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1. Tausta 
 

Tämä raportti on yhteenveto Uudenmaan liitossa 22.4.2014 pidetyn innovaatiotyöpajan 
tuloksista. Työpaja on osa Uudenmaan liiton ja Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen (Turun 
yliopisto) yhteishanketta, jonka tarkoitus on tukea Uudenmaan kehittymistä innovaatio-
ekosysteeminä. Työapajan tavoitteena oli tunnistaa alueen innovaatiotoimijat, niiden sijainti 
ja profiloituminen sekä kuvata toimijoiden tarpeet etenkin aluesuunnittelun kannalta. Puolen 
päivän pituiseen työpajaan osallistui parikymmentä innovaatiotoimijaa Uudeltamaalta.  
 
Innovaatiotoiminnalla on tärkeä rooli Uudenmaan tulevaisuuden rakentamisessa. Viime 
vuoden lopussa hyväksytty Uusimaa-ohjelma on asettanut alueen kehittämiselle selkeän 
tavoitteen: Uusimaa on kansainvälinen innovaatiokeskittymä sekä innovatiivisten tuotteiden 
ja palveluiden käyttöönoton edelläkävijä. Vuonna 2040 Uusimaa on ohjelman vision mukaan 
älykkään kasvun kehto, Itämeren alueen kilpailukykyisin maakunta ja yksi tärkeimmistä 
kestävän, tietotekniikkaa hyödyntävän kasvun innovaatiokeskittymistä. Uusimaa-ohjelma 
sisältää maakunnan pitkän aikavälin vision ja strategian 2040 sekä kehittämistoimenpiteiden 
strategiset valinnat vuosiksi 2014–2017.  
 

Tavoitteen saavuttaminen edellyttää innovaatiokyvykkyyden sekä alueellisen ja kansallisen 

innovaatiojärjestelmän parantamista, korkeatasoisen osaamispohjan ylläpitämistä, 

uusiutuvaa energiaa, kasvuhaluisille ja uusille yrityksille myönteisen ilmapiirin luomista, 

yritysten palveluiden kehittämistä sekä yritysten ja liiketoiminnan tarvitsemien 

logistiikkajärjestelmien ja palveluiden parantamista.  
 

Tämä edellyttää seuraavia toimenpiteitä: 
 
1. Tuetaan kaavoituksella elinkeino- ja innovaatiotoimintaa. 
2. Tuetaan toimia Uudenmaan innovaatiorakenteen uudistamiseksi ja verkottamiseksi. 
3. Edistetään toimia uusien palveluratkaisujen kehittämiseksi hyödyntämällä avointa dataa 

ja sosiaalisia innovaatioita. 
4. Luodaan edelläkävijämarkkinat pk-yritysten korkean osaamisen tuotteille ja palveluille. 
5. Lisätään joukkoliikennepalvelujen ja -järjestelmän älyä (mm. digitaaliset palvelut) 
6. Tuetaan toimia alueen yliopistojen nostamiseksi maailman parhaiden yliopistojen 

joukkoon 
 

 

 

Kuva 1. Uusimaa-ohjelman visio, strategiset tavoitteet ja valinnat (Uusimaa-ohjelma 2013) 
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Strategisista tavoitteista Älykkään kasvun kehto liittyy suoraan innovaatiotoimintaan, mutta 
myös kaksi muuta tavoitetta ovat tästä näkökulmasta tärkeitä, koska ne liittyvät alueen 
vetovoimatekijöihin. Strategisista valinnoista Kasvun mahdollisuudet sisältävät innovaatio-
näkökulman olennaisena osana, mutta myös muut valinnat liittyvät välillisesti innovaatio-
toimintaan. 
 

Metropolialueen vahvuuksia ovat kansainvälisesti korkeatasoinen koulutusympäristö sekä 
monipuolinen yritystoiminta, jotka luovat vahvan pohjan innovaatioille. Uudenmaan 
kilpailuetu tulee korkeasta osaamisesta, palveluista ja tuotekehityksestä. Elinkeinojen 
kehittämisen painopiste on osaamis-intensiivisissä aloissa. Lisääntyvää yhteistyötä kuntien 
kesken tarvitaan, jotta metropolialue voi toimia tehokkaana ”Älykkäänä alueena”, ja jotta 
maakunnan eri osien vahvuusalueita voidaan hyödyntää.1  
 
Uudenmaan elinkeinotoimintojen nykytilannetta ja kehityssuuntia on analysoitu  Uudenmaan 
4. vaihemaakuntakaavan valmistelun taustaselvityksessä (Laakso ja Kilpeläinen 2014). 
Selvityksestä käy ilmi, että Uudellemaalle ovat keskittyneet erityisesti ne toimialat, jotka 
hyötyvät kasautumisen eduista sekä hyvästä saavutettavuudesta. Näitä toimialaoja ovat liike-
elämän palvelut, informaatioalat, kulttuuri ja virkistys sekä korkean teknologian tuotanto; 
kyseisiä aloja yhdistää vahvasti juuri innovatiivisuus. Kyseiset toimialat keskittyvät myös 
alueen sisällä muutamille keskeisille vyöhykkeille ja ydinalueelle. 
 

2. Onko Uusimaa innovaatio-ekosysteemi? 
 

Uudenmaan kehittämisvisio perustuu jo vuosien takaa vahvasti innovatiivisuuteen, ja siihen 

liittyviä tavoitteita on edelleen vahvistettu uudessa Uusimaa-ohjelmassa. Kehityksen suunta 

on selkeä – entä nykytilanne? Missä vaiheessa Uusimaa tällä hetkellä on innovaatio-

keskittymänä?  

 

Tutkimusten mukaan kaikkia innovaatiokeskittymiä, ns. innovaatio-ekosysteemejä, yhdistää 

neljä tekijää. Ensinnäkin niissä on globaalisti arvostettua erityisosaamista ja siihen perustuvaa 

yritystoimintaa, toiseksi niissä luodaan uutta tietoa ja teknologiaa, jota seurataan kansain-

välisesti, kolmanneksi keskittymä vetää globaalisti puoleensa osaajia, osaamista hyödyntävää 

liiketoimintaa ja investointeja ja neljänneksi niissä on globaalisti toimivia, osaamista 

hyödyntäviä yrityksiä. 

 

Onko Uusimaa näiden kriteerien valossa innovaatio-ekosysteemi? Uudellamaalla on 

epäilemättä paljon kansainvälisesti arvostettua erityisosaamista (ICT, nanoteknologia, 

aivotutkimus, peliteollisuus, clean tech jne.), joten potentiaalia on paljon. Osaamista 

hyödyntävää yritystoimintaa on myös runsaasti ja start upien määrä on kasvussa.  Vaikka 

kasvutrendi näiden osalta on positiivinen, vielä paljon enemmän globaalisti toimivia yrityksiä 

tarvitaan. Vaikka alueella toimii useita korkeakouluja, jotka kehittävät yhteistyössä yritysten 

kanssa uutta teknologiaa, haasteena on saada viestit kansainvälisille markkinoille. Globaalien 

sijoittajien ja potentiaalisten yhteistyökumppaneiden tietoisuus suomalaisesta osaamisesta ja 

kehitystyöstä tulisi olla nykyistä paljon vahvempi. 

                                                             
1 Kursivoidut kohdat on otettu suoraan Uusimaa-ohjelmasta, 
http://www.uudenmaanliitto.fi/aluekehitys/ohjelmatyo/uusimaa-ohjelma 

 
 

http://www.uudenmaanliitto.fi/aluekehitys/ohjelmatyo/uusimaa-ohjelma
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Taulukko 1. Uusimaa innovaatio-ekosysteeminä  

Edellä kuvatun pika-analyysin perusteella Uusimaa on tällä hetkellä keskivahva innovaatio-

ekosysteemi. Siinä on paljon potentiaalia, joka ei vielä ole realisoitunut täysimittaisesti.  

Etenkin kansainvälistyminen ja osaamisen muuttaminen kannattavaksi liiketoiminnaksi 

edellyttävät vielä paljon panostuksia. 

Kuvassa 2 näemme Uusimaa-ohjelmassa määritellyt kasvun ja yhteistyön visiot tuleville 

vuosille. Visio kiteyttää myös Uudenmaan innovaatioekosysteemin eri tasot. Ytimenä on 

pääkaupunki-seudun kärkikolmio, jonka muodostavat Espoon T3 (taide, tiede, talous), 

Helsingin Viikki–Biomedicum–Pasila-Kalasatama -aluekokonaisuus ja Vantaan Aviapolis. 

Länsi-, Keski- ja Itä-Uusimaa liittyvät kärkikolmioon kukin omilla vahvuuksillaan ja 

muodostavat Uudenmaan kasvukolmion. Laajan metropolialueen kehityskolmion 

muodostavat Häme, Päijät-Häme ja Uusimaa. Näkökulman laajentaminen johtaa 

Suomenlahden tulevaisuuskolmioon, jonka kärkinä ovat Helsinki, Tallinna ja Pietari. 

Pohjoinen kasvukäytävä Tukholma–Pietari muodostaa Uudenmaan yhteyden kahden 

tärkeimmän kauppakumppanin kanssa ja palauttaa historiallisen itä-länsi yhteyden. 

(Uusimaa-ohjelma 2013) 
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Kuva 2. Uudenmaan kärkikolmiot (Lähde: Uusimaa-ohjelma) 

Alueen profiloitumista voi hahmottaa myös innovaatiotoimijoiden systeemisenä kokonai-

suutena, jossa selvästi erilaiset, mutta toisiansa tarvitsevat verkostot ovat alueen 

menestyksen perusta. Systeemissä voidaan erottaa kolme funktioltaan erilaista verkostoa: 

tuottajaverkostot, kehittäjä- tai soveltajaverkostot ja innovaatioverkostot. Uudellamaalla 

pääkaupunkiseudun kärkikolmio muodostaa selvästi innovaatioverkoston, kun taas 

funktioltaan soveltaja-kehittäjät ja tuotantolaitokset sijoittuvat kehyskuntiin. Tärkeä haaste 

Uudenmaan innovaatio-ekosysteemin kannalta on kuitenkin se, miten nämä kolme 

funktioltaan erilaista verkostoa voivat kytkeytyä yli rajojen toisiaan hedelmöittävällä tavalla 

(Taulukko 2). 

 

 

Taulukko 2. Erilaisten verkostojen rooli alueellisessa innovaatiosysteemissä (Smedlund & 

Pöyhönen 2005, perustuen Ståhle ym. 2003) 
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3. Innovaatiotoiminnan painotukset aluesuunnittelun näkökulmasta 
 

Aluesuunnittelussa innovaatioajattelu on suhteellisen uutta, eikä esimerkiksi kaavoituksen ja 

innovaation yhteyksiä ole tutkimuskirjallisuudessa juurikaan pohdittu. Uudenmaan liiton ja 

Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen yhteishankkeessa käsitellään Uudenmaan kehittämistä 

innovaatio-ekosysteeminä, painottaen erityisesti sen vaikutuksia aluesuunnitteluun.  

 

Työ kiteytyy kolmeen tavoitteeseen:  

 tuottaa kriteerit Uudenmaan innovaatiotoiminnoille ja -toimijoille maakunnal-

lisuuden näkökulmasta 

 hahmottaa alueen innovaatiotoimijat ja -klusterit, niiden sijainti ja profiloituminen 

(vakiintuneet ja nousevat toimijat)  

 kartoittaa toimijoiden tarpeet aluekehittämisen ja -suunnittelun kannalta. 

 

Uudenmaan liitossa on tehty 2000-luvulla useita kartoituksia maakunnan toimijoista ja 

rakenteista strategiatyön ja maankäytön suunnittelun tueksi. Esimerkiksi ”2000-luvun 

osaamisen maankäyttöstrategia” ja ”Luova kampusverkosto” (Rönkä et al. 2004) ovat 

esittäneet hyviä, edelleen ajankohtaisia linjauksia Uudenmaan innovaatio-ekosysteemin 

kehittämiseksi. Osa niistä tuo selkeästi esiin haasteita aluesuunnittelulle ja maakunta-

kaavoitukselle. 

 

Uudenmaan 2000-luvun osaamisen maankäyttöstrategian (LOPPURAPORTTI, 6.4.2001) 

mukaan ” työn pitkän tähtäimen tavoitteena oli määritellä osaamista edistävä maankäyttö-

strategia, jolla tuetaan seudullisen tulevaisuusvision toteuttamista sekä parannetaan edel-

lytyksiä tiedon ja taidon tehokkaalle hyödyntämiselle maakunnan yritystoiminnassa”. 

Raportin mukaan on tärkeää myös määritellä tieteen ja tutkimuksen näkökulmasta, millaisia 

muutoksia seudun maankäytössä tarvitaan, kartoittaa erityisesti osaamis-intensiivisen yritys-

toiminnan kannalta maankäytön kehittämiseen liittyviä tarpeita ja tulevaisuuden näkymiä, 

selvittää kaupunkirakenteessa ja maankäytön suunnitelmissa olevia esteitä yritystoiminnan ja 

tiedeyhteisöjen kehittymiselle sekä esittää malleja ja konkreettisia toimenpiteitä esteiden 

poistamiseksi. 

 

Luova kampusverkosto vuodelta 2004 asettaa tärkeimmiksi kartoitus- ja kehittämiskohteiksi 

Helsingin seudun kilpailukyvyn osaamisen näkökulmasta, Helsinki Region Science Park -

tiedekaupunkiverkoston, kattavan kampuskonseptin, osaamisen maankäyttövyöhykkeet, 

liikenteen ja liikkumisympäristön sekä asumisen ja elinympäristön. 

 

Alla on kaksi esimerkkiä (kuvat 3 ja 4) elinkeinoelämän ja innovaatiotoiminnan 

konseptikartoista Uuttamaata koskeneesta Kehä V -kehityskuvatyöstä (WSP Finland 2009). 

Yrittämisen välitöntä toimintaympäristöä kuvaa ”Yrittämisen ympäristö” -kartta 

elinkeinoklustereineen ja liikenneyhteyksineen (kuva 3). Alueen elinkeinoelämää välillisesti 

tukevaa, asumisen, palveluiden ja ympäristön muodostamaa elinympäristöä kuvaa kartta 

”Lähellä ihmisen mittakaavassa” (kuva 4). Laadukas ja kohtuuhintainen asuntotarjonta, 

saavutettava lähiluonto, monipuoliset palvelut ja liikenteellinen saavutettavuus muodostavat 

alueen vetovoimaisuuden perustan, joka tukee osaltaan myös elinkeinojen ja innovaatioiden 

toimintaedellytyksiä ja sijoittumista. 
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Kuva 3. Uudenmaan elinkeino- ja innovaatiotoimintaa tukevaa elinkeinojen 

toimintaympäristöä yritysnäkökulmasta kuvaava konseptikartta. (Lähde: Kehä V-kehityskuva, 

WSP Finland 2009.) 

 

 

Kuva 4. Uudenmaan elinkeino- ja innovaatiotoimintaa tukevaa elinympäristöä arjen 

näkökulmasta kuvaava konseptikartta. (Lähde: Kehä V-kehityskuva, WSP Finland 2009.) 
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Uudenmaan liiton strategiset dokumentit korostavat 2000-luvun alusta kolmea innovaatio-

näkökulmaa aluesuunnittelun näkökulmasta: osaamiskeskittymät, liikenneyhteydet ja tilat.  

Osaamiskeskittymä on maantieteellisesti rajattu alue tai vyöhyke, jolla yritysmaailma ja 

tiedeyhteisö (yliopistot, korkeakoulut ja tutkimuslaitokset) tekevät keskinäistä ja toisiaan 

hyödyntävää yhteistyötä. Yliopisto- ja korkeakouluvetoinen osaamiskeskittymä on 

kampustyyppinen alue, jossa yliopisto tai korkeakoulu on vaikuttanut voimakkaasti alueen 

muodostumiseen. Teknologiayritysvetoinen osaamiskeskittymä on alue, jossa teknologia-

yritykset ovat olleet merkittävässä asemassa ns. Business Park -tyyppisen alueen kehit-

tymisessä.  

Liikennejärjestelmien merkitys kaupunkirakenteen toimivuuden ja osaltaan käyttömukavan 

liikkumisen edistäjänä on merkittävä. Siksi maankäytön ja liikennesuunnittelun tulee osaltaan 

olla mukana kehityksessä luomassa osaamisen innovatiivista infrastruktuuria.  

 

Tilat ovat innovaatiotoiminnan näkökulmasta erityisen tärkeitä, koska ne tukevat innovaatio-

toimintaa ja edistävät toimijoiden välistä vuorovaikutusta (Oksanen & Ståhle 2013). Tilojen 

tiedostaminen kaikessa suunnittelussa on olennainen myös siksi, että tilat ohjaavat 

voimakkaasti ihmisvirtoja joko helpottamalla tai vaikeuttamalla ihmisten liikkumista ja 

(yhteis)toiminnan keskittymistä. Uudenmaan liiton strategisissa linjauksissa todetaankin, että 

alueella tulee määritellä mm. tutkimus- ja opetustilojen tarve (yliopistot ja korkeakoulut), 

eritasoisten yritystilojen tarve (yrityshautomot; aloittavat, pienet ja keskisuuret yritykset), 

palvelutilat (kahvilat, ravintolat, harrastetilat), julkiset tilat (tiedekirjastot, kokous- ja 

seminaaritilat), julkiset ulkotilat (puistot, kävelyreitit), joukkoliikenteen tilat (pysäkit, asemat, 

kulkuyhteydet pysäkeille), autoliikenteen tilat (pysäköintipaikat ja niiden sijainti).  

 

Innovaatiopainotteinen työ on jatkunut Uudenmaan liitossa aktiivisesti myös 2010-luvulle 

tultaessa. Liitto on ottanut aktiivisesti osaa Aalto-yliopiston ja The New Club of Parisin 

kehittämään innovaatiotyöskentelyyn, ACSIin (Aalto Camp for Societal Innovation) vuosina 

2011-2013. Innovaatiopainotukset maakunnan kehittämistyössä ovat tämän myötä edelleen 

vahvistuneet. Vuoden 2013 ACSI-työn pohjalta Uudenmaan kehittämistyössä korostettiin 

aiempaa enemmän toimijoiden kommunikaation ja rajat ylittävän yhteistyön merkitystä. 

 

Helsinki-Uusimaa Region / Task ACSI 2013 asetti seuraavat tavoitteet: 

1) Yhdistetään alueellinen innovaatiotoiminta ja yritysten hot spotit 

2) Vahvistetaan toiminnallisia yhteyksiä ja yhteistyön edellytyksiä 

 kuljetus ja tavoitettavuus – lentokentät, rautatiet, maantiet,  

 logistiikka ja saavutettavuus – lentokentät, satamat, rautatiet, maantiet, 

paikallinen saavutettavuus, kansallinen ja kansainvälinen saavutettavuus 

 infrastruktuuriverkostot – energia, vesi jne., jaetut palvelut 

 koulutus- ja tutkimusinstituutit 

 B2B-palvelut 

3) Kehitetään yhteistyöfoorumeja ja kommunikaatiota  

 eri tason foorumit 

 kommunikaation eri tavat ja mediat 

 sektorirajat ylittävä kommunikaatio 

 PPP  
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4) Asetetaan yhteiset talousvisiot  

 eri toimialat, klusterit ja niiden sijainti 

 yhteinen visio teollisesta rakenteesta 

 menetelmät yhteisen vision luomiseksi). 
 

Yhteistyön vahvistaminen ja siihen liittyvät käytännön keinot ovat epäilemättä yksi tämän 

hetken kehittämisen tärkeistä haasteista, kuten Uudenmaan kehitystä linjaavat raportit 

viimeisen kymmenen vuoden ajalta korostavat.   

Kun yhteistyön tilannetta arvioidaan ja menetelmiä kehitetään, kannattaa pohtia seuraavia 

Triple Helix-näkökulman (=yliopistojen, yritysten ja välittäjäorganisaatioiden yhteistyö) 

perusedellytyksiä:  

1. Toimijat 

 Miten yliopistojen, elinkeinoelämän ja julkisen hallinnon yhteistyö alueella toimii?  

2. Rakenteet 

Yhteistyön rajapinnoille syntyy tiedon tuottamista tukevia rakenteita, verkostoja, 

tutkimusryhmiä ja yhteisessä ohjauksessa toimivia organisaatioita. Mikä tilanne? 

3. Tilat 

Millaisia fyysisen, virtuaalisen ja sosiaalisten kehittämisen tiloja alueella on 

4. Uudet organisaatiot  

Uudet toimijat ovat usein hybridejä, jotka yhdistävät elementtejä eri instituutioista, 

esim. tiedepuistot ja yritys- ja teknologiahautomot. Onko alueelle syntynyt uusia 

toimijoita? 

5. Tiedon ja teknologian siirto ja yhdessä luominen  

Miten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten innovaatio-, keksintö- ja patentointi-

palvelut, erilaiset liike-elämän palvelut (KIBS), hautomot ja rahoittajatahot alueella 

toimivat? 

6. Politiikka 

Toimivatko yhteistyön mahdollistaminen, uudet rahoitusinstrumentit, IPR-oikeuksiin 

liittyvät toimet ja uudistukset, verotus, regulaatio? 

 

4. Toimijoiden kartoittaminen 
 

Uudenmaan innovaatiotoimijat visualisoitiin työpajaa varten Meshmoon 3D-työkalun avulla. 

Kuvissa 5-8 on kuvattu alueen erilaiset toimijat karttapohjilla. Kartat ovat kuvakaappauksia 

ohjelmasta ja toimivat esimerkkeinä visualisointitavoista; eivätkä ne esitä tyhjentävästi 

kaikkia alueen innovaatiotoimijoita. Valitut innovaatiotoimijat koostuvat korkeakouluista, 

valtion tutkimuslaitoksista, erilaisista yrityspalveluista (esim. uusyrityskeskukset) ja 

aluekehitys-toimijoista sekä yrityksistä. Yrityksistä tähän katsaukseen valittiin Kauppalehden 

luokittelemat vuoden 2014 menestyjäyritykset2 sekä Tampereen teknillisessä yliopistossa 

tehdyssä tutkimuksessa (Still ym. 2013) analysoidut kaikkein verkostuneimmat kasvu- ja 

startup-yritykset. Kauppalehden luokitus perustuu kuuteen eri osa-alueeseen (liikevaihdon 

kasvu, sijoitetun pääoman tuotto, nettotulos ennen veroja, maksuvalmius, omavaraisuus ja 

riskinsietokyky). TTY:n tutkimuksessa painottuvat yritysten linkit toisiin yrityksiin ja niiden 

                                                             
2
 Kauppalehden menestyjälistaa voi tarkastella osoitteessa http://www.kauppalehti.fi/5/i/yritykset/menestyjat/ 

http://www.kauppalehti.fi/5/i/yritykset/menestyjat/
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keskeinen rooli ekosysteemissä.  Verkostoituminen on innovaatioiden kannalta yksi 

kriittisistä tekijöistä, joten verkottuneimpien toimijoiden tunnistaminen on tärkeää.  

Uusien potentiaalisten innovaattoreiden tunnistaminen oli yksi alkuperäisistä työn 

tavoitteista, ja siksi tässä materiaalissa keskityttiin kasvu- ja startup-yrityksiin. 

Verkostokatsauksesta puuttuvat monet vakiintuneet ja isot yritykset, vaikka ne yleensä 

ovatkin sekä kansainvälisiä että menestyneitä. Näillä ns. veturiyrityksillä on kuitenkin oma 

merkittävä roolinsa innovaatio-ekosysteemissä, ja jatkossa nekin olisi hyvä sisällyttää 

kuvauksiin. 

Yritykset ja muut innovaatiotoimijat sijoittuvat melko yllätyksettömästi Uudenmaan 

kärkikolmioon ja muualta maakunnasta menestyneitä yrityksiä löytyy hajanaisesti sieltä 

täältä; keskittymisestä niiden osalta ei kuitenkaan voi puhua. 
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Kuva 5: Uudenmaan innovaatiotoimijoita kartalla 

 

Kuva 6: Uudenmaan innovaatiotoimijoita maakuntakaavakartalla 

Punainen = Menestyneimmät yritykset, Vihreä = Yrityspalvelut ja -tuki (esim. uusyrityskeskukset), Syaani = Aluekehitys- ja 

innovaatioyritykset (esim. Otaniemen Kehitys Oy, Forum Virium), Keltainen = Valtion tutkimuslaitokset, Sininen = Korkeakoulut 
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Kuvat 7 ja 8: Uudenmaan verkostoituneimmat kasvuyritykset (2002). Pylvään korkeus kuvaa 

verkostoitumisen määrää.3 

 
Verkottuneimmat kasvuyritykset (kuvat 7 ja 8) ovat enimmäkseen ICT- ja pelialan yrityksiä. 
Ilmiö myötäilee Uusimaa-ohjelman visiota, jossa ”suurimman uuden kasvun mahdollisuuden 
Uudellemaalle tuo maailmanlaajuiseen digitaaliseen talouteen siirtyminen”.  Digitaaliset 
palvelut ovat eniten kasvava liiketoiminta-alue maailmassa. Vuoteen 2016 mennessä lähes 
puolet maailman väestöstä, kolme miljardia ihmistä, on internetin käyttäjiä. Älykkäiden digi-

                                                             
3
 Yrityslista Liitteessä 1 
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taalisten palvelujen ja internetin vaikutus ulottuu myös perinteisiin elinkeinoihin yli maan-
tieteellisten rajojen. Uusimaa-ohjelman mukaan Uudellamaalla on hyvä valmius hyödyntää 
tätä kansainvälistä mahdollisuutta. ICT:n kehittäminen ja soveltaminen vaativat jatkuvaa 
huomiota, koska toimialana se on voimakkaan muutoksen kohteena ja toisaalta se toimii 
kasvun mahdollistajana useimmilla toimialoilla.  
 
Tässä materiaalissa (vuodelta 2012) Nokia toimi vielä yritysten joukossa eräänlaisena super-

noodina, ja sen verkostoitumispylväs onkin korkein. Kasvu- ja startup-yritysten joukosta nousi 

esiin erityisen verkostoituneena Aalto-yliopiston yhteydessä toimiva yrityskiihdyttämö Start-

up Sauna. Saunassa korostuvat matalan kynnyksen yhteistyötilat ja epävirallinen 

verkostoituminen. Tulevassa suunnittelussa kannattaakin huomioida, kuinka keskeinen rooli 

Start-up saunalla on ollut uuden liiketoiminnan synnyttämisessä ja innovaatio-ekosysteemin 

synnyttämisessä, ja miten ilmiötä voisi skaalata uusille aloille ja alueille.  

  

 

5. Työpajatyöskentelyn tuloksia: Innovaatiotoiminta ja aluesuunnittelun 

tarpeet 
 

Työpajan tuloksissa korostuu useita laajoja tarpeita ja haasteita. Neljä eniten painoarvoa 

saanutta teemaa olivat saavutettavuus, osaajat ja osaajien sijoittuminen, keskeneräiset ja 

matalan kynnyksenympäristöt sekä aluesuunnittelun kiinnostavuus ja rohkeus. 

a. Saavutettavuus 

 

Saavutettavuus voi tarkoittaa paikallista, alueellista ja kansainvälistä saavutettavuutta, mutta 

käytännössä se viittaa useimmiten työpaikkojen saavutettavuuteen. Asukkaille työmatkojen 

sujuvuus on merkittävä prioriteetti ja sillä on vaikutusta alueen houkuttelevuuteen. 

Liikkumisessa joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen suosio kasvaa koko ajan, mikä on 

otettava huomioon kaavoituksessa. Erityisesti nuoret kaipaavat kevyen liikenteen 

kehittämistä. Asemilla ja joukkoliikennevyöhykkeillä on suuri vaikutus, muun muassa siksi, 

että pääkaupunkiseudulle pendelöidään laajalti ympäröivistä Kuuma-kunnista.  

 

Laajassa mittakaavassa kehityskäytävien rakentaminen on tärkeää. Uudenmaan kannalta 

merkittävät kehityskäytävät kulkevat Turkuun, Lahteen ja Pietariin mutta myös Tampereelle 

ja Vaasaan. Oma lukunsa on myös Tallinnan tunneli. Saavutettavuus paranee innovatiivisella 

liikenteellä. Toiveissa on nopea, edullinen, vähäenerginen, ympäristöystävällinen ja älykäs 

liikenne. Asemanseutujen kehittäminen painottuu koko maassa, ja tällä hetkellä raideliikenne 

on resurssiviisain ratkaisu joukkoliikenteessä. 

b. Tiivis kaupunkirakenne ja osaajien sijoittuminen 

 

Osaamisen ja osaajien sijoittuminen määrittää alueiden kehitystarpeita. Innovatiiviset 

solmukohdat, hubit, ja tiivis kaupunkirakenne korostuvat.  Kalasataman kehittäminen 

Helsingissä on hyvä esimerkki. Tiivis kaupunkirakenne tukee palveluiden kehittämistä ja 

muodostaa luonnollisen alustan innovaatioille. 
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Helposti saavutettavat solmukohdat ovat myös luonnollisia kehittämisen kohteita tulevaisuu-

dessakin. Näiden lisäksi kiinnostavia ovat vielä hyödyntämättömät asemanseudut, kuten 

Ristikytö Keski-Uudellamaalla. 

c. Keskeneräiset ja väliaikaiset matalan kynnyksen ympäristöt 

 

Keskeneräiset ja väliaikaiset matalan kynnyksen ympäristöt ovat maakunnan innovaatio-

kehityksen kannalta tärkeitä. Niissä on paljon potentiaalia, mutta niiden hyödyntäminen 

suunnittelu- ja kehittämistyössä on haastavaa. Ratkaisuina haasteeseen voisi toimia erilaiset 

aikaikkunat ja kokeilut, esimerkiksi YM:n Tyhjät tilat -hankkeessa on työstetty teemaa 

kokeilevalla otteella. Määräyksiä ja jäykkää profilointia ei tule olla liikaa, vaan sen sijaan 

kaivataan monipuolista, avointa ja itseohjautuvaa toimintaa. Tällainen kehitys luo paikkoja, 

joissa sekä asutaan, tehdään töitä ja vietetään vapaa-aikaa osin samoissa tiloissa ja 

monimuotoisesti. Aluesuunnittelussa tulisi mahdollistaa tyhjien ja myöhemmin 

rakennettavien tilojen väliaikaiskäyttöä ja ohjelmoida sitä tarpeen mukaan. 

d. Aluesuunnittelun kiinnostavuus 

 

Aluesuunnittelun ja maakuntakaavaprosessin kiinnostavuus ja rohkeus on haaste, samoin 

koko Uudenmaan alueen kiinnostavuus. Tarvitaan isoja kansainvälisesti kiinnostavia 

hankkeita, joista yhtenä esimerkkinä on Tallinnan tunneli. Uudet palvelukonseptit ja avaukset 

ovat niin ikään tärkeitä (esim. robottiliikenne tai tulevaisuuden elämäntavat). Maakunta-

kaavan ei tulisi profiloitua liian tiukaksi ja määrääväksi, vaan jättää tilaa muutoksille ja 

spontaanille kehitykselle. Myös isot kansainväliset yhteistyöhankkeet rakentavat alueen 

brändiä (vrt. Kööpenhaminan ja Malmön metropolialueet yhdistävä Juutinrauman silta). 

e. Muita esiin nousseita teemoja 

 

Muita työpajassa esiin nousseita aluesuunnittelussa huomioon otettavia teemoja olivat 

muun muassa resurssien väheneminen ja fokusoituminen sekä kansallisesti että globaalisti. 

Tämä kehitys pakottaa tekemään selkeitä valintoja. Talouden taantuma, työpaikkojen 

väheneminen ja rakennemuutos koskee kaikkia alueita, mutta ne heijastuvat Uudellamaalla 

jossain määrin eri tavoin kuin muualla Suomessa. Uusimaa tulee joka tapauksessa 

kasvamaan, oli maan taloudellinen tilanne mikä tahansa. Lopuksi myös valmistavan 

teollisuuden ja esimerkiksi ruuan tuotannon merkitys tulee muistaa. Innovaatioiden 

soveltajia on paljon ympäröivissä kunnissa ja myös maaseudulla. 

 

6. Aluesuunnittelun kriteerit innovaatio-ekosysteemin näkökulmasta 
 

Uudenmaan kehittämistyön keskeinen tavoite on vahvistaa aluetta innovaatio-

ekosysteeminä. Uudenmaan liiton ja Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen yhteistyö-hankkeessa 

pyritään konkretisoimaan, mitä tämä käytännössä tarkoittaa etenkin alue-suunnittelun 

näkökulmasta. Huhtikuun työpajassa kysyimme, millaisia tarpeita alueen toimijoilla on 

innovatiivisuuden näkökulmasta ja millä tavoin aluesuunnittelulla voidaan edistää 

Uudenmaan vahvistumista innovaatiokeskittymänä. 
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Tämän työn pohjalta rakentui innovatiivisen aluesuunnittelun kriteeristö, jonka pääelementit 

ovat 1) keskittymien vahvistaminen, 2) infrastruktuurien toimivuus, 3) logistiikan muutoksen 

hallinta, 4) ympäristöjen vetovoima ja 5) aluesuunnittelun brändi ja yhteistyö.  

 

Tätä kriteeristöä voi pitää lähtökohtana, kun aluesuunnittelua kehitetään yhä tehokkaam-

maksi innovaatio-ekosysteemien tukijaksi.  Kriteeristöä on helppo parannella, kun työ tästä 

näkö-kulmasta etenee ja ymmärrys innovatiivisuuden tukemisen käytännöistä lisääntyy. 

 

Innovatiivisen aluesuunnittelun kriteerit 
 

1. Keskittymien vahvistaminen 

1.1 Tiivis kaupunkirakenne 

1.2 Osaamiskeskittymät, työpaikat, asuminen 

1.3 Radanvarret 

1.4 Hyödyntämättömät asemanseudut 

1.5 Liikenteelliset solmupisteet 

1.6 Uudenmaan strateginen sijainti kuljetus- ja kehityskäytävien solmuna (mm. Aasia, 

Pietari) 

 

2. Infrastruktuurin toimivuus 

2.1 Asemat ja joukkoliikennevyöhykkeet keskittymien sisällä ja välillä 

2.2 Paikallinen, kansallinen ja kansainvälinen saavutettavuus: lentokentät, rautatiet ja 

maantiet  

2.3 Tärkeät kehityskäytävät (Turkuun, Lahteen ja Pietariin; Tampereelle ja Vaasaan; 

Tallinnan  tunneli) 

2.4 Kevyen liikenteen väylät 

2.5 Infrastruktuuriverkostot (mm. vesi, energia) 

2.6 Valtakunnan tason priorisointi väylien kehittämisestä 

  

3. Logistiikan muutoksen hallinta   

3.1 Nettikaupan vaikutukset tulevaisuuden kuluttamiseen, jakeluun ja logistiikkaan 

3.2 Nykyistä isommat logistiset keskittymät 

3.3 Lähellä kuluttajaa toimiva city-logistiikka 

  

4. Ympäristöjen vetovoima 

4.1 Keskeneräiset alueet 

4.2 Matalan kynnyksen tilat 

4.3 Tyhjien ja myöhemmin rakennettavien tilojen väliaikaiskäyttö ja kehityspolut 

4.4 Viehättävät asuinympäristöt 

 

5.   Aluesuunnittelun brändi ja yhteistyö 

 5.1 Isot kansainväliset yhteistyöhankkeet 

5.2 Alueen toimijoiden aktivointi 

5.3 Yhteistyöfoorumien ja -käytäntöjen kehittäminen 
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Liite 1: Kartalla esitellyt verkostoituneimmat yritykset 

 
Nokia 
Startup Sauna 
WOT Services Ltd. 
Applifier 
XIHA 
Lifeline Ventures 
Supercell 
Tinkercad 
Rovio Entertainment 
Senseg 
Sulake 
Plango 
Holvi 
Grand Cru 
GigsWiz 
Uplause 
Meetin.gs 
Blaast 
Flowdock 
SongHi Entertainment 
Canatu 
Hakema 
Tribe Studios 
Bitbar 
RapidBlue Solutions 
Cabforce 
Skyhood 
Tellyo 
F-Secure 
Sunduka 
Powerkiss 
Dicole 
RunToShop 
HyperIn 
There Corporation 
The Switch 

 

Lähde: Still, Kaisa; Huhtamäki, Jukka; Russell, Martha G.; Basole, Rahul C.; Salonen, Jaakko; 

Rubens, Neil  (2013): Networks of innovation relationships: multiscopic views on Finland. 

Proceedings of the XXIV ISPIM Conference. Innovating in Global Markets: Challenges for 

Sustainable Growth. ISPIM 2013, Helsinki,16–19 Jun. 2013. 
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Liite 2: Työpajan osallistujat 

Alatalo Ritva Vantaan Innovaatioinstituutti 
Andersén Atso Aalto-yliopisto 
Eskelinen Jarmo Forum Virium Helsinki 
Eskelinen Juha Uudenmaan liitto 
Hatanpää Olli-Pekka Uudenmaan liitto 
Heiniemi-Pulkkinen 
Kristiina Uudenmaan liitto 
Heiskanen Antti Tekes 
Jylhä Sanna Uudenmaan liitto 
Järvinen Juha Metropolia ammattikorkeakoulu 
Koivu Tapio Makery 
Leinonen Juha Teknologiakeskus TechVilla Oy 
Mansikka Ilona Uudenmaan liitto 
Miikki Lars Culminatum Innovation Oy Ltd 
Murto-Laitinen Riitta Uudenmaan liitto 
Oksanen Kaisa Turun Yliopisto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus 
Rantanen Jaana Uudenmaan ELY-keskus, Tuoteväylä-palvelu 
Ritvos Roope Forum Virium Helsinki 
Räsänen Asko Vantaan Innovaatioinstituutti 
Ståhle Pirjo Turun Yliopisto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus 
Tikkanen Ilmi Uudenmaan liitto 
Torppa Minna Forum Virium Helsinki 
Tuomi Leena Posintra Oy 
Venäläinen Eero Uudenmaan liitto 
Virtanen Juho-Pekka                     Aalto-yliopisto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


