteellä auta
kuntaa erottumaan kilpailijoistaan. Koviin vetovoimatekijöihin perustuva
vetovoimaisemman imagon tavoittelu on pääsääntöisesti johtanut vain kuntien
samankaltaistumiseen entisestään.

Aineettoman olemuksen vaikutus paikan vetovoimaisuuteen voimistuukin entisestään.
Sen arvostus asukkaiden keskuudessa kasvaa, mikä on pakottanut kaupungit
keskittymään niihin pelkkien kovien vetovoimatekijöiden sijaan. Paikan kovia
vetovoimatekijöitä voidaan kuitenkin käyttää hyödyksi myös pehmeiden
vetovoimatekijöiden kehittämissä. Esimerkiksi, jos Valkeakoski pystyisi uusloft-
asumisratkaisujen tarjoamisen avulla kehittämään paikan imagoon positiivisesti
vaikuttavan, erottuvan ja vetovoimaisen brändin, uusloftit auttaisivat kaupunkia tulemaan
vetovoimaiseksi. Tällöin kova vetovoimatekijä toimisi pehmeän tekijän parantamisen
apuna. Jos taas uusloftit itsessään ilman panostusta paikan imagon kehittämiseen olisivat
kaupungin yritys kasvattaa vetovoimaansa, ne todennäköisesti eivät muuttaisi ihmisten
paikkaan kytkeytyneitä mielikuvia merkittävästi. Yksittäiset rakennushankkeet eivät siis
useinkaan saa ihmisiä muuttamaan käsitystään paikasta. Jos niin kuitenkin kävisi, katoaisi
uusien talotyyppien tuoma kilpailuetu niiden yleistyessä muissa kunnissa.

Vaikka Valkeakoski onkin edullinen ja kompakti kaupunki Pirkanmaan keskuskaupungin
sekä vesistön läheisyydessä, ei sitä pääsääntöisesti koeta kovinkaan vetovoimaiseksi
paikaksi. Kaupungin perimmäinen ongelma vaikuttaa olevan siihen kohdistuneet
negatiiviset mielikuvat elottomuudesta, vanhanaikaisuudesta ja teollisuuden
synnyttämästä hajusta sekä heikko tunnettuus. Kaupungin olisikin vetovoimaisuutensa
parantamiseksi kehitettävä itseään siten, että sen tarjoama ympäristö voisi tarjota
käyttäjilleen maineen paranemisen edellyttämiä positiivisia kokemuksia, havaintoja ja
tietoa. Puutteiden korjaamisen sekä halutun suunnan mukaisen kaupunkikehittämisen
jälkeen paikka voisi myös brändätä itsensä tunnettuuden lisäämiseksi sekä
ainutlaatuisuutensa korostamiseksi.
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Valkeakosken on saatava muutettua mainettaan vanhanaikaisesta ja uneliaasta
elinvoimaisempaan suuntaan. Tähän voisi auttaa kaupungin muutoshalukkuuden esille
tuominen erilaisten trendejä seuraavien ja ennakoivien, uudenlaisien ratkaisujen kautta.
Esimerkiksi uusien asumisen konseptien tarjoaminen voisi itsessään luoda kuvan
muutoshalukkaasta ja elinvoimaisesta kunnasta ja siten muuttaa kunnan mainetta
vireämmäksi ja nykyaikaisemmaksi. Tässäkin tapauksessa fyysisen rakennetun
ympäristön mukanaan tuoma vetovoimaisuus liittyisi kuitenkin paikan imagoon itse
kovan vetovoimatekijän sijaan.

Kaupungin heikkoon tunnettuuteen taas voitaisiin yrittää vaikuttaa muun muassa
vahvalla, muista erottuvalla brändillä. Paikan brändin on oltava totuudenmukainen, joten
ennen sen lanseeraamista kunnan olisikin luotava sen mukaista fyysistä elinympäristöä.
Valkeakosken teollisuusbrändille olisi edellytykset jo ilman minkäänlaisia erityisiä
kehittämistoimenpiteitäkään, ja kaupunki voisikin korostaa sitä kaupunkikuvassaan ja
mainonnassaan. Kaupunki on nykyäänkin parhaiten tunnettu teollisuudestaan, ja
mielleyhtymää voisikin käyttää hyödyksi paikan omaleimaisuutta korostettaessa.

Tällä hetkellä kaupunki tuntuu päinvastoin vähättelevän menneisyyttään. Tämä saattaa
johtua pelosta, että teollisen menneisyyden esille nostaminen yhdistettäisiin jo lopetetun
sellutuotannon aiheuttamaan hajuun. Valkeakosken ja sen hajun mielleyhtymästä tehty
lisätutkimus kuitenkin osoittaa, että kyseinen mielikuva on säilynyt pääosin vain
iäkkäällä väestöllä, eikä nuoremmilla ikäluokilla ole juurikaan minkäänlaista tietoa
Valkeakosken teollisesta historiasta. Lisäksi, vaikka paikkaan liittyisikin mielikuva
pahasta hajusta, historian vähättely tuskin poistaisi sitä. Toisaalta teollinen menneisyys
saattaa myös olla kaupungille itsestäänselvyys, eikä sitä siksi olla ymmärretty korostaa.

Valkeakosken keskusta on ainutlaatuinen vesistöineen sekä teollisuusrakennuksineen, ja
sen tulisikin hyödyntää menneisyyttään tämän piilottamisen sijaan. Paikan historian on
yleisesti todettu kiinnostavan sen käyttäjiä, ja voikin luoda alueelle lisäarvoa.
Valkeakoskella sijaitsee käytöstä poistuneita teollisuusrakennuksia, ja kaupunki voisikin
selvittää mahdollisuuksia niiden hyödyntämiseen asuntotuotannossa. Vaikka kyseisiä
rakennuksia ei voisikaan muuntaa asuinkäyttöön, luovat ne silti paikan teollista historiaa
ilmentävää ympäristöä ja auttaisivat siten brändin kehittämisessä.

Kehitettävä alue Kanavanranta on aivan kanavan kupeessa, ja siitä avautuu näkymät
vanhoihin Myllysaaren teollisuusrakennuksiin. Sinne näkyvät myös Tervasaaren tehtaan
piiput. Kyseiset näkymät tuovat teollisuuden tuntua myös Kanavanrannan ympäristöön,
ja ne voisikin sovittaa myös alueen uuteen rakennuskantaan. Asuinrakentamisessa voisi
harkita myös uusloftia asumisen konseptina, sillä se osaltaan tukisi teollista brändiä, ja
sen on havaittu kohtaavan kysyntää. Siitä, saataisiinko vielä harvinaiselle talotyypille
toteuttajaa Valkeakoskelle, ei ole takuita. Tässä työssä käsitellyt uusloft- sekä townhouse-
asunnot edellyttävät keskeistä sijaintia sekä kaupunkimaista ympäristöä, mihin kaupunki
voikin pyrkiä Kanavanrannan suunnittelussa lisätäkseen uusien asumisen konseptien
toteutettavuutta alueelle.

Tällä hetkellä sijainti vaikuttaa merkittävästi paikan vetovoimaisuuteen. Kunta ei voi
vaikuttaa omaan sijaintiinsa, mutta se voi kuitenkin yrittää parantaa saavutettavuuttaan
erilaisilla liikenneratkaisuilla. Valkeakoski on riippuvainen Tampereesta sen tarjoamien
työpaikkojen ja palveluiden vuoksi, ja kaupungin tulisikin keskittyä toimiviin
joukkoliikenneyhteyksiin itsensä ja maakunnan keskuskaupungin välillä. Jos sijainnin
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merkitys kuitenkin heikkenee esimerkiksi tällä hetkellä kasvussa olevien hajautetun työn
sekä verkkokaupan ja muiden palveluiden vuoksi, muiden vetovoimatekijöiden rooli
kasvaa entisestään. Tällaista kehitystä on havaittavissa jo nyt: asuinpaikan sijainti ei
olekaan enää yhtä tärkeä tekijä kuin ennen, ja pehmeät vetovoimatekijät vaikuttavat
paikan vetovoimaisuuteen aiempaa voimakkaammin. Samaan aikaan kaupungistumisen
trendi voimistuu urbaanin elinympäristön houkutellessa uusia asukkaita entistä enemmän.

Vaikka trendit osoittavatkin tällä hetkellä tiettyä tulevaisuuden kehityssuuntaa, ne eivät
ole takuu sen toteutumisesta. Tulevaisuuden asumiseen tulevat vaikuttamaan
nykyhetkessä havaittavien trendien lisäksi uudet trendit sekä villit kortit, minkä vuoksi
kaupunkikehittämiseen kytkeytyy aina epävarmuutta. Nykyhetken ohella kunnan olisi
tarkasteltava maankäytön suunnitteluaan tulevaisuuden näkökulmasta laatien
pitkäjänteinen ja tulevaisuuden epävarmuuden tiedostava strateginen suunnitelma.
Valkeakosken onkin mietittävä, miten se voi vastata tulevaisuuden mahdollisiin
kehityssuuntiin.

Vaikka tulevaisuutta ei voidakaan tietää etukäteen, on kunnan tehtävä sen suhteen
ennakoivia päätöksiä. Valkeakosken onkin laadittava itselleen visio, jota kohti se haluaa
pyrkiä. Visiota varten sen on laadittava strategia, joka kuvaa tavoitetilan saavuttamiseen
vaadittavia keinoja. Näin kunta pystyy tekemään kauaskatseisia päätöksiä, jotka ovat
perusteltavissa sen visiolla. Valkeakosken vision olisi otettava kantaa sen nykyisiin
perimmäisiin ongelmiin ja keinoihin, joilla ne voidaan ratkaista. Visiota kohti pyrkimällä
kunta voi itse vaikuttaa omaan tulevaisuuteensa. Kaikki kunnan tulevaisuuteen
vaikuttavat tekijät eivät kuitenkaan ole sen vaikutusvallan alaisia, minkä vuoksi
epävarmuus on aina läsnä kaupunkisuunnittelussa. Hyväksymällä tulevaisuuden
epävarmuuden kunta voi suunnitella joustavia ratkaisuja, joita se voi muuttaa kehityksen
kulun kääntyessä odottamattomalla tavalla.

Skenaariotyöskentely on hyödyllinen kaupunkisuunnittelun työkalu, joka auttaa
epävarmuuden hahmottamisessa ja hyväksymisessä sekä kauaskantoisten suunnitelmien
laatimisessa. Vaikka skenaarioilla ei voidakaan saada suoria vastauksia siihen, kuinka
kaupunkia tulisi kehittää, se antaa suunnittelulle useita, odottamattomiakin näkökulmia.
Nämä näkökulmat helpottavat tulevaisuuden epävarmuuden hahmottamista, ennakoinnin
tärkeyden ymmärtämistä sekä muutoshaluista ajattelua. Tämän työn skenaarioissa
tarkasteltiin paikan vetovoimaisuutta erityisesti sijainnin merkityksen sekä paikan
brändin näkökulmasta, mutta myös monet muut tekijät vaikuttavat tulevaisuuden
asumiseen. Valkeakosken kannattaisikin laatia myös omia skenaarioita tulevaisuuteen
vaikuttavien merkittävien tekijöiden hahmottamiseksi.

Tässä työssä esitetyissä skenaarioissa kaupungin päätös rakentaa keskustaan tietynlaisia
asumisen konsepteja brändinsä tueksi vaikuttaa kaupungin vetovoimaisuuteen eri tavoin
eri tulevaisuuksissa. Tietyllä valinnalla voi siis olla erilaisia seurauksia riippuen siitä,
mihin suuntaan toimintaympäristö kehittyy. Tästä syystä tehtyjen ratkaisujen olisikin
oltava sellaisia, että ne pystyvät joustavasti sopeutumaan erilaisiin tulevaisuuksiin. Paras
ratkaisu on sellainen, joka ei odota tiettyjä itsestä riippumattomia asioita tapahtuvaksi,
vaan voi johtaa haluttuun suuntaan myös tulevaisuuden toteutuessa erilaisena kuin
odotetaan. Kaupunkisuunnittelussa onkin tärkeää tarkastella tehtyjä päätöksiä ja valintoja
skenaarioiden tavoin usealta eri kantilta ja pohtia, miten tietty ratkaisu toimisi erilaisissa
tulevaisuuksissa. Näin voidaan arvioida suunnitelmien vahvuuksia ja heikkouksia myös
niiden joustavuuden kannalta.
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Kunnan on pystyttävä reagoimaan odottamattomiin muutoksiin nopeasti kyetäkseen
muuttamaan oman kehityksensä suuntaa. Skenaarioista huomataan, kuinka moni asia voi
johtaa kierteeseen: uudet asukkaat elävöittävät aluetta ja tuovat mukanaan lisää asukkaita,
kun taas lähtevät asukkaat heikentävät palvelutarjontaa ja voivat saada kunnastamuuton
yltymään entisestään. Valkeakoski ei luonnollisesti pysty kilpailemaan palvelutarjonnan
laajuudessa suurempien kaupunkien kanssa. Lähinnä asumiseen suunniteltu aluekin voi
toimia, mutta yllätyksetön perustoteutus saattaa jäädä helposti huomaamatta kaupungin
ulkopuolella. Toive kaupungin kasvusta edellyttää kuitenkin juuri ulkopaikkakuntalaisten
muuttamista kaupunkiin. Valkeakosken kaupungin onkin kiinnitettävä paljon huomiota
siihen, minkälaisen asuinympäristön se haluaa Kanavanrannasta luoda. Vaikka
omakotitalo onkin edelleen ihmisten ihannetalotyyppi, lisää kaupungistumisen trendi
tiiviin keskusta-asumisen kysyntää. Kaupungistumisen trendin jatkuessa keskustan
palvelutarjonnan on uusia asukkaita houkutellakseen oltava sellainen, joka tuo alueeseen
elämän tuntua. Jotta alue olisi keskustamainen eikä pelkkä asuinalue, on sen sisällettävä
jotain, joka houkuttelee alueelle muitakin kuin vain alueen asukkaita. Tiivis rakentaminen
mahdollistaa riittävän asukastiheyden kattavalle palvelutarjonnalle, mikä onkin tärkeä
kaupungin keskustan vetovoimaisuutta lisäävä tekijä. Samalla se mahdollistaa kodin ja
palveluiden väliset käveltävät etäisyydet, joukkoliikenneyhteydet sekä säästää tilaa
keskustan ulkopuoliselle omakotiasumiselle. Jos kaupunki siis haluaa tarjota keskustan
käyttäjille urbaania ympäristöä, on asuinrakentamisen oltava tehokasta ja tiivistä. Jos
tavoitteena on lisäksi myös monipuolinen ikärakenne, on alueella oltava kaikkia
ikäryhmiä houkuttelevia tekijöitä. Asunnon hallintamuotoja on oltava erilaisia, jotta ne
soveltuvat eri elämäntilanteissa oleville. Keskustan vetovoimaisuus edellyttää myös
kysyntää vastaavaa joukkoliikenteen palvelutasoa.

Jos Kanavanrannasta taas rakennetaan pelkkä asuinalue ilman sen suurempaa
palvelutarjontaa, vähempikin asukastiheys riittää. Kuitenkin, koska Valkeakosken
keskustaa halkova kanava heikentää sen eri puolten välistä saavutettavuutta, pohjoisen
keskustan palvelut eivät ole eteläisen keskustan puolelta vaivattomasti saavutettavissa.
Jos Kanavanrannan yhteydessä ei siis ole palvelutarjontaa, ei se voi tarjota asukkailleen
keskustamaista asuinympäristöä, eikä se täten vastaa kaupungistumisen trendiin parhaalla
mahdollisella tavalla. Tällöin sen keskeinen sijainti ei myöskään tule täysin
hyödynnetyksi. Joka tapauksessa Kanavanrannan asutus on järkevää sijoittaa lähelle
kanavan ylittävää siltaa, jotta pohjoisen keskustan palvelut olisivat mahdollisimman
hyvin saavutettavissa.

Tullakseen huomatuksi kaupungin keskusta vaatii jonkinlaisen sysäyksen. Esitetyissä
skenaarioissa tämä sysäys on brändiä tukevan, totutusta poikkeavan asuntotarjonnan
toteuttaminen, mutta se voi hyvin olla myös jokin muu. Tärkeintä siinä on kuitenkin
massasta erottuminen. Edelläkävijyys on riski, mutta sillä voi olla myös keskeinen rooli
kaupungin kasvussa. Koska asuinpaikan valinta on osa kompleksista systeemiä,
kaupunkikehitysratkaisun kokonaisvaikutuksia ei voida tunnistaa etukäteen.
Muuttumattomuus ja vanha totuttu asuntotuotanto ovat kuitenkin myös itsessään
riskialttiita valintoja, jotka voivat myöhemmin paljastua kannattamattomiksi. Riskiä ei
kuitenkaan kannata ottaa tutustumatta asian taustoihin ensin perusteellisesti. Perinteinen
hanke voi olla helppo toteuttaa, mutta se ei välttämättä ole paras kaupungin tulevaisuutta
ajatellen.
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