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1 JOHDANTO 

Maailmalla tapahtuu paljon muutoksia. Osa muutoksista on hyvin paikallisia, 

mutta enenevissä määrin globalisoituminen vaikuttaa myös muutosten syntyyn. 

Ihmiset, tavarat, teollisuus, palvelut ja ilmiöt liikkuvat nykyään nopeasti kaikkialle 

maailman kolkkiin. Tapahtumat heijastuvat enemmän tai vähemmän kaikkialle. 

Etenkin suurten työlllistäjien siirtyminen maasta toiseen vaikuttaa muun muassa 

alueen talouteen, eri sosiaaliryhmiin ja alueiden maankäyttöön. Kaupunkien en-

tiset suuret työllistäjät ovat siirtyneet halvemman tuotannon maihin ja jättäneet 

jälkeensä suuren määrän työttömiä sekä niin elinekeinorakenteellisia kuin fyysi-

siä tyhjiä tiloja. Alueet pyrkivät selviämään isoista muutoksista erilaisin menetel-

min ja toimin pyrkien säilyttämään vetovoimaisuutensa.  

Varsinkin Euroopan eri maat ja niiden eri alueet tuntevat globalisaation mukana 

tuomat rakenteelliset muutokset. Vuosina 2011–2013 käynnissä ollut Turun am-

mattikorkeakoulun MariTime Hubs – Meriteollisuuden rakennemuutoksen hyvät 

käytännöt EU:ssa -hanke pyrki löytämään hyviä käytäntöjä selvitä alueellisesta 

rakennemuutoksesta. Hankkeessa selvitettiin myös, miten meriteollisuuden 

osaaminen oli säilynyt alueella. 

Suomessakin on viime vuosina tapahtunut alueellisia rakennemuutoksia, kun 

kaupunkien tai maakuntien merkittävät työllistäjät ovat lopettaneet toimintansa. 

Paperitehtaita, telakkateollisuutta ja muita isoja teollisuusaloja on siirtynyt muihin 

maihin tai kokonaan lopetettu. Opinnäytetyössä käsitelty alueen muutos ja kehi-

tys koskettavat näin läheisesti myös Suomea. 

Alue muodostuu erilaisista maantieteellisistä, ekologisista, sosiaalisista ja talou-

dellisista rakenteista. Näistä lähtökohdista kukin alue pyrkii rakentamaan uutta 

tulevaisuutta ja ylläpitämään saavuttettua taloudellista ja sosiaalista elintasoa. 

Muutos voi olla myös hyvästä, ja jopa lisätä taloudellista, sosiaalista ja ekologista 

hyvinvointia. 
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Kestävä kehitys on liitetty moniin eri kehitysaloihin, kuten myös aluekehitykseen. 

Alueen kestävällä kehityksellä pyritään turvaamaan alueiden selviämistä globali-

soituvassa maailmassa.  

Työn tutkimuskohteena oleva Nantes koki merkittävän rakennemuutoksen lähes 

30 vuotta sitten. Kaupunki on kokenut selkeän muutoksen ja nykyään sen identi-

teetti, elinkeinorakenne, koulutuspohja, infrastruktuuri ja ympäristö ovat hyvin toi-

senlaiset kuin 1980-luvun lopulla. 

Työssä kuvattua prosessia on mahdollista soveltaa myös muihin alueisiin, joita 

kohtaa jonkin alueen merkittävän teollisuuden ja elinkeinon päättyminen. Vaikka-

kin on otettava huomioon, että aluekehitys ja sen suunnittelu vaatii aina aluepe-

rustaisen lähtökohdan. 
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2 TYÖN MENETELMÄT, TUTKIMUSVAIHEET JA 

TAVOITTEET  

Työn tarkoituksena on kuvailla ja tehdä näkyväksi Nantesissa tehtyjä toimenpi-

teitä 1980-luvun lopussa päättyneen telakkatoiminnan jälkeen ja arvioida niiden 

vaikutusta alueella kestävän kehityksen näkökulmasta. MariTime Hubs -hank-

keessa kerättiin hyviä käytäntöjä hallita alueen rakennemuutosta. Hyvät käytän-

nöt tunnistettiin asiantuntijahaastatteluiden perusteella.  MariTime Hubsin hanke-

suunnitelmassa yhdeksi tehtäväksi on nimetty myös toimenpiteiden onnistumisen 

arviointi. Tämän työn tarkoitus on tukea hankkeen kokonaistutkimusta tarkaste-

lemalla yhtä rakennemuutoksen kokenutta kaupunkia ja kaupunginosaa syvälli-

semmin. 

2.1 Menetelmät ja tutkimusvaiheet 

MariTime Hubs -hankkeessa tunnistettiin rakennemuutokseen johtaneet tekijät, 

toimenpiteet ja hyvät käytännöt hyödyntämällä Delfoi-menetelmää. Menetel-

mässä kysytään samat kysymykset kultakin asiantuntijalta. Lopuksi näistä koo-

taan yhteenveto. MariTime Hubsissa käytettyjä kysymyksiä muutettiin joissakin 

kohteissa alueiden tai teollisuusalojen merkittävien erojen vuoksi. 

Opinnäytetyö toteutettiin tapaustutkimuksena, jossa tutkimuskohteena on Nan-

tes. Tutkimuskohdetta käsitellään laadullisen analyysiin ankkuroidun teorian me-

todia hyödyntäen. Ankkuroidussa teoriassa (engl. Grounded Theory) hyödynne-

tään monia laadullisia aineistoja ja tutkimustyö on aineistolähtöistä. (Jyväskylän 

yliopisto 2014.)  Tapaustutkimuksessa on käytetty eri menetelmiä: MariTime 

Hubsissa suoritettuja asiantuntija- ja teemahaastatteluja, aiheen teemoittelua 

sekä sovellettu aihetta koskevia taustateorioita.  MariTime Hubs -hankkeen alu-

eiden taustatiedot on kerännyt hankkeen työryhmä. Kohdealueista on kerätty 

taustatietoa haastatteluita varten. Haastateltaviksi etsittiin eri sektoreiden edus-
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tajia, kuitenkin pääasiassa meriteollisuuden, alueen elinkeinon ja alueen kehittä-

misen asiantuntijoita. Taustatietoihin on kerätty tietoa muun muassa sekä alueen 

että alueen meriteollisuuden menneisyydestä ja nykytilasta.  

Haastattelut toteutettiin teemahaastatteluina, joissa pyrittiin selvittämään alueen 

taustaa ja tehtyjä toimenpiteitä rakennemuutoksen vaikutusten hallitsemiseksi. 

Kaiken kaikkiaan hankkeen aikana vierailtiin kymmenessä EU:n valtiossa, 19 alu-

eella, 31 kaupungissa ja haastateltiin 82 henkilöä 65 organisaatiosta.  

Opinnäytetyön tutkimuskohteeksi valikoitui Ranskan länsirannikolla sijaitseva 

Nantes. Taustatiedoista ja haastatteluista kävi ilmi, miten alue oli kehittynyt taan-

tuvasta teollisuuskaupungista vetovoimaiseksi metropolialueeksi. Aluetta lähdet-

tiin kehittämään uuteen suuntaan 1990-luvun aikana. Alueella alkaneella muu-

toksella on takanaan vahva poliittinen päätös, selkeä strategia ja monivaiheisesti 

laadittu suunnitelma. Nantesissa ja Saint-Nazairessa haastateltiin kahta henkilöä 

ja yksi henkilö vastasi haastattelukysymyksiin sähköpostitse. Haastattelukielenä 

oli englanti. Sähköpostihaastattelu tehtiin ranskaksi. Haastatteluiden aikana kir-

jattiin myös kattavat muistiinpanot, jotka haastatteluiden jälkeen täydennettiin ja 

tarkistettiin kuuntelemalla haastattelunauhat.  

Työskentelin itse MariTime Hubs -hankkeessa ja työssä käytettävä haastattelu-

aineisto ja kohdealueista kerätty taustatieto on kerätty MariTime Hubs -hankkeen 

tutkimustyötä varten. Aineisto ei ole siis suoraan tätä työtä varten kerätty, vaan 

olen käyttänyt sitä soveltuvin osin ja täydentänyt muita lähteitä hyödyntäen.  

Tutkimustyö eteni kolmessa vaiheessa: 

1. MariTime Hubs -hankkeen haastattelut Nantesissa ja Saint-Nazairessa 

keväällä 2013.  

2. Telakkatoiminnan päättymisen jälkeen alueella tehtyjen toimenpiteiden 

tunnistaminen ja kuvailu syksyllä 2013 ja syksyllä 2014.  

3. Toimenpiteiden arviointi kestävän kehityksen näkökulmasta syksyllä 2014.  
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Tarkastelemalla Nantesissa tapahtunutta rakennemuutosta ja alueen kehitty-

mistä tarkoituksena on tunnistaa niitä toimenpiteitä, joilla on pyritty ja pyritään 

edelleen edistämään alueen taloudellista kehitystä, sosiaalista hyvinvointia ja 

ekologista kestävyyttä, toisin sanoen kestävää kehitystä. Tehtyjä toimenpiteitä 

tarkastellaan alueellisen suunnittelun ja aluekehityksen näkökulmasta. Alueelli-

sen suunnittelun ja aluekehityksen näkökulmat voivat myös vaihdella eri tarkas-

telunäkökulmien kautta. Erilaiset luokitukset, periaatteet ja arvot vaikuttavat hyvin 

eri tavoin aluekehityksessä. Nämä saattavat vaikuttaa eri sosiaalisiin ryhmiin tai 

paikkoihin niin taloudellisesti, sosiaalisesti, ympäristöllisesti, poliittisesti kuin kult-

tuurisestikin. Tyypillisesti eri intressiryhmät ajavat eri arvojen ja periaatteiden 

kautta tietynlaista aluekehityksellistä suuntaa pyrkien edistämään oman ryh-

mänsä tavoitteita. Tällaisia ryhmittymiä ovat esimerkiksi ammattiliitot, yrittäjät ja 

ympäristöjärjestöt. (Pike, A., Rodrígues-Pose, A. & Tomaney, J. 2006, 44–45,  

48.)  

2.2 Työn rajaus 

Työssä käsitellään Nantesin aluekehitystä kestävän kehityksen teorian ja määri-

telmän näkökulmasta. Työssä keskitytään Île de Nantesin saareen, jossa toimin-

tansa lopettanut telakka sijaitsi. Kaupungissa muita tehtyjä muutoksia ja suunni-

telmia käsitellään yleisemmällä tasolla. Île de Nantes valikoitui perusteellisem-

man tarkastelun kohteeksi, koska juuri sieltä hävisi paljon toimintaa rakennemuu-

toksen myötä ja sitä on sen jälkeen erityisen vahvasti kehitetty.  

Kestävä kehitys pyrkii huomioimaan niin taloudelliset, sosiaaliset kuin ekologi-

setkin näkökulmat. Työssä on keskitytty etenkin taloudelliseen ja sosiaaliseen 

kestävyyteen. Ekologista näkökulmaa työssä on käsitelty lähinnä liikenteen ja 

saarta ympäröivän jokialueen ympäristön kautta. 

Työssä ei ole tarkoitus puuttua aluesuunnitteluun. Aluesuunnittelu käsittää alu-

een kaavoitukseen liittyviä tekijöitä ja aluesuunnittelu on vain yksi osa aluekehit-

tämistä. Kaavoitus on tärkeä osatekijä alueen kehittämisessä, mutta tässä työssä 
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osoitetaan ne toimenpiteet, menetelmät ja ohjauskeinot, joilla on haluttu vaikuttaa 

alueen kehitykseen.  

Kestävä kehitys ja aluekehittäminen kytkeytyvät vahvasti toisiinsa ja molempien 

perustavoitteena on luoda kestävät edellytykset ja toimintamahdollisuudet alu-

eille selvitäkseen globaaleista ja paikallisista haasteista. Työ kuvaa yhdellä alu-

eella käytettyjä keinoja hallita globaalin muutoksen vaikutuksia. Tässä työssä pai-

notetaan erityisesti tutkimukseen valitun alueen taloudellisesti, sosiaalisesti ja 

kulttuurisesti kestävää kehitystä. Työssä avataan tehdyt suunnitelmat ja jo toteu-

tuneet toimenpiteet ja näitä tarkastellaan aluekehitykseen liittyvien prosessien ja 

teorioiden avulla. 
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3 MARITIME HUBS -HANKE 

Opinnäytetyön tilaajana on MariTime Hubs - Meriteollisuuden rakennemuutoksen 

hyvät käytännöt EU:ssa -hanke (MariTime Hubs). Hanke oli kaksivuotinen ja se 

päättyi 31.12.2013.  MariTime Hubsissa kerättiin kymmeniä rakennemuutoksen 

hallintaan soveltuvia hyviä käytäntöjä kymmenestä eri EU:n valtiosta. Opinnäyte-

työn tarkoituksena on perehtyä yhteen rakennemuutoksen kokeneeseen kohtee-

seen. Työ on osa MariTime Hubs -hankkeen tulosta, jonka kohderyhmänä ovat 

viranomaiset ja päättäjät, kehittämis- ja koulutusorganisaatiot, oppilaitokset, tut-

kimuslaitokset ja muut toimijat jotka osallistuvat meriteollisuuden rakennemuu-

toksen johtamiseen, suunnitteluun ja toteuttamiseen. (MariTime Hubs 2011, 2.) 

Tämä opinnäytetyö on tälle kohderyhmälle myös hyödynnettävissä. Hankkeelle 

on tehty aikaisemmin yksi Turun ammattikorkeakoulun opinnäytetyö. Suvi Jär-

venpään opinnäytetyön aiheena on Teollisuuden rakennemuutoksen sosiaaliset 

vaikutukset ja toimenpiteet – Rakennemuutostoimijoiden näkemykset ja koke-

mukset.  

Tässä työssä on tarkasteltu Ranskan länsirannikolla sijaitsevaa Nantesin kau-

punkia, joka on entinen telakkakaupunki. Kaupunki koki merkittävän rakenne-

muutoksen 1980-luvun lopussa, kun kaupungin ytimessä sijaitsevan telakan toi-

minta päättyi. Telakan sulkemisesta on kulunut lähes 30 vuotta, jonka ajalta on 

kertynyt tietoa niin lyhyen kuin pitkän aikavälin strategioista ja niiden tuloksista.  

MariTime Hubs – Meriteollisuuden rakennemuutoksen hyvät käytännöt EU:ssa -

hanke oli Turun ammattikorkeakoulun (Turun AMK) ja Turun yliopiston Merenkul-

kualan tutkimus- ja koulutuskeskuksen (MKK) yhteishanke. Hanketta rahoitti Eu-

roopan sosiaalirahasto ja Suomen valtio. Rahoituksen myöntäjänä oli Varsinais-

Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Hanke toteutettiin 16.6.2011–

31.12.2013 välisenä aikana. 
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Hankekuvauksen mukaan hankkeen tavoitteita olivat:  

 luoda toimiva kansainvälinen verkosto 

 tunnistaa meriteollisuuden rakennemuutokseen johtaneita tekijöitä  

 kuvata alueen kohtaamia haasteita äkillisen rakennemuutoksen seurauk-

sena ja niiden vaikutuksia 

 koota yhteen tehtyjä alueellisia toimenpiteitä rakennemuutoksen vaikutuk-

sen pienentämiseksi ja arvioida tehtyjä toimenpiteitä  

 edistää muualla toteutettujen hyvien käytäntöjen ripeää käyttöönottoa ja 

juurruttamista 

 varautua ja ennakoida mahdollisesti tuleviin rakennemuutoksiin kehittä-

mällä hallinnan tehokkaita välineitä ja toimenpiteitä 

(MariTime Hubs 2011, 2.)  

Hankkeen tärkeimpiä kohdealueita olivat EU:n meriteollisuusalueet, joita on koh-

dannut äkillinen rakennemuutos. Kohteina olivat myös alueet, joiden muita teolli-

suudenaloja on kohdannut rakennemuutos ja alueet, jotka käyvät parhaillaan 

muutosta läpi. (MariTime Hubs 2011, 2.) Hankkeessa tarkasteltiin kerättyjä hyviä 

käytäntöjä erityisesti meriteollisuuden näkökulmasta. Näkökulma keskittyi siihen, 

miten alueen meriteollisuus ja siihen liittyvä osaaminen on selvinnyt aluetta koh-

danneesta toiminnan loppumisesta tai merkittävästä supistumisesta. Haastatte-

luissa tuli ilmi myös muut alueelliset vaikutukset ja muutokset. Hankkeen loppu-

raportissa on kuvailtu kunkin alueen ja kaupungin taustatiedot, tapahtunut raken-

nemuutos ja tehdyt toimenpiteet. Loppuraportista löytyy myös kaikki hyväksi ha-

vaitut käytännöt yhteen koottuna. Hankkeen loppuraportti julkaistiin vuoden 2014 

alussa. 
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4 ALUEEN KEHITTÄMINEN  

4.1 Alue käsitteenä 

Tässä työssä olen valinnut käytettäväksi aluetieteen professori Hannu Kataja-

mäen määrittelemät käsitteet aluekehittäminen, aluesuunnittelu ja aluepolitiikka 

sekä Jussi S. Jauhiaisen ja Vivi Niemenmaan määrittelemän alueellisen suunnit-

telun käsitteen. 

Aluekehittämisellä tarkoitetaan yhteiskunnallisten päätösten ja prosessien moni-

ulotteista asetelmaa. Aluekehittäminen on aina alueperusteista. Katajamäen mu-

kaan aluekehittäminen toimii eräänlaisena yläkäsitteenä aluesuunnittelulle ja 

aluepolitiikalle. Aluesuunnittelu ja aluepolitiikka ovatkin aluekehittämisen väli-

neitä. Aluekehittäminen ei määrittele, onko alue kehittämiskelpoinen vai ei. Suo-

messa aluekehittämistä voidaan toteuttaa kylä-, kaupunginosa-, kunta-, maa-

kunta- ja valtakuntatasolla. (Katajamäki, H. 2011.) 

Aluesuunnittelulla tarkoitetaan yleisesti kaavoitusta, kuten maakunnan, yleiskaa-

van tai asemakaavan suunnittelua. Aluesuunnittelua voidaan toteuttaa monilla eri 

tasoilla, kuten aluekehittämistäkin. (Katajamäki 2011.) 

Aluepolitiikalla taas viitataan päätöksiin ja käytäntöihin, joilla on aluevaikutuksia. 

Katajamäen määrittelyssä aluekehittäminen korostaa kestävää kehitystä, johon 

kuuluu niin ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävä ke-

hitys. (Katajamäki 2011.)  

Alueellisella suunnittelulla tarkoitetaan yhteiskunnan, alueiden ja yhdyskuntien 

tietoista ajallis-tilallista järjestämistä käsitteiden ja käytäntöjen avulla. Se on tule-

vaisuuteen kurkottavaa kehittämistä, ohjaamista ja kontrollointia huomioiden alu-

een menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus. Alueellisella suunnittelulla voi olla 

monta näkökulmaa ja sen suurena haasteena onkin sen moniulotteisuus. (Jauhi-

ainen, J. ja Niemenmaa, V. 2006, 21.)  
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4.2 Alueellinen rakennemuutos 

Suomen työ- ja elinkeinoministeriö määrittelevät äkillisen rakennemuutoksen alu-

eiksi sellaiset alueet, joissa jokin iso yritys lopettaa tai supistaa toimintaansa, jol-

loin työllisyys ja tuotanto heikkenevät nopeasti (Suomen työ- ja elinkeinoministe-

riö 2013). 

Alueen äkilliseen rakennemuutokseen johtavat tekijät ovat usein seurausta glo-

baalin tason toimista. Tyypillisesti alueella vaikuttava iso yritys siirtää tuotantoaan 

halvemman tuotannon maihin, jonka seurauksena alueen tuotantotoiminta joko 

päättyy kokonaan tai supistuu merkittävästi. (Suomen työ- ja elinkeinoministeriö 

2013.)  

Taloudelliset muutokset maailmanlaajuisesti ovat vaikuttaneet ja tulevat vaikutta-

maan alueelliseen kehitykseen ja alueiden rakennemuutoksiin. Talouden globa-

lisoituminen ja taloudellisen tilanteen vaihtelut luovat uudenlaisia haasteita alue-

kehitykselle. Alueen kestävästä ja turvatusta kehityksestä on tullut haastavaa. 

Aluekehitys on tullut pisteeseen, jossa on mietittävä kehityksen määrän sijaan 

kehityksen laatua. Globalisaatio on luonut paljon mahdollisuuksia eri alueille ja 

se on luonut uutta kasvua ja kehitystä eri talouden sektoreilla. Samalla globali-

saatio on mahdollistanut suurten alueellisten työllistäjien siirtymisen halvemman 

tuotannon maihin ja alueisiin. Kilpailu on kiristynyt alueiden välillä. (Pike ym. 

2006, 3–5.) 

Taloudellisen tilanteen heikkeneminen toisaalla ja paraneminen toisaalla muo-

dostavat myös sosiaalista eriarvoisuutta. Toiset alueet kärsivät köyhyydestä ja 

työttömyydestä, kun taas toiset alueet vaurastuvat ja työllistävät asukkaita. Monet 

länsimaiset kehittyneet maat ovat kohdanneet uusia alueellisia haasteita samaan 

aikaan, kun useat Afrikan, Lähi-idän ja Aasian maat ovat saavuttaneet taloudel-

lista hyvinvointia ja kasvua. Asetelmat ovat osittain jo vaihtuneet ja osittain vielä 

vaihtuvat. Maailmalla on käynnissä taloudellinen uudelleenpolarisoituminen.  

(Pike ym. 2006, 5–8.)  
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Pike ym. (2006, 10–12) mukaan uuden alueellisen asetelman vuoksi monien alu-

eiden ja kaupunkien tulisi pohtia joustavammin uusia mahdollisuuksia ja strategi-

oita selvitä rakenteellisista muutoksista. Alueiden tulisi olla valmistautuneempia 

muutoksiin ja kyetä mukautumaan joustavammin muuttuviin tilanteisiin. Pike ym. 

(2006, 12) kannustavat Local and Regional Development -teoksessaan, että alu-

eiden yrityksien, organisaatioiden ja instituutioiden tulisi muodostaa yhtenäinen 

ja yhteneväinen strategia, jolla pystyttäisiin vastaamaan globalisaation ja raken-

nemuutoksen tuomiin haasteisiin. Ei ole olemassa yhtä valmista ratkaisua kaikille 

alueille, vaan ratkaisujen tulisi olla alueensa näköisiä ja vastata alueen osaamista 

ja kykyjä. Uusien ratkaisujen ja strategioiden tulisi olla yhteydessä alueen toimi-

joihin siten, että osaaminen ja tieto-taito jäisivät alueelle ja sitä kyettäisiin hyö-

dyntämään jatkossakin. Taloudellisen kehityksen tulisi olla linkitettynä sosiaali-

seen ja institutionaaliseen sektoriin.  Alueen kestävään kehitykseen liitetään 

usein koulutuksen ja sosiaalisten palveluiden tarjoaminen taloudellisen kasvun 

lisäksi. Alueella tulisi olla niin sanottua sosiaalista kuin taloudellistakin pääomaa. 

(Pike ym. 2006, 12–15.) 

4.3 Aluekehityksen lähtökohdat 

Paikallisen ja alueellisen kehityksen määrittely vaatii aina maantieteelliset käsit-

teet tilasta, paikasta, laajuudesta ja alueesta. Alueellisen kehityksen ymmärtä-

minen vaatii tietynlaisten perimmäisten kysymysten esittämistä: mitä se on, 

mille se on ja mitä sen pitäisi olla. (Pike ym. 2006, 35, 56.) Toisin sanoen ke-

nelle aluetta kehitetään, millaista kehitystä tavoitellaan ja mitkä ovat kehityksen 

mittarit. 
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Aluekehitykselle voidaan nimetä kolme edellytystä, jotta kehityssuunta toimii alu-

een hyväksi: 

1. Alueeseen kohdistuu suoraa toimintaa (niin sanottuja act/realize-toimin-

toja) 

2. Alueeseen sovelletaan luovaa ongelmanratkaisua alueella olevien toimi-

joiden kesken (creative problem solving -toiminnat) 

3. Alueella parannetaan ja tehostetaan jo olemassa olevia alueellisia järjes-

telmiä. (Kaivo-oja, J. 2011, 63.) 

Paikallinen ja alueellinen kehitys on aikaisemmin määritelty pitkälti taloudellisesta 

näkökulmasta, kuten bruttokansantuotteen (BKT) mukaan. Nykyään näkökulmia 

on useampia, joista esimerkkeinä inhimillisen kehityksen indeksi HDI (Human 

Development Index) ja aidon kehityksen indikaattori GDI (Genuine Progress In-

dicator), joihin on mahdutettu myös sosiaaliset ja ympäristönäkökulmat. Kehityk-

sen määrittely muuttuu siis aikojen saatossa. (Pike ym. 2006, 30–33.)  

Alueen kehittämistä voidaan tarkastella myös siltä kannalta, mistä suunnasta ke-

hitystä ohjataan. Historiaan saatossa alueita on pitkälti kehitetty ylhäältä alas -

menetelmällä, eli keskusjohtoisesti ja hallinnon hierarkioita noudattaen. Nykyään 

vaihtoehtoja tarjoaa myös alhaalta ylös -menetelmät, joissa hallinto on hajautu-

tempaa ja kehitystoiveet huomioidaan ruohonjuuritasosta alkaen. (Pike ym. 2006, 

253.) 

4.4 Ennakointimenetelmät, suunnitteluprosessi ja muutosjohtaminen osana 

kestävää aluekehitystä 

4.4.1 Ennakointimenetelmät 

Tulevaisuutta on vaikea ennustaa ja muutoksiin voi olla hankala valmistautua. 

Aluekehitys ja alueellinen suunnittelu kuitenkin pyrkivät vaikuttamaan alueen ke-

hitykseen siten, että se kestää muuttuvaa maailmaa ja maailmantilanteita. Alueen 

tulevaisuutta voi kuitenkin eri menetelmin ennakoida ja suunnitella.  
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Ennakointi on tulevaisuuden mahdollisten olosuhteiden ja tilanteiden huomioi-

mista. Ennakoinnissa voidaan käyttää erilaisia menetelmiä ja menetelmätyöka-

luja, joilla voidaan havainnoida todennäköisiä kehityksen suuntia. Alueellinen en-

nakointitoiminta sisältää ennakointimenetelmien ja -tietojen soveltamista alueke-

hitystyössä. Ennakoinnin tarkoituksena on rakentaa siltaa nykyisyyden ja tulevai-

suuden välille, jonka avulla pyritään vastaamaan konkreettisesti, miten käytän-

nössä haluttu tulevaisuus saavutetaan. (Kaivo-oja 2011, 63–64.) 

Alueellisessa ennakointitoiminnassa sovelletaan huolella valittuja ennakointime-

netelmiä ja toimitaan verkostomaisesti yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. En-

nakointi kohdistuu tiettyihin konkreettisiin päätöksentekotarpeisiin, toimintoihin ja 

strategioihin. Haastavinta aluekehittämisessä on yhdistää eri menetelmien dy-

naaminen käyttö osaksi kokonaisvaltaista prosessia. Hyvät ennakointimenetel-

mät ja huolella laadittu suunnitteluprosessi täydentävät aina toisiaan. Molemmat 

luovat hyvän pohjan myös muutosjohtamiselle. (Kaivo-oja 2011, 70, 101.) 

Ennakointimenetelmät ja menetelmätyökalut ovat erittäin toimivia aluekehitys-

työssä. Erilaisia ennakointimenetelmiä on monia ja ne hyödyntävät erilaisia nä-

kökulmia ja lähtökohtia. Yhtenä esimerkkinä ovat ekstrapolatiivinen menetelmä, 

jossa tulevaisuutta kohti mennään menneisyydestä käsin. Normatiivisessa me-

netelmässä taas lähdetään tavoitellun tulevaisuuden kautta kohti nykypäivää. 

Ekstrapolatiivinen lähestymistapa tarkastelee kehityksen suuntaa ja antaa siten 

keinoja toimintaan. Normatiivinen tapa asettaa toiminnalle välitavoitteita, jotta ha-

luttu päämäärä saavutetaan. Erilaisia ennakoinnin menetelmätyökaluja ovat eri-

laiset analyysit alueesta, esimerkiksi SWOT-, riski-, skenaario- ja trendianalyysi. 

Kaoottisissa tilanteissa olosuhteiden ennakointi on haastavaa. Tällöin esimerkiksi 

erilaiset toimintaympäristön haravoinnit (engl. environmental scanning), joissa 

selvitetään mitä alueella on, sekä toimijoiden sitoutumisen astetta alueeseen sel-

vittävät analyysit (engl. commitment analysis), voivat auttaa suunnittelussa. En-

nakoinnissa on hyvä käyttää useampaa menetelmää ja yhdistää niiden antamia 

tuloksia. Toiminnan tavoitteet ja toiminnan keinot on hyvä käsitellä samanaikai-

sesti. (Kaivo-oja 2011, 63–69, 101.) 
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4.4.2 Suunnitteluprosessit 

Suunnitteluprosesseja voidaan viedä läpi erilaisin menetelmin. Erilaiset menetel-

mät mahdollistavat erilaisten painotusten käytön. Kaivo-oja on listannut (2011, 

81–82.) erilaisia suunnitteluprosessin läpiviennin menetelmiä. 

1) Visioprosessi 

2) Päämäärälähestymistapa  

3) Kriittisten asioiden lähestymistapa 

4) Skenaariolähestymistapa 

5) Kokonaisprosessin uudelleen organisointi toimivista ja ei-toimivista osista 

Visioinnissa määritellään ensin haluttu tulevaisuus ja sitä toteuttava projekti. Tä-

män jälkeen toimintaympäristö, niin ulkoinen kuin sisäinen, analysoidaan ja en-

nakoidaan. Lopuksi valitaan ne toiminnot, jotka edistävät halutun tulevaisuuden 

luomista ja toteutusta. Visioprosessissa toimintaympäristön ennakointi ja enna-

koinnista tehtävät selkeät johtopäätökset ovat tärkeitä. (Kaivo-oja 2011, 81–82.) 

Päämäärälähestymistavassa haluttujen tavoitteiden mukaan laaditaan strategiat 

ja suunnitelmat. Päämääriä voi olla useita ja niille voidaan laatia osasuunnitelmia. 

Kriittisessä lähestymistavassa määritellään projektin kannalta kriittiset tekijät ja 

käydään ne läpi, luodaan niille ratkaisut ja ratkaisujen pohjalta suunnitelma. 

(Kaivo-oja 2011, 81–82.) 

Skenaariolähestymistavassa tunnistetaan ja kuvataan erilaisia skenaarioita, jotka 

arvioidaan. Arvioinnin jälkeen keskitytään toivotuimpaan skenaarioon ja tämän 

pohjalta luodaan suunnitelma. (Kaivo-oja 2011, 81–82.) 

Kokonaisprosessin uudelleenorganisoinnissa määritellään ne asiat, jotka ovat 

sillä hetkellä toimivia ja toimimattomia. Määrittelyn jälkeen laaditaan lisätoimen-

piteet ja niiden vaatimukset toteutuakseen. Tältä pohjalta laaditaan uusi suunni-

telma. Prosessimalleja kannattaa hyödyntää suunnitellessa alueen tulevaisuutta 

ja strategioita. (Kaivo-oja 2011, 81–82.) 
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4.4.3 Muutosjohtaminen 

Ennakointi ja muutosjohtaminen olisi hyvä yhdistää, jotta tapahtuvien ja toivottu-

jen muutosten toteutuminen onnistuisi. Usein jo ennakointivaiheessa tehdään 

taktisia, strategisia ja visionäärisiä päätöksiä. Muutosjohtamisessa on hyvä huo-

mioida, että muutokset voivat aiheuttaa vastarintaa. Usein uudet ideat, toiminta-

mallit ja suunnat voivat kohdata vastustusta ainakin joissakin ryhmissä. Muutos-

vastarintaa on hyvä ymmärtää ja tietoisesti hallita. Sitä voidaan hallita muun mu-

assa harjoittamalla riittävää tiedottamista, osallistamalla eri tahot ja ihmiset pää-

töksentekoon ja suunnitteluun sekä kutsumalla eri tahoja neuvotteluihin ja sopi-

mustilanteisiin. Osa muutosvastarintaa hallitsevista toimista voi olla aikaa ja ra-

haa vievää, mutta ne antavat tärkeitä etuja muutosta johdettaessa. (Kaivo-oja 

2011, 83, 85–88.) 

Muutosjohtamisen onnistumisen kannalta on tärkeää tunnistaa muutosproses-

sien aikajänteet. Aikajänteen hahmottaminen on tärkeää myös siksi, että asiat 

voidaan jakaa nopeisiin ja hitaisiin muutostarpeisiin. Näiden hallinta muutoksessa 

on onnistumisen kannalta oleellista. Laajemmat kokonaisuudet muutoksessa ja 

sen johtamisessa on hyvä pohtia ja tunnistaa. Osa muutoksista vaatii aikaa ja 

joustavuutta, kun taas osa voidaan toteuttaa hyvinkin nopeasti. Muutos kannattaa 

toteuttaa osakokonaisuuksina, palasina, jotta vältyttäisiin liian suurien kokonai-

suuksien toteuttamisen ongelmilta ja päällekkäisiltä asioilta, jotka voivat johtaa 

epäonnistumisiin. Eri näkökulmien tuomien muutosjohtamiseen on myös kanna-

tettavaa. (Kaivo-oja 2011, 83, 85–88.)  

Aluekehittämisen haasteena on usein muutosjohtamisen yhdistäminen enna-

kointiin ja suunnitteluprosessiin. Näiden kaikkien yhdistäminen vaatii usein tie-

toista päätöstä asiasta. Ennakointi- ja suunnittelumenetelmillä ja muutosjohtami-

sella on vahva yhteys. Ongelmanratkaisu, järjestelmien parantaminen ja konk-

reettinen toiminta alueen hyväksi tuleekin nähdä yhtenä kokonaisuutena.  Muun 

muassa eri näkökulmien ja intressiryhmien tarpeiden huomioiminen, verkostossa 

ja substanssi edellä toimiminen sekä aikajänteiden huomioiminen mahdollistavat 
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innovatiivisuutta ja luovuutta. Ne voivat tarjota vastauksia ja ratkaisuja aluekehit-

tämiseen liittyvissä haasteissa ja prosesseissa. Toisinaan hyvätkään suunnitel-

mat eivät toteudu suunnitelman mukaisesti, jos muutosjohtamista ei liitetä suun-

nitelmiin. Päätöksenteko, suunnittelu ja ennakointi on kytkettävä toisiinsa. (Kaivo-

oja 2011, 63, 82–85, 98.) 

4.5 Alueellinen yhteistyö  

Alueen kehittämisessä voidaan hyödyntää alueen verkostoja, vahvistaa innovaa-

tiotoimintaa ja huomioida luovan luokan toimintamahdollisuudet.  

Verkostoja voidaan hyödyntää eri osa-alueilla ja tavoilla. Verkostossa toimijat 

ikään kuin muodostavat verkon solmukohdat ja toimijoiden väliset suhteet yhdis-

tävät niitä. Verkostoja voi olla vaikea määritellä ja niiden muodostamista toteut-

taa. Verkostot ovat aina ainutlaatuisia ja pitkän ajan kuluessa muodostuneita. Yh-

teistyöverkostoja löytyy monenlaisia, kuten toimitusverkostot, asiakasverkostot, 

strategiset liitot ja policy-verkostot, jotka ovat viranomaisten ja muiden toimijoiden 

välistä yhteistyöverkostoja. Verkostojen luominen ylhäältä alas -tyylillä ei kuiten-

kaan toimi. Verkostot syntyvät luontevimmin alhaalta ylös -menetelmällä. Verkos-

tojen syntyä voidaan ohjata luomalla sille tilaisuuksia ja on luotettava, että aktii-

viset tekijät löytävät ja ottavat paikkansa. (Kaivo-oja 2011, 77, 79; Inkinen, S & 

Pietarila, J. 2011, 238.) 

Luovalla luokalla viitataan tietotyöläisiin, tutkijoihin, muotoilijoihin, graafikoihin, 

ohjelmoijiin, taiteilijoihin ja erilaisiin innovaattoreihin. Luovassa luokassa yhdistyy 

porvarilliset ja boheemit arvot. Tästä luokasta on myös hyödynnetty ranskalaista 

käsitettä boheemi porvari, lyhennettynä bopo (ransk. bourgeois bohême eli 

bobo). Luovan luokan edustajat kaipaavat aktiivista ja monipuolista palvelutarjon-

taa aina ruohonjuuritasoon saakka. Yksilöllisyyden korostaminen, omaehtoinen 

yhteisöllisyys ja niin kutsuttua luovuuden ilmapiiriä halutaan nykyään tuoda esille, 

kun puhutaan alueiden kilpailukyvystä ja taloudellisesta menestymisestä. Luovan 

luokan huomioimisella uskotaan olevan etua luovan ja moniarvoisen alueen ke-
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hittämisessä. Sen ajatellaan lisäävän paikallista ja alueellista dynaamisuutta. Dy-

naaminen paikalliskulttuuri on yksi kestävän kehityksen mahdollistaja. (Inkinen & 

Pietarila 2011, 232, 236–237, 251.) Luomalla uutta voidaan vastata tulevaisuu-

den tarpeisiin ja haasteisiin. Näin on mahdollista selvitä myös isommista alueel-

lisista muutoksista. 

Innovaatiotoiminnan korostetaan monissa eri yhteyksissä olevan elinehto tulevai-

suuden kehitykselle ja kilpailukyvylle. Innovatiivisen toimintaympäristön katso-

taan tuovan mukanaan positiivisen toimintakulttuurin ja nostavan alueen imagoa. 

Innovaatioympäristössä erilaiset osaajat kohtaavat ja vahvistavat näin innovaa-

tiotoimintaa. Tällaisessa osaamispohjaisessa taloudessa korostuvat tietyt piirteet 

ja lähtökohdat, joita ovat muun muassa kilpailu osaavista ihmisistä, asenne asu-

miseen sekä julkisiin ja yksityisiin palveluihin, kuluttajuus sekä yhdyskuntaraken-

teen tiivistyminen.  

Puhuttaessa erilaisista innovaatiojärjestelmistä, -ympäristöistä ja -ekosystee-

meistä, kyse on kuitenkin ihmillisestä ja sosiaalisesta toiminnasta. Tällöin tulee 

huomioida ihminen tarpeineen ja haluineen. (Inkinen & Pietarila 2011, 235–236.) 

4.6 Aluekehittämiseen yhdistettäviä teorioita ja määritelmiä 

Alueellista kehitystä voidaan tarkastella, avata, tulkita ja ymmärtää erilaisten teo-

rioiden, määritelmien ja näkemysten avulla. Taloustieteen teoriat ovat vahvasti 

ohjanneet alueellisen kehityksen määrittelyä. Alueen kehitystä on tarkasteltu lä-

hinnä erilaisten makrotalousteorioiden pohjalta. Joitakin teorioita on hyvä avata 

tässä työssä, jotta niiden erot keskenään ja kestävän kehityksen näkökulman 

kanssa selittyvät. 

Uusklassinen teoria pyrkii selittämään alueellisia kasvueroja ja niiden pitkän ai-

kavälin heikkenemisiä ja lähentymisiä. Alueellinen talouskasvu riippuu teorian 

mukaan kolmesta tuotantotekijästä: pääomasta, työvoimasta ja teknologiasta. 

Teoriaa on kuitenkin kritisoitu siitä, että se ei huomioi maantieteellisiä eroja. Kri-

tiikistä huolimatta tätä teoriaa sovelletaan edelleen paljon puhuttaessa alueelli-

sesta kehityksestä. (Pike ym. 2006, 69–77, 121.) 
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Makrotaloutta tarkasteleva keynesiläinen talousteoria keskittyy kysynnän ja tar-

jonnan rooleihin. Teorian mukaan alueellinen kasvu on riippuvainen ulkoisesta 

kysynnästä. Päinvastoin kuin uusklassinen teoria, keynesiläinen painottaa alu-

eellisten erojen ja rajoittamattomien markkinoiden enemmän vahvistavan alueel-

lisia eroja kuin vähentävän niitä. (Pike ym. 2006, 69–77, 121.) 

Rakenteellisten ja ajallisten vaihteluiden teoriat pyrkivät tulkitsemaan alueiden 

kehitystä historiallisten ja evolutiivisten prosessien näkökulmasta, jotka vaikutta-

vat rakenteiden ja järjestelmien muuttumiseen. Erilaiset vaihe- sykli- ja aaltoteo-

riat asettavat alueellisen kehityksen ajalliseen kehykseen, jossa kehitystä tarkas-

tellaan historiallisten kehitysvaiheiden avulla. Tällaisia ovat esimerkiksi alueen 

siirtyminen teollisesta yhteiskunnasta jälkiteolliseen ja palveluyhteiskuntaan. 

Usein näitä teorioita kritisoidaan siitä, että niiden katsotaan tulkitsevan joko kaik-

kien alueiden kehittyvän samalla tavalla paikallisista eroista huolimatta, niiden 

keskittyvän vain tiettyjen tuotteiden kehittymiseen teollisuusalojen ja markkinoi-

den sijaan tai antavan liikaa painoarvoa teknologialle keskittymättä lainkaan so-

sio-institutionaalisiin prosesseihin. (Pike ym. 2011, 79, 121.) 

Marxilainen talousteoria ja muut radikaalit talouspoliittiset näkemykset selittävät 

alueellisia eroja työvoiman spatiaalisella jakautumisella. Työvoiman jakautumi-

nen eri alueilla luo niiden välistä hierarkiaa, ja teoriat selittävät alueelisen kasvun 

olevan jaksottaista. (Pike ym. 2006, 121.) Työvoimalla on eri alueilla eri kustan-

nus. Esimerkiksi halpatuotantomaissa työvoimakustannukset ovat alhaiset, joka 

selittää tuotannon siirtämisen pois korkeampien työvoimakustannusten maista. 

(Marxilainen taloustiede 2014.) 

Siirtymäteorioissa, kuten transaktiokustannus- ja sääntelyteoria, selitetään aluel-

lista kehitystä muutoksilla kapitalismin luonteessa. (Pike ym. 2006, 121) Transak-

tiokustannusteoria selittää toimijoiden tekevän päätöksiä sen mukaan miten hoi-

dettuna toiminto aiheuttaa pienimmät kokonaiskustannukset. Esimerkiksi kannat-

taako sellainen toiminta toteuttaa itse, joka aiheuttaa tuotantokustannuksia vai 

ostaa toiminta markkinoilta, joka taas tuottaa transaktiokustannuksia. (Otava, T. 

2010, 17; viitattu lähteeseen Cheon & Grover & Teng 1995, 213.) Sääntelyteoria 
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selittää alueelliset erot hallinnollisella tietoisella vaikuttamisella, esimerkiksi eri-

laisten ohjauskeinojen ja kannustimien avulla (Keinänen, A. 2012).  

Institutionalismi ja sosio-ekonomiset näkemykset ovat vielä melko tuore lähesty-

mistapa alueellisessa kehityksessä. Institutionaaliset ja sosio-ekonomiset suun-

taukset painottavat instituutioiden ja sosiaalisten rakenteiden selittävän alueiden 

eriarvoistumista. Alueiden erityispiirteet ja erikoistuminen ovat keskeisiä, erityi-

sesti välillisten toimielinten rooli markkinoilla, kun pyritään selittämään kehityksen 

suuntaa ja kulkua. (Pike ym. 2006. 95, 121.)  

Post-development-näkemys ammentaa post-strukturalistisista teorioista kriti-

soidakseen hallitsevaa valtavirran käsitystä ja tapaa puhua kehityksestä. Post-

development pyrkii edistämään vaihtoehtoisia, paikallisesti määriteltyjä kehityk-

sen sosiaalisia rakenteita, jotka perustuvat sekä taloudelliseen ja ei-taloudelli-

seen toimintaan.  (Pike ym. 2006, 122.) 

4.7 Aluekehitys ja kestävä kehitys 

”Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa 

jatkuvaa ja ohjattua yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on turvata ny-

kyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Tämä tarkoittaa 

myös sitä, että ympäristö, ihminen ja talous otetaan tasavertaisesti huomioon 

päätöksenteossa ja toiminnassa” (Suomen ympäristöministeriö 2013). 

”Aluerakenne ja alueidenkäyttö luovat toimintaedellytyksiä elinkeinoelämälle, pe-

rustan väestön elinoloille ja vaikuttavat ekologiseen kestävyyteen” (Suomen ym-

päristöministeriö 2006, 7). Toimintojen sijoittuminen ja alueen kokonaisrakenne 

määräytyvät ainakin välillisesti ja osittain suoraan alueidenkäytön ja alueraken-

teen kautta (Suomen ympäristöministeriö 2006, 7).  

Globalisaatio on tuonut niin uhkia kuin mahdollisuuksiakin alueiden kehittymi-

selle. Globalisaation myötä aluerakenteiden muutokset voivat tapahtua hyvin no-

peastikin, joka on aluerakenteen kannalta haastavaa. (Suomen ympäristöminis-

teriö 2006, 8.)  
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Aluekehityksen tarkastelu kestävän kehityksen näkökulmasta on noussut uu-

deksi merkittäväksi käsitteeksi tarkastella kehitystä aikaisempien, lähes yksinään 

vallalla olleiden talousnäkökulmien sijaan. Talousnäkökulmat eivät ole huomioi-

neet riittävästi sosiaalista eriarvoistumista ja kasvanutta tiedostamista ekologisia 

ja ympäristöllisiä ongelmia kohtaan. Kestävän kehityksen näkökulmakin on kehit-

tynyt muutamassa vuosikymmenessä 1960- ja 1970-lukujen radikaalimmasta 

ympäristön huomioimisesta nykyiseen, paremman elintason saavuttamiseen va-

hingoittamalla vähemmän ympäristöä, taloutta tai sosiaalista hyvinvointia. (Pike 

ym. 2006, 113–114.)  

Kestävän kehityksen mukainen aluekehitys voidaan jakaa kahteen suuntauk-

seen: heikkoon ja vahvaan kestävään kehitykseen. Heikossa (engl. weak) kestä-

vässä kehityksessä on vallalla hyvin antroposentrinen näkemys. Heikko kestävä 

kehitys ei varsinaisesti haasta vallalla olevia taloudellisia rakenteita, vaan pyrkii 

tehostamaan luonnonvaraisten resurssien käyttöä teknologian avulla. Tarkoituk-

sena on kehittää uusiutuvan energian muotoja uusiutumattomien sijasta sekä 

edistää tehokkaampaa energiankäyttöä. Pehmeämpiä lähestymistapoja ja valis-

tuneempia lähetystapoja halutaan tuoda mukaan taloudelliseen ajatteluun. Ta-

loudellista kasvua haetaan edelleen pyrkien tasaamaan haittoja ja hyötyjä ekolo-

gisten ja sosiaalisten arvojen näkökulmasta. (Pike ym. 2006, 115.) 

Vahvassa (engl. strong) kestävässä kehityksessä kyseenalaistetaan enemmän 

vallalla olevaa taloudellista järjestelmää ja sillä pyritään ajamaan vahvaa ympä-

ristöpolitiikkaa. Vahvan näkemyksen mukaan ympäristöllä on itseisarvo ja luonto 

tulee säilyttää turmeltumattomana. Hyvinvointi nähdään myös muuna kuin mate-

riaalisena ilmiönä ja siihen liitetään harmonista rinnakkain eloa ympäristön 

kanssa.  Tarkoituksena on vaikuttaa luonnonvarojen ja resurssien käyttöön vä-

hentämällä niiden tarvetta ja kysyntää. (Pike ym. 2006, 115.) 

Ekologinen modernisaatio on yksi eniten vaikuttanut heikon kestävän kehityksen 

lähestymistavoista. Taloudellista kasvua pyritään kasvattamaan vähemmällä 

luonnonvarojen käytöllä, sääntelemällä markkinoita ja käyttämällä ympäristötoi-

mia taloudellisina ajureina. Tyypillisiä esimerkkejä tästä ovat ympäristöklusterit ja 

teollinen ekologia. Näissä esimerkiksi pyritään tuomaan jätteen tuottajat ja jätteen 
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hyödyntäjät yhteen samalle alueelle vahvistamalla ”jätteestä raaka-aineeksi” -

ajattelua.  Ympäristön kunnostaminen ja kierrättämällä valmistaminen ovat me-

netelmiä, joilla haetaan hyviä tuloksia alueen kehittämistä silmällä pitäen. (Pike 

ym. 2006, 115–117.) 

Kestävä kehitys on tuonut aluekehitykseen keskustelua ja kontrastia alhaalta ylös 

- ja ylhäältä alas -lähestymistapoihin. Vahva kestävä kehitys on edistänyt pienen 

mittakaavan, hajautettujen ja paikallisten sosiaalisten organisaatioiden muotoja, 

jotka edistävät alueen toimijoiden itsenäisyyttä ja keskinäistä tukea. (Pike ym. 

2006, 117.) 

Kestävän kehityksen näkökulma on saanut myös osakseen kritiikkiä. Heikon kes-

tävän kehityksen epäillään todella pystyvän tukemaan sellaisia maltillisia keinoja, 

jotka yhdistävät taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristölliset näkökulmat. Keinoja 

yhdistää näkökulmat nähdään olevan rajallisesti. (Pike ym. 2006, 117.) 

Vahvaa kestävää kehitystä arvostellaan sen tavoittelevan epärealistista ideolo-

gista puhtautta, sillä olevan käytännön soveltamispuutteita ja esimerkkien löyty-

vän vain pienissä ja rajatuissa mittakaavoissa. Ongelmien katsotaan olevan laa-

jempia kuin pienen mittakaavan esimerkit, joten niillä ei katsota olevan realistisia 

mahdollisuuksia ratkaista isoja alueellisia ongelmia ja saavuttaa kestävä kehitys. 

Paikallisilta ja alueellisilta laitoksilta ja organisaatioilta voi puuttua myös valtuudet 

ja resurssit toteuttaa kestävää kehitystä edistäviä toimenpiteitä. Tässä kansalli-

sella hallituksella ja hallinnolla on myös oma roolinsa. (Pike ym. 2006, 117.) 

4.8 Hallitus ja hallinto aluekehityksen vaikuttajina 

Kansallisella tasolla hallituksilla ja hallintoelimillä on ollut oma merkittävä roolinsa 

maiden ja alueiden teollistumisessa. Hallitukset ovat myös sotien, erityisesti toi-

sen maailmansodan, jälkeen tukeneet valtioiden eri alueiden taloudellista kasvua 

ja pyrkineet kehittämään erityisesti maatalousalueita. Valtioiden sisäiset alueet 

ovat pitkään kehittyneet ylhäältä alas -menetelmällä ja kansallinen intressi on sa-

nellut alueiden kehitystä. Globalisoitumisen myötä alhaalta ylös -lähestymistavat 
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ovat saaneet enemmän tilaa. Tällä menetelmällä on haluttu ottaa alueiden toimi-

jat mukaan suunnitteluun, keskusteluun ja osallistamaan heidät eri kehitysvaihei-

siin. (Pike ym. 2006, 123.)  

Valtionhallinnon rooli on erittäin tärkeä aluekehityksen kannalta. Verotus ja val-

tion menojen kohdistaminen ovat päätöksiä, jotka vaikuttavat kaikkiin alueisiin. 

Talouden kansainvälistyessä ja ylikansallisten toimijoiden vuoksi hallitukset ovat 

pakotettuja toimimaan sekä ylikansallisten ja kansainvälisten että paikallishallin-

tojen kanssa. Päätöksenteko on monikerroksista ja valtioiden rooli on tässä mer-

kittävä. Kansallinen hallinto muodostaakin usein kumppanuuksia muiden toimi-

joiden kanssa, joiden muodostaminen on valtion intresseissä.  Kumppanuudet 

voivat vaihdella laajuudeltaan aina yksityistämisstrategioista yhteisöjen ja kansa-

laisten yleisen hyvinvoinnin lisäämiseen. (Pike ym. 2006, 150.) 

4.9 Alueellinen imago ja identiteetti  

Alueilla on yleensä jonkinlainen tunnistettava identiteetti tai imago. Jotkin alueet 

tai kaupungit voivat käyttää sitä hyödyksi monellakin tapaa, kuten houkuttele-

malla uusia yrittäjiä tai asukkaita. Imago- ja identiteetti-käsitteillä on kuitenkin 

oma eronsa. Alueen muutosvaiheet voivat muuttaa myös sen imagoa ja identi-

teettiä. Alueen imagon ja identiteetin tunnistaminen, hyödyntäminen tai jopa mah-

dollinen muuttaminen ovat huomionarvoisia välineitä alueellisessa suunnitte-

lussa. 

Imago-käsitettä pidetään yleisesti tietoisesti annettuna kuvana ja toisaalta luo-

tuna käsityksenä tai vaikutelmana jostain henkilöstä, yrityksestä tai alueesta 

(Zimmerbauer, K. 2008, 24, Karvonen 1999 37–39 mukaan). Imago voidaan aja-

tella vahvasti keinotekoiseksi ja tarkoitettuna palvelemaan tiettyä tarkoitusta ja 

vaikutelmaa (Zimmerbauer 2008, 25, Boorst 1962 mukaan). Imagon on tarkoitus 

miellyttää vastaanottajaa. Imago voi olla kiilotettu mielikuva, mutta sen lähtökohta 

on kuitenkin aina itse alueessa. (Zimmerbauer 2008, 25, Karvonen 1997, 82 & 

Karvonen 1997 mukaan) Imago sekoitetaan toisinaan mielikuva-käsitteeseen. 
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Nämä kaksi käsitettä voidaan kutenkin erottaa toisistaan. Imago on viestinnäl-

listä, lähettäjän luomaa ja mielikuva on psykologista, vastaanottajassa muodos-

tuvaa. Näiden käsitteiden voidaankin ajatella olevan saman prosessin kaksi eri 

puolta. Käsitteiden sekoittumista vahvistaa markkinointialalla käytettävä imago-

käsite, joka ulottuu myös tarkoittamaan vastaanottajan muodostamaa kuvaa. 

(Zimmerbauer 2008, 26.) Kumpikaan näistä ei kuitenkaan ole yksin lähettäjän tai 

vastaanottajan hallittavissa, vaan ne ovat toisistaan riippuvaisia. (Zimmerbauer 

2008, 26, Karvonen 1999, 39–40 mukaan.) 

Identiteetti-sanalla on juurensa latinankielisessä identitas-sanassa, joka merkit-

see samaa ja samuutta (Zimmerbauer, K. 2008, 27, Karvonen 1999, 45 mukaan). 

Zimmerbauerin (2008, 27) sanoin alueellinen identiteetti on mahdollista jakaa alu-

een itsensä identiteetiksi sekä ihmisten alueelliseksi identiteetiksi eli aluetietoi-

suudeksi. Alueidentiteetti voi tarkoittaa joko paikan fyysis-spatiaalisia tekijöitä, 

kuten alueen muista erottavia ja havaittavia tekijöitä tai luonnonoloja. Se voi tar-

koittaa myös ihmisen käsitystä omasta alueestaan eli aluesamastumista ja alu-

eeseen kiinnittymistä. (Zimmerbauer 2008, 27, Relph 1976, 61 & Paasi 1986, 35 

mukaan.) Alueilla voi olla vahvojakin tunnistettavia identiteettejä. Alueen maise-

mia voidaan niin sanotusti artikuloida, jolloin tietyistä näkymistä tai maamerkeistä 

tulee alueellisia tai jopa kansallisia ikoneita. Alueellinen identiteetti rakentuu täl-

löin kollektiivisesti. (Zimmerbauer 2008, 29.)  

Zimmerbauerin (2008, 29, Saleh 1998, 161 & Sörlin 1999, 109 mukaan) mukaan 

alueen asukkaiden luonteenpiirteet tai hallintolähtöinen institutionalisoituminen 

eivät ole keskeisiä identiteetin rakentajia. Identiteettiä rakentaa vahvemmin sel-

lainen kehitys, jossa alueen symboleja omaksutaan yhteiseen käyttöön. Alueelli-

nen identiteetti voi rakentua joko aluelähtöisesti, niin sanotusti alhaalta ylös -pro-

sessissa, jossa asukkaat liittävät alueeseen merkityksiä ja määritelmiä tai alueen 

ulkopuolelta, kuten hallintolähtöisesti, jolloin asukkaat hiljalleen samastuvat sii-

hen. (Zimmerbauer 2008, 29, Van ´t Klooster ym. 2002, 109–110 mukaan.) 
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5 CASE NANTES 

Nantes sijaitsee Länsi-Ranskassa Atlantin rannikolla. Kaupunki sijaitsee noin 55 

kilometrin päässä Atlantin valtamerestä ja 386 kilometriä pääkaupungista Parii-

sista. Kaupungissa vallitsee meri-ilmasto, jolloin talvet ovat leutoja ja sateisia, ja 

kesäisin on lämmintä (keskilämpötila 18,5 °C). Alueen ilmasto on otollista viljelylle 

ja puutarhoille. Nantesin läpi virtaa itä-länsisuunnassa Loire-joki ja koillisesta las-

keutuu Erdre-joki, joka myös päättyy Nantesiin. (Ville de Nantes 2014a.) 

 

Kartta 1. Nantes sijaitsee Ranskan länsirannikolla. (Central Intelligence Agency 

2014) 

Nantes kuuluu Pais de la Loiren hallintoalueeseen. Pays de la Loireen kuuluu 

viisi departementtia: Loire-Atlantique, Mayaenne, Sarthe, Maine-Et-Loire ja Ven-

dee. Nantes on sekä Pays de la Loiren ja Loire-Atlantiquen pääkaupunki. Loire-

Atlantique on jaettu vielä neljään arrondissementtiin, 59 kantoniin ja 221 kuntaan. 

Se on Ranskan 13. suurin departementti. (Loire-Atlantique 2014.)  
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Kartta 2. Pays de la Loireen kuuluvat alueet (Wordatlas 2014) 

Nantesin kaupungin asukasluku on vuoden 2012 tietojen mukaan 282 047. (The 

United Nations Statistics Division 2014.) Kaupungin keskustasta kahdeksan kilo-

metrin päässä sijaitsee Nantes Atlantique -lentokenttä. Kaupungin keskusta-alu-

eella on myös Gare de Nantes -rautatieasema, josta pääsee kattavasti kaikkialle 

Ranskaan. (Gare de Nantes 2014.) 

 

Kartta 3. Nantesin kaupungin rajat on merkitty punaisella katkoviivalla. (Kuva-
kaappaus Google Maps 2014) 



32 
 

Nantes Métropole -alueella, joka kattaa 24 kuntaa, asuu noin 590 000 henkilöä. 

Nantes Métropole on nykyään Ranskan kuudenneksi suurin metropolialue. (Nan-

tes Métropole 2014a, Nantes 2014a.)  

Ranskassa tehtiin vuoden 2008 kunnallisvaalien äänestyskäyttäytymisestä ana-

lyysi (Rivière, J. 2014). Analyysin mukaan Nantesin asukkaista lähes kolmannes 

on 18–24-vuotiaita, joista suurin osa on opiskelijoita. Nantesissa on paljon myös 

alempaan ja ylempään keskiluokkaan kuuluvia ihmisiä. Yläluokkaan kuuluvia on 

myös jonkin verran. Metropolialueen laidoilla asuu enemmän eläkeläisiä ja työ-

läisiä. Artikkelin mukaan 18–24-vuotiaat äänestävät vahvasti vasemmistopuolu-

eita tai jättävät kokonaan äänestämättä. Vihreät luokitellaan Ranskassa vasem-

mistoon. Alempi keskiluokka äänestää tyypillisesti vahvaa vasemmistoa ja ylempi 

keskiluokka äänestää vasemmiston lisäksi myös keskustaa. Yläluokka äänestää 

keskustaa ja oikeistoa, eläkeläiset vahvoja oikeistopuolueita ja työläiset jättävät 

joko äänestämättä, äänestävät tyhjää tai oikeistoa. Kaupungin hallinnossa on 

vahva vasemmistoedustus.  

 

Kartta 4. Nantes Métropole -alue. (Nantes Métropole 2014) 
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Nantesin vuoden 2014 budjetissa on arvioitu alueen talouden kasvavan vuoden 

aikana ja kaupunki aikoo jatkaa huomattavia investointeja kaikilla aloilla (koulu-

tus, liikunta, viheralueet jne.). Investoimalla halutaan taata ja turvata tulevien su-

kupolvien palvelut. Kaupungin velka asukasta kohden on 838 euroa. (Ville de 

Nantes 2014b.) 

5.1 Historia 

Nantesilla on pitkä ja värikäs historia. Kaupunki on perustettu suunnilleen 70 

vuotta ennen ajanlaskun alkua.  Nantes on muun muassa ollut Bretagnen pää-

kaupunki. Henrik IV myönsi Ranskan hugenoteille eli protestanteille Nantesin 

ediktin, eli oikeuden harjoittaa uskontoaan. (Williams, N. ym. 1994, 651.) 

Nantesin yliopisto perustettiin jo vuonna 1462. Yliopisto siirrettiin kuitenkin 

vuonna 1735 Rennesiin, josta se palautettiin takaisin Nantesiin vasta vuonna 

1962. (Nantes 2014a.) 

Ranskan orjakaupan keskus toimi 1700-luvulla Nantesissa. Tämä vilkastutti sa-

tamatoimintaa ja kaupunki vaurastui merkittävästi. Nantes kehittyi teollisuuskau-

pungiksi 1800-luvulla. Teollistumisen myötä kaupunkiin johdettiin rautatie, ja 

maailman ensimmäinen julkinen liikennejärjestelmä aloitti toimintansa vuonna 

1826. Kaupunki oli vahvasti teollinen siirryttäessä 1900-luvulle. (Nantes 2014a; 

Williams ym. 1994, 651.) 

Nantes koki kovia pommituksia toisen maailmansodan aikana. Teollisuus alkoi 

myös hiljalleen siirtyä muualle sodan jälkeen, ja muun muassa satamatoiminta 

siirrettiin Atlantin rannikolla sijaitsevaan Saint-Nazairen kaupunkiin. (Nantes 

2014a.) 

Nantes on kokenut useita merkittäviä rakennemuutoksia etenkin elinkeinoelämän 

puolella. 1800-luvulla Ranskan vallankumous ja orjakaupan kieltäminen aiheutti-

vat notkahduksen alueen taloudelle. Teollistumiseen asti meri ja joki olivat tarjon-

neet elinkeinon asukkaille, jotka olivat usein juuri merimiehiä, kalastajia, veneen-
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rakentajia ja verkonkutojia.  Kaupunki halusi tarjota myös uusia moderneja pal-

veluja, joista yksi esimerkki on vuonna 1826 toiminnan aloittanut maailman en-

simmäinen julkinen liikennejärjestelmä. Teollisuuden kehittyminen ja lisääntymi-

nen nostivat Nantesin jaloilleen. Merimiesten tilalle tulivat työläiset perheineen. 

Kaupungista muodostui vahva työläiskaupunki ja uusia asuinalueita alkoi raken-

tua. (Kivelä, K. 2013, 35–38.) Toisen maailmansodan jälkeen vielä Ranskan ran-

nikkokaupunkien telakat olivat voimissaan ja toiminta oli kannattavaa.  

5.2 Nantesissa 1980-luvun lopulla tapahtunut rakennemuutos  

Ennen 1980-luvun loppua Nantes oli vielä vahvasti teollisuuspainotteinen kau-

punki. Telakan siirtymisen jälkeen kaupunki oli taantuva entinen telakkakaupunki. 

(Jääskeläinen, L. 2012.) Chantiers Dubigeon-Normandie -telakka lopetti toimin-

tansa Nantesissa vuonna 1987. Telakalta jäi yli 2000 ihmistä työttömäksi, joista 

osa työllistyi alueen lentokoneteollisuuden parissa. (Keltaniemi, A. ym. 2013, 39.) 

Nantesissa perustettiin erilaisia työryhmiä pohtimaan ja suunnittelemaan kaupun-

gin uutta strategiaa, jonka avulla kaupunkia saataisiin kehitettyä ja lisättyä sen 

vetovoimaisuutta. Työryhmissä oli edustajia niin talouden, kaupungin kuin alue-

organisaatioiden henkilöstöstä. Alueella haluttiin pitää vahva tekninen osaaminen 

ja Nantesiin perustettiinkin lisää teknillisiä oppilaitoksia. Kaupunki halusi vahvis-

taa myös muita toimialoja, joten koulutustarjontaa kasvatettiin jo olemassa ole-

vissa oppilaitoksissa. Myös täysin uusia oppilaitoksia perustettiin. (Keltaniemi ym. 

2013, 39.) 1990-luvun alusta asti uusien koulujen perustamisvauhti on ollut suun-

nilleen yksi koulu vuotta kohden. Tämä sisältää kaikki koulutusasteet.  (Philippe, 

J. 2013.) 

Nantesin kaupungilla oli paremmat lähtökohdat hallita rakennemuutosta kuin lä-

histöllä noin 50 kilometrin matkan päässä sijatsevalla Saint-Nazairella olisi ollut. 

Nantesissa telakka oli kaupunkia varten, ei kaupunki telakkaa varten. Saint-Na-

zairella tilanne olisi ollut taas päinvastainen. (Tourret, P. 2013.)  
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5.3 Rakennemuutoksen jälkeen 

Nykyään Nantesia nimitetään bopo-kaupungiksi. Bopo-lyhenne tulee ranskankie-

lisistä sanoista bourgeois boheme, eli ”porvari boheemi”. Kaupungissa on nyky-

ään paljon korkeakoulutusta sekä luovan ja kulttuurialan työpaikkoja. Kaupunki 

ei ole enää identiteetiltään työläiskaupunki. (Tourret, P. 2013.)  

Île de Nantesin ytimessä, jossa entinen telakka-alue sijaitsi, on nykyään Quartier 

de la creation (suom. Luovuuden alue). Alueen perusajatuksena on synnyttää 

keksintöjä tuoden ne kaikkien nähtäville ja pitää alue vireänä. Telakka-alueella 

sijaitsee muun muassa mekaniikkapuisto, joka on eräänlainen huvipuisto ja vir-

kistäytymisalue kaupunkilaisille.  Île de Nantes on suosittu vapaa-ajan paikka ja 

alueella on myös pienmetallipajoja, pienyritysten tiloja ja tiloja luovan ja kulttuu-

rialan tekijöille. (Tourret, P. 2013.)  

Kaupunki on saanut paljon nuoria ja työikäisiä asukkaita koulutustarjonnan ja sitä 

kautta työpaikkatarjonnan lisäämisen myötä. Kaupungissa on tarjolla paljon tut-

kimus- ja kehitystyötä. (Keltaniemi 2013, 39.) 

1980-luvun lopussa käynnistetyn Nantesin kaupungin muutosohjelman tavoit-

teena oli teknisen koulutuksen lisäksi kehittää etenkin taide- ja muuta luovaa te-

ollisuutta. Entinen telakka-alue onkin nykyään taiteellisen ja luovan toiminnan 

keskus. Alueella on arkkitehtuurin, suunnittelun ja viestinnän koulutusyksikköjä 

sekä kulttuurikeskus. Telakka-alueen keskeinen sijainti ja sen siirtyminen kau-

pungin käyttöön nähtiin ennemmin mahdollisuutena ja positiivisena asiana kuin 

uhkana. Kaupungista onkin muodostunut hyvin vahva koulu- ja kulttuurikaupunki, 

joka vetää nuorta väkeä puoleensa. (Keltaniemi ym. 2013, 39.) 

Alue selvisi hyvin telakan sulkemisesta. Alueella on kolme selkeää ja vahvaa te-

kijää, jotka mahdollistivat kehityksen: 
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1. Houkutteleva sijainti. Alueella on yhteys mereen, joka tekee siitä viehättävän. 

Kaupungista on hyvät yhteydet Pariisiin. Nämä tekijät houkuttelevat eri-ikäisiä ih-

misiä.  

2. Monipuolinen talous. Alue ei nojaa vain yhteen alaan ja siellä on useita eri 

työnantajia.  

3. Hyvä poliittinen ilmapiiri. Poliittinen tahtotila on yhteneväinen kaikkien osapuol-

ten kesken. Kaikilla on yhteinen päämäärä, tavoite ja kyky tehdä yhteistyötä. (Kel-

taniemi 2013, 41.) 

5.4 Vuoden 2013 Euroopan vihreä pääkaupunki 

Kaupunki ja sen metropolialue on lähtenyt myös vahvasti ajamaan vihreän kau-

pungin imagoa ja identiteettiä. Kaupunki valittiin vuoden 2013 Euroopan vihreäksi 

pääkaupungiksi. Valituksi tulleen kaupungin katsottiin olevan malliesimerkkinä 

muille eurooppalaisille kaupungeille siitä, miten kaupunki voi olla vihreä. Valituksi 

tulleen Euroopan vihreän pääkaupungin katsotaan ajavan kestävää kehitystä. 

(European Commission 2014a.) 

Nantesin raitiotie suljettiin aikanaan vuonna 1958, mutta se avattiin uudestaan 

vuonna 1985, ja nyt se on kasvanut yhdeksi Ranskan pisimmäksi raitiotielinjas-

toksi, kaiken kaikkiaan 42 kilometriä pitkäksi. Kaupunki pyrkii vähentämään au-

toilua ja lisäämään julkista ja kevyttä liikennettä. (European Commission 2014b, 

28–29.) 

Erilaisilla toimilla pyritään vaikuttamaan myös ilmastonmuutoksen hallintaan. Alu-

eella halutaan lisätä viheralueita ja asukkaiden elämänlaatua. Asumista pyritään 

tarjoamaan kaikille sosiaaliryhmille, muun muassa suuntamalla noin neljännes 

asunnoista tuettuihin asumismuotoihin. Kaupunki panostaa uusiutuviin energia-

lähteisiin ja alueilla aiotaan lisätä yhteiskompostien ja virkistysalueiden määrää. 

(European Commission 2014b, 18, 26.)  

Nantesin metropolialueen asukasluku on kasvanut viimeisen 20 vuoden ajan 

100 000 asukkaalla ja sen uskotaan vielä kasvavan samalla määrällä vuoteen 
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2030 mennessä. Tämä edellyttää kestävää maankäyttöä ja ympäristön huomioi-

mista, jotta alue pysyy edelleen viihtyisänä. Kaupungin levittymistä pyritään hal-

litsemaan luomalla erilaisia toiminta-alueita, jonne eri toiminnot, kuten asuminen 

ja liike-elämä, voivat keskittyä. Toiminta-alue -menetelmällä pyritään turvaamaan 

tietyt maa-alueet luonnolle ja maataloudelle. (European Commission 2014b, 19.)   

Päinvastoin kuin monissa muissa maailman kasvavissa kaupunkialueissa, Nan-

tes haluaa säilyttää ja lisätä metsäalueita kaupungin ympärillä. Tällä halutaan 

luoda asukkaille enemmän mahdollisuuksia olla tekemisissä luonnon kanssa. 

Kaupunkialueella hyödynnetään myös urbaaniekologiaa, jonka periaatteiden mu-

kaisesti muun muassa jättömaita muutetan uusiksi viheralueiksi ja jokea ympä-

röivä luonto rauhoitetaan käytöltä. (European Commission 2014b, 21, 30, 32, 34.)  

5.5 Île de Nantes – uudistunut kaupunginosa 

Île de Nantes (suom. Nantesin saari) sijaitsee kaupungin keskustaa vastapäätä. 

Saarella sijaitsi myös toimintansa Saint-Nazaireen siirtänyt Chantiers Dubigeon-

Normandie -telakka. Île de Nantes ei ole aina ollut yksi yhtenäinen saari. Nykyi-

nen saari on muodostettu monista pienemmistä saarista. Aikanaan pienempiä 

saaria yhdistivät monet sillat, jotka vaativat paljon huoltoa ja ylläpitoa. Telakka-

toiminta ja lisääntyvä satamatoiminta tarvitsivat lisää tilaa. Näistä tekijöistä joh-

tuen saarien väliset suistot täytettiin 1900-luvun alusssa maa-aineksella jolloin 

syntyi yksi yhtenäinen saari. (Kivelä 2013, 34.) 

Yhtenäisen saaren nimi Île de Nantes vakiintui käyttöön vasta 1990-luvulla, noin 

90 vuotta muodostumisensa jälkeen. Nykyään saari on yhden Ranskan kunnian-

himoisimman kaupunkikehityshankkeen kohde. Saari onkin kokenut isoja muu-

toksia. (Kivelä 2013, 30, 34.)  

Meriteollisuuden katoaminen saaren länsiosasta ei vain vapauttanut maa-alueita 

uuteen käyttöön, se myös paljasti vahvan siteen nantesilaisten ja kaupungin his-

torian välillä. Entiset laivanrakentajat vastustivat kiivaasti alueen meriteollista pe-

rintöä ilmentävien symbolien hävittämistä maisemasta. Kaupunki tunnisti tarpeen 
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säilyttää joen, merenkulun ja teollisuuden identiteetin alueella. Nämä elementit 

nousivat yhdeksi muutoshankkeen kantavaksi voimaksi. (Île de Nantes 2014c.)  

 

 

Kartta 5. Île de Nantes. (Kuvakaappaus Google Maps 2014) 

Saaren sijanti oli ihanteellinen ja se tarjosi hienon mahdollisuuden rakentaa laa-

jennettua metropolikeskustaa asukkaiden tarpeet huomioiden (Île de Nantes 

2014f). 

Kaupunkiprojektia on suunniteltu ja toteutettu nyt yli kaksikymmentä vuotta. 

Suunnitelman pohjana on ollut vahva poliittinen päättäväisyys rakentaa alue uu-

delleen vahvistaen sekä taloudellisia että sosiaalisia ympäristöjä nykypäivän tar-

peet huomioiden.  Hanke on luonut harvinaisen mahdollisuuden hallita kasvavan 

kaupungin leviämistä. Maa-aloja on vapautunut ja niiden uudelleen hyödyntämi-

nen tarjoavat poikkeuksellisia ympäristöjä ja paikkoja kaupungin rakentamiselle. 

Saarelle halutaan sijoittaa niin asumista, liike-elämää, korkeakoulutusta, infra-

struktuuria, kulttuuritapahtumia ja uudelleen luotuja tiloja. Näiden tarkoitus on pal-

vella kaikkia väestöryhmiä samalla, kun ne palvelevat kestävää kehitystä ja inno-

vaatiotoimintaa. (Île de Nantes 2014f.)   

Alueesta halutaan Nantesin metropolin toiminnallinen keskus. Ranskan valtio ni-

mesi Nantesin yhdeksi maan 13 ekokaupungiksi tunnustuksena alueen kehitys-

prosessista. Nimeämiseen vaikutti vahvasti juuri Île de Nantesissa tapahtuneet 
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muutokset ja sillä sijaitsevan Prairie-au-Duc-ekokeskittymän luominen. (Île de 

Nantes 2014f.) 

Saaren kehityshanketta hallinnoi Société d’aménagement de la Métropole Ouest 

Atlantique, SAMOA (engl. West Atlantic Metropolitan Redevelopment Agency). 

SAMOA on julkinen organisaatio, jossa on mukana osakkaina alueellisia 

organisaatioita: Nantes Métropole (pääpartneri), Nantesin kaupunki, CARENE, 

Regional Council of Pays de la Loire, County Council of Loire Atlantique, le SCOT 

de la métropole Nantes Saint-Nazaire, Rezèn kaupunki. SAMOA on kilpailuttanut 

hankkeen toteutusprojektiryhmät, jotka ovat kukin vuorollaan johtaneet suunni-

telmien laatimista ja toteutusta. (Île de Nantes 2014a.) 

Île de Nantesin -kehityshanke on edennyt kolmessa vaiheessa. Projektin alku-

vaihe toteutui vuosina 1987–2000. Ensimmäinen vaihe, jossa projektille kilpailu-

tettiin ensimmäisen kerran projektiryhmä, toteutettiin vuosina 2000–2010. Toinen 

meneillään oleva toteutusvaihe käynnistyi vuonna 2010 uuden projektiryhmän 

vetämänä ja vaihe päättyy vuonna 2030.  

5.5.1 Muutosprojektin alku- ja lähtövaiheet vuosina 1987–2000  

Laivanrakennusteollisuuden romahtaminen aiheutti särön kaupungin tunnelmaan 

1980-luvun lopulla. Tämä kuitenkin johti siihen, että kaupunki päätti käynnistää 

Île de Nantesin muutosprojektin. Ensimmäisten tekojen joukossa aloitettiin saa-

ren rautatien ja -aseman ja Ateliers et Chantiers de Nantes -rakennuksen kun-

nostaminen. Ateliers et Chantiers de Nantes oli entinen alueen telakkayhtiö. (Île 

de Nantes 2014d.) 

Arkkitehdit ja kaupunkisuunnittelijat Dominique Perraultin ja Francois Grether ku-

vailivat vuoden 1994 laatimassaan selvityksessään saaren tulevaisuutta. Heidän 

ajatuksena oli, että kolme saaren aluetta yhdistettäisiin vahvasti toisiinsa ja ke-

hittäminen keskittyisi niihin. (Île de Nantes 2014d.) 
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Kuva 1. Ateliers et Chanteries de Nantes -rakennus ennen muutoshanketta. (Île 
de Nantes 2014c) 

Vuonna 1995 Nantes jaettiin 11 kaupunginosaan, jotka perustuivat historiallisiin 

kaupunginosiin. Kullekin kaupunginosalle perustettiin omat konsultointikomiteat 

(ransk. Comité Consultatif). Île de Nantes on yksi näistä kaupunginosista. Komi-

teat muodostuvat äänestyksellä valituista edustajista ja alueen asukkaista muo-

dostetusta ryhmästä. (Nantes 2014b.)  

Samana vuonna suunnitelmaan yhdistettiin Rives de Loire -projekti, joka edisti 

joen asettamista yhdeksi keskeiseksi elementiksi alueen suunnittelustrategiaan. 

Tämä loi pohjaa tulevalle muutosprojektille. Vuonna 1996 kaupunki suositteli uu-

den oikeustalon rakennettavaksi saarelle, ajatellen sen näin yhdistävän kaupun-

gin keskustaa ja muuttuvaa aluetta. (Île de Nantes 2014c.)  
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Kuva 2. Île de Nantes ilmasta kuvattuna. Kuvan etualalla näkyy saaren itäpääty. 
(Île de Nantes 2014g) 

Vuonna 1998 kaupunki alkoi etsiä muutosprojektille suunnitteluryhmää, joka aut-

taisi määrittelemään saaren kehitysprojektin. Kolmea monialaista ryhmää konsul-

toitiin: Bruno Fortier (Crosnier, Bloch, Clair, Hardy), Lafbac (Nicolas Michelin et 

Finn Geipel), ja Chemetoff-Berthomieu. Kukin ryhmä työskenteli vuoden ajan yh-

dessä asukkaiden, järjestöjen ja instituutioiden kanssa kehittääkseen kaupunki-

projektille visiota. Joulukuussa 1999 valittiin Chemetoff-Berthomieu kaksikko ve-

tämään Île de Nantesin muutosprojektia. (Île de Nantes 2014d.) 

Telakkatoiminnan päättymisen jälkeen oli jo alusta asti nähtävissä kulttuuritoimin-

nan rantautuvan alueelle. Jo vuoden 1990 syksyllä järjestettiin saarella Les Al-

lumés -kulttuurifestivaalit ja myöhemmin esitettiin Dubigeonin hangaarissa 

Shakespearen Othello-näytelmä, jota katsomaan saapui tuhansia katsojia. Muu-

tama vuosi myöhemmin ryhmä arkkitehtejä perustivat vanhaan bunkkeriin the 

Blockhouse DY10 -tapahtuman, josta on muodostunut merkittävä underground-

tapahtuma Nantesissa. Kulttuurielämälle ja -toiminnalle syntyi otollinen maaperä. 

(Île de Nantes 2014c.)  
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5.5.2 Muutoshankkeen toinen vaihe vuosina 2000–2010 

Hankkeen toista vaihetta johti ranskalainen arkkitehti Alexander Chemetoff Ate-

lier de l'île de Nantes -arkkitehtitoimistosta. Muutosprojektin toiselle vaiheelle laa-

dittiin oma kehittämissuunnitelmaprojekti (engl. Development Plan, ransk. Plan 

guide). Plan guiden kantavana teemana oli kestävä kaupunkikehitys. Suunnitel-

massa haluttiin huomioida maailmanlaajuiset muutokset, mahdollistaa alueen 

monipuolista käyttöä, houkutella eri väestöryhmiä ja huomioida ympäristönäkö-

kulmat. Kehityksen haluttiin olevan sellaista, että se sopeutuu kaupungin dyna-

miikkaan. (Île de Nantes 2014d.) 

Plan guide käynnisti ensimmäisen näkyvän vaiheen kaupunkialueen muuutok-

sessa. Kaupungin ja Loire-joen yhteyttä haluttiin vahvistaa ja tuoda joki vahvem-

min kaupungille näkyväksi ja osaksi sitä. Julkisten tilojen muutoksia haluttiin to-

teuttaa ympäristön lähtökohdista. Tällä pyrittiin luomaan niin sanottua tulevaisuu-

den naapurustoa. Kaupungin keskusta ja saari haluttiin yhdistää isommaksi ko-

konaisuudeksi. Ihmiset alkoivatkin löytää saarelle muun muassa uuden kävely-

sillan avulla. Alueen liikennettä haluttiin rauhoittaa luomalla uusia väyliä pois saa-

relta. Saaren liki keskivaiheilla sijaitseva, saaren etelä-pohjoisuunnassa yhdis-

tävä Boulevard de Gaulle muutettiin usean liikennemuodon väyläksi, jossa niin 

autoilla, julkisella liikenteellä kuin pyöräilijöillä ja kävelijöillä on omat väylänsä. 

Bulevardin ympäristö suunniteltiin yhteensopivaksi väylän kanssa. (Île de Nantes 

2014d.) 

Julkisia tiloja ja paikkoja valjastettiin uudenlaiseen toimintaan. Uudelleen muoka-

tut maisemat ja tilat muodostivat uutta identiteettiä saarelle. Nykyään saarella on 

paljon viihtyisiä asuinympäristöjä, joissa kaikissa on pyritty pitämään tiivis yhteys 

saarta ympäröivään jokeen. Plan guidessa haluttiin vahvistaa joen, veden, kau-

pungin ja saaren yhteyttä. Kaikkien toimien tulikin säilyttää, parantaa tai lisätä 

yhteyttä Loireen. Loirelle avautui uusia näkymiä ja uudet kulkuyhteydet joelle 

asettivat eräänlaisen kehyksen suunnitelmalle. Joen reunustat haluttiin ottaa uu-

teen käyttöön. Nykyään monin paikoin joen tuntumassa kulkevat kävelykadut 
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ovat lisänneet kaupunkilaisten yhteyttä jokeen. Kaupunki haluttiin avata uudel-

leen joelle. (Île de Nantes 2014d.) 

 

Kuva 3. Urbaanipuisto Île de Nantesin läntisessä osassa. (Île de Nantes 2014h)  

Joen ja kaupungin, erityisesti Île de Nantesin, erottamattomana tekijänä voidaan 

pitää teollista ja satamatoimintaperintöä. Tämäkin näkyy projektissa. Kaupungin 

ja joen erottamaton yhteys sekä saaren sataman ja telakan perintö heijastuu kau-

punkikehitykseen. Saaren läntisessä kärjessä sijainneen satama- ja telakkatoi-

minnan perintöä halutaan vaalia ja samalla tuoda kehittyvän kaupungin tunnel-

maa. Telakka-alueen rakennelmista ja luiskoista tuli osa uutta urbaania puistoa. 

Telakkalaiturin luona sijaitsevat Banaanihangaari ja Quai des Antilles -rahtivaras-

totila valjastettiin kulttuuri- ja virkistyskäyttöön. Isot Allstamin teollisuushallit kun-

nostettiin palvelualan toimijoille. Yhdessä hallissa aloitti biotekninen yrityshau-

tomo. Keskellä saarta olevat vanhat teollisuushallit saivat sisälleen Les Fonderies 

-nimisen puutarhan. (Île de Nantes 2014d.) 
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Kuva 4. Les Fonderies -puutarha. (Île de Nantes 2014i) 

Joka puolelle saarta rakennettiin uusia rakennuksia. Liiketiloja, kauppoja, palve-

luita, korkeakoululaitoksia ja asuntoja pystytettiin eri tahojen mielipiteet ja näke-

mykset huomioiden.  Saarelle nousi asuinalueita, ostoskeskus ja Euronantes Bu-

siness Park -yrityspuisto. School of Architecture oli ensimmäinen korkeakoululai-

tos, joka perustettiin saarelle.  Les Machine de l’Île, eräänlainen mekaniikan hu-

vipuisto, vahvisti alueen työläisperinteen identiteettiä ja se on saavuttanut mie-

lenkiintoa myös kansainvälisellä tasolla. Alstomin varastohalleihin keskittyi taitei-

lijoiden ja kulttuuritoimijoiden toiminta. Tämä kultuurin ja taiteen alue muodosti 

alan toimijoiden kasvavan keskittymän. (Île de Nantes 2014d.) 
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Kuva 5. Kävelykatu sijaitsee entisellä telakka-alueella saaren lounaisosassa. 

(Île de Nantes 2014d) 

Toisessa vaiheessa saavutettuja muutoksia: 

 51 hehtaaria uutta tai kunnostettua julkista tilaa   

 4,400 uutta asuintaloa (265,000 m²), joista 23 % tuettua asumismuotoa  

 235,000 m² toimisto- ja liiketiloja   

 104,300 m² infrastruktuuria 

Toisen vaiheen aikana saarta kehitettiin näkyvästi ja asukkaat ovat ottaneet uu-

det alueet käyttöön. 
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5.5.3 Muutosprojektin kolmas vaihe vuosina 2010–2030  

Vuoden 2010 heinäkuusta hanketta ovat johtaneet arkkitehdit ja kaupunkisuun-

nittelijat Marcel Smets ja Anne-Mie Depuydt uapS-toimistosta. Hankkeen projek-

tityöryhmän johdossa ovat mukana myös maisemasuunnittelija João Nunes 

PROAP:sta, suunnittelu- ja kehitystoimisto SCE ja insinööritoimisto Transsolar. 

Hankkeen kolmannessa vaiheessa lisääntyi projektin hallinto- ja työryhmän ja 

asukkaiden välinen kommunikointi. Keskusteluyhteydestä tuli avainelementti, 

jossa on mukana paljon eri alan asiantuntijoita. Keskusteluissa on hyödynnetty 

erilaisia yhteisön reflektointimenetelmiä. (Île de Nantes 2014a; Île de Nantes 

2014e.) 

Kolmas vaihe kehittyi varsinaisesti syksyn 2010 ja kevään 2012 välisenä aikana.  

Tuolloin järjestettiin paljon erilaisia työpajoja, joissa kussakin käsiteltiin erikseen 

jokaista saaren osaa. Työpajoissa edettiin kuitenkin kokonaisprojektin ja laajem-

man kaupunkisuunnitelman mukaisesti. Työpajat koostuivat lähinnä kaupungin 

luottamushenkilöistä, Nantesin kaupungin ja Nantesin metropolin eri osastojen 

edustajista. Kaiken kaikkiaan työpajoja järjestettiin seitsemän. Niitä ohjasi projek-

tin työryhmä erilaisin keskustelua edistävien menetelmien avulla. Työpajakeskus-

teluihin liitettiin myös kansalaisten, järjestöjen ja asiantuntijoiden näkemyksiä ja 

mielipiteitä. (Île de Nantes 2014b.) 

Asukkaiden kuulemista hoiti asukasneuvosto (engl. neighbourhood council). 

Neuvosto perustettiin SAMOAn aloitteesta. Marraskuun 2011 ja tammikuun 2012 

välisenä aikana asukasneuvosto osallistui työpajoihin. Neuvosto koostui 24 alu-

een asukkaasta: yhdeksän asukasta ÎIe de Nantesista, neljä muualta Nantesista 

ja 11 muista lähikaupungeista. Neuvostolla oli valtuudet esittää kysymyksiä, toi-

veita, näkemyksiä ja suosituksia. Ensimmäisessä tapaamisessa tunnistettiin 

kuusi käsiteltävää teemaa: sosiaalinen elämä, liikenne, ympäristö, asuminen, 

kaupat ja työllistyminen. Näiden teemojen pohjalta johdettiin keskustelua kah-

dessa seuraavassa tapaamisessa. Näiden työpajojen antien pohjalta muodostet-
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tiin asukkaiden näkökulma, joka auttoi muutosprojektin toisen vaiheen määritte-

lyssä. Syksyllä 2012 neuvostolle esitettiin vastaukset heidän kysymyksille ja eh-

dotuksille. (Île de Nantes 2014a; Île de Nantes. 2014b.) 

Kolmannen vaiheen projektisuunnitelman nimeksi annettiin Muutossuunnitelma 

(ransk. Plan des transformations). Suunniteltaessa saaren tulevaisuutta ryhmä 

keskittyi hyödyntämään saaren maantieteellistä ja teollista historiaa projektin 

avainelementteinä. Projektille luotiin visio, jonka perustana on kaupungin urbaa-

nin uudistumisen jatkuvuus. Saari jaettiin osiin, joiden historiallinen ja urbaani 

luonne liitettiin niiden maantieteelliseen struktuuriin ja maisemaan. Saaren 

maisema muodosti Plan des transformationsin selkärangan. (Île de Nantes 

2014e.) 

Suunnitelmalla haluttiin vahvistaa saaren keskeistä asemaa metropolialueella ja 

jalostaa aluetta. Saaren sijainti joessa yhdistää kaupungin pohjois-eteläsuun-

nassa, mikä on omiaan vahvistamaan kaupungin laajentumista näihin suuntiin. 

Saaren yksilöllinen historia ja sijanti mahdollistaa saaren uudelleen hyödyntämi-

sen. Toinen vaihe täydensi kaupungin keskustaa kehittämällä infrastruktuuria, 

kuten liikenneyhteyksiä. Kolmannessakin vaiheessa halutaan vahvistaa tätä ke-

hityssuuntaa. Hyvä infrastruktuuri edistää dynaamisen kaupunkialueen kehittä-

mistä. Projektin kolmannessa vaiheessa halutaan luoda saaresta moninapainen 

keskittymä. (Île de Nantes 2014e.) 

Kolmannessa vaiheessa saareen suunnitteilla oleva sairaala, iso kaupunkipuisto, 

luovan taiteen keskus Quartier de la création, Euronantes Business Park ja 

Prairie-du-Duc-ekoalue yhdistettynä rautatieasemaan idässä luovat saaresta 

merkittävän määränpään koko metropolialueelle. Tämä suunnitelma vaatii paran-

nuksia julkisen liikenteen verkostoon. Liikennejärjestelmän tulee turvata yhteydet 

kaikkiin saaren osiin ja myös kasvattaa yhteyksiä saaren ja kaupungin välillä. Jul-

kisen liikenteen kehittäminen vaatii sen yhdistämistä jo olemassa oleviin linjoihin. 

Saaren itä-länsisuuntaiset liikenneyhteydet täydennetään kevyen liikenteen väy-

lillä ja uudella linja-autoreitillä. (Île de Nantes 2014e.) 
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Kevyt liikenne on kasvava liikennemuoto ja tätä kehityssuuntaa halutaan tukea 

tarjoamalla hyvät yhteydet pyöräilijöille ja jalankulkijoille. Pyöräilijöille rakenne-

taan oma pyöräbulevardi ja se tulee risteilemään pitkin saarta tarjoten näin pa-

remmat mahdollisuudet saaren sisäiseen liikkumiseen eri kaupunginosien välillä. 

Näin saaren eri osia voidaan luontevasti liittää toisiinsa kuitenkin säilyttäen kun-

kin osan maisemallista identiteettiä. (Île de Nantes 2014e.)  

 

Kuva 6. Boulevard de Gaulle. (Île de Nantes 2014j) 

Saaren kunnostetut ja parannetut bulevardit Vincent Gâche ja Gustave Roch 

saavat vielä lisää viheristutuksia ja niihin liitetään pyörätiet, puistoalueita ja leveät 

kävelykadut.  Etelä- ja pohjoissuuntaiset väylät aiotaan myös kunnostaa ja puis-

toalueet yhdistetään kahteen siltaan. Sillat sijaitsevat saaren länsiosassa ja toi-

nen johtaa pohjoiseen ja toinen etelään saaresta. Moniliikennemuotoisia väyliä 

kutsutaan saaren ”vihreäksi selkärangaksi” (engl. Green backbone). Tämä vihreä 

selkäranka sisältää myös raitiotien. Raitiotiepengertä rajaa pyöräväylät ja niitä 

ympäröiviä tiloja aiotaan myös kehittää. Saaren lounaisosassa sijaitsee iso alue 
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vanhoja rautatielinjoja. Alue aiotaan muokata isoksi puistoksi. Ensimmäisessä to-

teutusvaiheessa 2000–2010 aloitettua Loire-joen kiinnittämistä kaupunkiin luon-

nollisena alueita yhdistävänä elementtinä aiotaan jatkaa myös toisessa toteutus-

vaiheessa.  (Île de Nantes 2014e.) 

Loiren joenvierustat ovat nykyään suosittuja kävely- ja virkistykohteita. Tarkoituk-

sena on panostaa tähän kehityssuuntaan ja jatkaa Loire-joen edustojen kehittä-

mistä. Toisen vaiheen projektityöryhmä pyrkii kasvattamaan dialogia kaupungin 

ympäröivien alueiden kanssa ja näin vahvistamaan Nantesin asemaa ja keskitty-

mää metropolialueella. (Île de Nantes 2014e.) 

 

Muutossuunnitelman tavoitteet vuodelle 2030:  

 1 500 000 m2 kiinteistötiloja  

 10 000 uutta asuntoa (700 000 m2) 

 450 000 m2 toimisto- ja liiketiloja 

 350 000 m2 infrastruktuurilaitoksia 

 160 hehtaaria uutta tai kunnostettua julkista tilaa 

 kolme uutta julkisen liikenteen linjaa (Île de Nantes 2014e.) 

 

Tähän mennessä saareen on syntynyt paljon uusia julkisessa käytössä olevia 

sisä- ja ulkotiloja, liikenneväyliä ja rakennuksia. Entisiä teollisuustiloja on valjas-

tettu uudenlaiseen toimintaan ja käyttöön. Ennen vahvasti teollisuudelle varattu 

saari on muodostunut monipuolisen toiminnan keskukseksi.  
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6 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Aikaisemmat kasvuteoriat ja käsitykset kehityksestä eivät ole riittävästi taanneet 

alueiden kestävää kehitystä. Kehitys on monen tekijän summa, ja siinä on huo-

mioitava useita risteäviä, päällekkäisiä ja monitasoisia asioita. Menetelmien, ta-

pojen ja näkökulmien yhdistäminen on näyttänyt toimivan Nantesissa.  

Kun telakkatoiminta päättyi Île de Nantesin kaupunginosassa ja se siirtyi Saint-

Nazaireen, kaupungissa keskityttiin pohtimaan alueen tulevaisuuden näkymiä. 

Tulevaisuuden pohtimisessa huomioitiin alueelliset lähtökohdat. Lähtökohdat 

poikivat vision ja päämäärän, joissa oli nähtävästi vastattu sellaisiin kysymyksiin, 

kuten millaista muutosta halutaan ja kenelle muutos on suunnattu. Alueeseen 

haluttiin kohdistuvan suoraa toimintaa, luoda mahdollisuuksia verkottumiselle ja 

uuden luomiselle sekä parantaa jo olemassa olevia tiloja, liikenne- ja muita jär-

jestelmiä.  

Rakennemuutoksen hallintaan ja alueen kehittämistä varten perustettiin oma SA-

MOA-niminen organisaatio. Organisaatioon kutsuttiin kaupunkeja ja alueellisia 

organisaatioita. Suunnitteluvaiheessa kuultiin myös kaupunkilaisia. Useiden nä-

kökulmien tuominen mukaan suunnitteluun ja eri osapuolten osallistaminen mah-

dollisti suunnitelman, jonka takana olisi mahdollisimman moni osapuoli.  

Noin kymmenen vuotta myöhemmin telakkatoiminnan jälkeen, strategiaa lähdet-

tiin toteuttamaan vielä hallitummin. SAMOA järjesti Île de Nantesin ja silllä sijait-

sevan entisen telakka-alueen suunnittelua varten oman projektityöryhmän, jonka 

oli tarkoitus vahvistaa strategiaa ja suunnitella alue vastaamaan tulevaisuuden 

tarpeita ja visioita.  

Näissä molemmissa toteutettiin hyvän ennakoivan aluekehittymisen menetelmiä. 

Muutoshanketta lähdettiin prosessoimaan perustamalla telakka-alueen suunnit-

telua varten oma projektityöryhmä, jonka tarkoitus oli vahvistaa alueen strategiaa 

ja suunnitella alue vastaamaan tulevaisuuden tarpeita ja visioita.  
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Visiossa painotettiin kestävää kehitystä ja huomioitiin niin taloudelliset, sosiaali-

set kuin ekologisetkin näkökulmat.  

Visiona oli alue, jossa eri sosiaaliryhmillä olisi viihtyisä elinympäristö ja mahdolli-

suus käyttää kaupunkia monipuolisesti. Liike-elämää haluttiin myös huomioida 

lisäämällä koulutusta uusille aloille ja tarjoamalla tiloja ja yhteyksiä. Ympäristö 

haluttiin liittää vahvasti kaupunkiin. Joki ja sen reuna-alueita tuotiin lähemmäs 

kaupunkilaisia, silti myös rauhoittaen niitä käytöltä. Ennen joen tuntumassa teol-

lisuudelle varatut alueet ovat nyt asukkaiden käytössä. Uusia jokialueita ei pyritä 

valloittamaan, vaan hyödyntämään jo käytössä olleita alueita muutosvision mu-

kaisesti. Kaupungin ei haluttu rönsyilevän suunnittelemattomasti laajemmalle alu-

eelle samalla kadottaen alueelle ominaista luonto- ja maatalousympäristöä. Visi-

olle luotiin myös välipäämääriä, jotka konkretisoisivat muutosta. Toteuksen suun-

taa voisi näin tarkistaa ja hallita.  

Myös muutosjohtaminen huomioitiin tässä vaiheessa valitsemalla projektille sel-

keä johtaja, jonka uskottiin kykenevän vetämään muutokset ja sen vaatimat toi-

menpiteet läpi. Muutosjohtamista tuettiin ylläpitämällä yhteyttä muutosta hallin-

noivien ja toteuttavien osapuolten välillä. Myös selkeästi rajatut kohteet ja alueet 

sekä tavoitteet loivat pohjaa onnistumiselle.  Kaupungilla oli visio tulevaisuudesta 

ja sen toteuttaminen haluttiin määritellä tarkasti. Vision eri vaiheiden määrittely ja 

siihen selkeän johtajan mukaan tuominen takasi osapäämäärien ja siten lopulli-

sen päämäärän toteutumisen. Muutokselle luotiin myös selkeä aikataulu eri osa-

vaiheineen, ja kullekin vaiheelle etsittin johtaja. Suunnitelman aikatauluttaminen 

ja pilkkominen osiin mahdollisti hallitumman toteutuksen.  

Nantes onnistui noudattamaan hyvien ennakointimenetelmien, suunnittelupro-

sessien ja muutosjohtamisen periaatteita. Ensimmäiset kymmenen vuotta eli 

muutossuunnitelman alkuvaihe olisi voinut edetä nopeammin, joskin uusien toi-

mijoiden muodostaminen ja osapuolten kuuleminen veivät oman aikansa. Kau-

punki teki onneksi nopean periaatepäätöksen Île de Nantesin kohtalosta, jonka 

vuoksi jo parin vuoden kuluttua toimettomaksi jääneelle alueelle voitiin tuoda toi-
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mintaa. Kaupungin nopea päätös säilyttää saaren identiteetti mahdollisti nopei-

den ensimmäisten kunnostutoimenpiteiden aloitttamisen. Muutoksen aloittami-

nen vaatii selkeitä päätöksiä, joita kaupungissa oltiin valmiita tekemään. 

Nykyinen Nantes tarjoaa paljon mahdollisuuksia luovalle luokalle. Luova luokka 

on taas omiaan lisämään innovaatiotoimintaa. Innovaatiotoiminta luo alueelle pa-

remmat edellytykset selvitä mahdollisista uusista alueellisista muutoksista. Inno-

vaatiotoiminta itsessään pyrkii aina löytämään uusia ratkaisuja, tuotteita, mene-

telmiä ja ideoita joilla vastata tulevaisuuden haasteisiin ja muutoksiin.  

Alueet voivat olla hyvinkin haavoittuvaisia vahvassa erikoistumisen politiikassa 

tai yksipuolisen elinekeinoelämän tilanteessa. Monipuolinen elinkeinorakenne ta-

kaa alueelle joustavamman kehityksen ja siten enemmän kykyä selviytyä raken-

teellisista muutoksista. Monipuolinen elinkeinorakenne mahdollistaa paremmin 

ihmisten työllistymistä, vaikka jokin työnantaja lopettaisi toimintansa. Isot ja vah-

vat työllistäjät jättävät jälkeensä toiminnan supistumisen tai lopettamisen myötä 

suuren joukon työttömiä, joiden uudelleentyöllistymistä on vaikeampi ohjata.  

Kestävän aluekehittämisen näkökulmasta Nantesissa toteutettiin niitä kohtia, 

jotka ovat edellytyksenä kestävälle kehitykselle. Aluetta lähdettiin kehittämään 

alueperusteisesti ja tekemällä kehitystyötä eri alojen edustajien ja kansalaisten 

kanssa. Asukkaita niin Île de Nantesin saaressa, Nantesin muissa kaupungin-

osissa ja Nantesin metropolialueella kuultiin myös. Asukkaiden valitsemien asu-

kasneuvostolaisten nimeäminen suunnitteluvaiheessa huomioi myös ihmisiin 

kohdistuvia vaikutuksia. Asukkaiden kuuleminen mahdollistaa paremmin sosiaa-

listen näkökulmien mukaan tuomista. Sosiaalisen kestävyyden huomioiminen on 

helpompaa, kun kansalaisia osallistetaan. Asukaskomiteoiden luominen oli hyvä 

menetelmä, jotta prosessi olisi ihmiset huomioiva, mutta silti tehokas. Muiden 

naapurialueiden kuuleminen suunnitteluvaiheessa osoitti kykyä nähdä alueen ke-

hityksen vaikutusten ulottuvan pidemmällle kuin kaupungin rajoille.  

Alue on selvinnyt lähes täydellisestä elinkeinorakenteen muutoksesta keskitty-

mällä ja keskittämällä uusiin aloihin. Koulutuksen lisääminen ja monipuolistami-

nen on ollut yksi merkittävä tekijä rakennemuutoksen hallinnassa. Alueet ovat 
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tarjonneet mekaanisen alan osaajille töitä muista teollisuusaloista lähinnä auto- 

ja lentokoneteollisuudesta, mutta tarvetta on ollut myös uusien työpaikkojen ja 

alojen vahvistamisessa.  

Alueella oli jo yliopisto, jonka kautta oli helppo tuoda lisää koulutusohjelmia, mutta 

myös lisätä korkeakouluja. 1990-luvun alusta näihin päiviin asti Nantesiin raken-

nettiin suunnilleen yksi koulu vuotta kohden. Oppilaitokset ovat eri koulutusas-

teen oppilaitoksia, joka on taas yksi monipuolisuuden muoto. Eri koulutusastei-

den laitosten lisääminen mahdollistaa eri-ikäisen väestöpohjan muodostamisen, 

joka luo taas enemmän edellytyksiä monipuoliselle kaupungille.  

MariTime Hubsin haastatteluissa ilmi tulleet kolme vahvaa tekijää olivat jo osittain 

olemassa ja niitä vahvistettiin lisää. Kaupunkialue on saanut huomattavasti lisää 

asukkaita, ja suunnan uskotaan pysyvän samana. Muuttovoittoinen alue kielii sen 

houkuttelevan ihmisiä muuttamaan sinne. Alueella asuu erityisesti opiskelijoita ja 

työssäkäyviä. Nämä sosiaaliryhmät tuovat mukanaan työvoimaa, joka pystyy yl-

läpitämään alueen elinkeinoja. Alue ei ole kuitenkaan täysin saanut eri sosiaali-

ryhmiä integroitua, sillä alueen keskuksessa on vahvahko keskiluokkainen sosi-

aaliryhmä.  

Poliittinen ilmapiiri on kaupungissa ollut yhteneväinen rakennemuutoksen alku-

vaiheista alkaen. Tämä on taannut dynaamisuutta päätöksenteolle. Näin alueke-

hitys kykenee edistymään paremmin tavoiteaikatauluissa. Vihreät luokitellaan 

Ranskassa vasempaan, joten vihreiden ja vasemmistopuolueiden enemmistö te-

kevät kaupungista selkeän vasemmistokaupugin. Tätä taustaa vasten on melko 

ymmärrettävää, että päätöksenteko ja tavoitteet ovat yhteiset. Nähtäväksi jää, 

tavoittaako tämä poliittinen ilmapiiri kaikki sosiaaliryhmät ja heidän etunsa. Yksi 

mahdollinen selitys vahvalle vasemmistolle on kaupungin entinen työläiskau-

punki-identiteetti.  

Ranska on perinteisesti automaa, ainakin jos on katsominen sen teollisuuden 

aloihin. Tätä näkökulmaa vasten on mielenkiintoista, että julkista ja kevyttä liiken-

nettä halutaan Nantesissa todella vahvasti edistää. Julkisen ja kevyen liikenteen 
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kehittäminen lisäävät varmasti myös sosiaalista tasa-arvoistumista, sillä ne mah-

dollistavat myös vähävaraisempien liikkumisen eri puolilla kaupunkia. Yhteisölli-

syyttä halutaan myös lisätä luomalla toiminnallisia eri alojen keskuksia ja asuk-

kaille kaupunkipuistoja, joissa voi viettää vapaa-aikaa ja samalla nauttia urbaa-

nista luonnosta. Myös luontoyhteyttä halutaan vahvistaa mahdollistamalla yhtey-

det kaupunkia ympäröivään luontoon ja maaseutumaisemiin. 

Alueen identiteettiperintöä on ymmärretty vaalia. Identiteettiperintöä vaalimalla ja 

huomioimalla on saatu hallittua myös suuremmat kehityssuunnitelman muutos-

vastarinnat. Muutosprojekti on tietyllä tavalla jalostanut jo olemassa olevaa ima-

goa liittämällä siihen kehityksen ja vihreän ideologian elementtejä. Alueen päät-

täjät ovat ymmärtäneet ihmisten kiinnittyvän paremmin alueeseen, joihin he tun-

tevat jonkinlaista yhteenkuuluvuutta ja samuutta. Kaupungin värikästä historiaa 

ei ole haluttu unohtaa muutoksen kourissa, vaan se on pyritty liittämään yhteen 

tulevaisuuden kanssa ja vahvistamaan ennestään aluesamastumista.  

Uuden imagon ja alueella valinneen identiteetin yhdistämisessä on tunnuttu on-

nistuvan, sillä kaupunkilaiset ovat ottaneet uudet alueet haltuunsa. Aluetta voi-

daan kehittää uuden imagon avulla ja alueen identiteetti voi uudistua, silti vahvis-

taen sitä. Suunnitelmissa huomioitiin kaupungin identiteetti tunnistamalla sen 

symboleiksi vanhan telakan rakennukset ja rakennelmat, Loire-joki ja vanha teol-

linen ja satamakulttuurin perintö. Kaupungilla oli aikaisemmin työläiskaupungin 

identiteetti ja imago, mutta muutosprojektin myötä identiteetti muuttui. Uusi muu-

toksesta syntynyt bopo-identiteetti vahvistaa lisää tulevaisuudelle suunniteltuja 

muutoksia. Kaupunki voi olla nykyään bopo, mutta sen entistä työläisidentiteettiä 

ei haluta unohtaa. Kaupunki haluaa nykyään tunnustautua korkeakoulu- ja kult-

tuurikaupungiksi. Vihreä kaupunki -käsite ja kestävä kehitys ovat myös vahvasti 

mukana kaupungin strategioissa. 

Alueen kestävä kehitys mukailee pitkälti heikon kestävän kehityksen määritel-

mää. Kehityksessä painotetaan vahvasti taloudellista kasvua kyseenalaistamatta 

sitä. Kaupunki luottaa ekologisen modernisaation lisäävän kestävää kehitystä. 

Kaupungin muutossuunnitelmat painottavat vahvasti elinkeinoelämän ja korkea-
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koulutuksen vahvistamista ja monipuolistamista. Tällä on tarkoitus houkutella alu-

eelle luovaa luokkaa. Sosiaalisen kestävyyden näkökulmasta tämä voi kuitenkin 

olla muita sosiaaliryhmiä eriarvoistava. Keskittymällä vahvasti yhteen sosiaaliryh-

mään voidaan helposti sivuuttaa muiden ryhmien intressejä ja odotuksia.  Alueen 

sosiaaliryhmät ovatkin melko vahvasti jakautuneet eri osiin. Eläkeläiset ja niin sa-

nottu työväenluokka ovat vahvemmin edustettuna alueen reunoilla ja keskustan 

täyttävät opiskelijat, keski- ja yläluokka. Korkeakoulupainotus on voinut vaikuttaa 

siihen, että keskustan tuntumassa asuu paljon opiskelijoita ja keskiluokan edus-

tajia. Alemman koulutustason asukkaat ovat asettuneet enemmän kaupungin 

reuna-alueille, joista on paremmat yhteydet alueella oleviin teollisuusalojen työ-

paikoille. Keskusta-alueen uudet ja korjatut asunnot voivat olla myös liian kalliita 

ja sosiaalituetut asunnot eivät välttämättä sijoitu alueille, joista on hyvät yhteydet 

työpaikoille. Tässä voisi olla vielä kehitettävää ja selvitettävää, jotta alue todella 

vastaisi kaikkien sosiaaliryhmien tarpeita. 

Vahvan kestävän kehityksen suuntaa on haettu paikallisen toiminnan lisäämi-

sessä. Toimijoille on luotu yhteisiä tiloja ja yhteyksiä parannettu. Tämä ei kuiten-

kaan aina takaa todellisen yhteistyön lisääntymistä. Toisaalta selkeä toimijoiden 

ja toimialasektoreiden lokeroiminen omiin alueisiin ei välttämättä palvele innova-

tiivisuutta eri alojen välillä. Kaikki toimijat eivät välttämättä ajattele kehitysmah-

dollisuuksista samoin, jolloin tietyt toivotut toimijat jättäytyvät pois tai ne eivät koe 

aluetta kiinnostavaksi.  

Aluetta voidaan kehittää hyvinkin pitkäjänteisesti ja olisikin hyvä, jos muutosoh-

jelmat ja -projektit laatisivat niin pitkän kuin lyhyen ajan suunnitelmia ja tavoitteita. 

Lyhyen ajan tavoitteet olisivat myös pitkän ajan tavoitteiden osasuunnitelmia ja 

näin tukisivat kokonaissuunnitelmaa. Nantesissa tätä on toteutettu asettamalla 

hankkeelle kokonaisaikataulu. Kokonaisaikataulu pilkottiin vielä kahteen osaan, 

joista molemmille etsittiin oma projektinvetäjä ja laadittiin projektisuunnitelma. 

Kaupunginosat, kaupungit, metropolialueet, ja maakunnat ovat kokonaisuuksia 

sisältäen kirjavan väestön, erilaisia elinkeinoja, infrastruktuuria, julkisia ja yksityi-
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siä instituutioita ja laitoksia, erilaisia koulutusasteita ja maantieteellistä ympäris-

töä erilaisine luonnonympäristöineen. Kestävän kehityksen lähtökohtana on pyr-

kiä huomioimaan kaikkia näitä osa-alueita niitä kehittäen.  
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7 TYÖN ARVIOINTIA 

Aluekehittämisen tutkimustraditio on moniin muihin tutkimusaloihin verrattuna 

nuorehkoa. Alueiden kehityksen arviointi nojaa pitkälti kehitystyön ja päätöksen-

teon menetelmiin, prosesseihin ja suunnitelmiin. Monet suunnitelmat näyttävät 

istuvan nykyisiin tarpeisiin, mutta toimenpiteiden todellinen kestävä vaikutus on 

monimutkaisempi arvioida. Kehityksen arviointi vaatii myös resursseja, sillä mo-

net arvioitavat osa-alueet vaativat selvitys- ja tutkimustyötä. Ekologisia vaikutuk-

sia arvioidessa hyödynnetään tyypillisesti erilaisia ympäristön tilan mittauksia. 

Sosiaalisten vaikutusten arviointi vaatii muun muassa kyselyjen laatimista ja vuo-

rovaikutuksen ylläpitämistä. Taloudelliset vaikutukset ovat myös havainnollistet-

tavissa eri sektoreiden ja toimijoiden kautta. Aluekehittäminen ei vaadi pelkäs-

tään suunnitelmien laatimista ja toteutustyötä. Se vaatii myös todellisten toteutu-

neiden vaikutusten selvittämistä ja tutkimista.  

Aluekehittämisen menetelmistä ja teorioista löytyi tietoa, mutta kaikki löytynyt 

tieto ei kuitenkaan ollut täysin sovellettavissa työn tutkimuskohdetta ajatellen. 

Monet löytyneet tietolähteet soveltuivat paremmin käytettäväksi alueen jonkin tie-

tyn toimialan tai hallintoalan tarkasteluun, kuten yritysten ja korkeakoulujen alu-

eelliseen kehittämiseen. Työssä on sovellettu aluekehittämistä yleisemmällä ta-

solla tarkastelevia lähteitä. 

Nantesin alueen kehittämisestä löytyi tietoa, mutta kehityksen arvioinnista ei löy-

tynyt vielä riittävän luotettavia tuloksia. Monet lähteistä olivat alueen ja kehitys-

työtä tekevien organisaatioiden laatimia. Nantesin kehitys on todennäköisesti sen 

verran tuoretta, että arviointituloksia vasta kootaan tai tullaan kokoamaan. Mari-

Time Hubsin haastateltavat kukin edusti alueen elinkeinoelämää ja meriteolli-

suutta. Haastatteluiden näkökulmat olivat siinä mielessä yksipuolisia ja ne edus-

tavat kestävästä kehityksestä vain yhtä osa-aluetta. 

Nantesissa tapahtunut suunniteltu muutos on vasta osittain toteutunut, osaa 

vasta toteutetaan ja osa on vielä toteuttamatta. Työssä esiteltyjen toimenpiteiden 

tarkastelu ei siten pysty täysin varmistamaan kestävän kehityksen toteutumista. 
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Opinnäytetyössä hyödynnettiin laadulliseen analyysiin taustateorioita ja alueke-

hittämiseen liitettäviä määritelmiä. Menetelmä mahdollisti Nantesissa tehtyjen 

suunnitelmien ja toimenpiteiden monipuolisen esittelemisen ja johtopäätösten te-

kemisen niiden pohjalta. Tarkemman tiedon saamiseksi työtä olisi tullut rajata 

tarkemmin yhtä hallinto- tai toimialaa koskevaksi. Tällöin opinnäytetyössä olisi 

voitu hyödyntää asiantuntijahaastatteluja taustateorioiden lisäksi. 

Suunnitelmia ja toteutuneita toimenpiteitä voidaan tarkastella kestävän kehityk-

sen määritelmän kautta, mutta opinäytetyön laajuus kuitenkin rajaa arviointia eikä 

työllä saada todella syvällisiä ja yksityiskohtaisia tuloksia. Työ toimiikin varmem-

min yhtenä esimerkkinä siitä, mitä mahdollisia menetelmiä, toimenpiteitä ja suun-

nitteluprosesseja voidaan käyttää alueellisen rakennemuutoksen yhteydessä.  

Jokainen alue vaatii silti aina alueperustaiset, omat suunnitelmat. Aluekehityk-

seen liitettävät teoriat todennäköisesti lisääntyvät ja uusiutuvat, sillä monet tekijät 

muuttuvat jatkuvasti, ja niillä kaikilla voi olla alueeseen sellaisia vaikutuksia, joita 

näin nykyhetkestä käsin on vaikea kuvitellakaan.  

Alueiden rajujakin muutoksia voidaan hallita hyödyntämällä monipuolisesti erilai-

sia menetelmiä ja kestävän kehityksen näkökulmaa. Alueen kehittäminen sisäl-

tää pitkälti kokonaisuuksien kehittämistä. Nantes on antanut yhden esimerkin alu-

eesta, joka kykeni selviämään rakennemuutoksesta. Kaupunki ei vaikuta vain 

selvinneen, vaan kaupungista on tullut yksi Ranskan merkittävistä metropolialu-

eista. Kaupunki on muuttovoittoinen ja se on lähtenyt edelläkävijänä Ranskassa 

rakentamaan vihreämpää kaupunkielämää. Työn tarkoituksena ei ole antaa eri-

tyisen yksityiskohtaisia toimiala- ja hallintoalakohtaisia esimerkkejä niiden kehi-

tystyön vaiheista. Työtä voidaan kuitenkin hyödyntää yhtenä esimerkkinä alu-

eesta, joka on hoitanut rakennemuutosta monia aluekehittämisen menetelmiä, 

prosesseja ja teorioita soveltaen.  
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